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در دو دهــه اخیــر چالــش جــدی و فزاینــده ای توجــه هنرمنــدان و پژوهشــگران و فعــاالن هنــری را در ایــران بــه خــود جلــب کــرده اســت. چالشــی کــه آثــار آن در 
عرصه هــای مختلــف خلــق )تولیــد(، عرضــه )نمایشــگاه ها، گالری هــا، ســالن ها و ســینماها(، نهادهــای هنــری )موزه هــا، دانشــگاه ها و آموزشــگاه ها( و توزیــع )بــازار هنــر 
و مجموعــه داران( قابــل پیگیــری اســت. خاســتگاه اصلــی ایــن چالــش، مســائل ناظــر بــه چیســتی و کارکــرد هنــر اســت کــه صورت بنــدی ســاده آن بــه ترتیــب زیــر اســت:

  آیــا اثــر هنــری بایــد صرفــاً الهام بخــش تجربه هــای زیبایی شناســانه باشــد و در موزه هــا و گالری هــا و ســالن ها و ســینماها و رســانه ها ذوق مخاطبــان خــاص را پــرورش 
دهــد و بــا جلوه هــای فرمالیســتی، آنــات لذت بخشــی را بــرای آنــان فراهــم آورد؟ و یــا هنــر همچــون ســایر نهادهــای اجتماعــی عهــده دار کارکــرد و رســالت و غایتــی 
مشــخص اســت و هنرمنــدان موظف انــد دیــن خــود را در قبــال زیســت بوم فرهنگــی کــه در آن تنفــس می کننــد ادا نماینــد و در ایفــای نقــش  خــود اصــول حرفــه ای 

و چارچوب هــای اخالقــی را هنرمندانــه رعایــت کننــد؟

  آیــا مخاطبــان آثــار هنــری قشــر خاصــی از فرهیختــگان و روشــنفکران و اقشــار متمــوّل جامعــه هســتند یــا هنرمنــد بایــد ســخاوتمندانه بــه میــان مــردم آمــده و در آثــار 
خــود متــن جامعــه و عامــه مــردم را مــورد خطــاب قــرار دهــد؟

  آیــا ارزش گــذاری مــادی هنــر و رونــق گرفتــن نظــام بــازار و مبــادالت هنــری، كاالیی شــدن و شــیء وارگی آثــار، ارزش هــای زیباشــناختی آثــار و رســالت اجتماعــی و اخالقــی 
هنرمنــد را بــه محاســبات و ارزیابی هــای صرفــاً اقتصــادی بــرای جــذب مصرف کننــدگان و فتــح بازارهــا و حراجی هــای ملــی، منطقــه ای و بین المللــی تقلیــل نمی دهــد؟

بی شــک عــدم تعــادل در چرخــه آمــوزش، خلــق، ارائــه، مصــرف، پژوهــش و نقــد آثــار هنــری و تمرکــز بیــش از حــد بــر هــر یــک از حلقه هــای ایــن زنجیــره اســتحاله هنــر 
و بــه حاشــیه رانــدن هنرمنــدان و ســلب نقــش پیشــاهنگی فرهنگــی آنــان را بــه دنبــال خواهــد داشــت. آثــار هنــری در فضــای نامتــوازن، بیــش از پیــش میــل بــه انتزاعــی 
شــدن دارنــد و عواملــی چــون سیاســت و رســانه و حوزه هــای تبلیغاتــی، ســوژه های هنــری معاصــر را وارد چرخــه انتزاعــی و تهــی از معنــا می کننــد. ایــن وضعیــت 

نامتعــادل در چرخــه هنــر را می تــوان در اشــکال زیــر صورت بنــدی کــرد:

  یكــی از اهــداف طــرح آمــوزه هنــر بــرای هنــر، رهایــی از ســیطره سیاســت و ایدئولــوژی و نیــز تنزیــه ایــن بخــش از فرهنــگ بــود. امــا امــروزه هنــر و جامعــه را نمی تــوان 
از هــم تفكیــك کــرد. پافشــاری بــر آمــوزۀ هنــر بــرای هنــر و دیدگا ه هــای زیبایی شناســانه محــض، ارتبــاط هنرمنــدان را بــا مــردم جامعــه ای کــه در آن تنفــس می کننــد، 
قطــع خواهــد کــرد و دیــدن و شــنیدن آثــار آنــان را بــه طیفــی از روشــنفکران و اشــراف و فرهیختــگان محــدود خواهــد ســاخت کــه نتیجــه آن ناآگاهــی و بی خبــری از 

آمــال و نیازهــا و مســائل مــردم آن جامعــه خواهــد بــود.

ــان و تبعیــت محــض از  ــر دیدگاه هــای ایدئولوژیــک، ســوگیری های سیاســی و ســالیق ســفارش دهندگان و کارفرمای ــی ب ــراط در انجــام تعهــدات اجتماعــی مبتن   اف
ــاز مــی دارد. ــوآوری در فــرم و تکنیــک و ســبک ب ــرواز در آســمان های خیــال و ن ــه نیــز هنرمنــد را از خالقیــت و ذوق و پ ــر زمان وضعیــت و روح حاکــم ب

  حضــور ســوگیرانه بــازار هنــر و سیاســت های آن، توســعه حراجی هــای هنــر و توجــه بیش ازپیــش بــه گیشــه تحــت تأثیــر گفتمان هــای هنــری غــرب، تعامــالت هنــری 
ایــران معاصــر را به شــدت تحــت تأثیــر قــرار می دهــد به طوری کــه ســلیقه بــازار نقــش تعیین کننــده ای در فراینــد خلــق و تولیــد آثــار ایفــا می کنــد و ایــن موضــوع هنــر 
را از رســالت اصلــی خــود کــه همانــا آیینه گــی روح زمانــه و کمــک بــه فهــم حقایــق و رمــز و رازهــای عالــم طبیعــت و اقلیــم انســانی و کاســتن از آالم بشــری و دمیــدن 
روح امیــد در آنهاســت بــاز مــی دارد. هــدف، نفــی چرخــه صحیــح اقتصــادی در فعالیت هــای هنــری نیســت؛ بلکــه تأکیــد بــر ایــن واقعیــت اســت کــه چنانچــه درك 
صحیحــی از ارتباطــات پیوســته جهــان هنــر حاصــل نشــود، ایــن وضعیــت هنرمنــدان را به اجبــار بــه ســوی خلــق آثــار و تولیــد محصوالتــی بی معنــا صرفــاً بــرای ارائــه 
بــه بــازار، حراجی هــا، نمایشــگاه ها و گیشــه های هنــری ســوق خواهــد داد. آثــار و محصوالتــی کــه بــدون کارکردهــای اجتماعــی و مردمــی و فــارغ از هــر گونــه رســالت 

اخالقــی و فرهنگــی تولیــد شــوند، صرفــاً بــه جلــب مخاطبــان خــاص، مجموعــه داران و گیشــه داران خواهنــد پرداخــت.

واقعیــت آن اســت کــه کارکــرد اجتماعــی هنــر و جنبه هــای مردمــی آن در تقویــم و تحکیــم هویــت ملــی و بومــی و قومــی، چنــان اســت کــه بــرای تحــوالت فرهنگــی هیــچ 
راهــی جــز تغییــر مظاهــر تمدنــی )ادبیــات، هنــر و معمــاری( وجــود نــدارد و اولیــن نشــانه های تحــوالت و تغییــرات فرهنگــی را می تــوان در ادبیــات، هنرهــای موســیقایی، 

نمایشــی،  تجســمی و معماری و طراحی فضاهای شــهری و پوشــاک مشــاهده کرد.

تبدیــل هنــر )به مثابــه امــری فرهنگــی( بــه تابعــی از ســلیقه و سیاســت بــازار، آن را از کنش هــای اجتماعــی و فرهنگــی  اصیــل بــاز مــی دارد. چنان کــه آدورنــو و 
هورکهایمــر در مقالــه »صنعــت فرهنگ ســازی، روشــنگری به مثابــه فریــب تــوده ای« )1944( تبییــن می کننــد در چنیــن شــرایطی هنــرِ الگــووارِ نازلــی تولیــد می شــود کــه 
اندیشــه انســان ها را می خشــکاند و آنهــا را بــر نیازهــای کاذبــی چــون اشــتیاق بــه کاالی مصرفــی متمرکــز می ســازد تــا جایــی کــه نیازهــای حقیقــی ماننــد آزادی، برابــری 
اجتماعــی، راه حل هــای خالقانــه و شکوفاســازی اســتعدادهای ]اخالقــی[ و انســانی خــود را فرامــوش کننــد. به زعــم آدورنــو در چنیــن فضایــی جــزء انســانیِ فرهنــگ 

بــرای انســان ها بیگانــه و غریــب شــده و انســان ها بــا آنچــه در جهــان پیرامونشــان اتفــاق می افتــد علیــه خودشــان هم داســتان می شــوند.

چنیــن چالشــی اهمیــت و ضــرورت پژوهــش، برنامه ریــزی و سیاســت گذاری کالن فرهنگــی را بــرای ایجــاد تعــادل در چرخــه خلــق، ارائــه و مصــرف آثــار هنــری و نیــز 
حفــظ و تــداوم دائمــی مؤلفه هــای زیبایی شناســی، خالقیـّـت، معنــاداری، رســالت، اخالق مــداری و حفــظ مخاطــب مردمــی را آشــکار می ســازد. فرهنگســتان هنــر و 
مؤسســات دولتــی و غیردولتــی مشــابه آن می تواننــد بــا رصــد رخدادهــای کالن هنــری، بــا انجــام پژوهش هــای معطــوف بــه مســائل بومــی و بهره گیــری از هنرمنــدان 
و صاحب نظــران و بــا روشــنگری های بهنــگام، بســتر رشــد و بالندگــی هنرهــای اصیــل ایرانــی و اســالمی )ســنتی و معاصــر( را در بطــن جامعــه و در میــان عامــه مــردم 
فراهــم نماینــد و هنــر را از انحصــار اقشــار خــاص و بازارهــای غیرواقعــی و ســوگیرانه هنــر رهایــی بخشــند. انحصــاری کــه نتیجــه آن بیمــاری و در نهایــت مــرگ هنــر 

در میــان مــردم اســت.

اسماعیل پناهی

مدیرکل امور پژوهشی فرهنگستان هنر

و سرپرست گروه نظریه و نقد هنر

هنر معاصر: رسالت اجتماعی، اخالق و سلیقه بازار



محمد علی معلم دامغانی 

در كتاب خدا آمده است كه طریق فالح و صالح از مسیر  خطا و گناه مشخص و معلوم است )قد تبین الرشد من الغی(.

امیرالمؤمنیــن علــی علیه الســالم، در پاســخ نامــه ای از معاویــه، پســر ابوســفیان، بــه او نوشــت: از تــو بــه مــن نامــه ای رســید بــا اســلوب های در هــم و 
عبارت هــای مبهــم، آشــتی را مجــال ناگذاشــته؛ داســتان هایی از روی بی دانشــی و نابخــردی نگاشــته. امــا بعــد فقــد آن لــك تنتفــع باللمــج الباصــر 
مــن عیــان  االمــور، فلقــد ســلكت مــدارج اســالفك بادعائــك االباطیــل، و اقتحامــك غــرور المیــن و االكاذیــب و بانتحالــك ماقــد عــال عنــك الــخ. امــا بعــد 
وقــت آن اســت تــا از آنچــه عیــان اســت بهــره برگیــری و حقیقــت روشــن را بپذیــری تــو راه گذشــتگانت را گرفتــی بــا دعوی هــای باطــل و مردمــان را بــه 
فریــب و دروغ شــبهت در افكنــدن و رتبتــی را كــه برتــر از تــو اســت طلبیــدن و الــخ. مقصــود امیــر علیه الســالم از داســتان های نابخردانــه جاهالنــه، 
اباطیــل اجــدادی اســاطیر اســت و از حقایــق روشــن و آشــكار قصــه حیــات ســاری و جــاری اســت كــه قصــه دنیــا و دیــن مهــر و كیــن و آســمان و زمیــن 

اســت كــه دل ســند اوســت.

من عاشقم گواه من این قلب چاك چاك 

در دست من جز این سند پاره پاره نیست 

اساطیر االولین و قصص االنبیا
قسمت سوم: قرآن و حدیث

اصحاب کهف

نقــد هركــس در جیــب و جیــب اوســت )تومــان و تــن او( مــرده ریــگ 
اجــداد و فضــل آبــا دخلــی بــه مــا نــدارد.

به سعی غیر مشكل بود ز آشوب دوئی رستن 

سری در جیب خود دزدیدم و بردم پناه آنجا

باری دیروز را عبرت گیر و فردا را حیرت انگار مجال تو امروز است.

 هان ای دل عبرت بین از دیده عبر كن هان 

ایوان مدائن را آئینه عبرت دان 

بــاری اگــر هــوای مــردم فریبــی و ایجــاد شــبهه و گل آلــود كــردن آب روشــن 
بــه قصــد صیــد ماهیــان گیــج و گــول از پــی رســیدن بــه آز و آرزوهــای 
دور و دراز نفــس فضــول نبــود؛ نــه اباطیلــی بــود و نــه اســاطیری و نــه آن 
حجت  هــای خنــك طبقه بنــدی اراجیــف بــه اســاطیر آفرینــش و پیدایــش 
و پیمایــش و اســطوره های جمعــی و فــردی و هنــدی و ایرانــی و مهــری و 
مانــوی و غیــره و غیــره كــه مطلــق كار افزائــی و هــرزه درائــی اســت. آخــر 
هســتی چشــمه ای جوشــان و رودی خروشــان در پیش چشــم غوغائیان 
و خموشــان اســت؛ داســتان زدن از آن ژاژخائی از خود فراموشــان اســت 

و ایــن عجــب اســت؟ 

گمراهیت به بادیه های كج افكند 

تو راه راست گیرو رو ار هست راه كج 

قصــه كوتــاه: یكــی بــود یكــی نبــود. یكــی هســت و یكــی نیســت. امــر و 
نهــی خــدای تعالــی و بكــن مكــن عقــل ســلیم و اخــالق انســانی درســت، 

روشــن اســت.
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اســاطیر آبائــی و اســتناد بــه افتخــارات اســالف و 
اجــداد غالبــا بســتن فواحــش افعــال و اعمــال بــه 
پیشــنگان و ســلب مســئولیت از خویشــتن اســت.

و اذا فعلــوا فاحشــه قالــوا وجدنــا علیهــا آباءنــا و هللا 
امرنــا بهــا قــل ان هللا ال یامــر بالفحشــاء اتقولــون 

ــا ال تعلمــون؟! ــی هللا م عل

آیــه بیســت و هشــتم ســوره اعــراف بــا پرســش اخیــر 
ــرد نخســت اینكــه فعــل  ــر می گی ــرده ب از دو دروغ پ
خویــش را عمــل نیاكانشــان انگاشــته، اقتــدا بــه آن 
بــر خــود فــرض می داننــد. حــال آنكــه نــه ایــن مدعــا 
دو  اســت!  معقــول  اقتــدا  ایــن  نــه  و  اثبــات  قابــل 
دیگــر نســبت موضــوع بــه خــدای تعالــی اســت كــه 
امــر بــه فحشــا نمی كنــد و ایــن همــه از ســر نادانــی 
اســت. در اثبــات ندانــم كاری نخســت ســیری در 
شــاهنامه حكیــم خراســان را بــه رد و نفــی عقایــد 
شاهنامه شناســان غربــی و شــرقی و برائــت ســاحت 
اســطوری  اكاذیــب  از  فردوســی  ابوالقاســم  اســتاد 
برســاخته نقــاالن و قصاصــان عالــم و عامــی واجــب 
شــمرده قســمت بعــدی را بــه آن آغــاز و در صــورت 
توفیــق مســئله را در احــوال فــوارس عــرب، قهرمانــان 
یونــان، شــوالیه های غــرب، ســامورائی های خــاور دور 

و برســاخته های بعــدی ... ادامــه می دهیــم. 

3

 19
ره 

شما
م- 

 دو
ال

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

مه 
هنا

ما



محایت از هرنمند، محایت از مریاث فرهنگی است
گزارشدومینجلسهشورایعلمیهماندیشینقشونقشبند

منصوره سیدتفرشیها

دومیـــ جلســه شــورای علمـــ هم اندیشـــ »نقــش  و نقش بنــد« اول آبــان 1396، بــا حضــور دبیــر و اعضــای علمـــ ایـــ هم اندیشـــ در معاونــت 

پژوهشـــ فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

ایـــ نشســت در پـــ برگــزاری هم اندیشـــ»نقش  و نقش بنــد« بــود كــه قــرار اســت بــا محوریــت معرفـــ آثــار و احــوال غیاث الدیـــ علـــ نقش بنــد 

یــزدی، طــراح و بافنــده چیره دســت عهــد صفــوی، آذرمــاه امســال برگــزار شــود. در ابتــدای ایـــ جلســه مــژگان جهــان آرا، دبیــر علمـــ ایـــ هم اندیشـــ، 

گزارشـــ در خصــوص فعالیت هــای انجــام شــده بــه اطــاع  اعضــاء رســاند. 

ــودن  ــاال ب ــر اســت ب ــرد: بهت ــد ک ـــ هم اندیشـــ تاکی ــزی ای ــاره چگونگـــ برنامه ری ــر، درب ـــ تقــوی، معــاون پژوهشـــ فرهنگســتان هن  در ادامــه عل

كیفیــت مقــاالت و تنــوع موضوعـــ آن در انجــام ســفارش مقــاالت مــورد توجــه قرارگیــرد. همچنیـــ بــه زمان بنــدی مناســب بــرای انجــام امــور اجرایـــ 

بایــد توجــه کنیــم. وی همچنیـــ اظهــار داشــت  بایــد اطاع رســانـ مناســب برنامــه از طریــق روابــط عمومـــ فرهنگســتان در دســتور كار قرارگیــرد. 

ـ دانیــم از غیاث الدیـــ  زهــره روحفــر، عضــو شــورای علمـــ ایـــ هــم اندیشـــ نیــز در همیـــ زمینــه ادامــه داد: از روی آثــاری کــه بــه صــورت قطعـــ م

اســت بایــد بتوانیــم ســبك ایشــان را شناســایـ كنیــم و بــا شــناخت ســبک ایشــان بایــد آثــاری كــه در انتســاب ایشــان اســت را هــم بــه  قطعیــت 

ـ توانیــم رویكــرد غیاث الدیـــ را شناســایـ كنیــم. وی همچنیـــ بیــان داشــت كــه بایــد بــه تحولـــ كــه  برســانیم. بــه ایـــ صــورت بــه راحتـــ م

ـ تــوان بــه تكنیــك دوالبافــت و چنــد الیــه بافـــ اشــاره كــرد كــه او بــه  غیاث الدیـــ در آثــار بــه جامانــده از خــود ایجــاد كــرده توجــه ویــژه کــرد. مثــا م

ـ تــوان غیــاث را مبــدع ایـــ شــیوه  طــور یقیـــ اســتاد ایـــ تكنیــك بــوده اســت. دربــارۀ بــه كارگیــری شیوۀســایه نما در چهرۀنقــش انســان، هرچنــد نم

ـ تــوان گفــت او بــه نوعـــ احیاكننــدۀ آن بــوده اســت. غیــاث بــه نحــوی بســیار زیبــا و نمادیـــ از ایـــ روش در چهــره نــگاری نقــش  دانســت؛ امــا م

پارچــه اســتفاده کــرده اســت.

نویســنده كتــاب نگاهـــ بــر پارچــه بافـــ دوران  اســامـ در خصــوص تنهــا اثــر موجــود در مــوزه ملـــ یــادآور شــد:  ایـــ اثــر یــك كار تكنیكـــ كامــل 

ـ     توانــد بــه عنــوان یــك الگــوی شــناخت از آثــار ایـــ هنرمنــد بــه کار رود. اســت كــه م

در ادامــه مــژگان جهــان آرا، دبیــر علمـــ ایـــ هم اندیشـــ   گفــت: طـــ بازدیــد از مــوزۀ ملـــ قــول همــكاری در خصــوص بازدیــد از پارچه هــای موجــود 

كــه مربــوط بــه دوران شــاه عبــاس و صفویــه و قــرن 11 هجــری اســت را هم زمــان بــا برگــزاری هم اندیشـــ بــه عنــوان بخــش جنبـــ مطــرح نمودنــد.

روح الــه دهقانـــ، از هنرمنــدان فعــال در زمینــه بافــت پارچه هــای ســنتـ نیــز دربــاره آثــار منســوب  بــه غیاث الدیـــ عنــوان داشــت: تعــداد زیــادی 

ــاد از ایـــ پارچــه نمونه هــای بســیار خوبـــ بــه جامانــده  ــه علــت اســتحكام زی ـ بافــت اســت كــه ب ـ مانــده از دوران صفویــه دارای از پارچه هــای باق

اســت. وی در ادامــه مطــرح کــرد كــه بســیاری از آثــاری كــه منســوب بــه غیــاث اســت مطمئنــا در كارگاه هایـــ كــه تحــت نظــارت او بــوده بافتــه شــده 

ـ رســد. زیــرا بــرای بافــت پارچــه ســال ها زمــان الزم اســت و چــون تــوان  اســت و ایـــ كــه فكــر شــود خــود غیــاث آثــار زیــادی دارد بــه نظــر بعیــد م

افــراد محــدود اســت، هیچــگاه تعــداد از یــك عــددی باالتــر نخواهــد رفــت. در نتیجــه بســیاری از كارهــا بــا نظــارت فنـــ و اشــراف كامــل ایشــان بــه 

ســرانجام رســیده اســت. البتــه در آثــار اســتثنایـ كــه خیلـــ تخصصـــ و فنـــ بــوده و در جایـــ كــه بافــت بــه صــورت 1200 خانــه بــوده، مطمئنــا تنهــا 

ـ طلبیــده اســت.   نبــوغ و خاقیــت و توانمنــدی خــود غیــاث را م

وی در ادامــه بــه تاریخچــه بافــت و ســیر تکامــل آن پرداخــت و گفــت: آنچــه مســلم اســت ایـــ اســت كــه بافــت پارچــه و نســاجـ هنــری اســت 
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كــه طــی دوران تكامــل یافتــه و نمی توانیــم بگوییــم مثــا هنــری مثــل 

دارایــی اختــراع شــده؛ بلكــه هركــس بــه فراخــور هــوش خــود چیــزی بــه 

آن اضافــه كــرده. هرچنــد مــا می گوییــم مثــا پارچــه در دوران ساســانی 

بــه تكامــل رســید؛ ولــی پیشــینه آن بــه دوره هــای قبــل نیــز می رســیده 

و در هــر دوره مطمئنــا ایراداتــی برطــرف شــده تــا بــه تكامــل نهایــی 

رســیده اســت. در كل شــرایط قــرار گرفتــن هنرمنــد بســیار تاثیــر گــذار 

اســت. مثــا در مــورد غیــاث می تــوان گفــت كــه او در جــای مناســب 

و مــكان مناســب قــرار داشــته و البتــه كــه حمایــت شــاه عبــاس را هــم 

داشــته، ولــی پســر غیــاث چنیــن حمایتــی نشــد. پــس در انتقــال دانش، 

ــه هــم مهــم و تاثیرگــذار اســت. البتــه هنــر نســاجی مثــل  شــرایط زمان

هنرهــای دیگــر نیســت كــه كار را یــاد بگیــری و بتوانــی بــرای خــودت 

كار كنــی؛ بلكــه هنــری اســت كــه بــرای ادامــه حیــات حتمــا نیــاز بــه 

حمایــت گســترده دارد. بــه طــور کلــی شــیوۀ بافــت یــك دانــش محســوب 

می شــود و اگــر انتقــال پیــدا نكنــد كار ســاز نخواهــد بــود. اگــر اتفاقــات 

ــه ادامــه پیــدا می كــرد مــا امــروز شــاهد صنعــت  خــوب از دوران صفوی

نســاجی تكامــل یافته تــری بودیــم و عــدم حمایــت و فــرار هنرمنــدان بــه 

هنــد، لطمــه جبــران ناپذیــری بــه ایــن صنعــت زد.   

 در ادامــه علــی نعیمایــی، از بافنــدگان زری و مخمــل كــه خــود دســتی 

در  آنچــه  كــرد:  عنــوان  غیاث الدیــن  کارگا هــای  دربــارۀ  دارد،  برآتــش 

بررســی های كارگاه هــای هنــری غیــاث می تــوان بــه آن اشــاره كــرد ایــن 

اســت كــه دو نــوع دســته بندی وجــود داشــته كــه شــامل كارگاه هایــی كــه 

كارهــای سفارشــی دربــار شــاه عبــاس در آن انجــام می شــده  و بــه نوعــی 

پاسداشــت شــجره او در آن صــورت می گرفتــه و دیگــری كارگاه عادی تــر. 

مطمئنــا غیــاث بیشــتر درگیــر كارگاه اول بــوده  و بــه علــت جایــگاه باالیی 

ــرای شــاه بســیار ارزشــمند بــوده و البتــه مــورد حمایــت و  كــه داشــته ب

در همــه حــال نــوك هــرم كارگاه ســلطنتی محســوب می شــده. حتــی در 

زمانــی كــه غیــاث گوشه نشــینی اختیــار می كنــد و اصفهــان را بــه قصــد 

یــزد تــرك می كنــد هیــچ فشــاری بــر وی اعمــال نمی گــردد و ایــن حكایــت 

از جایــگاه ایــن هنرمنــد در نــزد شــاه دارد.  

وی دربــاره شــرایط آمــوزش بیــان کــرد: آنچــه قابــل بحــث اســت ایــن 

اســت كــه در بســیاری از مواقــع انتقــال تكنیــك خیلــی ســخت صــورت 

می گرفتــه. مثــا در مــورد نقش بنــدی آنچــه اطاعــات مــا اســت حاكــی 

از ایــن اســت كــه ایــن كار مخفــی می مانــده و آمــوزش داده نمی شــده و 

در حقیقــت بــه صــورت كدهــای غیــر قابــل انتقــال محســوب می شــده 

اســت.

علمــی  هیئــت  عضــو  نــژاد،  مكــی  مهــدی  جلســه  ایــن  ادامــه  در 

ــاره برگــزاری ایــن هم اندیشــی گفــت: متاســفانه  فرهنگســتان هنــر، درب

ــر و هنرمنــد و  ــر شــاهد انفصــال رابطــه بیــن هن مــا در صــد ســال اخی

عــدم حمایــت از هنرهــا بودیــم. چــه خــوب اســت كــه حداقــل بــرای 

ــی چــون غیــاث در فكــر چــاپ كتــاب باشــیم  شــناخت بهتــر هنرمندان

كــه تمامــی آثــار امضــاء دار و آثــار منســوب بــه غیــاث در آن چــاپ شــود 

تــا مرجعــی بــرای اســتفاده باشــد.  بــه نظــر می رســد در مــوزۀ ملــی چنــد 

ــه طبقه بنــدی شــده  ــار پارچه هــای صفوی ــه در كن ــه  از پارچه هــا ك نمون

بــا اینكــه امضــاء غیــاث را نــدارد؛ امــا بــا توجــه بــه نــوع كاری كــه بــر روی 

ــه ســبك آثــار  ــی در آن، ب پارچــه انجــام شــده و خطــوط بنایــی و معقل

ــاث نزدیــك هســتند. غی

وی همچنیــن یــادآوری كــرد آنچــه در انتقــال دانــش مهــم اســت كیــش 

شــخصیتی هنرمنــد و مرتبــه توانمنــدی اســتاد اســت و شــخصیت 

غیــاث چنــد وجهــی بــوده و در بســیاری از هنرهــا تبحــر فوق العــاده 

داشــته.

ســپس نســرین کیهــان، مــدرس دانشــگاه، پژوهشــگر و هنرمنــد در 

حــوزۀ بافــت، بــه مجموعــا 32 كارگاه بافندگــی كــه در زمــان شــاه عبــاس 

ــن كارگاه هــا تنهــا كارگاه  وجــود داشــته اشــاره كــرد و عنــوان داشــت: ای

شــامل:  گوناگــون  بخش هــای  از  بلكــه مجموعــه ای  نبــوده؛  بافندگــی 

زیــادی  تعــداد  آنهــا  در  كــه  بــود  و...  رنگــرزی  بافندگــی،  ریســندگی، 

هنرمنــد، تحــت سرپرســتی غیــاث بــه تولیــد اثــر هنــری مشــغول بودنــد. 

آنچــه مســلم اســت ایــن اســت كــه تامیــن نظــر غیــاث كار مشــكلی بــوده 

و شــاید او در اجــرای كارهــا بســیار ســخت گیر بــوده كــه مــا مجموعــه ای 

از آثــار بی عیــب و نقــص را مشــاهده می كنیــم. در بســیاری از هنرهــا 

اشــتباه غیــر قابــل جبــران اســت و ایــن نشــان دهنده مهــم بــودن بخــش 

فنــی كار اســت و البتــه توانمنــدی در هماهنگــی و اجــرا.

او در ادامــه بــه پارچه هــای موجــود در مــوزه مقــدم اشــاره کــرد و گفــت: 

در مــوزه مقــدم تعــداد 2500 قطعــه پارچــه وجــود دارد كــه گویــا 500 

قطعــه مربــوط بــه دوران صفــوی اســت. بــا اكتســاب تكــراری بــودن آثــار، 

كــه ممكــن اســت چــون بــه صــورت قطعــه پارچــه اســت ایــن اتفــاق 

افتــاده باشــد، امــا بــاز هــم مجموعــه خــوب و قابــل توجهــی اســت كــه 

ــوط  ــه 50 قطعــه پارچــه كــه مرب ــدآن را در نظرگرفــت. او همچنیــن ب بای

بــه دوران پادشــاهی اكبــر شــاه اســت و در مــوزۀ هنــد نگــه داری می شــود  

اشــاره کــرد: امیــدوارم بتوانیــم ایــن آثــار را بــه نمایــش بگذاریــم. 

ــه عنــوان  كیهــان تصریــح كــرد: در بســیاری از كشــورها از هنرمنــدان ب

میــراث فرهنگــی حمایــت می كننــد؛ ولــی در كشــور مــا متاســفانه عــدم 

حمایــت از هنرمنــدان لطمــات بســیاری بــه هنرهــای اصیــل زده و نمونــه 

آن هــم عــدم حمایــت از هنرمنــدان گالبتــون كار اســت كــه امــروزه 

می بینیــم از بیــن رفتــه و فقــط 40 متــر از ایــن پارچــه ارزشــمند در 

اصفهــان بــه جامانــده و نگهــداری می شــود.

 دبیــر علمــی هــم اندیشــی در پایــان ســخنان خــود پیشــنهاد توجــه 

بــه تحولــی كــه از لحــاظ تكنیــك و كار فنــی در زمــان غیــاث در ایــن 

ــه  ــزد را ب ــاده را مطــرح کــرد و دو شــهر اصفهــان و ی صنعــت اتفــاق افت

عنــوان خاســتگاه های فعــال در زمینــه پارچه بافــی و بررســی جنبه هــای 

همــكاری آنهــا معرفــی کــرد.

در ایــن نشســت منیــژه کنگرانــی، مدیــر كل گروه هــای علمــی معاونــت 
پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، و منصــوره ســید تفرشــیها، دبیــر شــورای 

علمــی نیــز حضــور داشــتند.
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مولود زندی نژاد

نهمیــن نشســت از سلســله نشســت های حكمــت هنــر اســالمی بــا عنــوان »هنــر و زیبایــی در اندیشــه 
میرفندرســكی« عصــر شــنبه، ششــم آبــان بــا حضــور اســتادان، دانشــجویان و عالقه منــدان، در ســالن همایش هــای 

فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

در ابتــدای نشســت حســین كلباسی اشــتری، اســتاد گــروه فلســفه دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، بــه ارائــه مطلبــش بــا عنــوان 
»میرحكمــت؛ جســتارهایی در زندگــی و افــكار ابوالقاســم میرفندرســكی« پرداخــت. وی پرداختــن بــه موضــوع مــورد بحــث خــود را بــا 
اســتفاده از رهیافت هــای زیبایــی شــناختی و زیبایی شناســانه عنــوان كــرد و گفــت: موضــوع مــورد بحــث مــا دارای چنــد مالحظــه تاریخــی 

اســت كــه در ایــن نشســت بــه دو مــورد آن می پــردازم. 

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: مالحظــه نخســت، جــدال یــا منازعــه میــان عقــل و دیــن یــا عقــل و وحــی یــا فلســفه و دیــن در مقاطــع 
مختلــف بــه خصــوص در ســنت مســیحی و دوره جدیــد و معاصــر غــرب اســت كــه البتــه ایــن تجربــه در ســنت مــا نیــز دارای درجــات 
و صورت هایــی بــوده اســت. كســانی كــه بــر مركــب عقــل ســوار بودنــد از آنچــه كــه جنبــه وحیانــی یــا جنبــه فــوق عقالنــی و غیــر عقالنــی 
داشــته، امتنــاع یــا تحاشــی داشــته اند و كســانی  هــم كــه  بــر مركــب و مــدار وحدانــی یــا بــر مركــب شــهود و عرفــان بودنــد، از ســوی دیگــر 
اصحــاب عقــل و نظــر را تخطئــه كرده انــد. ایــن جــدال و منازعــه البتــه بــه ایــن ســادگی نیســت، بعضــا در نوشــته ها، گفته هــا و اظهــار 
نظرهــا، حیــث تاریخــی آنهــا دیــده نمی شــود. بــرای نمونــه، تجربــۀ مقابلــه و مواجهــه عقــل و وحــی در ســنت غربــی بــا  آنچــه در ســنت 
مــا وجــود داشــته بــا یكدیگــر متفــاوت اســت. ایــن تطبیق هــا و مقایســه ها ســبب خلــط نتایــج می شــود و چیــز دیگــری اتفــاق می افتــد كــه 

همیشــه آن را در یادداشــت ها و ســخنانم تذكــر داده ام.  

كلباســی در توضیــح بیشــتر ایــن مطلــب افــزود: مواجهــه عقــل و وحــی چنان کــه اتیــن ژیلســون در كتــاب خــود بــا عنــوان عقــل و وحــی در 
قــرون وســطی می گویــد، یــك مواجهــه ویــژه اســت و ویژگــی آن از ایــن قــرار اســت كــه عقــل یونانــی، بــا مضامیــن وحیانــی در كتــاب مقــدس 

اساســا قابــل جمــع نیســت. ایــن امــر از فقــر كتــاب مقــدس در پاســخگویی بــه نیازهــای عقلــی اســت.

ایــن اســتاد دانشــگاه بــه تشــریح دالیــل خــود پرداخــت و تصریــح كــرد: ایــن اساســا قابــل جمــع نبــودن، بــه ایــن دلیــل اســت كــه كتــاب 
مقــدس مجموعــه ای از خاطــرات و مواعــظ اســت و بحــث نظــری به خصــوص در عهــد جدیــد در آن وجــود نــدارد. در عهــد عتیــق یعنــی 
در ســنت یهــودی نیــز، مباحــث نظــری دارای تنگناهایــی اســت كــه در ایــن مبحــث نمی گنجــد. بــه طــور كلــی از كتــاب مقــدس هیچ كــس 
انتظــار یــك نظــام، یــك سیســتم یــا مجموعــه ســامانه نظــری از جهان شناســی یــا كیهان شناســی بــه ســبكی كــه مــا می شناســیم، را نــدارد؛ 
اال نشــانه هایی از خلقــت و مشــیت الهــی و نحــوۀ صــدور ایــن مشــیت در عالــم، درجــات و مراتــب آن و اینكــه ایــن مشــیت چگونــه بــا 

اراده جزئــی انســانی تقابــل می كنــد.  

وی دومیــن دلیــل خــود را ادعــای عقــل یونانــی دانســت و افــزود:  ایــن فقــر از یــک ســو و از طــرف دیگــر ادعــای عقــل یونانــی كــه در 
مســیحیت وارد شــده و یــك كیهان مركــزی cosmocentrism یــا یــك یونانــی مركــزی، كــه تــا مدت هــا و تــا همیــن اواخــر، وجــود داشــته 
اســت، هــر یــک بــه نوبــه خــود باعــث ایــن مواجهــه شــده اســت. ایــن یونانــی مرکــزی را می تــوان در آثــار اشــخاصی مثــل ورنــر یِگــر مشــاهده 
کــرد. او در كتــاب پایدیــای خــود معتقــد اســت كــه تجربــه یونانــی یــك تجربــه یونیــك و واحــد اســت و تمدن هــای دیگــر قــدرت تكــرار و 
ــه یونانــی اســت كــه هیــچ  ــرداری آن را نداشــته اند، كــه البتــه بایــد گفــت او یــك یونان شــناس و ستایشــگر تجرب حتــی اقتبــاس و گرته ب
اعجابــی هــم نــدارد كــه او ســنت یونانــی را می ســتاید. از ایــن دســت تفکــرات کــم نیســتند بــه طــوری کــه از قــرن هجدهــم مــا كســانی را 

می بینیــم كــه تفكرشــان ایــن چنینــی بــوده اســت. 

مترجــم كتــاب ارســطو بــه نحــوه مواجهــه در ســنت اســالمی پرداخــت و افــزود: ایــن نحــوه مواجهــه اگــر در ســنت اســالمی اســت بــه شــكل 
دیگــری اســت، نــه فقــط در صــورت؛ بلكــه در مبناســت. از یــك طــرف ســنت وحیانــی یعنــی قــرآن و روایــات مشــتمل بــر آموزه هــای نظــری 
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اســت كــه البتــه كاری بــه حــدود و ثغــور آن نــدارم. ولــی 
بــه هــر حــال فقــری كــه در كتــاب مقــدس اســت اصــال در اینجــا 

مــوردی نــدارد. اساســا در تاریــخ علــم كالم، حتــی كســی مثــل هــری اوســترین 
ولفســن، كالم پــژوه عالــم اســالمی، مراجعــه و اســتناد متكلمــان عالــم اســالم را بــه كتــاب 

وحیانــی از صــدر تــا معاصــر انــكار نمی كنــد. اساســا ایــن آبشــخور وحیانــی ســنت كالمــی، عقلــی، فلســفی 
و عرفانــی مــا، در ســنت مســیحیت و ســنت های دیگــر شــبیه نــدارد. از ســوی دیگــر، عقلــی كــه در عالــم اســالم 

مطــرح شــده بــا عقــل یونانــی ماهیتــاً متفــاوت اســت. ایــن عقــل متصــل و ملهــم و برگرفتــه از عقــل فعــال اســت و مصادیــق 
آن بســیار اســت. 

وی ابــن ســینا را بــه عنــوان قهرمــان ســنت مشــایی در دیــن اســالم مثــال آورد و در ادامــه توضیحــات خــود افــزود: ابــن ســینا در نهــج 
ســوم  اشــارات و تنبیهــات كــه آخریــن رســالۀ فلســفی اوســت، وقتــی درجــات عقــل را برمی شــمرد، بــه عقــل مســتفاد و ســپس عقــل 
فعــال ختــم می كنــد كــه ایــن عقــل فعــال واحد الصــور و عقــل متصــل اســت كــه یــا جبرئیــل یــا خــود خداونــد اســت. پــس وقتــی می گوییــم 
مواجهــه عقــل و وحــی در ســنت مســیحی تبعــات و پیامدهــای آن در دورۀ معاصــر، خوانش هایــی كــه از ایــن دو سرچشــمه معرفتــی 

داشــتند، در ســنت اســالمی چگونــه اســت؟ بایــد بــه تفاوت هــای مبنایــی توجــه كنیــم، نــه تفاوت هــای بنایــی آن. 

مولــف مدخلــی بــر تبارشناســی کتــاب مقــدس بــه تاریــخ فلســفه غــرب پرداخــت و در ادامــه توضیحــات خــود اظهــار داشــت: در آغــاز قــرن 
بیســتم، نیچــه اعــالم می كنــد كــه تاریــخ متافیزیــك بــا تقدیــر تاریــخ غربــی گــره خــورده بــه عبــارت دیگــر تقدیــر غــرب بــا تقدیــر متافیزیــك 
متناظــر اســت. اگــر ایــن معنــا را تحلیــل كنیــم، عبــارت اســت از اینكــه تاریــخ متافیزیــك، تاریــخ غفلــت و بــه حجــاب رفتــن وجــود اســت. 
اگــر ایــن معنــا را بــا تاریــخ فلســفه از زمــان ســقراط، افالطــون، ارســطو، پســا ارســطویی و حتــی دورۀ معاصــر  تطبیــق کنیــم، متوجــه 

ســنگینی و گویایــی ایــن مطلــب خواهیــم شــد. 

ایــن اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، بــا اشــاره بــه رســالۀ دكترایــش بــا عنــوان »معانــی چهارگانــه وجــود در متافیزیــك ارســطو« بــه 
مبــدا كتــاب هســتی و زمــان  مارتیــن هایدگــر پرداخــت و افــزود: هایدگــر متوجــه ایــن بحــث اســت كــه ارســطو در همیــن مفهــوم كلیــدی و 
پایــه »وجــود«، نتوانســته ارائــه و عرضــه همســان بــه دســت دهــد. نكتــه مهــم در بیانــات ارســطو ایــن اســت كــه او، از وجــود بــه موجــود 

انصــراف داده اســت. 

وی از ســخنان خــود نتیجــه گرفــت: ایــن هســتی مركــزی و كانــون توجــه، یعنــی وجــود بحــت و بســیط و هســتی مطلــق، مطلبــی اســت كــه 
در تجربــه مســیحی دركــش نبــوده اســت. ایــن مطلــب را ژیلســون در تاریــخ تفكــر فلســفه مســیحی اش؛ عنــوان می كنــد. بــه طــور کلــی 
ژیلســون معتقــد اســت فارابــی و ابــن ســینا كــه بــه تمایــز وجــود و ماهیــت رســیدند و از ابــن ســینا اقتبــاس كردنــد بــه تجســد عیســی 
مســیح كــه می رســند، دلیلــی نمی یابنــد. یعنــی خــدا در بــدن یــك شــخص فانــی ظاهــر شــده، بــر صلیــب كشــیده شــده و خونــش بــه 
زمیــن ریختــه و در نهایــت بــه تابــوت ســپرده شــده و دفــن شــده اســت و ایــن مســئله را نمی تواننــد تشــریح كننــد. ولــی ایــن مســئله در 

عالــم اســالم قابــل برگــردان نیســت. 

مولــف كتــاب میــر حكمــت، یكــی از داللت هــای مكتــب اصفهــان و كار میــر فندرســكی را نشــان دادن مفهــوم و معنــای عقــل دانســت كــه 
از بطــن دیــن و آموزه هــای وحیانــی درآمــده اســت و آن را مخالــف عقــل ســوبژكتیو دورۀ مــدرن، عقــل مســیحی یــا عقــل یونانــی شــمرد و 
افــزود: نخســتین مســئله ای كــه یعقــوب كلینــی در كتــاب خــود بــا عنــوان كافــی بــه آن پرداختــه اســت، مســئله عقــل اســت. او نخســت بــا 
روایتــی از امــام صــادق)ع( آغــاز می كنــد كــه عقــل را بــه عنــوان موجــود برتــر و مخلــوق خداونــد می شــمارد و می گویــد عقــل چــه كاركــردی 
دارد؟ در تشــریح عقــل كــه ذیــل مقاصــد بشــری مطــرح می شــود، بــه نكتــه ای مهــم اشــاره دارد، كــه آنچــه نــص دیــن نــه خوانش هــای غیــر 

علمــی می گویــد، هیچ گونــه تعارضــی بــا یكدیگــر ندارنــد و ایــن مطلــب ادعــا نیســت. 

وی پــس از تشــریح فلســفه عقــل در عالــم اســالم، مســیحیت و فلســفه یونانــی، بــه تجربــه دو عالــم اســالمی میردامــاد و میرفندرســكی 
پرداخــت و خاطرنشــان كــرد:  یكــی از امتیــازات مكتــب اصفهــان بــه قــول هانــری كربــن، نشــان دادن پیونــد عقــل و وحــی و فلســفه و دیــن 

اســت كــه بــه عنــوان گرفتــاری در تاریــخ 2500 ســاله مســیحی و یونــان ظهــور كــرده و قابــل حــل نبــوده اســت.  
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حســین كلباســی بــه مبــدا پیدایــش علــوم عقلــی اشــاره و 
یــادآور شــد: عنــوان »علــوم عقلــی« متعلــق بــه ابــن تركــه اصفهانــی 

اســت كــه بعــد از آن  ســید حیــدر، خواجــه نصیــر و دیگــران از آن بهــره برده انــد، 
عنوانــی كــه هانــری كربــن می گویــد هیــچ گاه در فلســفه غربــی از آن یــاد نشــده بــود و ایــن تجربــه 

بــه میردامــاد و میرفندرســكی رســیده و كامل تــر شــده و از مهم تریــن مباحثــش ایــن اســت كــه ســاحت عقــل 
بــا ســاحت شــهود در تقابــل و تعــارض نیســتند. از ایــن قضیــه بــه یــك مطلــب مهم تــری می رســیم كــه تدویــن عرفــان 

نظــری، تجربــه عالــم اســالم اســت.  

وی در آخــر بــه جمع بنــدی مباحــث خــود پرداخــت و عنــوان كــرد: مكتــب فلســفی اصفهــان، عرضــه كننــدۀ یــك نظــام معرفتــی اســت 
كــه در فلســفه صدرایــی تحــت عنــوان حكمــت بحثــی در مقابــل حكمــت ذوقــی آمــده اســت. هــر دو از حكمــت ســخن می گوینــد، امــا 
یكــی حكمتــش بحــث و دیگــری مــدارش ذوق اســت. دربــاره حكمــت مشــاء بایــد گفــت كــه مــدار ایــن فلســفه بــر اســتنتاجات و كشــف 
عقــل اســت و برهــان كانونی تریــن ایــن مســیر اســت؛ در مقابــل آن حكمــت ذوقــی اســت كــه عقــل مســتقل و منفــرد بــا تهذیــب و تزكیــۀ 
باطــن همــراه اســت.  شــیخ اشــراق می گویــد: »مــن از جایــی آغــاز می كنــم كــه شــیخ الرئیس آن را پایــان داد.« و مفهــوم آن ایــن اســت كــه 
ایــن پــروژه، پــروژه ناتمــام اســت. معمــوال مؤسســان بــا اســالف در مقابــل و تعــارض قــرار می گیرنــد، ولــی حكمــت اشــراق مبتنــی بــر تهذیــب 
باطــن راه خــود را از جایــی آغــاز می  كنــد كــه بــا ســلف خــود شــیخ الرئیس بــه پایــان رســاند و در نهایــت، مشــاء، برهــان، اشــراق، ذوق یــا 
عرفــان بــا وحــی یعنــی قــرآن جمــع می شــود. ایــن هیئــت تألیفــی قــرن یازدهــم، زمینه ســاز ظهــور كســانی ماننــد میرفندرســكی هســتند 

كــه همــه شــارحین بــر آن اتفــاق نظــر دارنــد.  

در ادامــه ایــن نشســت ایــرج داداشــی، پژوهشــگر حــوزۀ حکمــت و فلســفه هنــر و اســتادیار گــروه فلســفه هنــر دانشــگاه هنــر، مقالــۀ خــود 
را دربــارۀ »حقایــق صناعــات در نگــرش میرفندرســکی: مبانــی و مبــادی« ارائــه كــرد. وی در ابتــدای ســخنان خــود بــه مالصــدرا اشــاره كــرد 
و تفكــر او را محصــول تفكــرات شــیخ بهایــی، میردامــاد و میرفندرســكی دانســت كــه بــا یكدیگــر هــم عصــر بودنــد. ســپس دربــاره كتــاب 
حقایق الصنایــع میرفندرســكی اظهــار داشــت: بایــد بــه جــرأت گفــت كــه او اولیــن شــخصی اســت كــه اثــری دربــارۀ صناعــت نگاشــته 
اســت، موضوعــی كــه تــا آن زمــان كســی بــه آن نپرداختــه بــود. صناعــت اصطالحــی بــوده كــه تــا پیــش از دورۀ پهلــوی اول بــه جــای هنــر 
بــه كار می رفتــه اســت و میرفندرســكی صناعــت را پیشــه ترجمــه كــرده اســت و در زمانــی كــه نهضــت ترجمــه بــه اوج خــود می رســد، ایــن 

لغــت را بــه معنــای تخنــه یونانــی بــه كار می بردنــد و چقــدر ایــن لغــت دقیــق و هوشــمندانه انتخــاب شــده اســت. 

وی در ادامــه توضیحاتــی دربــاره كلمــه تخنــه در فرهنــگ سانســكریت، زبــان پهلــوی و اوســتایی داد و مفهــوم واژه تخنــه را بســیار وســیع 
و كلــی دانســت در حالیكــه كلمــه هنــر را در معنــا جزئــی از ایــن كل شــمرد. داداشــی ســپس در ادامــه توضیحــات خــود بــه معرفــی كتابــی 
بــا عنــوان صحیفة االمــكان فــی اســطراب از شــیخ بهایــی پرداخــت كــه در »بریتیــش الیبــرری« انگلســتان موجــود اســت و ایــن كتــاب را 

تنهــا نســخه ای شــمرد كــه بــا خــط میرفندرســكی از كتــاب اســتادش موجــود اســت. 

ایــن اســتادیار دانشــگاه ســپس بــه كتــاب حقایق الصناعــه اثــر میرفندرســكی پرداخــت و افــزود: البتــه تعریفــی كــه جنــاب میــر در ایــن 
كتــاب عنــوان داشــته چیــزی شــبیه بــه تعریــف ابوذكریاســت كــه از متــون منطقــی ارســطو بــه دســت داده اســت؛ امــا بــه كمــال نیســت. 

میــر بــه عنــوان حكیــم در ایــن كتــاب ابتــدا تعریفــی از صناعــت بــه دســت می دهــد ســپس اجــزای آن را بــرای مــا بــاز می كنــد. 

مؤلــف كتــاب ســنت و هنــر اســالمی بــه تشــریح بیشــتر مفهــوم صناعــت در اندیشــه میرفندرســكی پرداخــت و افــزود: میــر در تعریــف 
صناعــت اشــاره می كنــد كــه صناعــت از مســایل جدلــی و بی انتهــا نیســت، یعنــی از مغالطــه، سفســطه و امــوری از ایــن دســت بــه دور 
اســت. محدودیــت ذاتــی دارد بی انتهــا و بی حــد نیســت. ســپس بــه بحــث تعمیــم و ضــرورت صناعــت و نفــع صناعــت می پــردازد كــه 
نــزد فارابــی، ابــن ســینا و برخــی دیگــر از فیلســوفان نیــز ســابقه دارد. او صناعــت را از امــور غریــزی بــه دور می دانــد و معتقــد اســت كــه 
صناعــت از فكــر و اندیشــۀ انســانی نشــئت می گیــرد و در امــوری صــدق می كنــد كــه انســان نمی توانــد از طبیعــت بــه دســت آورد. بــه 
عنــوان مثــال النــه ســازی زنبــور از غریــزۀ او نشــئت گرفتــه؛ امــا خانــه ســازی انســان مطابــق نیــاز و ضروریــات از روی فكــر و منطــق اســت. 
میرفندرســكی از منظــر فلســفه بحثــی، ذوقــی و برهــان حكمــی و مســتند بــر آیــات قرآنــی و روایــات بــه تبییــن مباحــث صناعــت می پــردازد 

و آن را جــزء ضروریــات انســان می دانــد. ایــن در حالــی اســت كــه در فلســفه یونانــی خدایــان بــه انســان در امورشــان كمــك می كننــد. 
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داداشــی بــه دیــدگاه میرفندرســكی دربــارۀ وظایــف افــراد 
جامعــه پرداخــت و خاطــر نشــان كــرد: جنــاب میــر انســان را خلیفــۀ 

ــد باشــد.  ــه ماننــد خالقــش بای ــز ب ــد اوصــاف انســان نی ــد و می گوی الهــی می دان
او معتقــد اســت كــه جامعــه ماننــد پیكــرۀ انســان می مانــد و هــر كــس در جامعــه بایــد دارای 

وظیفــه و صناعتــی باشــد. او جملــه ای دارد كــه »هركــس كــه از سلســله صناعــت نباشــد در سلســله معطــل 
اســت و نعوذباللــه مــزدور عــدم باشــد و ماننــد ابلیــس اســت و مدبــر جامعــه بایــد آن را از جامعــه قطــع كنــد.«

وی در ادامــه بــه موضوعــات صناعــت از نــگاه میرفندرســكی پرداخــت و در توضیــح گفــت: میــر معتقــد اســت كــه پیامبــر در ظاهر 
و باطــنِ عــام و خــواص، والیــت دارد و امــا حاكــم ظاهــری و پادشــاه فقــط بــر ظاهــر عــوام و خــواص والیــت دارد. عالــم بــر باطــن خــواص 

و واعــظ بــر باطــن عــوام والیــت دارد. او ماننــد غزالــی و فخــر رازی سلســله مراتبــی را در اهمیــت صناعــت در جامعــه بیــان می كنــد و 
بــرای پیشــه ها بســتگی بــه نافــع و ضــروری بودنشــان، خیــر بــه ذات، كثــرت منفعــت و قلــت منفعــت در نظــر می گیــرد. او مــواردی از ایــن 
دســت صناعــت را بــه شــش گــروه طبقه بنــدی می كنــد و می گویــد كــه ایــن شــش گــروه كل جامعــه را در بــر می گیــرد و بــرای صناعــت 
نفــع كثــرت، آهنگــری را مثــال مــی آورد و می گویــد كــه ایــن صناعــت بــه دلیــل آنكــه كشــاورز، خیــاط، معمــار و تمــام افــراد جامعــه از آن 

نفــع می برنــد، از صناعــات نفــع كثــرت بــه شــمار مــی رود. 

داداشــی بــه فتوت نامه هــا وكتاب هایــی كــه در خصــوص آداب فتــوت و جوانمــردی، بحــث اهلیــت و اســتعداد مطــرح شــده اســت اشــاره 
كــرد و یــادآور شــد:  در مباحثــی كــه میرفندرســكی در مســئله صناعــت مطــرح كــرده، هیــچ گاه جنبــۀ نــژادی یــا خانوادگــی مطــرح نشــده 
اســت؛ بلكــه غرضــش اســتعداد و بــه كارگیــری آن در جامعــه بــوده اســت. گفتنــی اســت در ایــن دوره هم زمــان بــا كتــاب میرفندرســكی 
ــا دورۀ  ــر  اســت كــه مقــارن ب ــد كــه یكــی فتوت نامــه ســلطانی و دیگــری گلســتان هن ــه ایــن مســئله پرداخته ان ــز ب کتاب هــای دیگــری نی
صفــوی در دســت اســت. البتــه كتــاب حقایق الصناعــت میــر در جنبه هــای حكمــی و برهــان نگاشــته شــده اســت، فتوت نامــه ســلطانی 

آداب صناعــت را تشــریح كــرده و گلســتان هنــر بــه مصادیــق صناعــت پرداختــه اســت. 

وی در پایــان ســخنان خــود بــه مجموعــۀ ایــن نســخ اشــاره كــرد و گفــت: رســاله حقایــق الصنایــع شــامل 88 دفتــر می شــده كــه از ایــن 
تعــداد 74 رســاله آن را توانســتم از كتابخانه هــا و مجموعه هــای شــخصی داخــل و خــارج بــه دســت آورم و همچنیــن مبحــث صناعــت را 
در آثــار حكمــای اســالمی از فارابــی تــا دورۀ قاجــار بــه دســت آورده و آنهــا را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار دادم و در آینــده ای نزدیــك طــی 

دو جلــد آن را منتشــر و در دســترس عالقه منــدان قــرار می دهــم. 
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گزارش چهارمین نشست از سلسله نشست های تخصصی»بررسی نقوش ابریشم دوزی«

جلوه های ناب طبیعت در البسۀ مردم خراسان

محبوبه حاجی پروانه

چهارمین نشســت از سلســله نشســت های تخصصی بررســی نقوش ابریشــم دوزی با موضوع »ابریشــم دوزی خراســان«  روز چهارشــنبه، 10 آبان 
1396، در فرهنگســتان هنر برگزار شــد. در این نشســت لیال نفیســی نیا، پژوهشــگر هنرهای ســنتی و مدرس دانشــگاه، و شــهین پزشــكی، هنرمند 

و پژوهشــگر حــوزۀ دوخت هــای ســنتی، بــه ســخنرانی بــا موضــوع »ابریشــم دوزی خراســان«  پرداختنــد.

ــا حفــظ  ــه معرفــی منطقــه خراســان پرداخــت و بیــان داشــت: »در خراســان، اقوامــی چــون کــرد و ترکمــن ب در ابتــدای نشســت لیــال نفیســی        نیا ب
اصالت هــای خــود ســالیان متمــادی در کنــار هــم زندگــی می کننــد. ایــن همزیســتی باعــث شــده تــا حــدودی از صناعــت یکدیگــر تاثیــر پذیرنــد. ایــن 

مــردم بــا توجــه بــه نیازهــای زندگــی روزمــره، بافته هــای ســاده و منقــوش گوناگونــی تولیــد کرده انــد.«

نفیســی نیا افــزود: »بــه کردهــای خراســان»کُرمانج« گفتــه می شــود. كُرمانــج در واقــع نــام بخــش وســیعی از كردهــای جهــان اســت کــه در عــراق، ترکیــه، 
قفقاز، ارمنســتان و در شــمال اســتان خراســان ما حضور دارند.«

پژوهشــگر هنرهــای ســنتی، در مــورد پوشــاك مردمــان خراســان شــمالی توضیــح داد: »حضــور مــداوم طبیعــت و جلوه هــای نــاب آن در البســۀ ایــن 
قــوم مشــهود اســت. همچنیــن تفکیــک و تقســیم بندی های ســنی، جنســیتی در لباس هــای ایــن مــردم وجــود دارد.«

او در ادامــه بــه اجــزای لباس هــای ایــن قــوم اشــاره کــرد و گفــت: »شــلیته، گــراس، جلیقــه و یاشــار از اجــزای لباس هــای كــردی محســوب می شــود و 
چاوک،کولتــه، چلپــی و یلــک )متداول تریــن و ارزان تریــن( از جملــه لباس هــای تركمــن اســت.«

نفیســی نیا در مــورد نقــوش ابریشــم دوزی های خراســان بیــان داشــت: »طــرح و نقــش ابریشــم دوزی خراســان ذهنــی و متاثــر از ذهنیــت، ســلیقه و 
باورهــای اقــوام ایــن خطــه اســت. شــرایط جغرافیایــی و حضــور قومیت  هــای مختلــف در ایــن منطقــه، در گونه گونــی طــرح هــا، رنگ هــا و نقــوش موثــر 

است.«

ایــن پژوهشــگر در مــورد تاثیــرات عمیــق فرهنگ هــای مجــاور، بــر ابریشــم دوزی های ایــن خطــه اظهــار كــرد: »تاثیــر فرهنگ هــای اســکان یافتــه در کنــار 
هــم از جملــه کــرد، ترکمــن و بلــوچ بســیار چشــمگیر اســت و هنــری تلفیقــی ایجــاد کــرده اســت.«

او در بــاب ابریشــم دوزی تركمانــان خراســان توضیــح داد: »الیه بنــدی بــرای ثابــت نگه داشــتن پارچــه، تابانــدن نــخ ابریشــم بــرای اســتحکام بخشــی 
بیشــتر )از دو تــا پنــج ال( و ســیاه دوزی كــه بــرای مشــخص کــردن خطــوط اصلــی طــرح،  بــا دوخــت زنجیــره و نــخ ابریشــمی مشــکی اســت، از 
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ابریشــم دوزی  در  كــه  هســتند  مــواردی  جملــه 
پرکــردن  همچنیــن  می شــود.  رعایــت  تركمــن 

فضــای داخلــی طــرح بــا نخ هــای ابریشــمی 
رنگیــن و نقــش زدن بــه طــوری كــه نقــوش 

واگیــره ای در ردیف هــای  بــه صــورت 
بــه صــورت قاب قابــی  یــا  و  افقــی 

جملــه  از  می  شــوند،  تکــرار 
نــوع  ایــن  ویژگی هــای  دیگــر 

ایــن  اســت.  ابریشــم دوزی 
بــه  ســال  صدهــا  نقــوش 
ســینه  بــه  ســینه  شــیوه 
ــی رغــم  ــه و عل ــدوام یافت ت
تحــوالت ناشــی از تغییــر 

نگــرش و تبــادل اندیشــه ها 
و تغییــر ســالیق، بــه نســل 

رســیده اند.« امــروز 

وی در مــورد جنــس ایــن لباس هــا 
اضافــه كــرد: »جنــس آنهــا از ابریشــم 

دســت باف و عمدتــا قرمــز بــا حاشــیه زردرنــگ 
اســت. حاشــیه و سرآســتین آنها ســوزن دوزی شــده اســت. 

در اکثــر مواقــع بــرای جلوگیــری از جمــع شــدن پارچــه و ظرافــت بیشــتر 
ســوزن دوزی بــا آســتر انجــام می شــود.«

حــوزۀ  پژوهشــگر  و  هنرمنــد  پزشــكی،  شــهین  نشســت،  ادامــه  در 
دوخت هــای ســنتی در مــورد خطــه خراســان اظهــار داشــت: »خراســان، 
خاســتگاه پهلوانــان و زادگاه بســیاری از بــزرگان اســت و بــا وجــود اقــوام 
متعــدد در طــول دوره هــای مختلــف تاریخــی، آمــد و شــدهای زیــادی در 
آن رخ داده و چــون خراســان دروازۀ جــادۀ ابریشــم در ایــران بــوده اســت، 
در نتیجــه مبــادالت و امــور تجــاری بســیاری در آن صــورت می گرفتــه كــه 

اهمیــت ایــن منطقــه را نشــان می دهــد.«

او ادامــه داد: »وقتــی در مــورد هنــر مــردم خراســان صحبــت می كنیــم، 
مــورد  در  و  نیســت  امــروزی  جغرافیایــی  محــدودۀ  تنهــا  منظورمــان 
خراســان بــزرگ صحبــت می كنیــم كــه بخشــی از آن امــروز در ســمرقند 
و بخاراســت، بخــش دیگــرش در هــرات و قندهــار و بخشــی نیــز در 

اســتان خراســان ایــران.«

پزشــكی قوم هــای ســاكن در خراســان را این گونــه نــام بــرد: »در ایــن 
ــرک و ترکمــن  ــج، ت ــارس، کُردكرمان ــات، ف ــی قوم هــای ت منطقــه جغرافیای
وجــود دارنــد و درصــد كمــی نیــز عــرب  و درصــد كوچك تــری بلــوچ نیــز در 

ــن خطــه زندگــی می كننــد.« ای

پژوهشــگر حــوزۀ دوخت هــای ســنتی ادامــه 
چیــز  همــه  در  خراســان  »مــردم  داد: 
بــه  هســتند.  شــكرگزار  و  سپاســگزار 
را  نقشــی  ســفره  در  مثــال  عنــوان 
می دهــد  نشــان  كــه  می گذارنــد 
برداشــتن  حــال  در  انگشــت 
چنیــن  و  اســت  نــان 
مفهــوم  برایشــان  نقشــی 
را  آن  و  دارد  شــكرگزاری 
خودشــان  ذهنیــت  بــا 
سپاســگزارانه  نوعــی  بــه 

می كننــد.« اســتفاده 

زندگــی  مــورد  در  او 
كردهــای ایــن خطــه اضافــه 
كــرد: »كردهــای كرمانــج خــود 
می داننــد.  اصیــل  آریایــی  را 
كوچ نشــینی  و  عشــایری  آنهــا  زندگــی 
اســت. اســتفاده از نقــوش مختلــف در زندگــی 
روزمره شــان بــه وفــور دیــده می شــود. بــه عنــوان مثــال 
بــرای مــچ دســت یــا دم پــای شــلوار مردهــا نقوشــی را كار می كننــد و 
استداللشــان ایــن اســت كــه عقــرب از ایــن نقــوش می ترســد و نزدیــك 

» . د نمی شــو

این پژوهشــگر و مدرس دانشــگاه، با نشــان دادن اســالیدهای متعددی 
بــه  آنهــا  دربــاره  توضیحاتــی  ارائــه  و  خراســان  ابریشــم دوزی های  از 

ســخنانش پایــان داد.

بــه همــت  كــه  ابریشــم دوزی  گفتنــی اســت در سلسله نشســت های 
تاكنــون  می گیــرد،  صــورت  هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــی  معاونــت 
تركمــن«،  »ابریشــم دوزی  محوریــت  بــا  دیگــری  نشســت های 
»ابریشــم دوزی آذربایجان« و »ابریشــم دوزی در زرتشــتی دوزی«  برگزار 
شــده اســت. ایــن  نشســت ها در آینــده نیــز از منظــر كارشناســان و 
متخصصــان ایــن حــوزه بــه بررســی ســوزن دوزی های نقــاط دیگــر ایــران 
خواهــد پرداخــت. بــرای اطــالع از زمــان برگــزاری ایــن نشســت ها و دیگــر 
برنامه هــای فرهنگســتان هنــر لطفــا بــه ســایت فرهنگســتان هنــر بــه 

فرماییــد. مراجعــه   www.honar.ac.ir نشــانی 
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محمدرضا آزاده فر در نخستین جلسۀ كارگاه تخصصی پیشرفته مردم شناسی موسیقی: 

دنیای فعلی، رجعت انسان به اجرای زندۀ هنرهاست

اولیــن جلســه از كارگاه تخصصــی پیشــرفته مردم شناســی موســیقی 
بــا عنــوان »بررســی موســیقی و ســایر هنرهــا« بــا حضــور محمدرضــا 
آزاده فــر، دانشــیار دانشــكدۀ موســیقی دانشــگاه تهــران و هنرجویانــش 
صبــح دوشــنبه 22 آبــان در ســالن زنــده یــاد باقــر آیــت هللا زاده شــیرازی 

مركــز هنرپژوهــی نقش جهــان برگــزار شــد. 

محمدرضــا آزاده فــر، موضــوع مــورد بحــث در نخســتین جلســه از كارگاه 
را  »نســبت موســیقی و ســایر هنرهــا« عنــوان كــرد و در ادامــه توضیــح 
داد: نســبت موســیقی و ســایر هنرهــا بــه صــورت مجــزا دیــده نمی شــود؛ 
بلكــه ایــن نســبت در نــزد اقــوام و ملــل، بــه صــورت مظاهــر فرهنگــی 

نمــود دارنــد. 

وی هــدف از بررســی تطبیقــی موســیقی و ســایر هنرهــا را تشــریح كــرد 
و افــزود: نــزد اقــوام و ملــل مختلــف رشــته های هنــری كــه تئوریســین ها 
آن را رشــته می نامنــد، رشــته تلقــی نمی شــوند؛ بلكــه ظهــور فرهنــگ 
ــرای اینكــه بتوانیــم  ــر اســت. مــا نیــز ب بــه شــكل صــدا، حركــت و تصوی
بــه بررســی  نســبت اینهــا را درك و در نوشــته هایمان لحــاظ كنیــم، 

تطبیقــی موســیقی و ســایر هنرهــا می پردازیــم.

مؤلــف كتــاب اقتصــاد موســیقی ســپس بــه اشــتراكاتی كــه در شــناخت 
مظاهــر هنــری بــه اندیشــمندان یــاری می رســاند اشــاره کــرد و یــادآور 
شــد: هــر آنچــه كــه از مصنوعــات دســت، ذهــن و احســاس در نــزد بشــر 
قابــل دســته بندی اســت، دارای اشــتراكاتی در ماهیــت و عملكــرد اســت 
كــه همــه آنهــا در جهــت اثرگــذاری در عواطــف، احساســات و قــدرت 
تعقــل انســان بــه كار می رونــد و فطــرت زیبایی شناســی انســان را تحــت 
تاثیــر قــرار می دهنــد. دسترســی بــه ریشــه ایــن اشــتراكات، اندیشــمندان 
حــوزۀ هنــر را در زمینــۀ شــناخت ماهیــت و كاركــرد ایــن مظاهــر هنــری 

كمــك می كننــد. 

از  هنــر  زمینــه  در  تاكنــون  كــه  تعاریفــی  از  برخــی  بــه  ســپس  وی 
اندیشــمندان و صاحب نظران ارائه شــده، پرداخت و ادامه داد:  تحلیل 
هــر یــك از تعاریــف هنــر، جنبــه انســانی بــودن آن را بیــان می كنــد، ضمن 
آنكــه هنرهــا بــه لحــاظ ماهیــت بــه ســه دســته  هنرهــای »مكان منــد«، 

»زمان منــد« و »مكان منــد- زمان منــد« تقســیم می شــوند. 

ایــن دانشــیار دانشــكده هنــر در تشــریح دســته نخســت ایــن هنرهــا 
افــزود: مهم تریــن هنرهایــی كــه عناصــر متشــكله آنهــا در مــكان اســتوار 
می شــوند، یعنــی هنرهایــی كــه در فرآینــد آفرینــش و ادراكشــان وابســته 
بــه مكان انــد؛ شــامل هنرهــای تجســمی )نقاشــی، طراحــی، تندیس گــری، 
عكاســی و چــاپ( و معمــاری می شــوند. هنرهــای تجســمی در دو بعــد 
x و y مــكان را در اختیــار می گیرنــد و معمــاری و مجسمه ســازی از ســه 
جهــت x، y و z و چنانچــه هــر كــدام از ایــن ابعــاد صفــر شــود، هنــر 

ــود می شــود. ناب

آزاده فــر هنرهــای زمان منــد را شــامل موســیقی، شــعر و ادبیــات دانســت 

كــه ادراكشــان از طریــق زمــان حاصــل می شــود. ســپس بــه دســته ســوم 
ایــن هنرهــا پرداخــت و افــزود: هنرهــای مكان منــد- زمان منــد ماننــد 
رقــص، نمایــش و ســینما از جملــه هنرهایــی هســتند كــه هم زمــان بــرای 
شــكل گیری بــه محمــل زمــان و مــكان نیــاز دارنــد. بــه عنــوان مثــال اگــر 
فیلمــی بــر روی پــرده در حــال نمایــش باشــد و زمــان آن صفــر شــود، فیلم 

تبدیــل بــه عكــس خواهــد شــد. 

رئیــس ســابق دانشــکدۀ موســیقی یكــی از شــروط ادراك نســبت هنرهــا 
را مبتنــی بــر چگونگــی بیــان و ســاختار هــر یــك از هنرهــا دانســت و در 
ــر اســاس  ــزود: پــس از درك نســبت هنرهــا ب ــل ســخنان خــود اف تكمی
در  مكانــی  فضاهــای  مابــازای  می بایســت  ساختارشــان  و  چگونگــی 
هنرهــای زمان منــد را بیابیــم و مابــازای فضاهــای زمانــی را در هنرهــای 
مكان منــد مــورد جســتجو قــرار دهیــم. مثــال وقتــی می خواهیــم بدانیــم 
اثــر  یــك  در  مابازایــی  چــه  نقاشــی،  تابلــوی  یــك  در  بصــری  عنصــر 
زمان منــد مثــل موســیقی دارد، در ایــن مرحلــه فــرد بایــد بــه مرحلــه ای 
از قــوۀ تخیــل برســد كــه قــادر باشــد مابــازای سایه روشــن ها و طیف هــای 
رنگ هــای یــك تابلــوی نقاشــی را در یــك اثــر موســیقایی جســتجو كنــد و 
مابــازای یــك تــم ملودیــك و واریاســیون های آن را در اثــر نقاشــی بیابــد. 

البتــه هیچــگاه نبایــد بــه دنبــال مابازاهــای ریاضــی وار و عینــی بــود. 

ــوان  ــه عن ــی كــه ب ــه نكتــه نظرات ــه ارائ ــاه ب ــا پخــش فیلمــی كوت ــر ب آزاده ف
نمونــه می توانــد مــا را در دریافــت نســبت یــك اثــر موســیقی و نقاشــی 
كــه می خواهیــم  كــرد: هنگامــی  نشــان  و خاطــر  پرداخــت  یاری كنــد، 
یــك اثــر تجســمی را بــا یــك اثــر موســیقی مــورد بررســی قــرار دهیــم، 
اثــر  در  بخــش  هســتی  عناصــر  از  كــه  صــدا  و  رنــگ  از  می بایســت 
تجســمی و موســیقی هســتند، بهــره گیریــم. می دانیــم همــه پدیده هــای 
ــل  ــن دریافــت كــه همــه رنگ هــای قاب ــد. نیوت ــل رویــت، دارای رنگ ان قاب
مشــاهده در رنگیــن كمــان در نــور ســفید خورشــید وجــود دارنــد و ســه 
رنــگ اصلــی قرمــز، زرد و آبــی و رنگ هــای مكمــل آن نارنجــی، ســبز و 
بنفش انــد. بیــن رنگ هــای ششــگانه فــوق بی نهایــت طیــف رنگــی قابــل 
ایجادنــد، در مقابــل صــوت نیــز جایــگاه مشــابه بــا رنــگ در هنرهــای 
موســیقایی دارد، بدیــن معنــا كــه بــدون وجــود رنــگ اولیــن ضــرورت 
تجســمی از بیــن مــی رود و بــدون صــدا شــكل گیری موســیقی نامیســر 

می شــود. 

وی به دیگر تشــابهات موســیقی و تجســمی اشــاره كرد و افزود: رنگ ها 
ــه شــكل مــوج در فضــا منتشــر می شــوند و تفــاوت  و اصــوات هــر دو ب
طیف هــای مختلــف آن نیــز در طــول و شــكل مــوج آن هاســت. اولــی 
بــا حــس بینایــی ادراك می شــود و دومــی بــا حــس شــنوایی. رنگ هــا 
حاصــل امــواج الكترومغناطیســی اند، طیــف ایــن امــواج بســیار متنــوع 
اســت و چشــم انســان قــادر اســت كــه تنهــا حــوزۀ بســیار محــدودی از 
آن طیــف گســترده را ببینــد. در ایــن گســتره اولیــن رنــگ قرمــز اســت تــا 
ــه بنفــش كــه می رســیم، حــوزه  ــا ب هفــت رنــگ رنگین كمــان را ببینیــم ت
فراتــر از بنفــش از حــوزۀ بینایــی مــا خــارج می شــود، محدودیــت مشــابه 
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را در طیف هــای صوتــی گوشــمان داریــم، همانطــور كــه چشــممان تــا 
حــدودی از نورهــا را می توانــد ببینــد، گوشــمان نیــز محــدوده معینــی از 

اصــوات را می شــنود. 

نماینــده شــورای بین المللــی موســیقی ســنتی )ICTM( ایــران ســپس بــه 
ــور و صــوت موجودیــت  ــور و صــوت پرداخــت و ادامــه داد: ن مقایســه ن
جســمانی ندارنــد و نمی تــوان ماننــد یــك آبجكــت آن را دیــد یــا لمــس 
كــرد. انتقــال بــه حــواس انســانی از طریــق واســطه ها صــورت می گیــرد. 
می شــوند،  ادراك  مضاعــف  عنصــر  وســیله  بــه  هم زمــان  دو  هــر 
یعنــی بــرای ادراكشــان دو چشــم و دو گــوش نیــاز داریــم. تفاوت هــا و 
افــراد در درك داده پــردازی  آنهــا متفــاوت اســت و بیــن  توانایی هــای 
همــه، ایــن نســبیت برقــرار اســت. یكــی از نخســتین خــواص بینایــی 
ــر مجــازی از پدیــده صوتــی را  و شــنوایی ایــن اســت كــه حــواس، تصوی
ایجــاد می كننــد، بــه ایــن معنــی كــه برخــالف حــواس المســه یــا بویایــی 
كــه مســتقیما بــا پدیــده قابــل ادراك تمــاس پیــدا می كننــد، آنهــا فقــط 

یــك تصــوری از آن را درك می كننــد. 

و  هنرهــا  زنــدۀ  اجــرای  بــه  انســان  رجعــت  را  فعلــی  دنیــای  آزاده فــر 
بیــزاری اش از نســخه های تقلبــی دانســت و خاطــر نشــان كــرد: اگــر 
بــه آمارهــای فــروش آلبوم هــا، ســی دی ها و حتــی بــه صــورت اســتریم 
)نســخه های ضبــط شــده ای كــه بــرای یــك بــار اجــرا می شــوند( نــگاه 
كنیــم، متوجــه می شــوید كــه ایــن آمارهــا از ســال 2004 بــه بعــد رو بــه 
كاهــش اســت. یعنــی همــه عالقه منــد بــه اجــرای زنــده هســتند. ایــن 
مســئله را در ایــران نیــز مشــاهده می كنیــد كــه آمــار تماشــای تئاتــر و 
كنســرت ها بــاال رفتــه و خریــد آلبوم هــا بســیار پاییــن آمــده اســت و 
منزلــت هنرمندانــی كــه بتواننــد اجــرای زنــده داشــته باشــند، هــر روز 
بیشــتر خواهــد شــد، زیــرا مــردم بــه دنبــال هنرمنــد واقعــی می گردنــد و از 

شــده اند.  تقلبــی خســته  نســخه های 

تعــادل،  و  وحــدت  مبحــث  بــه  كارگاه  ایــن  اول  بخــش  پایــان  در  وی 

بــه عنــوان یكــی دیگــر از موضوعاتــی كــه می توانــد ســاختار مشــترك 
و گفــت:  پرداخــت  قــرار داد،  بررســی  مــورد  را  موســیقی و تجســمی 
وحــدت و تعــادل كیفیــات اساســی در همــه هنرهــا محســوب می شــوند. 
فالســفه وحــدت را رمــز هســتی می داننــد و معتقدنــد كــه وحــدت محــور 
هســتی و انتزامــی اســت كــه رمــزی از قوانیــن كلــی و الیتغیــر دنیــای برتــر 
و ســایه ای از حقایــق آن در جهــان خاكــی را بــه نمایــش می گــذارد و 
معتقدنــد ریاضــی و هندســه می توانــد بــه اصــل حاكــم بــر دنیــا بپــردازد. 

ــران  ــر ای ــه »عامــل وحــدت در هن ــب ك ــن مطل ــا ای ــر ب محمدرضــا آزاده ف
زمیــن، همــه چیــز اســت« افــزود: در فلســفه كهــن ایرانــی معتقــد بودنــد 
ــا یــك خــط  ــاب ی ــزی شــده و ماننــد طن كــه جهــان از عامــل واحــد پیری
در ســیری بیكــران پیوســته بــه خــود بــاز می گــردد و دور می شــود؛ بــر 
اســاس همیــن تفكــر، نظریــه ریســمان ها در فیزیــك طرح ریــزی شــده 
اســت. موالنــا راه رســیدن بــه وحــدت و تعــادل را عشــق عنــوان می كنــد. 
ایــن چیــزی بــود كــه در فلســفه قدیــم ایــران بــوده اســت و در فیزیــك 
نظریــه ریســمان ها بــر اســاس ایــن فســلفه طــرح ریــزی شــده اســت. بــه 
عنــوان مثــال در موســیقی، عامــل وحــدت »ضرورتــی فرمــال« اســت كــه 
باعــث می شــود اجــزاء و عناصــر موســیقایی بــه گونــه ای حــول یــك محــور 
تشــكل یابنــد كــه شــنونده احســاس كنــد ایــن اجــزاء متعلــق بــه یــك 
اثــر واحــد اســت. از بیــن رفتــن فاكتــور وحــدت در هــر لحظــه از لحظــات 
موســیقی باعــث می شــود كــه اثــر موســیقی از آن جــا بــه بعــد بــه دو 
یــا چنــد پــاره غیــر مرتبــط تقســیم شــود و بــه شــكل تكه هــای جدیــد 

پاره هایــی از هم گســیخته احســاس شــوند. 

تدریــس  بــا  موســیقی  مردم شناســی  پیشــرفته  تخصصــی  كارگاه 
ــان روزهــای  ــه در می ــك هفت ــه مــدت 12 جلســه ی ــر ب محمدرضــا آزاده ف
نقــش جهــان  مركــز هنرپژوهــی  در  تــا 12  از ســاعت 8:30  دوشــنبه 

بــه كار خــود ادامــه خواهــد داد.    بــه فرهنگســتان هنــر  وابســته 
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نگاهی به نمایشگاه عکس مرتضی تاج محرابی؛ مشاهدۀ عادی

ثبت روزمرگی شهری با دوربین تلفن همراه

ایلیا محمدی نیا

ــوژی در دهــه اخیــر آنقــدر  ــا چالش هایــی مضحــک و عجیــب مواجــه می شــود. پیشــرفت تکنول ــه بطــن جامعــه، گاهــی ب ورود فناوری هــای نویــن ب
رشــد و ســرعت سرســام آوری داشــته کــه مصــرف کننــدگان آن فرصتــی بــرای اســتفاده و لــذت بــردن از آن نمی یابنــد و در چشــم بــه هــم زدنــی نســل 
تــازه ای از تکنولــوژی، بازارهــا را فتــح می کنــد. از جملــه ایــن فناوری هــا می تــوان بــه گوشــی همــراه اشــاره کــرد. اگــر تــا چنــد ســال پیــش کمبــود امکانــات 
مانــع از فیلم بــرداری و عکاســی می شــد، حــال دیگــر ایــن امکانــات بــه یمــن پیشــرفت تکنولــوژی دســت یافتنــی شــده اند. بــه نظــر می رســید بــا در 
دســترس بــودن و ارزان بــودن امکانــات، حجــم هنرمنــدان فعــال در عرصــه عکاســی و فیلــم  افزایشــی محســوس را نشــان دهــد؛ امــا در عمــل ایــن 

اتفــاق نیفتــاد. چــرا؟

بایــد دانســت کــه رشــد فنــاوری باعــث بــروز خالقیــت و تربیــت انســان های هنرمنــد نمی شــود؛ امــا بــه حتــم ســرعت و کیفیــت کارهــا را بهتــر می کنــد. 
آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه در ایجــاد یــک اثــر هنــری اندیشــه و فکــر حــرف اول را می زنــد و بایــد پذیرفــت کــه امکانــات تولیــد اندیشــه نمی کنــد.

نمایشــگاه عکــس »مشــاهده عــادی« کــه در برگیرنــدۀ بخشــی از آثــار و تجربه هــای تصویــری مرتضــی تاج محرابــی اســت مصــداق بــارز همیــن مطلــب 
است.

محرابــی کــه دانــش آموختــه عکاســی اســت بــا اســتفاده از امکانــی کــه فناوری هــای نویــن در قالــب دوربین هــای عکاســی در گوشــی های هوشــمند 
قــرار داده اســت، تــالش کــرده بخشــی از دغدغه هــای ذهنــی خــود را ثبــت کنــد. او بــرای ترســیم جهانــی کــه می خواهــد نیــازی بــه دوربین هــای آنالــوگ 
و فیلــم و نگاتیــو نــدارد. او نیــازی نمی بینــد کــه دنیــای ذهنــی خــود را بــا اســتفاده از دوربین هــای جدیــد دیجیتالــی و البتــه گــران بــه تصویــر درآورد. 
حــال ابــزار ســاده ای کــه ایــن روزهــا در دســت همــه از کــودک تــا جــوان و پیــر قــرار دارد، امکانــی می شــود تــا تــاج محرابــی اندیشــه های خــود را بــه 

ثبــت برســاند.
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در نمایشــگاه »مشــاهده عــادی« کــه بــه مــدت یــک هفتــه از ســوم تــا نهــم آبــان در تــاالر اســتاد لــرزاده موسســه صبــا برپــا شــده بــود، حــدود 50 عکــس 
رنگــی و ســیاه و ســفید، کــه از دریچــه کوچــک دوربیــن گوشــی همــراه گرفتــه شــده بــود، در معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار گرفــت.

ــا  ــذر و همــراه ب ــن و در حــال گ ــاالی زندگــی نوی ــه ســرعت ب ــد ک ــن هنرمن »مشــاهده عــادی«، ثبــت لحظه هــای زودگــذری اســت از دریافت هــای ای
روزمرگی هــای انســان های شهرنشــین را بــه قــاب تصویــر کشــیده اســت. 

ایــن نمایشــگاه حاصــل بیــش از ســه ســال جســت و جوی محرابــی در فضــای شــهری اســت.  ایــن هنرمنــد ســعی می کنــد بــا نگاهــی خالقانــه تصویــری 
از آدم هــا را در جامعــۀ شــهری نشــان دهــد کــه مــا بارهــا و بارهــا از کنارشــان عبــور کرده ایــم، بــی آنکــه نگاهــی بــه آنهــا بیاندازیــم. گویــی در جهــان 
پیرامونــی انســان شــهری آنچــه هســت و همــه جهــان خــودش اســت و نــه چیــز دیگــر. حــال خیابــان می شــود جوالنــگاه اندیشــه های هنرمنــد، یعنــی 
جایــی کــه بــرای انســان شــهری تنهــا بــه عنــوان محلــی بــرای عبــور مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد؛ جایــی بــرای تامــل و مکــث می شــود. محرابــی در 
آثــارش وقتــی از شــهر صحبــت می کنــد منظــورش صرفــا کالنشــهری چــون تهــران نیســت. ســوژه های او چــه در شــوش و چــه در آبــادان همین گونــه 
رفتــار می کننــد. کافیســت کــه انســان در شــهر زندگــی کنــد. دنیــای او بــا دنیــای دیگــر شهرنشــین ها یکســان اســت. یعنــی روزمرگــی و در کنــارش 

بی تفاوتــی.

شــاید نخســتین چیــزی کــه بــه ذهــن مخاطــب عکس هــای نمایشــگاه »مشــاهده عــادی« خطــور می کنــد ایــن باشــد کــه چــرا مرتضــی تــاج محرابــی 
بــرای ثبــت دغدغه هایــش نــه از دوربین هــای رایــج عکاســی کــه از دوربیــن گوشــی همــراه خــود اســتفاده کــرده اســت؟ پاســخ ایــن پرســش بعــد مشــاهده 
نمایشــگاه چنــدان ســخت نیســت. مخاطــب امــروزی همیشــه در مقابــل دوربیــن عکاســی واکنــش داشــته اســت. اساســا در خیابان هــای جوامــع 
شــهری کمتــر انســانی یافــت می شــود کــه بــدون ژســت های معمــول، حاضــر بــه ثبــت تصویــری از خــود در مقابــل دوربیــن عکاســی فــردی ناشــناس 
باشــد. مگــر آنکــه خــود را آن گونــه کــه دوســت دارد نشــان دهــد، بــا ژســت های کلیشــه ای، نــه آن گونــه کــه هســت کــه طبعــا مــورد نظــر هنرمنــد نیســت. 

هنرمنــد ســوژه های خــود را آن گونــه کــه هســتند می خواهــد نــه آن گونــه کــه دوســت دارنــد کــه نشــان دهنــد.

پس گوشی همراه امکان مناسبی است که او اندیشه های خود را اجرایی کند. 
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فرزاد زادمحسن

ــار »جلوه هــای بی زمانــی و زمــان در باورهــا و اســاطیر  پژوهشــکده هنــر در ادامــه سلســله  نشســت هایِ تخصصــیِ »جلوه هــای هنــر شــرق«، ایــن  ب
مذهبــی هنــد« را از زبــان یکــی از صاحب نظــرانِ نام آشــنای ایــن حــوزه مطالعاتــی بررســی و بازخوانــی کــرد.

ایــن نشســت پژوهشــی بــه همــت گــروه هنــرِ شــرق پژوهشــکدۀ هنــر، عصــر چهارشــنبه بیســت و چهــارم آبــان، بــا حضــور و اســتقبال انبــوه 
عالقه منــدانِ مباحــِث تخصصــیِ هنــر و دانشــجویان برگــزار شــد. در ایــن نشســت امیرحســین ذکرگــو،  دکتــرای تاریــخ و فلســفه هنــر در هنــد و 
نماینــدۀ پیشــین فرهنگــی ایــران در ایــن کشــور، و مــدرسِ باســابقه دانشــگاه های ایــران و هنــد، بــه بازاندیشــی یکــی از مهم تریــن بنیان هــای حکمــت، 

ــه پرداخــت. ــی و زمــان و ادوار چهارگان ــاور اســاطیری هنــد باســتان: مفهــوم بی زمان اندیشــه و ب

شأن الهی زمان؛ زمان بی آغاز و بی انجام در اسطوره شناسی هند باستان

ایــن مــدرس و صاحب نظــر ادیــان و مکاتــب فلســفی و اســطوره ای هنــد، ســخن خــود را بــا اشــارتی بــه شــأن الهــی و خداگونــۀ »زمــان« و ماهیــت آن 
نــزد هندوهــا آغــاز کــرد و گفــت: همیشــه »زمــان« اســت کــه همــه چیــز را تحــت ســیطره خــود درمــی آورد و هیــچ چیــز بــر »زمان« مســلط نیســت. همه 
بــزرگان عالــم محکــوم بــه حکــم »زمــان« بوده انــد. اصــالً چــه می شــود کــه قومــی بــرای »زمــان« شــأن الهــی قائل انــد؟ حکمتــش را بایــد در همیــن اقتــدار 
محتــوم و بی چنــد و چــون جســتجو کــرد. امــا ایــن، آن »زمــان« نیســت کــه مــا می شناســیم. یــک »زمــان« بزرگ تــری اســت و نامــش: »بی زمانــی« 
اســت. »زمــان« یــک آغــاز دارد و یــک آخرالزمــان و آن ســاحِت »بی زمانــی«، کــه ســاحِت خداونــد اســت، هنگامــی اســت کــه هنــوز جهــان آفریــده 
نشــده بــود و قبــل و بعــدی هــم نداشــت. ایــن »قبــل« و »بعــد«، مختــص ماســت. »زمــان« و »مــکان« ماهیتــاً مــال مــا و متعلــق بــه جهــان ماســت 
چــون »زمــان« و »مــکان« از عــوارض و متعلقــات جســم اســت. وقتــی جســم نباشــد و حرکتــی هــم نباشــد، در نتیجــه، پیــش و پســی هــم وجــود نــدارد 
و معنــا نــدارد. وقتــی می گوینــد خــدا »اول« اســت و »آخــر« اســت، معنایــش چیســت؟ یعنــی، ایــن ســاحتی اســت کــه مــاورای اول و آخــر اســت. از 

زمــان آدم تــا خاتــم و تــا هــزاران ســال بعــد بــرای او، همــه رخ داده و همــه »حــال« اســت. ماییــم کــه »قبــل« و »بعــد« داریــم.

ماهیت تکرار در »مفهوم دوری زمان«

ــا تبییــن یــک مفهــوم محــوری در ایــن منظومــه فکــری آغــاز کــرد: ایــزدانِ ســه گانه در خداشناســی  ــه بحــث را ب امیرحســین ذکرگــو مقدمــه ورود ب
ــل و تفســیر  ــر و تحلی ــا نمایــش تصاوی ــه ب ــان. وی در ادام ــزد زم ــات و »شــیوا« ای ــظ کائن ــزد محاف ــزد آفرینــش، »ویشــنو« ای ــی: »برهمــا« ای هندوی
نمادشــناختی ایــن ایــزدانِ ســه گانه و طــرح بحثــی درخصــوص نفــوذ و تأثیــر فرهنگ هــا، اقلیم هــا و محیــط و باورهــای بومــی هــر منطقــه بــر ادیــان و 
فرهنگ هــا تأکیــد کــرد و ایــن پرســش را مطــرح كــرد كــه حقیقــت یــک دیــن را از کجــا می شــود فهمیــد؟ و در پاســخ گفــت: بایــد رفته رفتــه از ظواهــر 

فراتــر رفــت و آن ســاختارهای اولیــه را کــه تکوین بخــش و مایــه قــوام یــک دیــن اســت شــناخت. همــان اصــول دیــن؛ مثــلِ »توحیــد«.

ایــن مــدرس و محقــق حکمــت و اسطوره شناســیِ هنــد باســتان، در ادامــه، بــه بررســی اســطورۀ »شــیوا« کــه مرتبــط بــا مفهــوم و ماهیــت زمــان اســت 
و آخرالزمــان را رقــم می زنــد پرداخــت و بــه »مفهــوم دوری زمــان« در ســنّت های دینــی کهــن رســید: اغلــب ســنّت های دینــی، از زمــان کــه صحبــت 
می کننــد »مفهــوم دوری زمــان« را محــور تأکیــد و توجــه قــرار می دهنــد. مطابــق ایــن فکــر، همــه چیــزِ آفرینــش تکــرار می شــود؛ بــا همــان جزئیــات. 
امــا، ایــن تکــرر و تکــرار در دایــره ای وســیع تر رخ می دهــد؛ نــه در زندگــی فــردی مــا کــه در آن همــه چیــز نــو اســت و بــرای اولیــن بــار. امــروز از جهان هــای 
مــوازی ســخن می گوینــد؛ در اسطوره شناســی هنــد هــم از زورق هــای بی شــمار بــر اقیانــوس ازل می گفتنــد. در حقیقــت، اشــارات ادیــان بــه مــا از آن 
جهــت اســت کــه مــا را متذکــر بــه ایــن نکتــه کنــد کــه: ایــن زندگــی، ذره ای اســت از یــک عظمــت الیتناهــی کــه اگــر ذهــن را متوجــه آن کنیــم، از ایــن 

حقــارت و درخودماندگــی و روزمرگــی رهــا می شــود و اوج می گیــرد.

تقسیم بندی های زمان: چهار دوره اساطیری

هندوهــا بــه چهــار دوره یــا عصــر اســاطیری معتقدنــد: اول، عصــرِ »حقیقــت« یــا »ســاتیا یــوگا«، حقیقــت زمــان؛ دوم، عصــر ســه گانه؛ ســوم، عصــر 
دوگانــه؛ چهــارم، عصــر ظلمــت.

جلوه های بى زمانى و زمان در ااسطری مذهبى هند

گزارش نشست تخصصی جلوه های هنر شرق:
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برشــمردن  بــا  ادامــه،  در  ذکرگــو، 
محاســبه  و  عصــر  هــر  ویژگی هــای 

زمــان و گاه شــماری آن خاطرنشــان کــرد: در 
عصــر اول، حقیقــت روی چهــار پــای خــود ایســتاده، 

مثــل یــک گاو کــه در نــزد هندوهــا موجــودی مقــدس اســت. ایــن 
بدیــن معناســت کــه مــا بــه تعبیــر ترمینولــوژی اســالمی: بــا »فطــرت 
ــی  ــده شــده ایم و کامــالً فطــری هســتیم و دروغ و فریب الهــی« آفری
در سرشــت نخســتینمان راه نداشــته اســت. در عصــر ســه گانه 

ــا همــان فطــرت، قطــع  ــای ایــن گاو مقــدس ی ــوگا«، یــک پ ــا ی ــا »ترت ی
می شــود. عصــر ســوم یــا »دواپــارا یــوگا« شــاهد قطــع پــای دوم ایــن گاو 

مقــدس هســتیم، یعنــی دو ســتون و دو پــا متعلــق بــه حقیقــت اســت و 
دو ســتون و دو پــای دیگــر از آن باطــل و چــون خیلــی همســنگ و همســان 

هســتند، در ایــن دوره انســان ها دچــار تحیــر و سرگشــتگی و گمراهــی می شــوند. 
در عصــر بعــدی، ســه پــای حقیقــت رفتــه و بــه جایــش باطــل آمــده و یــک پــای 
حقیقــت باقــی مانــده. پــس در عصــر اول، همــه چیــز خالــص اســت. در عصــر دوم، 

یــک چهــارم ناخالصــی اســت و ســه چهــارم خلــوص و حقیقــت. در عصــر ســوم، 
نصــف ناخالصــی و نصــف اصالــت و در عصــر چهــارم و آخــر، یــک چهــارم پاکــی و 

ــاه و گمراهــی اســت. ســه چهــارم گن

ایــن کارشــناس مکاتــب و اســطوره های هنــد، ســپس بــا تشــریح کلمــه »آواتــار« 
)avatar( بــه معنــای تجلــی خــدا در روی زمیــن در زبــان سانســکریت، یادآور شــد: 

بعضــی از حکمــای مســلمان در هنــد قدیــم ایــن را بــه »نبــی« ترجمــه کــرده بودنــد 
کــه در واقــع، کار نبــی هــم همیــن اســت: پــاک کــردن نامــوس زمین از سرکشــی و گناه 

و اصــالح امــور بــر بنیــان بندگــی خــدا. وقتــی جهــان بــه پایــان کارش رســید، »ویشــنو« 
می خوابــد. مفهــوم »مایــا« در تفکــر هنــد، بــه معنــی وهــم و خیــال بــوده اســت. در ایــن 

تفکــر، چیــزی واقعیــت دارد کــه دوام داشــته باشــد. مــا کــه هــر لحظــه در حالتــی هســتیم، 
مثــل ابرهایــی کــه هــر لحظــه شکلشــان تغییــر می کنــد، واقعیــت هــم نداریــم. مــا قبــالً 

کــودک بودیــم بعــد جــوان شــدیم، بعــد پیــر می شــویم و درآخــر هــم می میریــم؛ 
مثــلِ شــکل ابرهــای گذرنــده کــه هــر دم در تغییــر و تبدیل انــد، واقعیتــی نداریــم 

و نقشــی گذراییــم.

وی، در ادامــه ســخن خــود، بــا اشــاره بــه شــخصیت های اســاطیری در حــوزه 
»هســتی« و »زمــان«، در تفکــر اســاطیری هنــد، تجلــی ویشــنو در قالــب 
نمادهــای تمثیلــی، تــوازن ســاحت های »جاللــی« و »جمالــی« در قالــب 
یــک کشــاکش مســتمر و مــداوم، بــه گونه شناســی تماثیــل و اقســام تجلــی 

انسان  ــ  شــیرها و تجلیــات اهریمنــی و... پرداخــت.

تجلیات ایزدی در اعصار اساطیری

ذکرگــو، ســپس بــه تجلیــات ویشــنو در ایــن اعصــار اســطوره ای، مطابــق بینــش 
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هندوهــا ،  پرداخــت و گفــت: عصــر دوم اســاطیری، ســه 
تجلــی دارد: »رامانــا«، کــه تجلــی ویشــنو اســت در قالــب یــک 

موجــود کوتــاه قــد، »پاراشــوناما« یــا رام تبــر بــه دســت و »رامــا« یــا 
همــان رام.

ایــن مــدرس و محقــق حکمــت و اسطوره شناســیِ هنــد باســتان، در 
ــا مشــیت الهــی پرداخــت و گفــت:  ــق ب ــی منطب ــه نظــام طبقات ادامــه ب
در ایــن مرحلــه، تجلیــات ویشــنو، »انســانی«تر می شــود و بــا ویشــنویی 
و  شــیر  قالــب  در  کــه  قبلــی  دورۀ  خــالف  بــر  مواجهیــم؛  انســانی تر 
انسان ــ شــیر تجلــی می کنــد. تجلــی »شــیوا« در رودخانــه گنــگ اســت 
و جلــوۀ اهریمــن در ایــن اســت کــه انســان ها می خواهنــد نظــام مشــیت 
ــی،  ــق نظــام ســنّت اعتقــادات هندوی ــد چــون مطاب ــر دهن الهــی را تغیی
چهــار طبقــه اجتماعــی وجــود دارد کــه منطبــق بــا مشــیت الهــی اســت: 
روحانیــون، پادشــاهان، تجــار، و خدمــه؛ و معتقدنــد کــه اینهــا مقــدرات 

ازلــی اســت.

روحانیــان، معلمــان(، جنــگاوران و سلحشــوران،  )کاهنــان،  برهمن هــا 
اســاس  بــر  و خدمتــکاران،  کارگــران  و  دهقانــان،  و  تجــار  پادشــاهان، 
و  طبقه بنــدی  این گونــه  بــدن،  اعضــاء  تقســیم بندی  نظــم  و  نظــام 
مرتبه بنــدی شــده اند: ســر، برهمنــان هســتند و در واقــع، مغــز جامعــه؛ 
روحانیــون و معلمــان، مصلحان انــد؛ بــازو، ارتــش و شــاه و دولــت یــا 
ســاختار حاکمیــت؛ بــدن، اقتصــاد جامعــه و کســبه، تجــار و دهقانــان؛ 
و باالخــره پاهــا، نیروهــای خدماتــی هســتند. اگــر هــم نیــک بنگریــد، 
ایــن نظــام طبقه بنــدی را مقــرون بــه خــرد و صــواب می یابیــد. همــه 
مشــکالت جهــان امــروز از اینجاســت کــه »معــده« دارد بــه »بــازو«، 
کــه قــدرت اســت، دســتور می دهــد! اینکــه می گوینــد »شــکمی حــرف 
ــا  ــرۀ مــدار دنیــای امــروز شــده و دنی زدن«، از همین جاســت. شــکم دای
بــه کل، »شــکمی« اســت! هیــچ چیــز ســر جــای خــودش نیســت. در آن 
نظــام اگــر شــاهی خــالف کنــد یــا روحانــی رشــوه بگیــرد. بــا او ســخت تر 
و شــدیدتر برخــورد می کننــد. درحالی کــه اگــر یــک پــادو رشــوه بگیــرد، از 
او می گذرنــد و حتــی کمکــش می کننــد کــه مشــکالتش بــر طــرف شــود. 
بــه قــولِ آنانــدا کوماراســوامی: هرچــه باالتــر بــروی مســئولیتت بیشــتر و 
حقـّـت و برخــورداری ات کمتــر می شــود. رامــا هــم از معروف ترین تجلیات 

قصــه  و  اســت  ویشــنو 
همیــن  بــه  ناظــر  رامایانــا 

اســت.

عصــر ســوم اســاطیری یــک تجلــی دارد 
»عشــق«  خــدای  کــه  »کریشنا«ســت  هــم  آن  و 
اســت و هرکــس به گونــه ای عاشــق اوســت کــه گویــی تنهــا، معشــوق 
اوســت همچنان کــه مــا خــدا را به گونــه ای می خوانیــم کــه گویــی فقــط 

خــدای ماســت و نــه هیچ کــس دیگــر!

عصــر آخــر، یــا عصــر ظلمــت، دو تجلــی دارد: یکــی »بــودا« کــه یــک 
شــخصیت تاریخــی اســت )و مــا در ایــن ســیر از ماهــی شــروع کردیــم و 
به الک پشــت رســیدیم و بعد شــد گراز و انسان  ــ شــیر و ســپس کوتوله و 
بعــد کریشــنا و ســرانجام بــه یــک شــخصیت انســانی ــ تاریخی می رســیم 
کــه تاریــخ تولــد و زادگاه مشــخص دارد( و انســانی، کــه می شــود »آواتــار« 

ویشــنو در زمیــن. و دومیــن تجلــی هــم »کالکــی« اســت.

ــن عصــر پرداخــت:  ــه تشــریح ای ــودا ب ــا شــرحی از زندگــی ب ــگاه ب وی آن
بــودا بــا رهــا کــردن شــاهزادگی و تــرک قصــر و زن و فرزنــد در جســتجوی 
حقیقــت و تحمــل ریاضت هــای عظیــم و ســرانجام، رســیدن بــه اشــراق و 
تنویر، به آخرین تجلی ویشــنو رســید. در »کالی یوگا« شــخصی اســت 
بــه اســم »کالکــی« کــه »آواتــار آخرالزمــان« اســت و »غایــب« اســت و در 
ُــر از شــر و فســاد و تباهــی و گمراهــی و سرگشــتگی  انتهــای زمــان، کــه پ
اســت، ظهــور می کنــد. او شــخصیت »مســیحایی« هنــدوان اســت و 
بــرای برقــراری عــدل و انصــاف ظاهــر خواهــد شــد، در غــروب ایــن عصــر 

کــه شــاهان همــه دزد و یاغــی و اهــل شــرارت شــده اند.

بــا پایــان مباحــث مطــرح شــده بــه وســیله دکتــر امیرحســین ذکرگــو، 
حاضــران در نشســت بــه طــرح پرســش های خــود پرداختنــد کــه توســط 
ایــن مــدرس و صاحب نظــر حکمــت و اســاطیر هنــد، کــه در توقفــی کوتــاه 

در ایــران میهمــان پژوهشــکده هنــر بــود، پاســخ داده شــد.

ــا  گفتنــی اســت سلســله نشســت های پژوهشــی گــروه »هنــر شــرق« ب
هــدف بازگشــایی اندیشــه ها و مفاهیــم بنیادیــن ایــن حــوزۀ مطالعاتــی و 
ســنّت زیباشــناختی با دعوت از صاحب نظران، اســتادان و پژوهشــگران 

کشــورمان در پژوهشــکده هنــر ادامــه خواهــد یافــت.
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در تازه تریــن نشســت پژوهشــکده هنــر، شــیوه بازشناســی و بازخوانــی خطــوط و نقــوش 
ظــروف، ســفالینه ها و معمــاری ادوار کهــن ایــران بــر اســاس دانــش جدیــد »روان ــــخط شناسی« 

به مثابــه رویکــردی نــو بــه میــراث هنــر ایرانــی و کشــف قابلیت هــای آن بررســی و تحلیــل شــد.

در نهمیــن  نشســت از سلســله نشســت های مطالعــات هنــر اســالمی »زبــان بصــری 
رویه نــگاری ظــروف گالبــه ای دورۀ ســامانی در پرتــو اصــول گرافولــوژی« بررســی شــد. 

در ایــن نشســت کــه بــه همــت كمیتــه هنــر دوره اســالمی ایــران، عصــر دوشــنبه 
ــاز معصــوم زاده  ــان در محــل ایــن مجموعــه برگــزار شــد، فرن بیســت و نهــم آب

بــه تبییــن ایــن شــیوۀ نــو در بازشناســی میــراث کهــن هنــر ایرانــی پرداخــت.

سرنوشت و ساختار نوشتار؛ از دیدگاه دریدا و بنیامین

ــان  ــه بی ــری ابتــدای ســخن خــود را ب ــن پژوهشــگر هنرهــای تصوی ای
ــات ژاک  ــر اســاس نظری ســیری از آراء فلســفی در حــوزۀ نوشــتار ب
دریــدا، اندیشــمند فرانســوی معاصــر، اختصــاص داد و بــا شــرحی 
از نظریــه نوشــتار او، جوهــره »شــالوده افکنی« ایــن نظریه پــرداز 
را در حــوزۀ ترســیم نســبت و تحــول »گفتــار« بــه »نوشــتار« 
رونــد  در  دریــدا  نوشــتار  نظریــه  نمــود:  تشــریح  این گونــه 
ــر نقــد تقابل هــای دوتایــی مبتنــی شــده کــه  ساخت شــکنی ب
اســاس آن برتــری یکــی بــر دیگــری بــوده اســت. مثــالً در تقابــل 
ــدا  ــار را اولویــت می بخشــند، امــا دری ــر نوشــتار، گفت ــار ب گفت
ــد را برعکــس  ــن رون ــد و ای ــه یــک »بن فکنــی« می زن دســت ب
می کنــد: بــه ایــن ترتیــب، نوشــتار بــر گفتــار تقــدم و برتــری 
می یابــد. او بــه غارنوشــته ها و کتیبه هــا اشــاره می کنــد کــه در 
آنهــا نخســت نوشــتار و نقــوش پدیــدار شــده و ســپس گفتــار 
از پــی نوشــتار آمــده و شــکل گرفتــه اســت. دریــدا از ســه نقطــه 

تحــول مهــم نوشــتار: تصویر نــگار، مفهوم نــگار، آوا نــگار، ســخن 
ایتالیایــی، جامباتیســتا  اندیشــمند  او  از  پیــش  کــه  می گویــد 

ویکــو، در کتــاب مهمــش علــم جدیــد )New Science( بــه آن 
اشــاره کــرده بــود: زبــان خدایــان   ــــ زبــان اســاطیر یــا پهلوانان ــــ  و زبــان 

مــردم. دریــدا در اینجــا می گویــد: بــرای تغییــر ســاختار تفکــر غالــب 
امــروز و ایجــاد یــک نــوآوری، باید ســاختار گفتاربنیــان متعارف را تغییر 

ــوژی فرهنگــی« را  ــه روش نوشــتاربنیان »گرافول ــم و از اینجاســت ک دهی
مطــرح می کنــد کــه در واقــع، فراخوانــی در بازخوانــی و تفســیر نوشــتارهای 

تاریخــی بــرای پژوهشــگران اســت.

وی ســپس بــه تشــریح مفهــوم گرافولــوژی پرداخــت و گفــت: گرافولــوژی یعنــی 
»روان ــ خط شناســی« و خوانــش دســتخط افــراد و پــی بــردن بــه شــخصیت آنهــا. ایــن 

دانــش، البتــه، کامــالً ثابت شــده نیســت؛ امــا مــورد آزمایش هــای مختلــف و در ترکیــب 
بــا رشــته های متعــدد قــرار گرفتــه و احتمــال قــوی ایجــاد کــرده کــه دســتخط افــراد بــا درک و 

بــاور آنهــا از رفتارهــای انســانی ارتبــاط دارد و در حوزه هایــی چــون: جرم شناســی، و تحلیل هــای 

بـــررســـى زبــــان بـــری رویــه نــگــاری 
ظروف گالبه ای دورۀ اسمانى

گزارش نهمین نشست از سلسله نشست های مطالعات هنر اسالمی
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روان شناســی تاریخــی تــا حــدودی کاربــرد پیــدا کــرده اســت.

نظریه پــرداز بعــدی والتــر بنیامیــن بــود کــه ســخنران ایــن نشســت بــه آراء وی در حــوزه زبــان اشــاره کــرد: از نــگاه  بنیامیــن در نظریــه زبان هــا، زبــان 
انســان ها بــه دســته های مختلفــی تقســیم می شــود: زبــان خــدا کــه در آن نــام اشــیاء بــا خــود اشــیاء برابــر اســت و انســان تــا پیــش از هبــوط، آن اســماء 

را می دانســت؛ امــا زبــان امــروز مــا زبــان پــس از هبــوط اســت و هنــر، باالتــر از آن می توانــد بــه اصــل و مبــداء اشــیاء و اعیــان و ایده هــا نائــل شــود. 

ــح كــرد: از همیــن رو، او معتقــد اســت کــه در دورۀ معاصــر کــه  ــه اســتنتاج بنیامیــن از دســته بندی اش پرداخــت، و تصری در ادامــه معصــوم زاده ب
نام هــای غیرحقیقــی زبــان را فراگرفتــه و همچنیــن در عصــر تکثیــر مکانیکــی آثــار هنــری، ارزش آئینــی هنــر تنــزل یافته و به ارزش نمایشــی فروکاســته 
شــده اســت. بــرای اســتخراج معانــی واال و عمیــق ناگزیریــم کــه هنــر را یــک کنــش بیانگــر بینگاریــم کــه یــک زبــان بصــری دارد و یافتــن ایــن زبان بصری 
محتــاج چیــزی اســت بــه نــام گرافولــوژی و روش هــای علــوم غریبــه کــه در تفکــر امــروز و در برخــی رشــته ها کاربــرد یافتــه اســت. بنیامیــن می گویــد: 
بــرای شــناخت حقایــق بایــد پدیده هــا را جــدا از هــم، همچــون صــور فلکــی و ســتارگان، در نظــر گرفــت کــه ایده هــا همچــون خطــوط صــور فلکــی بــه 
یکدیگــر اتصــال می یافتنــد و بــا وصــل کــردن ایــن حقایــق، مفهــوم ایجــاد می شــود کــه فرم هــای هنــری را شــکل می دهــد. بــرای خوانــش فــرم هــم بایــد 

از تمثیــل اســتفاده کــرد تــا بتــوان بــه ادراک تاریخــی رســید.

از رویکرد گرافولوژیک تا خوانش خط

وی آنــگاه بــه تعریــف و پیشــینه ایــن شــیوه خوانــش اشــاره کــرد و گفــت: گرافولــوژی یــک نــوع روان ــ خط شناســی اســت کــه نخســتین 
بــار در قــرن 19 میــالدی بــه وســیله یــک کشــیش بــه نــام میشــون، کــه بــا بررســی نســخ خطــی برخــی از ویژگی هــای شــخصیت 

افــراد را از خطــوط بازشناســی کــرد، شــکل گرفــت و پــس از او کرپیــو ژامیــن فرانســوی ایــن نشــانه ها را دســته بندی 
و اســتنتاجی کلــی از مجمــوع آن کــرد و ایــن روش را گســترش داد و بــه شــکل کتــاب تدویــن کــرد. او از حــروف 

دســتخط، نشــانه هایی اســتخراج کــرد و آن را بــا رفتــار انســانی تطبیــق داد. ایــن سیســتم نشانه شناســی 
تاکنــون پیشــرفت های زیــادی، به ویــژه، در حوزه هــای عصب شناســی و جرم شناســی، داشــته اســت.

سه اصل گرافولوژی

معصــوم زاده، در ادامــه، ســه اصــل گرافولــوژی را این گونــه برشــمرد: پاره خــط یــا جوهــر حــروف 
در گرافولــوژی، خــط منســوب در خوشنویســی و جوهــر کــه در معنــا مکمــل یکدیگرنــد. وی 

بــا اســتناد بــه اشــعاری از ســنایی، نظامــی و ســعدالدین حمویــه در بیــان جوهــر حــروف، بــه 
ــی اشــاراتی داشــت. ــان ایران ــن اندیشــه در حکمــت و عرف ســوابق ای

 ایــن پژوهشــگر  دومیــن اصــل مهــم در گرافولــوژی را حرکــت )Movement( خوانــد که محور 
افقی نوشــتار را شــامل می شــود و در خوشنویســی به حســن تشــکیل، تعبیر شــده اســت. 

بــر اســاس ایــن اصــل می تــوان نشــانه هایی دربــارۀ زمــان از نوشــته برداشــت کــرد.

و ســرانجام در تعریــف  اصــل ســوم  گفــت:  اصــل ســوم »منطقــه« اســت کــه بــر محــور 
عمــودی نوشــتار اشــاره دارد و ابــن مقلــه آن را بــه »حســن وضــع« تعبیــر کــرده و شــامل 
منطقــه باالیــی )تمایــالت معنــوی: ســر انســان(، منطقــه میانــی )قلــب: تمایــالت عاطفــی(، 
و منطقــه پاییــن )تمایــالت مــادی( اســت. ایــن اصــل بــرای برداشــت معنــای مــکان از نوشــته 

بــه کار می آیــد.

سه نشانه محوری در گرافولوژی

ســخنران ایــن نشســت در ادامــه خاطرنشــان کــرد: مــن بــا اســتفاده از ایــن ســه اصــل حــروف 
را بررســی کــردم و دریافتــم کــه می تــوان ســه نشــانه از ایــن حــروف برداشــت کــرد: 1.خطــی یــا 

3.آوانگاشــتی. 2.روان ــ خط نگاشــتی؛  عددنگاشــتی؛ 

ــور، میــم محمــد، کاف کــن، الــف وحــدت، گــره قلــب کــه از  ــون ن ــا نمایــش حــروف: الــف کامــل، ن ــگاه ب وی آن
ترکیــب دو الــف شــکل گرفتــه و ایــن قلــب شــبیه میــم اســت، میــم مطــوق، الم الــف، الــف مألــوف، خریطــه الم الــف، 

کاف کفــر، الــف طیبــه، کاف کافــی، بــه تحلیــل نمادشــناختی ایــن حــروف پرداخــت.

 تجزیه و تحلیل موردی

در ادامــه، دو اثــر تجزیــه و تحلیــل شــد: کلمــه برکــت و تصویرســازی کوثــر و آیت الکرســی در ظــروف گالبــه ای دوره ســامانی بــا اســتفاده از اصــول 
گرافولــوژی ایــن دوران، تفســیر شــد. همچنیــن، بــه کمــک تفســیرهای اندیشــمندان قــرن 4 قمــری از رکــن یمانــی، خاتــم ســلیمانی و ســتاره شــش پـَـر 

و اصحــاب یمینــی، بــا نمایــش تصاویــر مربــوط، یــک دســته از ظــروف گالبــه ای را تصویرســازی از »جــام یمینــی« تحلیــل کــرد.

معصــوم زاده ســپس نظــام بصــری حاكــم بــر تزیینــات دورۀ ســامانی را از منظــر خوشنویســی تحلیــل كــرد و آن را شــامل ســه اصــل دانســت و گفــت: 
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ایــن نظــام، کــه در دورۀ ســامانی منجــر بــه شــکل گیری یــک »زبــان بصــری« شــد، شــامل ســه اصــل اســت كــه  تغییــر اصــل حــروف از »ســاده« بــه 
»تزیینــی«،  بازســازی خــط منســوب حــروف و نظــام نــگاره ای نمادهــا را شــامل می شــود.  

 وی ســپس بــه بررســی ابعــاد معنایــی زبــان نوشــتار و چگونگــی پدیــدار شــدن جوهــر حــروف در تمثیل هــای آوایــی از منظــر گرافولــوژی پرداخــت و 
گســترش ابعــاد معنایــی حــروف تزیینــی در کلمــه، جملــه، و رویه نــگاری ، تعمیــم کلمــه کتیبه هــا بــه کلمــات مشــابه و فهــم زبــان بصــری رویه نــگاری 

بــر اســاس پیونــد تمثیل هــای فرهنگــی را از منظــر تركیب بنــدی تحلیــل كــرد. 

چشم اندازی به یک نگاه و دریافت نو 

دکتــر معصــوم زاده مباحــث خــود را بــا ایــن نکتــه جمع بنــدی کــرد و بــه ســرانجام رســاند کــه: ایــن نظریــه بســیار نــو بــود و در داخــل و حتــی در خــارج 
از کشــور، به محــض مطــرح شــدن، بــا اســتقبال زیــادی روبــه رو شــد؛ امــا هنــوز ایرادهــا و نواقصــی دارد کــه بایــد بر طــرف شــود و جــای کار بســیار دارد. 
ــگاه خوانــش حــروف در جریان شناســی فرهنگــی و معرفتــی دوران هــای گذشــته مثــل  ــد تاریخــی و جای ــداد یــک دی ــوان در امت ــه را می ت ــن نظری ای
جنبش هــای حروفیــه و نقطویــه و... دیــد و دریافــت. بــرای خوانــش نویــن از ســفال ها و ظــروف کهــن و تشــویق همــگان بــه بازیابــی دوبــارۀ ایــن میــراث 
و رونــق بخشــیدن بــه مــوزه و موزه گــردی از آن بهــره بــرد و نگاهــی تــازه بــه میراثــی کهــن را زمینه ســازی کــرد. بُعــد دیگــر، امکان هــای وســیعی اســت 
کــه ایــن رشــته بــه خالقیــت فــردی می دهــد. به ویــژه، در گرافیــک و هنرهــای تصویــری امــروز می توانــد موجــد و مبــدع ایده هــای خالقــه بســیاری بــرای 

آفرینش هــای هنــری باشــد.

در پایان این نشست،  فرناز معصوم زاده به پرسش های حاضران پاسخ گفت.

گفتنــی اســت پژوهشــکده هنــر، سلســله نشســت های تخصصــی خــود در حــوزه مطالعــات هنرهــای اســالمی  ــ ایرانی 
را بــا حضــور اســتادان و صاحب نظــران ایــن عرصــه ادامــه خواهــد داد.
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الهام الیقی 

کاشــی کاری هنری ایرانی اســت که از صنعتگران دوران هخامنشــی نســل به نســل از هنرمندی به هنرمندی دیگر منتقل شــده و در بناها اســتفاده 
شــده اســت. اوج اســتفاده از کاشــی کاری در ایــران مربــوط بــه دوران صفویــه اســت. بناهــای بــه جــا مانــده از ایــن دوره اکثــرا مزیــن بــه کاشــی کاری اســت.

استاد اصغر کاشی تراش اصفهانی یکی از اصیل ترین هنرمندان این هنر ــ صنعت خاص ایرانی بود.

وی در ســال 1308 در خانــواده ای هنرمنــد و هنردوســت در اصفهــان بــه دنیــا آمــد. پــدرش حســین کاشــی تراش اصفهانــی و پــدر بزرگــش عبدالرحیــم 
کاشــی تراش از دوران قاجــار در اصفهــان کارگاه کاشی ســازی داشــتند و تمــام رشــته های طراحــی نقــوش و گره ســازی، رنــگ و لعــاب، چــرخ كاری، 
معــرق كاری، هفــت رنــگ و ســایر انــواع كاشــی را بــا همــكاری اســتادان ماهــر بــر اســاس اصــول باقی مانــده  از دوره صفویــه تهیــه می کردنــد. خانــدان 

کاشــی تراش، هنــر اصیــل را بــه فرزنــدان خــود آموختــه و آنــان را بــه اســاتیدی تمــام عیــار در کاشی ســازی بــدل کرده انــد. 

اســتاد  اصغــر کاشــی تراش از پنــج ســالگی همــراه پــدر در کارگاه حضــور داشــت. وی در خاطــرات خــود از روزی یــاد کــرده کــه پــدرش منــزل نبــوده و وی 
در هشــت ســالگی بــه جــای پــدر تیشــه بــر دســت گرفتــه و کاشــی تراشــیده اســت. او تمــام تــاش خــود را کــرده بــود کــه از محضــر پــدر هنرمنــد خــود 
اســتفاده کامــل ببــرد. پــدر وی از اولیــن هنرمندانــی بــود کــه بــرای کارهــای هنــری بــه دربــار راه یافــت و گــره ســالن خاتــم كاخ مرمــر از آثــار وی اســت. 
در ایــن راه فرزندانــش نیــز همــراه او بودنــد و آثــار بســیاری از ایــن خانــواده بــه یــادگار مانــده. ســر در تعــدادی از شــعبات بانــك ملــی ایــران توســط ایــن 

خانــدان انجــام  شــده و کاشــی کاری بانــک ملــی ایــران، شــعبه ســبزه میــدان از جملــه آثــار  اصغــر کاشــی تراش اســت.

همچنیــن کاشــی کاری ســردر وزارت امــور خارجــه از آثــار وی اســت. او بــرای طراحــی و اجــرای کاشــی کاری ســردر وزارت امــور خارجــه از  کاشــی هفــت 
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رنــگ اســتفاده کــرده اســت. در ایــن روش کاشــی ها چهارگــوش بــه انــدازه تقریبــی 15 در 15 ســانتی متر ســاخته می شــوند و پــس از پخــت اول و ترســیم 
نقــش روی آن دوبــاره در کــوره حــرارت گرفتــه و پــس از خــارج شــدن از کــوره، نصــب می شــوند. هفت رنــگ متــداول در ایــن نــوع کاشــی کاری عبارت انــد 

از ســفید، ســیاه، الجــوردی، فیــروزه ای، قرمــز، زرد و حنایــی کــه در مســجد امــام اصفهــان از ایــن کاشــی کاری بســیار اســتفاده  شــده اســت. 

اســتاد کاشــی تراش در اصفهــان، یــزد، تهــران، قزویــن و ... بــه اجــرای کاشــی کاری در مســاجد و حســینیه های زیــادی پرداختــه اســت. کاشــی کاری ســر 
در ســفارت ایــران در امریــکا، کاخ ســعد آبــاد تهــران، تئاتــر شــهر تهــران، مجموعــه کاخ گلســتان، کاشــی کاری معــرق مســجد امــام، ســر در بانــک ملــی 
شــهر ری، مســجد بزازهــا در تهــران و مســجد جامــع بــزرگ قزویــن، بازســازی و مرمــت بقعــۀ شــیخ صفــی در اردبیــل و کاشــی کاری معــرق و معقلــی 
مســاجد متعــددی در تهــران همچــون مســجد ســجاد، مســجد آیــت هللا کاشــانی، مســجد انصــار، مســجد هاشــمی تهــران، مســجد حضــرت رســول 

اکــرم)ص( کــرج، مســجد فخرالدولــه تهــران و... نیــز از آثــار اوســت.

اصغــر کاشــی تراش بــا تلفیــق دانــش  بــه ارث رســیده از اجــداد و هنــر درونــی خــود، مــروج معمــاری ســنتی ایرانی ــ اســامی بــود و مــدرک درجــه یــک 
هنری)معــادل دکتــری( را از وزرات فرهنــگ و ارشــاد اســامی در زمینــه کاشــی کاری و معمــاری ســنتی در شــاخه های کاشــی معــرق، معقلــی و کاشــی 

هفــت رنــگ، آجــر و کاشــی و بازســازی و مرمــت ابنیــه تاریخــی و معــرق چــوب دریافــت کــرده بــود. 

 ایــن هنرمنــد بــزرگ  بیــش از نیــم قــرن در عرصــه هنــر ایــن مــرز و بــوم خدمــت کــرد  و متاســفانه هنــر کاشــی کاری ایــران ایــن فرزنــد خلــف خــود را  25 
آبــان مــاه  1396 از دســت داد. مــزار ایــن بــزرگ مــرد در کــرج در بهشــت بــی بــی ســکینه بــه خــاک ســپرده شــده اســت.

یادش گرامی
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کتــاب پدیدارشناســی تجربــه زیبایی شــناختی؛ گــزارش و مالحظــات، نوشــته میــکل دوفــرن، ترجمــه فاطمــه بنویــدی بــه تازگــی توســط نشــر ورا منتشــر 
شــده است.

میــكل دوفــرن )1910- 1995م(، فیلســوف و پدیدارشــناس فرانســوی، در زمــره پدیدارشناســان کالســیکی قــرار می گیــرد کــه بــه مســائل عمــده ای 
نظیــر وضــع ســوژه، ابــژه و ادراک حســیِ زیبایی شــناختی می پردازنــد. کتــاب مفصــل او باعنــوان پدیدارشناســی تجربــه زیبایی شــناختی در حــوزه 
زیبایی شناســی تحولــی بنیادیــن ایجــاد كــرده و او در ایــن اثــر از مهم تریــن فیلســوفان هم عصــرش از جملــه ســارتر و مرلوپونتــی تأثیــر گرفتــه اســت. او 
از همــان ابتــدا به روشــنی مشــخص می كنــد كــه نمی خواهــد عینــاً پــا جــای پــای هوســرل بگــذارد؛ بلكــه بــر آن اســت تــا پدیدارشناســی را بــه معنایــی 
بفهمــد كــه ســارتر و مرلوپونتــی در فرانســه آن را بــه کار می بردنــد. یعنــی به صــورت »توصیفــی كــه ذاتــی را نشــانه مــی رود كــه خــود به صــورت معنایــی 
در پدیــدار،  حلــول کــرده اســت«. دوفــرن هــم  داســتان بــا آنهــا، درصــدد اســت ســوژه  اســتعالیی را »طبیعــی« كنــد و آگاهــی بشــری متجســد را به جــای 
آن بنشــاند. او در ایــن کتــاب ســعی می کنــد بــه طــور اجمالــی نشــان دهــد پدیدارشناســی روشــی مناســب بــرای درک تجربــه زیبایی شــناختی اســت. 
بــه ایــن ترتیــب پدیدارشناســی تجربــه زیبایی شــناختی از دو بخــش اصلــی تشــکیل شــده اســت: ابــژه زیبایی شــناختی و تجربــه زیبایی شــناختی. 
از دیــد دوفــرن رابطــه ســوژه بــا اثــر  هنــری سرمنشــأ پیدایــش کل تجربــه زیبایی شــناختی اســت. منظــور او از ایــن تجربــه، تجربــه تماشــاگر اســت نــه 
آفریننــده اثــر هنــری؛ زیــرا تجربــه تماشــاگر اســت کــه بــه درک اثــر هنــری می انجامــد؛ ولــی آفریننــده اثــر هنــری نوعــی ادراک درونــی و حســی دارد 
کــه اساســاً بــه روان شناســی شــخصی هنرمنــد برمی گــردد. دوفــرن می کوشــد از راه بحــث در بــاب ادراک حســی، ماهیــت تجربــه زیبایی شــناختی 

را تبییــن کنــد و در ایــن بحــث از موضــع ســارتر، کــه بــر قــوه خیــال 
تأکیــد کــرده، دور شــود و بــه مرلوپونتــی، کــه ادراک حســی را محــور 
ــژه مــدرک و  ــن حــال، در بحــث از اب ــا ای ــرار می دهــد، نزدیــک شــود. ب ق
ــا مرلوپونتــی نیــز اختــالف نظــر دارد. همچنیــن،  ــا ادراک، ب ارتبــاط آن ب
دوفــرن در بــاب امــکان تأســیس علــم زیبایی شناســی محــض بحــث 
می کنــد؛ ایــده ای کــه کانــت در نقــد تجربــه زیبایی شــناختی از آن ســخن 
ــا از طریــق نقــد قــوه حکــم، اصــول حاکــم  می گویــد. کانــت می کوشــد ت
بــر صــدور حکــم در حــوزه زیبایی شناســی را اســتخراج کنــد و در ایــن 
راه ســعی می كنــد بــه ریشــه های ماتقــدم حکــم زیبایی شــناختی رجــوع 
کنــد. دوفــرن بــرآن اســت کــه دســتاورد کانــت را در ایــن زمینــه گســترش 
دهــد. کانــت به روشــنی در نقــد قــوه حكــم بیــان می کنــد كــه »نــه علمــی 
از زیبــا؛ بلكــه فقــط نقــد آن و نــه علــم زیبــا؛ بلكــه فقــط هنــر زیبــا وجــود 
دارد«. امــا دوفــرن می خواهــد ثابــت كنــد كــه مــا علمــی از زیبــا داریــم.  

ایــن  از  شــرحی  و  گــزارش  زیبایی شــناختی  تجربــه  پدیدارشناســی 
ایده هــای محــوری دوفــرن اســت. از ایــن منظــر در کتــاب »گــزارش و 
ــه ســه پرســش بنیــادی پاســخ دهــد: مالحظــات« نویســنده کوشــیده ب

1.تجربه زیبایی شناختی چه ویژگی هایی دارد؟ 

2.نســبت خیــال زیبایی شــناختی بــا تجربــه زیبایی شــناختی چگونــه 
اســت؟ 

3. آیا زیبایی شناسی علم است؟ 

ایــن اســاس مؤلــف کتابــش را در ســه فصــل ســازماندهی کــرده  بــر 
اســت: فصــل اول دربــاره »پدیدارشناســی ابــژه زیبایی شــناختی« بحــث 

 نگاهی به کتاب پدیدارشناسی تجربه زیبایی شناختے

24

 19
ره 

شما
م- 

 دو
ال

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

مه 
هنا

ما



ــه  تفصیــل بازگــو شــده  ــژه زیبایی شــناختی ب ــان ابژه هــای دیگــر و جهــان اب ــژه زیبایی شــناختی در می ــگاه اب ــن فصــل ویژگی هــا و جای ــد. در ای می کن
اســت. عنــوان فصــل دوم »پدیدارشناســی ادراك زیبایی شــناختی« اســت. دوفــرن مراحــل ادراك را بــه ســه مرحلــه »حضــور«،  »بازنمــود و خیــال« 
و »تأمــل و احســاس« تقســیم می كنــد. در ایــن فصــل، آرای مرلوپونتــی، ســارتر، كانــت و هیدگــر و در خــالل آن اندیشــه های دوفــرن مطــرح شــده 
اســت، و فصــل ســوم بــه »تأســیس علــم زیبایی شناســی« اختصــاص یافتــه اســت. در ایــن فصــل چگونگــی اســتفاده دوفــرن از ماتقــدم كانــت تببیــن 
می شــود و همچنیــن بــه کوشــش او بــرای تعییــن فهرســتی از مقــوالت عاطفــی اشــاره می شــود. چنانکــه از فــراز و فــرود مباحــث ایــن فصــل قابــل 
دریافــت اســت، ایــن کوشــش چنــدان قریــن موفقیــت نیســت، اگرچــه دوفــرن بــر یقینــش بــه علــم بــودن زیبایی شناســی در همیــن فصــل )و بــه  طــور 
ــر از هیدگــر، از پدیدارشناســی بــه هستی شناســی مــی رود و  کلــی( تأکیــد می کنــد. همچنیــن، در ایــن فصــل نشــان داده می شــود کــه دوفــرن متأث
ســعی می كنــد از طریــق احســاس و جنبــه اســتعالیی ماتقــدم بــر دوگانگــی ســوژه و ابــژه غلبــه كنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در نــگارش هــر ســه فصــل 
بیشــتر بــه متــن خــود دوفــرن اســتناد شــده اســت و صرفــاً در مــواردی کــه بنــا بــه تشــخیص مترجــم بــه روشــن تر شــدن بحــث کمــک می کــرده از 

مثال هــای متفــاوت و احیانــاً آشــناتر بــرای خواننــده ایرانــی اســتفاده شــده اســت.

در جمع بنــدی نهایــی می تــوان گفــت از آنجایی کــه یکــی از مفاهیــم کلیــدی فلســفه  هنــر کــه پدیدارشناســان ناگزیــر بــه آن توجــه می کننــد، بحــث 
دربــاره ادراک هنــری و تجربــه زیبایی شــناختی اســت ایــن موضــوع در ادبیــات پژوهشــی پدیدارشناســی غربــی پیشــینه ای غنــی دارد و از همیــن منظــر 
و در مقایســه بــا ایــن پیشــینه، می تــوان بــا ادعــای مؤلــف در مقدمــه همــراه شــد کــه در زبــان فارســی تجربــه زیبایی شــناختی بــا رویکــرد پدیدارشناســی 
نســبتاً مهجــور مانــده و قدم هایــی کــه بــرای شــناختن اندیشــه دوفــرن در ایــن زمینــه برداشــته شــده بســیار انــدک اســت. از دیگــر ســو در مواجهــه 
بــا کتــاب پیــش رو درمی یابیــم دوفــرن جــزء معــدود متفکرانــی اســت کــه از منظــر پدیدارشناســی کالســیک بــا هنــر بــه صــورت متمرکــز و مجــزا مواجــه 
شــده و در همیــن راســتا بــه تجزیــه و تحلیــل آثــار هنــری از دیــدگاه پدیدارشناســی کالســیک پرداختــه اســت. هــم از ایــن رو و هــم از آنجــا کــه بــه 
طــور کلــی منابــع پدیدارشناســی خالــص و متمرکــز بــر هنــر در زبــان فارســی کم یابــی دارد، کتــاب پدیدارشناســیِ تجریــه زیبایــی شــناختی: گــزارش و 
مالحظــات می توانــد بــرای طیف هــای گوناگونــی از محققــان و دانشــجویان و عالقه منــدان جــدی فلســفه، فلســفه هنــر، زیبایی شناســی، پژوهش هــای 

نظــری دربــاره هنــر و نقــد هنــری، مــورد توجــه و اســتفاده قــرار بگیــرد. 

کتــاب پدیدارشناســیِ تجربــه زیبایی شــناختی؛ گــزارش و مالحظــات، نوشــته میــکل دوفــرن، ترجمــه فاطمــه بنویــدی در 320 صفحــه و بــا بهــای 28 
هــزار تومــان توســط انتشــارات ورا روانــه بــازار نشــر شــده اســت و در کتــاب فروشــی ققنــوس بــه نشــانی تهــران، خیابــان انقــالب، بازارچــه کتــاب عرضــه 

می شــود. 
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کتــاب بودریــار در قابــی دیگــر نوشــته کیــم توفولتــی و ترجمــه وحیدالــه 
موســوی، توســط موسســه تالیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن( 

منتشــر و روانــه بــازار کتــاب شــد.

ایــن کتــاب چهــار فصــل دارد کــه در ســه فصــل اول بــه بررســی تصویــر، 
هنــر و مصــرف پرداختــه شــده اســت و فصــل پایانــی کتــاب  به صفحه ها 

و پرده هــا اختصــاص دارد.

نویســنده در مقدمــه کتــاب آورده اســت: »هــدف ایــن کتــاب بررســی 
ژرف اندیشــه های بودریــار بــر هنرهــای بصــری و عرصــه فرهنــگ اســت. 
در ایــن کتــاب بــه ســهم او در مطالعــات مرتبــط بــه امــر بصــری و خــط 
و ربــط کارایــی ایــن نظریه هــا بــرای تحلیــل تصاویــر پرداختــه می شــود.«

بــه طــور کلــی در ایــن کتــاب ســعی شــده؛ بــا معرفــی آنچــه بودریــار 
دربــارۀ چشــم انداز در حــال تغییــر بصــری مــا نوشــته و نیــز اســتفاده از 
اندیشــه های کلیــدی او دربــارۀ طیــف وســیعی از نمونه هــا؛ اندیشــه های 

ــه خواننده هــا عرضــه  شــود. ــۀ جدیــدی ب او از زاوی

ایــن کتــاب در شــمارگان 1500 نســخه، 232 صفحــه و بهــای 11500 
تومــان توســط موسســه متــن منتشــر شــده اســت. 

عالقه منــدان می تواننــد ایــن كتــاب را از كتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر 
بــه نشــانی خیابــان ولیعصر)عــج(، پایین تــر از چهــارراه طالقانــی، شــماره 

1550 تهیــه کننــد.

کتاب »بودریار در قابى دیگر« منترش شد
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كتــاب تاریــخ زشــتی نوشــته اومبرتــو اكــو  بــا ترجمــه همــا بینــا و كیانــوش 
ــه چــاپ  تقــی زاده انصــاری، در موسســه متــن در کمتــر از یــک ســال  ب

دوم رســید.

امبرتواکــو، هنرنویــس، رمان نویــس، فیلســوف و مترجــم ایتالیایــی پــس از 
نــگارش کتــاب تاریــخ زیبایــی، درصــدد برآمــد با ســبک و ســیاقی مشــابه، 

نوشــتاری را نیــز بــه تاریــخ زشــتی اختصــاص دهــد.

نویســنده ایــن كتــاب در مقدمــه آورده اســت: »فالســفه و هنرمنــدان 
در هــر ســده تعاریفــی از زیبایــی عرضــه كرده انــد كــه بــه بركــت آنهــا 
می تــوان تاریخــی از تصــورات زیبایی شناســانه را در طــول زمــان بازســازی 
كــرد. ولــی چنیــن چیــزی در مــورد زشــتی اتفــاق نیفتــاده اســت. زشــتی 
را اغلــب ضدزیبایــی توصیــف كرده انــد، از ایــن رو جــز اشــاراتی گــذرا در 
حواشــی برخــی آثــار كم اهمیــت، بــه نــدرت مقالــه مشــروحی بــه تعریــف 

زشــتی اختصــاص یافتــه اســت«.

هنــگام خوانــدن ایــن کتــاب احســاس می کنیــد در یــک نمایشــگاه قــدم 
می زنیــد. چــون در خــالل فصل هایــی کــه یکــی پــس از دیگــری می آینــد، 
و  شــاعرانه،   و  ادبــی  متــون  شــده اند:  گنجانــده  دوگانــه  گزیده هایــی 
ــا ســبک خیزی قلمــش،  ــا نمایشــی پــر شــکوه. امبرتواکــو ب ــار هنــری ب آث

بزرگ تریــن دشــواری ها را بــا چنــان ســهولتی ابــراز می کنــد کــه فضــل و 
دانــش، صورتــی دلچســب و ســاده بــه خــود می گیــرد.

چــاپ دوم كتــاب تاریــخ زشــتی در 15 فصــل و بــا شــمارگان 1500 نســخه، در 401 صفحــه و بــه قیمــت  35000 تومــان  توســط مؤسســه تألیــف، ترجمــه 
و نشــر آثــار هنری)متــن( عرضــه می شــود.

ــر از چهــارراه طالقانــی، شــماره  ــان ولیعصر)عــج(، پایین ت ــه نشــانی خیاب  عالقه منــدان می تواننــد ایــن كتــاب را از كتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر ب
1550 تهیــه نماینــد.

»تارخی زشتى« جتدید چاپ شد
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معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار می  كند:

آموزش زبان های اكدی، اوستایی و فارسی باستان 
كارگاه هــای  دورۀ جدیــد  بــرای  هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــی  معاونــت 

می پذیــرد.  هنرجــو  ایرانــی«  غیــر  و  ایرانــی  »زبان هــای  آمــوزش 

كارگاه هــای آمــوزش »زبان هــای ایرانــی و غیــر ایرانــی« شــامل ســه كارگاه 
آمــوزش خــط و زبــان اكــدی )مقدماتــی(، آمــوزش زبــان اوســتایی)1( و 
ــام ایــن  ــه ن ــر نظــر اســاتید ب آمــوزش فارســی باســتان)1( می شــود كــه زی

رشــته ها تدریــس می شــود.

عبدالمجیــد  توســط  )مقدماتــی(  اكــدی  زبــان  و  خــط  آمــوزش  كارگاه 
ارفعــی، پژوهشــگر و متخصــص زبان هــای باســتانی اکــدی و ایالمــی، 
ایالم شــناس و از آخریــن بازمانــدگان مترجــم خــط میخــی ایالمــی در 
ــن  ــزار می شــود.  همچنی ــی برگ ــان ایران ــن کتیبه خوان جهــان و از مهم تری
مینــا ســلیمی عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی بــه 

آمــوزش زبــان اوســتایی)1( و فارســی باســتان)1( می پــردازد. 

ایــن ســه كارگاه در 12 جلســه برگــزار می شــود و در پایــان هــر دوره گواهــی 
شــركت اهــدا می شــود. 

عالقه منــدان بــرای ثبــت نــام یــا دریافــت اطالعــات بیشــتر می تواننــد 
بــه نشــانی خیابــان ولیعصر)عــج(، پایین تــر از چهــارراه طالقانــی، شــماره 
ــا شــماره 5- 66954200 داخلــی  ــا ب 1552، فرهنگســتان هنــر مراجعــه ی

1121 تمــاس بگیرنــد.  

موسسه متن برگزار كرد:

نمایشگاه كتاب های هنری در مراكز علمی ــ  فرهنگی  
پاییــز امســال انتشــارات فرهنگســتان هنــر كــه بــا نــام موسســه تالیــف، 
ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن( بــه فعالیــت می پــردازد و در جهــت 
در  نمایشــگاه هایی  دارد،  فعالیــت  هنــر  تخصصــی  كتاب هــای  نشــر 

برخــی دانشــگاه ها و مراكــز فرهنگی ــ هنــری برگــزار كــرد. 

ایــن انتشــارات از 13 تــا 17 آبــان مــاه  بــه دانشــگاه الزهــرا رفــت و در 
نگارخانــۀ دانشــكدۀ هنــر ایــن دانشــگاه نمایشــگاهی بــا تخفیــف ویــژه 
برپــا كــرد. همچنیــن در هفتــه كتــاب و كتابــداری، دانشــگاه علــوم و 
تحقیقــات و فرهنگســرای ارســباران میزبــان انتشــارات متــن بودنــد و 
نمایشــگاه هایی نیــز در ایــن دو مركــز علمــی و فرهنگــی در آبــان مــاه 

برگــزار شــد. 

ایــن  آثــار  متــن  موسســه  سرپرســت  شــیروانی  افشــین  گفتــۀ  بــه 
»فلســفه هنر  و شهر ســازی«،  »معمــاری  حوزه هــای  در  نمایشــگاه  ها، 
»هنرهــای  »ادبیــات«،  تجســمی«،  »هنرهــای  زیبایی شناســی«،  و 
صناعــی«، »هنرهــای نمایشــی«، »كلیــات و تاریــخ هنــر« و »موســیقی« 
بــود كــه بــا اســتقبال زیــادی از ســوی دانشــجویان و اســتادان دانشــگاه ها 

مواجــه شــد.
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