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کز آمیزش او کی  دیده ست   دشمن  عقل  

همه عقل و همه علم و همه  فرهنگ شویم

                                                   )مولوی(

راه نشــر علــم و معرفــت را پژوهــش، قبــض و بســط 
ایــن  در  امــا  دانســته اند؛  آن  نشــر  و  لــف  و  اندیشــه 
میانــه، تکریــم و تعظیــم بــزرگان، چیــز دیگــری اســت. 
چنیــن تعظیــم و تکریمــی نــه یکســره بــرای زنــدگان 
بایســته  و  شایســته  رفتــاری  نیــز  رفتــگان  بــرای  کــه 
ــوع  کــه نیمــی از هــر ن ــم ایشــان اســت  اســت؛ در تکری
پژوهشــیدنی پیمــوده می شــود و اندیشــه های بلنــد و 

نورانــی هویــدا. 

 فرهنگســتان هنــر، در توجــه و تعمــق بــر اندیشــه های 
یــخ، می توانــد بــا خیالــی آســوده دو بــال  درخشــان تار
پــرواز  بــه  معرفــت  آســمان  در  و  بگشــاید  را  خویــش 
بلنــدای  تــا  نــاب  بــه جســتجوی حقیقــت  و  درآیــد 
کــوه قــاف بــه پــرواز درآیــد. بــی شــک یکــی از ایــن 
کــه هــر مصــرع از  شــخصیت ها مولــوی اســت؛ همــو 
اشــعارش هــر جوینــده حقیقــت را نوشــدارویی اســت 
در ایــن برهــوت بی معنایــی. او معرفــت را قریــن شــوق 
کــرده اســت و تجربیــات زندگــی ایــن  و ذوق شــیرین 
جهانــی را پلــه درک و فهــم زندگانــی آن جهانــی قــرار 
کــه فرهنگســتان هنــر ایــن  داده اســت. چــه خــوب 
یافتــه  ــا را در ــم معن ــوی درخشــان عال گرانبهــا و لول دّر 

ــت.     اس

عبدالحسین الله
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مقدمه

مولــوی در مثنــوی معنــوی بــا بهره  گیــری از ســاختار روایــی انــواع قصــه و 
حکایــت، اســرار و حقایــق عرفانــی را متناســب بــا ســطح فهــم و ادراك 
مخاطــب خویــش بیــان داشــته اســت. در واقــع موالنــا از همــان آغــاز 
نشــان  می گویــد،  ســخن  نــی  شــکایت  و  حکایــت  از  کــه  »نی  نامــه« 
اســت،  آن  تفســیر  و  تطویــل  ی  و مثنــوی  تمــام  آنچــه  کــه  می دهــد 
تقریــر  متضمــن  خویــش،  عالــم  بــه  روح  اشــتیاق  درد  شــرح  افزون بــر 
حکایــت حــال عــارف در قالــب حکایــت و در ضمــن حدیــث دیگــران 
اســت. موالنــا از ســویی بــا نقــل قصــه و حکایــت در ضمــن دالالت 
خویــش، بــه شــیوه تمثیــل می کوشــد تــا مخاطــب را از تردیــد در صحــت 
مدعــای خویــش بیــرون آورد و بــا طــرح حکایــت، نمونــه تحقق  یافتــه  ای 
ــو،  ــازد و از دیگرس ــت س ی ــف و رؤ کش ــل  ــب قاب ــرای مخاط ــا را ب از مدع
پــاره  ای دقایــق و اســرار ســلوك را پیــش از آنکــه زمینــه بحثــی آنهــا مطــرح 
بــه  بیــان  کنــد )زرین کــوب، 1384: 261(.  شــود در قالــب حکایــت 
مثنــوی  در  قصــه  و  داســتان  مختلــف  صورت هــای  دیگــر  عبارتــی 
یخــی و دینــی  همچــون لطایــف و حکایــات عامیانــه و قصه هــای تار
کابــر و همچنیــن قصه  هــا و افســانه  های تمثیلــی  و احــوال مشــایخ و ا
نمونه  هایــی  و  شــواهد  به مثابــه  مخاطــب،  در  لذت آفرینــی  افزون بــر 
ــا در بیــان حقایــق و اســرار  ی و حجت هــای موالن جهــت ثبــوت دعــاو
میــان  گفت وگــوی  شــد  یــادآور  بایــد  البتــه  می شــود.  عرضــه  عرفــان 
آنــان،  احــوال  توصیــف  و  و حکایت هــا  داســتان ها  شــخصیت های 
کــه فقــط در پــی بیــان و  کتابــی عرفانــی و فلســفی  مثنــوی را از صــورت 
تحلیــل اندیشــه  ها و آراء نظــری باشــد بیــرون آورده و بــر جنبــۀ هنــری اثــر 
بــه همــان میــزان جنبــه اندیشــگی افــزوده اســت، تــا جایی  کــه خواننــده، 
موالنــا را هنرمنــدی بســیار متفکــر یــا متفکــری بســیار هنرمنــد می بینــد 

 .)295  :1384 یــان،  )پورنامدار
تأثیــر قــرآن و حدیــث بــر متــون فارســی بحثــی درازدامــن اســت و دربــاره 
کتاب هــا و مقاله  هــای بســیار بــه نــگارش درآمــده اســت. در ایــن  آن 
نهــاده  مثنــوی  و معنــی در  لفــظ  از جهــت  قــرآن  کــه  تأثیــری  میــان، 
کــه بی تردیــد فهــم درســت مثنــوی بــدون  اســت، تــا بدان حــد اســت 
کــه غیــر از اخــذ قصه هــای  آشــنایی بــا قــرآن حاصــل نمی شــود، چرا
و  الفــاظ  از  مثنــوی مملــو  آیــات، سراســر  از  تعــدادی  تفســیر  و  قرآنــی 
تعبیــرات قرآنــی و مشــحون از مــوارد استشــهاد و تمثیــل بــه آیــات الهــی 
اســت. غیــر از موالنــا، شــخصیت های قصه هــا و حکایــات مثنــوی 
ــتناد  ــی اس کالم اله ــه  ــت ب ــر حج ــاب تقری ــرورت از ب ــگام ض ــه هن ــز ب نی
می نماینــد. در بســیاری مــوارد، تمثــل بــه آیــات متضمــن تفســیر آنهــا 

1.عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر.   

 

درآمدی بر ساختار روایت  در مثنوی مولوی

کثــرت و تنــوع مــوارد اخــذ و نقــل آیــات قرآنــی در مثنــوی تــا  نیــز می شــود. 
کریــم تلقــی  کــه آن را می تــوان تفســیری صوفیانــه از قــرآن  حــدی اســت 

)زرین کــوب، 1380: 40(. کــرد 

گفت وگو در مثنوی معنوی  
کــردن  گفت وگــو را در متــون ادبــی بــه معنــای مکالمــه و صحبــت  گــر   ا
کــه در میــان شــخصیت ها و  بــا هــم و مبادلــه افــکار و عقایــد بدانیــم 
ــه در ذهــن شــخصیت واحــدی در هــر  گســترده  تر، آزادان ــه  ای  گون ــه  ــا ب ی
گفــت در  اثــر ادبــی صــورت می  گیــرد )میرصادقــی،1376: 305(، بایــد 
گفت وگــو نقشــی  ســاختار انــواع حکایــات و قصه  هــای مثنــوی، عنصــر  

گوینــده بــه مخاطــب و خواننــده شــعر دارد. اساســی در انتقــال پیــام 
گفت وگــو نهایــت بهــره را جهــت انتقــال آراء و اندیشــه  های  موالنــا از 
گفت وگوهــای مناظره  گونــه  ایــن   بــرده اســت. طــرح  و دیگــران  خــود 
کــه از ذهنــی  کاری اســت بســیار دشــوار  و مکــرر و متنــوع و طوالنــی 
کالمــی و دارای قــدرت تأمــل و تفکــر  سرشــار از اندوخته  هــای فلســفی و 
کالســیك،  چــون مولــوی ســاخته اســت و در آثــار داســتانی ادبیــات 
کــه در بســیاری مــوارد  چــه بــه نظــم و چــه بــه نثــر، چنیــن مناظره  هایــی 
ی اندیشــه های مخالــف و موافــق دربــاره موضوعــی واحــد باشــد،  حــاو
ــن  ــوی را همی ــادی از مثن ی ــش ز ــع بخ ــورد. در واق ــم می خ ــه چش ــر ب کمت
کــه اغلــب نماینــده دو طــرز  گفت وگوهــای شــخصیت های داســتانی 
یچــه  فکــر مخالف انــد و هــر یــك هســتی و حقیقــت و انســان را از در
ی مخالــف  چشــم خــود می  بیننــد و در بســیار مــوارد تجســم دو نیــرو
انســان  اند،  هســتی  در  حیوانــی  و  فرشــتگی  ُبعــد  دو  یــا  نفــس  و  روح 
مثنــوی  در   .)273-271 یــان،1384:  )پورنامدار می دهــد  شــکل 
کــه معــّرف شــخصیت  گونــه  ای اســت  گفت وگو هــا غالبــًا بــه  معنــوی 
خواننــده  و  می  شــود  ی  و اجتماعــی  پایــگاه  و  جایــگاه  و  داســتانی 
پیرامــون  در  را  شــخصیت  ها  ایــن  از  مصادیقــی  به  راحتــی  می توانــد 

کنــد. خــود جســت وجو 
گفت وگــو،  از دیــدگاه حضــور عنصــر  روایت هــای موجــود در مثنــوی 
کــه  روایت هایــی  نخســت  برخوردارنــد:  عمــده  ســاختار  دو  از  غالبــًا 
گفت وگــو میــان شــخصیت  های داســتان و حکایــت  بیشــتر بــر اســاس 
شــکل می  گیــرد و کنــش و عمــل داســتانی شــخصیت  ها نقــش چندانی 
گونــه داســتان ها بیشــتر دســتاویزی جهــت طــرح  در آنهــا نــدارد. ایــن 
گویــا طــرح آنهــا تاحــدی  مســایل و مقاصــد دینــی یــا صوفیانــه اســت و 
گونــه  گوینــده اســت. در ایــن  ناشــی از اقتضــای ســبك بالغــت منبــری 
گفت وگــو نقشــی اساســی داشــته، تمــام روایــت تبدیــل  از روایت هــا 
کــه  گفتارهــای شــخصیت  های داســتان می  شــود  بــه مجموعــه ای از 
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حــد  از  بیــش  را  آنهــا  گوینــده،  پیوســته  به  هــم  تداعی  هــای  مــوج  گاه 
حکایت هــا   .)291/1 )زرین کــوب،1381:  می  کنــد  طوالنــی  ضــرورت 
کشــتیبان«، »کبــودی زدن  و قصه  هایــی همچــون »ماجــرای نحــوی و 
ینــی بــر شــانه  گاه ...«، »آنکــه در یــاری بکوفــت ...« )از دفتــر اول(،  قزو
ــدن  کــردن صوفــی خــادم را در تیمارداشــت بهیمــه ...«، »خوان ــدرز  »ان
گفتــن  »شــکایت  زنــدان«،  بــه  را  افتــاده  خــراب  مســت  محتســب 
ــر  ــه طبیــب از رنجوری هــا« )از دفتــر دوم(، »عشــق صوفــی ب پیرمــردی ب
ســفره تهــی« و »پرســیدن معشــوقی از عاشــق غریــب خــود ...« )از دفتــر 
کوتــاه و ســؤال و جواب هــای بیــن  ســوم( غالبــًا بــه نکته  ســنجی های 
کنــش  گوینــده چنــدان بــه  شــخصیت های روایــت خالصــه می  شــود و 
و خلــق و خــوی شــخصیت ها و همچنیــن عمــل داســتانی نپرداختــه 

اســت.
ــواب  ــؤال و ج ــر س ــی ب ــًا مبتن ــه غالب ک ــا  ــا و قصه  ه ــه حکایت ه گون ــن   ای
و  کوتــاه  لطیفــه  حــد  در  گــر  ا اســت،  داســتان  شــخصیت های  بیــن 
گــه گاه در مثنــوی صــورت  حکمــت تجربــی عامیانــه محــدود نباشــد، 
تعــداد  بــه  گفتــار  مضمــون  آن  طــی  در  کــه  می  یابــد  را  گفت وگویــی 
اشــخاص قصــه، از زوایــا و جنبه هــای مختلــف طــرح و بررســی می  شــود 
ــتان هایی  ــا و داس ــه قصه  ه ــوان ب ــه می  ت ــرای نمون ــو،1380: 219(. ب )هم
یــش و ماجــرای زن او بــا او« )از دفتــر اول(،  همچــون »قصــه اعرابــی درو
کــردن موســی، علیه الســالم، بــر مناجــات چوپــان«، »فروختــن  »انــکار 
ــوال  ــگ در ج ی ــی و ر ــماع«، »اعراب ــت س ــافر را جه ــه مس ــان بهیم صوفی
کــردن آن فیلســوف او را« )از دفتــر دوم(، »اســتدعای  کــردن و مالمــت 
آن مــرد از موســی زبــان بهایــم بــا طیــور« )از دفتــر ســوم(، »شــکایت اســتر 
کاغــذی می رفــت نبشــتن قلــم دیــد ...«  کــه بــر  بــا شــتر ...«، »مــوری 
)از دفتــر چهــارم(، »محبــوس شــدن آن آهوبچــه در آخــور خــران« )از 
کــه شــخصیت های داســتانی آنهــا هــر یــك  کــرد  دفتــر پنجــم( اشــاره 
بــه فراخــور حــال، افــکار و اندیشــه های خــود را جهــت پیشــبرد طــرح 

داســتان بازگــو می  کننــد.
پادشــاه  شــدن  »عاشــق  ماننــد  حکایت هایــی  و  داســتان ها  در  امــا 
می  کشــت«،  را  نصرانیــان  کــه  جهــود  پادشــاه  »آن   ،»... کنیــزك  بــر 
»نخجیــران و شــیر« )از دفتــر اول(، »یافتــن پادشــاه بــاز را بــه خانــه کمپیــر 
کــه نــو خریده بود«، »حســد کردن  زن«، »امتحــان پادشــاه بــه آن دو غــالم 
حشــم بــر غــالم خــاص« )از دفتــر دوم(، »خــواب دیــدن فرعــون آمــدن 
کراماتــش« )از دفتــر ســوم(، »بلقیــس  موســی را علیه  الســالم«، »دقوقــی و 
و ســلیمان« )از دفتــر چهــارم(، »دیــدن خــر هیزم فــروش بــا نو ایــی اســبان 
تــازی بــر آخــور خــاص ...« )از دفتــر پنجــم(، »صوفــی و قاضــی« )از دفتــر 
داســتان،  شــخصیت های  و  ی  راو گفت وگوهــای  بــر  افــزون  ششــم( 

کنــش و عمــل داســتانی و زمــان  بــه دیگــر عناصــر داســتانی همچــون 
ــود.  ــان داده می ش ــه نش ــم گیری توج ــو چش ــه نح ــز ب ــتان نی ــکان داس و م
ابیــات  بــه ساختارشــان  بــا توجــه  کــه  ایــن حکایت هــا و داســتان ها 
حکایت هــای  غالبــًا  می دهنــد،  اختصــاص  خــود  بــه  را  بیشــتری 
کــه بــه تناســب یــا از  فرعــی دیگــری را نیــز در درون خــود می پروراننــد 
گفتــار یــا  زبــان مولــوی و یــا یکــی از شــخصیت  های داســتان در تأییــد 
کل در این گونــه روایت هــا بــرای  ی دانــای  کنــش خــود نقــل می شــود. راو
پرداختــن بــه زوایــای مختلــف داســتان و حکایــت مجــال بیشــتری 
گفت وگــو و تعامــل بــا یکدیگــر  می  یابــد و بــا واداشــتن شــخصیت ها بــه 
ــه آفرینــش روایتــی  ــا اســتفاده از ســایر عناصــر داســتانی ب و همچنیــن ب
کامــل می پــردازد. در واقــع موالنــا در ایــن حکایت هــا و داســتان های 
گفتــار شــخصیت  های داســتان و همچنیــن از  کنــش و  نســبتًا بلنــد از 
کشــمکش،  گره افکنــی،  عناصــر ســاختاری پیرنــگ داســتان هم چــون 
کشــش و شــور  ــرای ایجــاد  گره گشــایی نهایــت بهــره را ب خلــق تعلیــق و 
و لــذت الزم در خواننــده و مخاطــب خــود بــرای خوانــش روایــت و در 
ی بــه آن هــدف غایــی خــود می بــرد. در ایــن  نتیجــه رهنمــون ســاختن و
کــه تقریبــًا همه جــا  میــان، نقــل و اخــذ معانــی و معــارف قــرآن در مثنــوی 
به نحــوی متضّمــن تیّمــن و تبــرك در بیــان، و تمســك و استشــهاد در 
گوینــده و بــه رعایت  اثبــات مدعاســت و بــه اقتضــای حــال مخاطــب و 
کافــی شــامل  بــه قــدر  گاه  طــرز بیــان و ضــرورت وزن و قافیــه شــعر، 
گاه در حــّد معقــول متضّمــن ایجــاز اســت )همــو،1381:  تفصیــل و 
شــگرف  تأثیــری  مثنــوی  گفت وگوهــای  ســاختار  در  بی تردیــد   )350

نهــاده اســت.
گفت وگــو صورت هــای مختلفــی بــه خــود می  گیــرد: یــا ایــن  در مثنــوی،  
کــه هــر یــك عمومــًا  گفت وگــو بیــن دو یــا چنــد شــخصیت انســانی اســت 
گفتــار آنــان می تــوان  گــروه و پایــگاه اجتماعــی خویش  انــد و از  نماینــده 
بــه نــوع نگــرش و جهان بینــی آنــان پــی بــرد، و یــا بیــن شــخصیت هایی 
آن  و معنــی  تأویــل ســّر  بــا  نیــز  کــه در آن صــورت  اســت  غیرانســانی 
صــورت تمثیلــی روایــت می  تــوان آنهــا را بــه نمونه هــای انســانی بــدل 
بــا  موالنــا  خطــاب  و  گفت وگــو  از   بایــد  مــوارد،  ایــن  افزون بــر  کــرد. 
کــرد. مخاطــب موالنــا در مثنــوی یــا خداونــد  مخاطــب خویــش نیــز یــاد 
ی راز و نیــاز می  گویــد  کــه در مناجات هایــش بــا و باری  تعالــی اســت 
کســانی چــون شــمس تبریــزی و حســام الدین  و یــا بــه نحــوی خــاص 
کامــل یــاد می شــود  کــه از آنــان در مقــام و مرتبــت انســان  چلبــی هســتند 
گفت وگــو  کــه بــا طــرح  و یــا شــخصیت های برســاخته داســتانی هســتند 
گرفتــه، بــه واقعیــت  بــا آنــان، روایــت تــا حــدی جنبــه نمایشــی بــه خــود 
بیشــتر نزدیــك می  شــود و یــا در نهایــت همــه مــردم از هرطیفــی را شــامل 
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گوینــده و مخاطــب در مثنــوی همیشــه  گفتنــی اســت  می  شــود. امــا 
گــه گاه موالنــا متأثــر از هیجانــات  بــه چنیــن صراحتــی آشــکار نیســت و 
روحــی و شــهود اســرار و حقایــق عرفانــی از منطــق و هنجــار عــادی زبــان 
و بیــان خویــش خــارج شــده، بــه نوعــی تجربــه شــهودی دســت می  یابــد. 
گفــت، موالنــا در  کالم بایــد  در توضیــح ایــن پریشــانی شــالوده منطقــی 
گاه خــود ســخن نمی  گویــد،  مثنــوی همــواره در مقــام »مــن« تجربــی و آ
بلکــه در مــوارد بســیار متعــددی در لحظــات جذبــه و بی  خویشــی از 
زبــان حــق تعالــی، حســام  الدین و شــمس و مــِن الهــی یــا ُبعــد حقیقــی 
و ناپیــدای وجــود خویــش بــه بیــان حقایــق و اســرار می  پــردازد. ایــن 
کــه زمینه  ســاز اصلــی شکســتن شــالوده  فراینــد خــاص ســخن  گویی 
و هنجــار طبیعــی و متعــارف ســخن  گویی مألــوف اســت بی شــباهت 
بــه زبــان و جهــان متــن قــرآن نیســت و مولــوی نه تنهــا عمیقــًا متأثــر از 
ی  کار و گاه،  گاه و نــاآ کالم خداســت و در سراســر مثنــوی، آ مفاهیــم 
قــرآن  در  تأمــل  از  ملهــم  اندیشــه های  بیــان  و  قرآنــی  مفاهیــم  تفســیر 
اســت، بلکــه از ســاختار و شــیوه بیانــی قــرآن نیــز متأثــر اســت و مثنــوی 
بــه ســبب غلبــه زبــان و بیــان قــرآن در ذهــن مولــوی، حتــی بــی ارادۀ 
در  گفــت،  می تــوان  ایــن رو  از  دارد.  شــدن  قرآن نمــون  بــه  میــل  ی،  و
کنــار هــم  گاهــی در  کــه  مثنــوی بــا دو شــیوه بیانــی مواجــه می  شــویم 
گاهــی ایــن  یافــت و  ــه آســانی تفــاوت آنهــا را در ــوان ب ــد و می ت ــرار دارن ق
ی آنهــا  دو شــیوه در هــم می آمیزنــد و درنتیجــه امــکان تشــخیص هــر دو
از میــان برمی خیــزد. یکــی از ایــن دو شــیوه بیانــی، همــان شــیوه تجربــی 
غرابــت  احســاس  آن  بــا  مواجهــه  در  خواننــده  کــه  اســت  مشــترك  و 
نمی کنــد. در ایــن شــیوه، مولــوی در مقــام متکلــم، بــا مخاطبــان خــود، 
خــواه مریــدان و خــواه همــه خواننــدگان یــا شــنوندگان از هــر دســت، بــه 
واقــع یــا بــه فــرض، رو به روســت و در هشــیاری بــا آنــان از »مــن«، از »تــو« 
و از »او« ســخن می گویــد. در ایــن حــال مولــوی در مقــام متکلــم، خــود 
گوینــده ســخن اســت و مخاطبــان در حضــور او از زبــان  تولیدکننــده و 
خــود او، و در غیــاب او از زبــان یــك واســطه انســانی به طــور شــفاهی 
یافــت  در را  او  پیــام  می  تواننــد  کتبــی  به طــور  نوشــتار  طریــق  از  یــا  و 

کــه شــاعر  کننــد. مثنــوی در ایــن شــیوه ماننــد دیگــر آثــار تعلیمــی اســت 
ــا  ــه زمان ه ــر و هم ــان عص ــا مخاطب ــدان ی ــه مری ــر ب ــا پی ــیخ ی ــام ش در مق
کــم بــر حضــور آن در  تعلیــم می دهــد. امــا ایــن شــیوه بیانــی و شــرایط حا
کــه نتیجــه شــرایط دیگــر  مثنــوی، غالبــًا نمی  پایــد و شــیوه بیانــی دیگــر 
کــه  گفتــار اســت، تــداوم آن را برهــم می  زنــد. در ایــن شــیوه  کــم بــر  حا
گفت وگــو ناســازگار  بــا عــادت و تجربــه و درنتیجــه انتظــار مــا از منطــق 
کامــل  اســت، مولــوی بــه ســبب شــدت هیجانــات عاطفــی از حالــت 
گفتــار را  گاهــی خــارج می شــود و درنتیجــه اختیــار خــود بــر اندیشــه و  آ
از دســت می دهــد و به جــای آنکــه خــود تولیدکننــده اندیشــه و ســخن 
کــه تعلیــم دیگــری را بــه  باشــد، تبدیــل بــه واســطه و مخاطبــی می  شــود 
مخاطبــان ابــالغ می  کنــد. پــس متکلــم تبدیــل بــه مخاطــب می شــود و 
به  جــای اینکــه مولــوی از »او« بــا »تــو« ســخن گویــد، »او« بــا واســطه مولوی 
ــا »تــو« ســخن می گویــد.  از »مــن«، از »تــو« )مولــوی و مخاطبــان دیگــر( ب
طبیعــی   منطــق  اســت،  »او«  تحقــق  و  شــرط  کــه  مولــوی  غیبــت  بــا 
گفت وگــو درهــم می  ریــزد. درنتیجــه، در شــیوه اخیــر، مثنــوی بیــش از 
یــان،  هــر متنــی دیگــر، از ســاختار متــن قــرآن تأثیــر می پذیــرد )پورنامدار

.)366-363  :1384
فهرست منابع:

تهــران:  دوم،  چــاپ  آفتــاب.  درســایه  تقــی،1384،  یــان،  پورنامدار
؛ ســخن

کــوزه. چــاپ نهــم، تهــران:  زرین  کــوب، عبدالحســین،1380، بحــر در 
علمــی؛

ــــــــــــــ،1384، پلــه پلــه تــا مالقــات خــدا. چــاپ بیســت و ششــم، تهــران: 
علمــی؛

ـــــــــــ،1381، سر نی. ج1، چاپ نهم، تهران، علمی؛
مولــوی، جالل  الدیــن محمــد،1382، مثنــوی معنــوی. بــه تصحیــح 

ینولــد ا. نیکلســون. تهــران: هرمــس؛ ر
میرصادقــی، جمــال، 1376،  ادبیــات داســتانی. چــاپ ســوم، تهــران: 

ســخن.
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الهام الیقی

نشســت تخصصــی »جهــان نــو بــه نــو در ســپهر اندیشــه موالنــا« بــه بهانــه 
روز بزرگداشــت موالنــا جالل الدیــن محمــد بلخــی )هشــتم مهرمــاه(، 

در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد. 

ــی  ــت علم ــو هیئ ــی، عض ــاری قه ــن بلخ ــور حس ــا حض ــت ب ــن نشس ای
شــهرام  فرهنگــی،  مفاخــر  و  آثــار  انجمــن  رئیــس  و  تهــران  دانشــگاه 
و  حکمــت  مؤسســه  علمــی  هیئــت  عضــو  و  پــژوه  عرفــان  پازوکــی، 
دانشــگاه  توکلــی، عضــو هیئــت علمــی  و حمیدرضــا  ایــران  فلســفه 
کــه حاضــران  ســمنان، بــه مناســبت روز بزرگداشــت موالنــا، برگــزار شــد 
ــاره مولــوی پرداختنــد. همچنیــن  ــه نظــرات و مقــاالت خــود درب ــه ارائ ب
کارگــردان نمایــش چــاه مســموم و طریــق مغمــوم،  ــه،  عبدالحســین الل

بــه ارائــه توضیحاتــی دربــاره ایــن نمایــش پرداخــت.

هر نفس نو می شود دنیا و ما

ــت  گرامی داش ــه  ــاره ب ــا اش ــاری ب ــن بلخ ــر حس ــت دکت ــدای نشس در ابت
کــه در تقویــم  نــام و یــاد موالنــا جالل الدیــن محمــد بلخــی در روزی 
ــر ایرانیــان و  ــام  ایشــان اســت، اظهــار داشــت: امیــدوارم ایــن روز ب ــه ن ب
کــه تجربــه مواجــه بــا حضــرت ایشــان و آثارشــان را داشــتند،  کســانی 
کــه بــه دنبــال خلــق جدیــد و ســاخت  کســانی  مبــارك باشــد و بــرای 

جهــان جدیدنــد هــر روز و هــر لحظــه روز و لحظــۀ موالنــا باشــد.

کــه ایــن نشســت  ایــن پژوهشــگر افــزود: بحــث مــن دربــاره عنوانــی اســت 
گرچــه محتمــل می شــد تامــالت  بــر اســاس آن نام گــذاری شــده اســت. 

 

جهان نو به نو در سپهر اندیشه موالنا 
ــه ویــژه  ــا را هــم محــور بحــث قــرار داد ب هنــری و زیبایی شــناختی موالن
کــه در حــوزه تامــالت هنــری و موســیقی یــك نظریــه مؤمنانــه هــم دارد؛ و 
کــه می شــد ایــن مــورد را نیــز بــه  تاملــی هــم دربــاره نقاشــی چینیــان دارد 
گذاشــت. موضــوع بحــث امــروز و همچنیــن نمایشــی  گفتگــو  بحــث و 
کارگردانــی دکتــر اللــه اجــرا می شــود، نســبت  کــه پــس از ایــن نشســت بــه 
تــام و تمامــی میــان امــروز و موالنــا برقــرار می کنــد. از ایــن لحــاظ مبحــث 
گرفتــه اســت. موضــوع  کنــکاش قــرار  نظــری و فلســفی خوبــی مــورد 

ی ــژه ایــن بیــت:  بحــث مــن نیــز دربــاره همیــن نــو شــدن اســت بــه و

»هر نفس نو می شود دنیا و ما

بی خبر از نو شدن اندر بقا

عمر همچون جوی نو نو می رسد

مستمری می نماید در جسد

آن ز تیزی مستمر شکل آمد ست

کش تیز جنبانی بدست چون شرر 

شاخ آتش را بجنبانی بساز

در نظر آتش نماید بس دراز

این درازی مدت از تیزی صنع

می نماید سرعت انگیزی صنع

گر عالمه ایست طالب این سر ا

که سامی نامه ایست« نک حسام الدین 

رییــس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی اظهــار داشــت: نظریــه جهــان نــو و 
یــا نــو شــدن متوالــی جــان و جهــان یــا خلــق جدیــد اعیــان عالــم در همــه 
کــه در ایــن ابیــات متجلــی شــد،  کمــل  ابعــاد و نقــش انســان در بعــد ا
 البتــه از آن حضــرت موالنــا نیســت. موالنــا تعبیــر عاشــقانه و عارفانــه ای 
ــزد  ــد ن ــو و نوشــدن دارد؛ امــا رد پــای جــدی ایــن بحــث را بای از جهــان ن
کبــر ابــن عربی، اشــارتی که  کنیــد و پیــش از شــیخ ا کبــر جســتجو  شــیخ ا
اشــاعره دارنــد و پیــش از آن نظریــه فیــض فلوطیــن در ایــن مــورد ســخن 
گفتــه اســت. یعنــی در عالــم نظریــات و تجلیــات متعــدد وجــود دارد و 
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ایــن نظریــات متعــدد و مختلــف بــه نــو شــدن جــان و جهــان تعبیــر شــده 
کــه بــه نظــر می رســد نقطــه اولیــه آن نظریــه فیــض فلوطیــن اســت  اســت 
کلیتــوس  کنیــم، بــه نظریــه حرکــت هرا کالبدشــکافی  گــر بخواهیــم  و ا
کــه می گویــد در یــك رودخانــه  هــم می رســد و ایــن جملــه مشــهور اســت 
کــرد، زیــرا بــار دوم آب، آبــی دگــر اســت و تــو، تویــی  دوبــار نمی تــوان شــنا 

دگــر.

یخــی نیســت. چــون مثــال  یشــه یابی تار بلخــاری افــزود: بحــث مــا فعــال ر
ی نظــر موالنــا  کــه ابــن عربــی دارد و بــه نظــر می رســد بــر رو نظریــه ای 
بــا نظریــه فیــض فلوطیــن دارد.  گذاشــته اســت، تفاوت هایــی  تاثیــر 
یعنــی نظریــه الزامــا از دل آن فیــض بیــرون نیامــده و در برخــی مــوارد بــا 
ــر  گ ــا را ا ــو شــدن اندیشــه موالن ــن ن آن اختــالف نظــر جــدی دارد. مــن ای
کــم مشــابه بــا نظریــه »فصــال عراقــی« ابــن  نگویــم تحــت تاثیــر، دســت 
یخــی موالنــا  کــه از نظــر تار عربــی می دانــم. البتــه بحثــی خواهــم داشــت 
ــه.  ــا ن ــوده باشــد وجــود دارد ی ــی ب ــن عرب ــر اب کــه تحــت تاثی امــکان ایــن 
کــه شــباهت تــام و تمامــی وجــود دارد میــان  کنــم  امــا همینجــا عــرض 
نظریــه »اتســاع الهــی« ابــن عربــی بــا همیــن شــعر هــر نفــس نــو می شــود و 

کــه ایــن همایــش دارد. ــی  عنوان

ی دربــاره نظریــه »اتســاع الهــی« توضیــح داد: در بــاب مســئله نــو شــدن  و
ــق  ــه خل ــش از نظری ــی پی ــن عرب ــه اب ک ــت  ــت آن اس ــه هس ک ــی  توضیح
کــه  جدیــد از توســع الهــی نــام بــرده اســت. ایــن بــدان معنــی اســت 
حضــرت ذات و بــه طبــع آن اســما و صفــات، حــدی برایشــان متصــور 
ــا وجــود اصــل و اصیــل حضــرت حــق هیــچ  نیســت. حضــرت ذات ی
حــد و نهایتــی نــدارد. تجلــی ایــن الیتناهــی در اســما و صفــات و بعــد 
ــا عالــم  ــر دنیــا و حضــرات خمــس ابــن عربــی حضــور ایــن تجلیــات ت ب
ناســوت، بنــا بــه الیتناهــی بــودن ذات ایــن تجلیــات هــم الیتناهــی 

اســت.

کــه  کــه ابــن عربــی ذکــر می کنــد ایــن اســت  ی افــزود: اولیــن نکتــه ای  و
ذات دارای توســع اســت. یعنــی وســیع اســت و ایــن وســعت بــه گونه ای 
گــر حضــرت ذات افشــا و  کــه هیــچ حــد و نهایــت نــدارد. حــال ا اســت 
کــرد، بنــا بــه الیتناهــی بــودن ذات، تجلیــات  اظهــار و تجلــی خــود را 
هــم الیتناهــی اســت. امــا از الیتناهــی بــودن تجلیــات حضــرت حــق و 
توســع نامحــدود حضــرت حــق، نــو بــه نــو شــدن جــان و جهــان بدســت 
ــه  ــه واســطه نســبت ب کــه بگوییــم تجلــی ب نمی آیــد. چــه اشــکالی دارد 
ــن ثبــات و دوام جوهــری  ــه ای ــا ب ذات ثبــات و دوام، جوهــری دارد و بن
نیــاز بــه تکــرار متجلیــات نــدارد، پــس نیــاز بــه نــو شــدن جــان و جهــان 
کــه خــواص جهــان ناســوت  نیســت. امــا واقعیــت قضیــه آن اســت 
همــان خــواص جهــان ملکــوت نیســت. مــا در ایــن جهــان مــاده بــا 
اغــراض روبــه رو هســتیم و بــه قــول اشــاعره »العــرض الیبقــی زمانیــن«. 
گرچــه  اینجــا جنــاب ابــن عربــی از نظریــه اشــاعره اســتفاده می کنــد، 
در فصــل دوازدهــم فصوص الحکــم اینهــا را بــه نحــوی نفــی می کنــد. 
ــا  کــه ب کــه مــن هیــچ متکلمــی را نیافتــم  امــا واقعیــت قضیــه آن اســت 
قاعــده »العــرض الیبقــی زمانیــن« مشــکل داشــته باشــد. ایــن مقدمــه 
کــه موالنــا ذکــر می کنــد. امــا در  دوم دربــاره جــان جهــان و نوشــدن اســت 
کــه در دو زمــان نمی تواننــد  گونــه ای هســتند  قلمــرو ناســوت اعــراض بــه 
کــه مــا هــم زمــان می میریــم و هــم زمــان  باشــند؛ نتیجــۀ قهــری آن اســت 

ــو شــدن جــان و جهــان اســت. کــه دقیقــا تفســیر ن زنــده می شــویم 

ــا  ــا ب ــدن م ــو ش ــرا ن ــزود: چ ــران اف ــگاه ته ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــن عض ای
تکــرر نــو شــدن جهــان برابــر اســت؟ چــون در حکمــت مــا نســبت ذاتــی 
نــو شــدن های  میــان انســان و جهــان وجــود دارد. هــم در جــان ایــن 

کــه حیاتــش  متوالــی وجــود دارد و هــم در جهــان و هیــچ ذره ای نیســت 
کــه در نظریــه ابــن عربــی وجــود دارد  بقــا داشــته باشــد. نکتــه جالبــی 
کــه ابــن عربــی بــه خلــق  و مبانــی ادراك نظریــه موالناســت، آن اســت 
کــه بــه وجــود  کــه چیــزی  معتقــد نیســت، یعنــی ایشــان معتقــد نیســت 
ی خلــق را معــادل ظهــور می دانــد. می آیــد از عــدم بــه وجــود می آیــد. و

خــود  اطرافیــان  بــه  ســلیمان  جنــاب  کــه  هنگامــی  داد:  ادامــه  ی  و
کــدام یــك از شــما می توانیــد تخــت ســلیمان را بــرای مــن  کــه  مٍی گویــد 
ــد  ــا می گوی ــن برخی ــر می کنــد. آصــف ب ــی را ذک کــس زمان ــد؟ هــر  ی بیاور
در یــك چشــم بــر هــم زدن. از نظــر ابــن عربــی آصــف بــن برخیــا بــه 
دلیــل علــم لدنــی یــك لحظــه در یمــن ایــن تخــت را نابــود می کنــد و 
لحظــۀ دیگــر در نــزد ســلیمان در اورشــلیم آن را احیــاء می کنــد. ایــن 
ــم در هســتی خــود  احیــاء داســتان رمــزی ایــن نوشدن هاســت و مــا دائ
ــه اعراضیــم و اعــراض نمی تواننــد در  ــا از جمل آن را احیــاء می کنیــم. م
دو زمــان باقــی باشــند؛ امــا از یــك طــرف مــا هســتیم و ایــن هســتن مــا 
محصــول مردن هــا و تولدهــای پیاپــی ماســت. هــر نفــس نــو می شــود 
دنیــا و مــا و ایــن نــو شــدن ها در یــك زمــان متوالــی رخ نمی دهــد و هــر آن 
یــم. مثالــی  و هــر لحظــه نــو می شــویم؛ لکــن مــا وقــوف بــه ایــن احیــاء ندار
ــه  کــه ب کــه شــما هنگامــی  ــن عربــی می زننــد ایــن اســت  ــا و اب کــه موالن
نــگاه می کنیــد خــط می بینیــد؛ در حالیکــه در عالــم  بــاران  قطــرات 
امــکان خــط وجــود نــدارد. توالــی ایــن نقــاط چنــان بــه هــم پیوســته و 

کــه خــط می بینیــد. پشــت هــم اســت، 

ک دوام و امتــداد حیــات،  ایــن موالنــا پــژوه ادامــه داد: در حقیقــت ادرا
کــه »عمــر همچــون جــوی نــو نــو می رســد/ مســتمری  خیــال اســت. ایــن 
حقیقــت  در  امــا  می دهــد،  نشــان  را  اســتمرار  جســد«  در  می نمایــد 
اســتمرار وجــود نــدارد. نــو شــدن وجود دارد و این نوشــدن مــرگ و حیات 
پی در پــی اســت. بــه طــور خالصــه نظریــه نــو شــدن جــان و جهــان بیانگر 
کــه نفــس مــا و تمامــی اجــزا هســتی دائــم می میرنــد و زنــده  آن اســت 
ــی  ــچ وقوف ــات هی ــرگ و حی ــن م ــه ای ــان ها ب ــیاری از انس ــوند و بس می ش
کــرده،  ندارنــد. آنچــه ابــن عربــی در فتوحــات در فصــل دوازدهــم بازگــو 
کــه  در بســیاری جهــات، شــبیه نظریــه موالنــا اســت. یعنــی هــم مثالــی 
ابــن عربــی می زنــد و هــم نــوع بیــان، بســیار شــبیه نظریــه موالنــا اســت و 
مرحــوم فروزانفــر در تفســیر ایــن ابیــات بالفاصلــه نظریــه حــج جدیــد ابــن 

عربــی را آورده اســت.

ک دوام و امتداد حیات، خیال است در حقیقت ادرا
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کــه مــد نظــرم در ایــن بحــث اســت آن  بلخــاری افــزود: نکتــۀ بعــدی 
کــه آیــا موالنــا نظریــه ابــن عربــی را بازتــاب داده اســت یــا اینکــه بــر  اســت 
گفتــه  کشــف و شــهود خــود در سیســتم دســتگاه فلســفی  بنیــاد  تــوارد 
ــا نســبت  یخــی امــکان ارتبــاط ی اســت. جــواب ایــن ســوال بررســی تار
ابــن عربــی و موالنــا اســت. موالنــا در ســال ششــصد و چهــار  میــان 
کــه ابــن  هجــری در بلــخ بــه دنیــا آمــده اســت و ایــن هنگامــی اســت 
عربــی چهــل و چهــار ســالگی خــود را پشــت ســر می گــذارد و در آغــاز 
ــا زمانــی بــه دنیــا می آیــد  خلــق اندیشــه های عرفانــی خــود اســت. موالن
کــرده اســت. در ســال ششــصد و  کــه ابــن عربــی حــرکات خــود را شــروع 
ــا آن زمــان ســی و چهــار  ســی و هشــت ابــن عربــی فــوت می کنــد. موالن
ســاله بــوده و در قونیــه زندگــی می کــرده و از بیســت و چهــار ســالگی 
گرفتــه. ایــن مقــام  ــر عهــده  ــدرش داشــت را ب ــه پ ک مقــام شــیخوخیتی 
کالم و فقــه و اصــول و وعــظ  شــیخوخیت ایجــاب می کــرد در فلســفه و 
و تفســیر و تمامــی علــوم اســالمی، بــه نوعــی اســتادی برســد. در نتیجــه 
تــا ســی و چهــار ســالگی  از بیســت ســالگی  اینکــه موالنــا  احتمــال 
ــر  ــی حاض ــن عرب ــات اب ــد و در جلس ــته باش ــق داش ــه دمش ــفرهایی ب س
کــه ســپه ســاالر بــه ایــن مطلــب در رســاله خــود  باشــد ممکــن اســت 

کیــد می کنــد. تا

ایــن پژوهشــگر در همیــن زمینــه ادامــه داد: اینکــه جنــاب موالنــا پیــش 
یــت حضــرت شــمس، مراوداتــی بــا جنــاب ابــن عربــی داشــته  از رو
باشــد،  شــده  حاضــر  دمشــق  در  او  جلســات  در  نحــوی  بــه  و  باشــد 
می توانــد ممکــن باشــد؛ ولــی موالنــا خــود هیــچ روایتــی از ایــن ماجــرا 
ــا پیــش از دیــدار  ــا موالن نــدارد. مــن در بــاب نســبت میــان ابــن عربــی ب
شــمس، ایــن احتمــال را می دهــم؛ امــا بــاز می گویــم در غزلیــات شــمس 
رد پایــی از تاثیــر فلســفی آثــار ابــن عربــی را در موالنــا نمی بینیــم. امــا 
ی نــداده  بعــد از دیــدار شــمس، قطعــا ایــن ارتبــاط بــه چنــد دلیــل رو
کــه مــراد حضــرت موالنــا شــمس اســت و نســبت  اســت. دلیــل اول آن 
کــه شــمس خداونــدگار حضــرت  گونــه اســت  ایــن مریــد و مــراد بــه ایــن 
موالنا ســت و موالنــا نســبت بــه شــمس همــان حــس اطاعتــی را دارد 
ــه پــروردگار دارد. شــمس در مقــاالت در بــاب ابــن عربــی  کــه نســبت ب
نظرگاهــی دارد و می گویــد شــگرف مــردی بــود محمــد )ابــن عربــی( و 
مــن از او بســیار آموختــم. لکــن محمــد می گفــت مــن اهــل شــرعم؛ لکــن 
اهــل شــرع نبــود. محــال اســت شــمس بــه غیــر متابــع بــودن ابــن عربــی 
روایــت و فتــوا و اظهــار داشــته باشــد و موالنــای عاشــق شــمس، خــالف 
ایــن نظــر مــراد خــود، متابعــت ابــن عربــی داشــته باشــد. بنابــر ایــن مــن 
یقیــن دارم بعــد از طلــوع شــمس در حیــات موالنــا، امــکان تاثیــر پذیــری 

ــا از ابــن عربــی صفــر اســت. موالن

کــه وجــود دارد در مناقب العارفیــن،  ی ادامــه داد: نکتــۀ دومــی  و
کــه  کــی ســوالی را ذکــر می کنــد  شــمس الدین احمــد افال
در مجلســی از موالنــا در بــاب صدرالدیــن قونــوی 
پرســیده شــد. الزم اســت توضیــح دهــم مــادر 
کــرده و  صدرالدیــن بــا ابــن عربــی ازدواج 
صدرالدیــن در منــزل و مکتــب ابــن 
عربــی پــرورش پیــدا می کنــد. در 
کســی  واقــع صدرالدیــن همــان 
ــا  ــوت موالن ــس از ف ــه پ ک ــت  اس
گذاشــت و  بــر جســدش نمــاز 
صدرالدیــن  شــدت  بــه  موالنــا 
هــر  بــه  می گذاشــت.  حرمــت  را 
ی، روزی از موالنــا در بــاب اینکــه  رو

قســم  موالنــا  و  می شــود  ســوال  محقــق  یــا  اســت  مقلــد  صدرالدیــن 
کــه صدرالدیــن مقلــد اســت. در دســتگاه عرفانــی موالنــا  می خــورد 
کــه هیــچ ابداعــی نــدارد و هیــچ گاه  گفتــه می شــود  کســی  بــه  مقلــد 
بــه حــق و حقیقــت نمی رســد. از دیــدگاه موالنــا رســتگاران محققــان 
مقلــدی  موالنــا  نظــر  منظــور  اســت  بعیــد  و  مقلــدان  نــه  هســتند، 
تصویــری  آن  بــه  توجــه  بــا  باشــد.  عربــی  ابــن  محمــد  از  صدرالدیــن 
ــر  ــه نظ ــده، ب ــه آم ــا فی ــه م ــد در فی ــق و مقل ــد، محق ــق و تقلی ــه از تحقی ک
کــی جنــاب موالنــا  کــه مســئله فراتــر از ایــن اســت و بــه قــول افال می رســد 
گام بــر می دارنــد را  کــه در مســیر آن  کســانی  سیر المســیر ابــن عربــی و 
تقلیــد صــرف می دانــد و ایــن نظــر اجــازۀ تقلیــد موالنــا را از آرا ابــن عربــی 
نمی دهــد. لــذا »هــر نفــس نــو می شــود دنیــای مــا« ممکــن اســت مشــابه 

نظریــه اتســاع الهــی ابــن عربــی باشــد؛ امــا تحــت تاثیــر آن نیســت.

کــی در مناقب العارفیــن  حســن بلخــاری ادامــه داد: نکتــۀ آخــر آنکــه افال
کــه روزی نشســته بودیــم و دوســتان و مریــدان موالنــا در  ذکــر می کنــد 
بــاب فتوحــات مکیــه بحــث می کردنــد و همه گوشــه چشــم داشــتند که 
گهــان زکــی  ببیننــد موالنــا در بــاب ایــن بحــث ورودی می کنــد یــا نــه. نا
گفــت حالیــا فتوحــات زکــی بــه از فتوحــات  قوالــی از در درآمــد و موالنــا 
مکــی و ایــن ارج نهــادن قوالــی در مقابــل فتوحــات، خــود بیانگــر نظــری 

کــه قوالــی را بــر فتوحــات ارجــح می شــمارد. عجیــب اســت 

کــه مختصــر عــرض  ی در انتهــا توضیــح داد: مجموعــۀ ایــن دالیــل  و
کــه موالنــا در عرصــه تاثیرگیــری از ابــن عربــی  کــردم، بیانگــر آن اســت 
قــرار نداشــت و در تفســیر هــر نفــس نــو می شــود دنیــای مــا، بایــد ایــن 
نظریــه را از خــود جنــاب موالنــا دانســت. ایــن دو نظــر، مشــابه اند؛ ولــی 

ــری نیســت.  ــر پذی نفــس ایــن تشــابه، بیانگــر تاثی

از دیــدگاه موالنــا مــا هــر لحظــه در حــال ترددیــم و خوشــا بــه حال کســانی 
کــه بــه ایــن موضــوع وقــوف دارند.

ارادت یک حقیقت معنوی است

ــی  ــه بررس ــه ب ک ــود  ــی ب ــهرام پازوک ــر ش ــم دکت ــن مراس ــدی ای ــخنران بع س
موضــوع ارادت موالنــا بــه شــمس پرداخــت و توضیــح داد: مــن تصمیــم 
یــه ای دیگــری بــه موضــع جهــان نــو بــه نــو بپــردازم. اول اینکــه نو  دارم از زاو
شــدن را بــه مثابــه مــدرن شــدن نگیریــم. مــدرن بــودن نــو بــودن نیســت. 
تجــدد و جدیــد شــدن بــه معنــای مــدرن شــدن نیســت. ممکــن اســت 
شــما جهــان نــو بــه نــو داشــته باشــید؛ ولــی مــدرن نباشــید و مســئله دوم 
کجــا قــرار دارد. موالنــا ایــن مســئله  اینکــه موالنــا در ایــن جهــان مــدرن 
کــرده و مــا در ایــن جهــان مــدرن او را چگونــه درک  را چگونــه طــرح 
می بــرم؛  کار  بــه  را  "مــدرن"  انگلیســی  کلمــه  عمــد  ی  رو می کنیــم.از 
کار نــدارم. موضــوع مــن دربــاره ارادت  چــون بــه نــو شــدن بــه آن معنــا 
کــه البتــه دربــاره ایــن  موالنــا بــه شــمس و ارتبــاط آن بــا نــو شــدن اســت 
کــه خــود ایــن  یــادی انجــام شــده اســت  موضــوع تشــکیک و تفســیر ز

ــم مــدرن اســت. تفاســیر از اقتضاعــات عال

ی ســخنان خــود را بــا بیــت »آه ســری هســت اینجــا بــس نهان/کــه  و
گفــت:  ســوی خضــری شــود موســی روان« ادامــه داد و در تحلیــل آن 
کــه ســری وجــود  یــم  در خوانــش ایــن بیــت بــه ایــن مفهــوم بــر می خور
ــه ســوی  کــه نهــان اســت و اینکــه چــرا موســی ای مامــور می شــود ب دارد 
خضــری روان شــود. دربــاره »ســر« یــا »مســئله« موالنــا و شــمس نظرهــای 
متفاوتــی اظهــار شــده اســت. »ســر« و »مســئله« بــا هــم تفــاوت دارد. 
کــه موضــوع اصلــی آن تفــاوت بیــن »ســر« و  کتابــی دارد  گاربیــل مارســل 
کــه مســئله مثــل مســائل  کتــاب عنــوان شــده  »مســئله« اســت. در ایــن 
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گــر چــه پاســخ و حــل آن هنــوز بدســت  یاضــی قابــل حــل اســت؛ ا ر
نیامــده باشــد. امــا »ســر« بــه اقتضــای ماهیتــش قابــل حــل نیســت. 
چــون از مرتبــه فهــم و عقــل جزئــی باالتــر اســت. فقــط می شــود آن را 
چشــید و در افســونش بــه تعبیــر ســهراب ســپهری غوطــه ور شــد. موالنــا 
ــه  ــئله« رابط ــا »مس ــر« ی ــاره »س ــت. درب ــر« را آورده اس ــر »س ــا تعبی در اینج
موالنــا و شــمس، در عالــم مــدرن نظرهــای مختلفــی اظهار شــده اســت . 
گروهــی آن را عیــن حماقــت و خــالف ارکان عقالنیــت و از مظاهــر رشــد 
کســی  و پیشــرفت در عالــم نــو و مــدرن می داننــد. در نظــر اینــان اینکــه 
ایــن چنیــن عاشــقانه بــه انســان دیگــر ارادت داشــته و تابــع او باشــد 
و شــاید هــم  العیاذ بــاهلل  گروهــی دیگــر،  اســت.  بــه دور  از عقالنیــت 
بــه قیــاس نفــس، ایــن رابطــه را، نوعــی رابطــه همجنس گرایــی تفســیر 
ــا  می کننــد و در اثبــات مدعــای خویــش، بــه طنزهــای بــی پــروای موالن
ــط  ــه فق ــن رابط ــد ای ــم می گوین ــانی ه کس ــد.  ــتناد می کنن ــوی اس در مثن
کــه متوجــه شــویم مــراد موالنــا از شــمس،  وقتــی معنــا پیــدا می کنــد 
کــه نامــی  ــا عمــدا نخواســته  تلویحــا امــام زمــان شــیعیان اســت و موالن
ی بــه زبــان بیــاورد و ایــن بــه مســئله ای در عالــم مــدرن تبدیــل شــده  از و
گــر چــه »ســر«  اســت. حــال آنکــه ایــن رابطــه در خــود عرفــان و تصــوف، ا
و بــرای غیــر اهلــش مبهــم و نامعلــوم اســت؛ امــا امــر عجیــب و تــازه ای 
اســاس،  همیــن  بــر  و  می گوینــد  ارادت  آن  بــه  اصطالحــا  و  نیســت 
واژه هــای مریــد و مــراد در عرفــان اســالمی مصطلــح شــده اســت. ســنگ 
کــه بیــن مریــد و مــراد  بنــای ایــن ارتبــاط، محبــت و رابطــه معنــوی اســت 
پیــدا می شــود. در واقــع مریــد خــود را فقیــر و محتــاج مــراد می یابــد و 
کــه حضــرت حافــظ می فرماینــد:  مــراد خــود را مشــتاق مریــد. چنــان 
گــر افتــاد بــر عاشــق چــه شــد/ مــا بــه او محتــاج بودیــم او  »ســایه معشــوق ا
کــه عمــق ایــن ارتبــاط را نمی فهمنــد، آن  کســانی  بــه مــا مشــتاق بــود«. 
کودکانــه پنداشــته و تعبیــر جاهالنــه »مــراد و مریــد بــازی« را  را یــک بــازی 
کــه رابطــه ارادت  کار می برنــد. آنچــه مــد نظــر مــن اســت ایــن اســت  بــه 
در ایــن جهــان نــو بــه نــوی موالنــا، اتفاقــا ازلــی و ابــدی اســت و مصــداق 
کــه می گویــد: »از دم صبــح ازل تــا آخــر شــام  ایــن شــعر حافــظ اســت 
اینجــا  بــود«. حــال  یــک میثــاق  و  یــک عهــد  بــر  ابد/دوســتی و مهــر 
کــه چــرا ایــن دوســتی و مهــر در عالــم مــدرن فهمیــده  ســوال ایــن اســت 
ــو  ــه ن ــو ب ــد ن کــه ایمــان بای ــر ایــن قائــل اســت  کــه ب نمی شــود و موالنایــی 

ــع می شــود. ــم مــدرن مــورد تشــکیک واق شــود، چــرا در عال

گفــت: ارادت یــک حقیقــت  ایــن پژوهشــگر در ادامــه دربــاره ارادت 
بــه اصطــالح فالســفه  کــه  اســت  ارکان ســلوک عرفانــی  از  و  معنــوی 
مراتــب تشــکیکی و شــدت و ضعــف دارد. هــر ســالکی در طریقــت 
ــا در یکــی  ــش ایــن احســاس را دارد؛ ام ــه اســتاد معنــوی خوی نســبت ب
ضعیــف اســت یــا پنهــان می مانــد و در دیگــری مثــل موالنــا بــه نهایــت 
بیــان  زبــان  صــد  بــه  و  می شــود  عیــان  پــرده  از  یــا  می رســد  شــدت 
می شــود. از میــان صحابــه پیامبــر هــم، همــه ماننــد حضــرت علــی)ع( 
ــد  کــه آنچنــان عاشــقانه مری ــد  ــالل حبشــی نبودن و ســلمان فارســی و ب
کــه ســالک یــا رهــرو بــدون مربــی یــا مرشــد و  پیامبــر باشــند. ایــن اصــل 
ــه تنهــا از اصــول  کنــد ن ــد ایــن راه را طــی  ــا راهبــر نمی توان پیــر روحانــی ی
اولیــه عرفــان اســالمی اســت؛ بلکــه از اصــول اولیــه همــه ادیــان اســت. 
در عرفــان و تصــوف اســالمی نیــز یکــی از لــوازم اصلــی ســلوک را وجــود 
و  مریــدی  و  شــیخی  بــرای  را  صفاتــی  و  شــرایط  و  دانســته اند  مربــی 
تعبیــر  دو  عرفــان،  در  اســالمی  اصطــالح  در  کرده انــد.  ذکــر  آن  آداب 
یــم. در دو دیــن ابراهیمــی دیگــر،  متابعــت یــا اتبــاع و اطاعــت را دار
قــوم  موســی  دیــده می شــود.  تعبیــر  دو  ایــن  نیــز  و مســیحیت،  یهــود 
خــود را دعــوت بــه اطاعــت از اوامــر و احــکام عشــره فرمــان می کنــد و 

خــواص قومــش مثــل هــارون را بــه متابعــت دعــوت می کنــد. نحــوه 
کامــال بــا عامــه یهــود متفــاوت اســت و چیــزی  رفتــار موســی بــا هــارون 

کــه در دیــن یهــود می بینیــم غلبــه دارد، دعــوت بــه اطاعــت از 
ــم، مســیح  ی ــا وقتــی ســراغ مســیحیت می رو احــکام اســت. ام
ی از خــودش دعــوت می کنــد، نــه دعــوت از  پیروانــش را بــه پیــرو

یــم؛ بلکــه  یــک ســری احــکام. در دیــن مســیح شــریعت ندار
یــم و در همــه انجیل هــا ایــن طــور آمــده  ی از مســیح دار پیــرو
کــه حضــرت مســیح می فرمایــد مــن راه هســتم و دنبــال مــن 

ــر مــن بمانیــد. ک هســتم ب ــا بیاییــد، مــن ت

از احــکام  ی ادامــه داد: در دیــن داری یهــودی، اطاعــت  و
دیــن داری  در  امــا  اســت؛  تدیــن  عیــن  تشــرع،  و  الهــی 
مســیحی، بایــد بــه مســیح پیوســت و ارادت بــه او داشــت و 
کــرد. در اســالم مــا هــر دو را می بینیــم. آیاتــی  از او متابعــت 
ــر اطاعــت از احــکام اســت و آیاتــی هــم  کــه دال ب را می بینیــم 
کــه دال بــر متابعــت از پیامبــر اســت. بــه لحــاظ ماهــوی  یــم  دار
مســیحیت  و  یهــود  بیــن  جامــع  اســالم  بگوییــم  می توانیــم 
اســت. در دعــوت بــه اطاعــت، پیامبــر همــگان را بــه اســالم و 
اجــرای احــکام اســالمی و اطاعــت از آن دعــوت می کنــد و ایــن 
یــک دعــوت عمومــی اســت؛ امــا جایــی هــم دعــوت خصوصــی 
دارد. آنجــا صحبــت از ایمــان قلبــی و عشــق و ارادت می شــود 
ــتند  ــن نیس ــلمانان موم ــه مس ــه هم ک ــت  ــر« آن اس ــئله »س و مس
ــا  َمّ

َ
ْمَنا َول

َ
ــل ْس

َ
ــوا أ

ُ
ِکــن ُقول

َ
ــوا َول ــْم ُتْؤِمُن

َّ
ــل ل ــا ُق ــَراُب آَمَنّ ْع

َ ْ
ــِت ال

َ
»َقال

کــه می فرمایــد اعرابــی پیــش  وِبُکــْم« آنجــا 
ُ
یَمــاُن ِفــی ُقل ِ

ْ
َیْدُخــِل ال

ــد:  ــم. می گوی ــو ایمــان آوردی ــه ت پیامبــر می آینــد و می گوینــد: مــا ب
ــی  ــد. یعن ــالم آوردی ــما اس ــد، ش ــان نیاوردی ــما ایم ــو ش ــا بگ ــه آنه ب

اطاعــت می کنیــد از شــریعت و هنــوز ایمــان وارد دل هــای شــما 
کــه مومــن نیســتند. چــون ایمــان  نشــده اســت. همــه مســلمانان 

امــری قلبــی و اســالم امــری مربــوط بــه ظاهــر اســت. خداونــد همــه 
ــاداش  ــه طاعــت خــود و رســولش دعــوت می کنــد و پ مســلمانان را ب

ُکْنُتــْم  ایــن اطاعــت ورود بــه بهشــت اســت؛ امــا وقتــی وارد آیــه »ُقــْل ِإْن 
فــرق  مســئله  اینجــا  می شــویم،   » اهلَلُّ ُیْحِبْبُکــُم  ِبُعوِنــی 

ّ
َفاَت اهلَلَّ  ــوَن  ُتِحُبّ

می کنــد. خداونــد در ایــن آیــه خطــاب بــه پیامبــر می فرمایــد: بــه آنهــا 
کنیــد تــا خــدا شــما را  ی  یــد از مــن پیــرو گــر خــدا را دوســت دار بگــو ا
دوســت بــدارد. بنــای ایــن اتبــاع یــا متابعــت پیامبــر یعنــی انگیــزۀ فعــل 
کننــده  ی  کــه خــدا پیــرو محبــت خداســت و پــاداش آن ایــن اســت 
را دوســت خواهــد داشــت. اتبــاع و متابعــت دعــوت خــاص اســت، 
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کــه بصیــرت مــی آورد و صــرف تقلیــد نیســت. در ســوره  دعوتــی اســت 
َنــا َو 

َ
ــی اهلِل َعلــی  َبصیــَرٍه أ

َ
ْدُعــوا ِإل

َ
یوســف می فرمایــد »ُقــْل هــِذِه َســبیلی  أ

کــه بگــو ایــن راه مــن اســت  َبَعنــی  َو ُســْبحاَن اهلِل« بــه معنــای ایــن 
َ
َمــِن اّت

مــن و پیروانــم همــگان را بــا همیــن بصیــرت بــه ســوی خــدا می خوانیــم. 
احــکام.  از  اطاعــت  صــرف  نــه  بصیــرت،  بــه  می کنیــم  دعــوت  مــا 
مطابــق ایــن آیــات اتبــاع مبتنــی بــر محبــت و بصیــرت و بــه عبــارت 
ــلمان  ک مس ــال ــام م ــوت ع ــه در دع ک ــی  ــت. در حال ــت اس ــر معرف دیگ
کســانی بــه قــوه قاهــره یــا فایــده  بــودن همیــن اطاعــت اســت و چــه بســا 
گاهــی و حتــی  بــودن مســلمان بــودن، مســلمان شــدند، بــدون علــم و آ
شــاید هیــچ محبتــی هــم نداشــتند و امســال ابــن ملجــم و ابوســفیان و 

یــه از ایــن دســت اند. معاو

موالنــا  ارادت  مســئله  اســاس  ایــن  بــر  داد:  ادامــه  پــژوه  مولــوی  ایــن 
بــه شــمس ابــداع موالنــا نیســت و مبتنــی بــر تفکــر عرفانــی بــا ارکان و 
کــه در قــرآن نیــز از آن بــه متابعــت و اتبــاع تعبیــر شــده.  اجزایــش اســت 
ایــن اتبــاع و ارادت، رابطــه حبــی مــی آورد و رابطــه قلبــی بیــن مریــد و 
کــه  کــه موالنــا بــه آن ســر ارادت می گویــد و آنجــا  مــراد ایجــاد می کنــد 
موســی دنبــال خضــر روان می شــود را »ســر« می دانــد. ایــن بــه دلیــل 
کــه تدینــش مبتنــی بــر اطاعــت از  کســی  رابطــه قلبــی اســت و بــرای 
ــل فهــم نیســت. مــراد اهــل تصــوف از ارادت  احــکام اســت، اصــال قاب
اســاس  اســت.  رفتــن  او  پــی  در  و  »ولــی«،  از  متابعــت  همیــن 
گفتــه  کــه  تعالیــم مشــایخ و عرفــا نیــز همیــن اســت تــا آنجــا 
موالنــا  کــه  طــور  همــان  اســت.  راه  خــود  »ولــی«  می شــود؛ 
می گویــد پیــر را بگزیــن و عیــن راه دان. شــبیه ایــن تعبیــر را 
کــه می فرماینــد »انــا صــراط«  یــم  از حضــرت علــی هــم دار

بــه معنــای مــن خــود راه هســتم.

مقــاالت  درک  در  مفهــوم  کلیدی تریــن  افــزود:  ی  و
کــه بســیاری از قفل هــای مقــاالت  شــمس تبریــزی 
متابعــت  تعبیــر  همیــن  می گشــاید،  را  شــمس 
اســت.  بــرده  کار  بــه  مکــرر  شــمس  کــه  اســت 
می کنــد،  قســمت  دو  را  متابعــت  شــمس 
و  معنــی  در  متابعــت  و  صــورت  در  متابعــت 
بــر طریــق متابعــت  کســی  اینکــه چــه  از  کــرارا 
کســی بــر طریــق طاعــت اســت  اســت و چــه 
بــر  کســی  اینکــه  از  او  مــراد  می کنــد.  یــاد 
قــدم  کــه  اســت  آن  اســت  متابعــت  طریــق 
راهنمــا  کــه  جایــی  در  درســت  می گــذارد 
مســیر  در  گذاشــتن  قــدم  و  مــی رود  جلــو 
کــه از احــکام  طاعــت بدیــن معناســت 
شــرعی اطاعــت می کنــد. از منظــر اهــل 
پیونــد  بــه  مگــر  متابعــت  طریقــت؛ 
معنــوی حاصــل نمی شــود. پیونــد 
کــه دل  معنــوی پیونــدی اســت 
ســالک بــه دل مرشــد متصــل 
معنــوی  پیونــد  ایــن  باشــد. 
نگرفتــه  کســی  از  کســی  را 
عرفانــی  ســلوک  اســاس  و 
در  اســت.  ادیــان  همــه 
ــان بــه  مطالعــات دینــی ادی
ایــن امــر تشــرف می گوینــد. 
بارزتریــن نمــود ایــن امــر در 

کــه رمــز اتصــال  ــان ابراهیمــی، غســل تعمیــد در مســیحیت اســت  ادی
کــه می خواهــد بــه مســیح متصــل شــود.  کســی  معنــوی اســت میــان 
کــرده و  موالنــا هــم در مثنــوی بــه همیــن مســئلۀ پیونــد معنــوی اشــاره 

 : یــد می گو

»یــا تبــر برگیــر و مردانــه بــزن تــو علــی وار ایــن در خیبــر بکــن  

کــن بــا نــار نــور یــار را  کــن ایــن خــار را وصــل  گلبــن وصــل  یــا بــه 

کنــد خــار تــو را« گلشــن  کشــد نــار تــو را وصــل او  کــه نــور او  تــا 

را  کلمــات  ایــن  تــا اینجــا مبانــی عرفانــی ارادت توضیــح داده شــد. 
کــه البتــه ممکــن  کــه اصــول تفکــر عرفانــی دارنــد  کار می برنــد  کســانی بــه 
اســت مــا قبــول نداشــته باشــیم؛ امــا بایــد بدانیــم منظــور آنهــا از مریــد و 
کــه اســاس عرفــان اســت، برخواســته از رابطــۀ  مــراد چیســت. ارادت 
اتبــاع و متابعــت اســت. هرچــه ایــن متابعــت بیشــتر شــود، عشــق و 
ــخ تصــوف،  ی ــد. مثــال اعــالی ایــن امــر در تار بصیــرت افزایــش مــی یاب
ارادت موالنــا بــه شــمس اســت. امــا چــون موضــوع ارادت از لطایــف 
عمیــق معنــوی اســت، قابــل فهــم بــرای عمــوم دیــن داران نیســت و مــورد 
کــه بــه چنــد نکتــه از ایــن  بدفهمی هــا یــا نفهمی هایــی واقــع می شــود 

اشــاره می کنــم.  بدفهمی هــا 

آنچــه در فقــه شــیعه  بــا  بــا تقلیــد  ارادت  کــه  اولیــن نکتــه آن اســت 
می گوینــد متفــاوت اســت و خلــط میــان ایــن دو موجــب پیــدا شــدن 
گذشــته اســت  کــه حــدود آن از فقــه  انتقــادات و شــبهاتی شــده اســت 
ــن  ــه بی ــد رابط ــت. در تقلی ــده اس ــاع ش ــت و اجتم ــه سیاس و وارد عرص
احــکام شــرعی  بــا  رابطــۀ شــخص غیــر متخصــص  و مرجــع،  مقلــد 
کــه در  و شــخص متخصــص بــا احــکام اســت. درســت همــان طــور 
مســائل حقوقــی بــه حقــوق دان مراجعــه می شــود. اینجــا موضــوع رجــوع 
بــه حقــوق اســالمی اســت؛ از ایــن رو در ایــن امــر هیــچ مرجــع تقلیــدی 
کــه ارتبــاط معنــوی بیــن مقلــد و مرجــع وجــود دارد و ارتبــاط،  نمی گویــد 
ارتبــاط غیــر متخصــص بــا متخصــص فقــه اســت. مهم تــر آنکــه موضــوع 
کــه در ســلوک  تقلیــد احــکام فرعــی دیــن اســت نــه اصــول عقایــد؛ چــرا 
معنــوی ســالک در ذیــل تربیــت مرشــد بایــد مرتبــه یقیــن را از مرتبــه 
کنــد و بــه عبــارت دیگــر از مرتبــه تقلیــد  علم الیقیــن بــه حق الیقیــن طــی 
کــه مســئله تقلیــد احــکام شــرعی در  ــه مرتبــه تحقیــق برســد. از آنجــا  ب
مســئله ارادت و ســلوک عرفانــی جایگاهــی نــدارد؛ مــا نمی دانیــم عرفــا 
بــه چــه مذهبــی اعتقــاد دارنــد. در مــورد موالنــا هــم بحــث بســیار اســت. 
بعضــی او را حنفــی می داننــد و بعضــی مثــل مرحــوم فروزانفــر، معتقــد 
گاه  گاه بــر مذهــب دیگــر و  گاه بــر ایــن مذهــب و  هســتند موالنــا و عطــار، 
خــود بــه اســتقالل، اجتهــاد فقهــی می کردنــد. یعنــی اطاعــت از احــکام 
و تقلیــد و تقیــد بــه احــکام نیســت، مســئله ارادت، مســئله دیگــری 

اســت. 

ی افــزود: نکتــه دیگــر آنکــه بنــا بــر تعالیــم عرفانــی در رابطــه ارادت  و
میــان مریــد و مــراد، پیونــدی معنــوی و رابطــه قلبــی برقــرار اســت؛ ولــی 
میــان مقلــد و مرجــع تقلیــد چنیــن ارتباطــی نیســت. چــون مبنایــی 

ــود. ــا ش ــر ادع گ ــی ا ــدارد؛ حت ن

کــه منکــر وجــوب تربیــت معنــوی و لــذا وجــود رابطــۀ عاشــقانۀ  کســانی 
متکلمــان  مثــل  دیندارانــی  از  اعــم  هســتند،  الهــی  مبــدا  بــا  انســان 
از  تعریفشــان  کــه  یــا غیردینــداران، همان هایــی هســتند  و  مســلمان 
انســان مفهــوم ارادت را برنمی تابــد. زیــرا تعریفشــان از انســان موجــودی 
کــه مبــدا الهــی دارد.  جســمانی و فاقــد روحــی مجــرد و غیرمــادی اســت 
کــه  گــر نظریــات متکلمــان را بخوانیــد؛ عمــده نظرشــان بــر آن اســت  ا
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روح صرفــا ماننــد یــک امــر عرضــی قائــم بــه مــاده جســمانی بــدن انســان 
آتــش در ذغــال اســت.  و  گل  و درســت مثــل ســریان آب در  اســت 
آتــش  یــد،  دار آتــش  ذغــال  در  یــا  یــد  دار آب  گل  در  کــه  طــور  همــان 
ــا خــدا  مثــل روح در جســم اســت. ایــن تلقــی از انســان رابطــه انســان ب
را رابطــه تکلیفــی می دانــد، یعنــی انســان مکلــف اســت و خداونــد 
کنــد  گــزار اســت و انســان بایــد از خداونــد اطاعــت  چــاره و تکلیــف 
یــت خــدا« و »عشــق خــدا« و... منتفــی  و مســائلی چــون »لقــااهلل« و »رو
اســت. در هیــچ متــن فقهــی صحبتــی از عشــق نمی بینیــد و هیــچ 
کــه عرفــا می گوینــد را قبــول ندارنــد و  متکلمــی »لقــااهلل« بــه معنایــی 
یــم قبــول ندارنــد. چــون  ــاره آن دار ــه درب کــه ایــن همــه آی یــت خــدا را  رو
ــم نیــم از عالــم  ــاغ ملکوت کــه »مــرغ ب ــا مبــدا الهــی  انســان را دارای روح ب
کــه روح انســان را حقیقتــی  ک« نمی داننــد. عارفانــی مثــل موالنــا  خــا
کــه مبــدا و معــادش حضــرت دوســت اســت و دیــن را راهــی  می داننــد 
بــرای رســیدن بــه آن مبــدا می داننــد، می تواننــد قائــل بــه قاعــده ارادت 

باشــند. 

ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: اینکــه در عالــم نــو و جدیــد مســئله ارادت 
ــد  ــم جدی ــا در عال ــه م ک ــه ایــن موضــوع  ــردد ب را قبــول نمی کننــد برمی گ
بــا اصــول و ارکان عالــم مــدرن مواجــه هســتیم. ایــن اصــول و ارکان از 
کــه مــا در ارکان تفکــر عرفانــی می بینیــم فــرق دارد.  بیــخ و بــن بــا آنچــه 
در نتیجــه خــود بــه خــود بنــا بــر آن مقدمــات نمی شــود رابطــه ارادت 
کــه  کــرد. در ادامــه بــه تعــدادی از ایــن ارکان اشــاره می کنــم  را قبــول 
کــه ارادت رابطــه بی معنــی  ــه اینهــا منجــر بــه آن می شــود  بگویــم چگون

دانســته شــود. 

یکــی از ارکان اصلــی تفکــر مــدرن چیــزی اســت که به آن سوبژکتیویســم 
کــه  در هســتی می گوینــد  انســان  یــا خــود محــوری   )Subjectivism(
بــه هیــچ وجــه  اصــل  بنابرایــن  اســت.  مــدرن  تفکــر  ارکان اصلــی  از 
متابعــت و ارادت و تربیــت معنــوی قابــل قبــول نیســت. چــون خــود 
دیــد  از  کــه  حالــی  در  اســت.  حقیقــت  ک  مــال خــود  فهــم  و  رای  و 
عرفانــی بــه بیــان حافــظ »فکــر خــود و رای خــود در عالــم رنــدی نیســت 
کفــر اســت در ایــن مذهــب خودبینــی و خودرایــی« یعنــی آنچــه در   /
عرفــان خودبینــی و خودرایــی اســت، االن جــزو اصــول و ارکان تفکــر 
ی ذاتــی انســان ها  مــدرن اســت. ایــن رای منجــر بــه اعتقــاد بــه تســاو
انســان ها شــده  از نظــر عقــل و دانایــی و در نتیجــه سلســله مراتــب 
ی  اســت. از منظــر عرفانــی انســان ها از نظــر معرفــت و دانایــی مســاو
نیســتند. از نظــر حقوقــی برابرنــد؛ امــا از نظــر معرفــت و دانایــی متفــاوت 
کــه از نظــر معرفتــی ناقــص اســت را  هســتند. از ایــن رو متابعــت مریــد، 
کامــل اســت خــالف می داننــد و  کــه از نظــر معرفتــی  ــه مــراد،  نســبت ب
می گوینــد انســان ها همــه در یــک مرتبــه هســتند. نفــی سلســله مراتــب 
از عــوارض تفکــر مــدرن اســت. در ایــن دیــدگاه هیچ گونــه اختــالف و 
کیفــی چــه در مرتبــه وجــود و نظــام آفرینــش و چــه در مراتــب  تفــاوت 
یــم  دار داســتانی  مثنــوی  در  نمی تابــد.  بــر  انســانی  عقــل  مختلــف 

کــه عقــول خلــق متفــاوت اســت و در اصــل فطــرت  بدیــن روایــت 
ی نیســت و معرفــت و دانایــی اشــخاص متفــاوت  عقل هــا مســاو

اســت. لــذا نــوع دینداری شــان هــم متفــاوت اســت. بــه همیــن 
کــه موالنــا هــم علیــه معتزلــه و هــم علیــه آنچــه  دلیــل اســت 
ی عقــل می گویــد  کــه امثــال دکارت دربــاره تقســیم بــه تســاو
کــه می تــوان آن را  حــرف می زنــد. همیــن قــول اخیــر اســت 

کــه بایــد بــه آن توجه شــود آن اســت  جــزو ارکان اومانیســم دیــد. نکتــه ای 
ی معرفــت و عقــل و دانایــی آدمیــان نــزد عارفانــی  کــه عــدم قبــول تســاو
لحــاظ حقوقــی  بــه  اشــخاص  کــه  نیســت  بــدان معنــا  مثــل موالنــا، 
کــه عــدم تفــاوت  ی نیســتند. آنچــه مســلم اســت ایــن اســت  مســاو
انســان ها از حیــث حقــوق بشــر ربطــی بــه تفــاوت مراتــب فهــم و دانایــی 
میــان مســلمین  فرقــی  از حیــث حقوقــی  نیــز  پیامبــر  نــدارد.  ایمانــی 
و  ســلمان  حتــی  دانایــی  و  بصیــرت  لحــاظ  بــه  امــا  نمی گذاشــتند؛ 
کــه بــه جهــت ایمانــی و دوســتی بســیار بــه هــم نزدیــک بودنــد،  ابــوذر را 
کــه  گونــه ای ســخن می گفتنــد  بــه  یــک  بــا هــر  و  تفکیــک می کردنــد 
روایــت معــروف »لــو علــم  ابــوذر مــا فــی  قلــب  ســلمان  لکفــره« بــه معنــی 
می دانســت  را  می گــذرد  ســلمان  قلــب  در  آنچــه  ابــوذر  گــر  ا کــه  آن 

تکفیــرش می کــرد، بــر ایــن اســاس اســت.

ایــن اســتادیار موسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ادامــه داد: نکتــۀ 
کــه مانــع فهــم رابطــه ارادت در عالــم نــو می شــود اندیشــه اســتیال و  دیگــر 
کــه اندیشــه قهــر و غیرســازی و غلبــه  تصــرف اســت. در دنیــای امــروز مــا 
و ســلطه جویی بــر عالــم و آدم و جنــگ و ســتیز، حتــی بــه نــام دیــن، 
کــه الزمــه اش عشــق و  قــدر و قیمتــی عمومــی یافتــه، مفهــوم ارادت 
همدلــی و همراهــی بــا دیگــری و نفــی غیــر دانســتن او و ســکون و ســالم 

اســت، جایگاهــی نــدارد. 

ــا شــمس یــک  ــا ب گفــت: نتیجــه بحــث آنکــه رابطــه موالن ی در انتهــا  و
رابطــه عجیــب و خــالف عــادت در منظومــه تعالیــم عرفانــی در اســالم 
و بلکــه باقــی ادیــان نیســت. ایــن رابطــه مبتنــی بــر نوعــی دیــن داری 
ــوذ از آن  ــت. ارادت ماخ ــی اس ــداری عرفان ــاس دین ــت و ارادت اس اس
ــا  ــاس ب ــت در قی ــا متابع ــاع ی ــد واژه اتب ــرآن مجی ــه در ق ک ــت  ــزی اس چی
از  اطاعــت  صرفــا  را  دیــن داری  عــده ای  اســت.  آن  مفیــد  اطاعــت 
احــکام ظاهــری و بــه اصطــالح تشــرع می داننــد و عــده ای دیگــر هــم 
ــان  ــد. هم ــی می دانن ــای ول ــقانه از راهنم ــت عاش ــال و متابع آن را اتص
کــه در آیــه قــرآن هــم آمــده اســت ارادت رابطــه عاشــقانه و دوجانبــه  طــور 
کــه اهــل آن  کســی  میــان مریــد و مــراد اســت. البتــه ایــن رابطــه بــرای 
نیســت، قابــل فهــم نیســت. لــذا نااهــالن یــا آن را نادرســت می داننــد و 
انــکار می کننــد، یــا تفســیرهای عجیــب و غریــب از آن دارنــد. عجــب 
کــه مثنــوی را  کســانی  آنکــه برخــی دیــن داران و دوســت داران عرفــا و 
شــرح می دهنــد نیــز آن را یــک بــازی دانســته و نفــی می کننــد. حــال 
ــق  ــن داری و در عم ــی و دی ــم دین ــن تعالی ــته از باط ــه ارادت برخاس آنک
معلــوم  ارادت  ســر  نباشــیم،  ارادت  اهــل  تــا  و  اســت  آن  معنــای  و 
کــه موالنــا می گویــد: »ســر مــن از نالــۀ مــن دور  نمی شــود. اینجاســت 

 ارادت رابطه عاشقانه و دوجانبه میان مرید و مراد است
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گــوش را آن نــور نیســت«. نیســت/ لیــک چشــم و 

رویکرد زیبایی شناسی و هنری به موالنا

دکتــر حمیدرضــا توکلــی اســتادیار دانشــگاه ســمنان بــه عنوان ســخنران 
یکــرد زیبایی شناســی و هنــری  آخــر نشســت بحــث خــود را بــر اســاس رو
کــرد و توضیــح داد: موالنــا نوعــی همخوانــی و هــم نهــادی  بــه موالنــا آغــاز 
ک هنــری می دیــد. از دیربــاز بــه هــزاران شــیوه  میــان تجربــه معنــوی و ادرا
کــه در مواجــه  کرده انــد  کیــد  هنرمنــدان و نقــادان هنــری بــر ایــن نکتــه تا
ک مــا در مواجــه بــا اثــر هنــری چــه  ی می دهــد و ادرا بــا هنــر چــه اتفاقــی رو
ک در قلمروهــای دیگــر دارد. یکــی از مظاهــر ایــن تأمــل،  تمایــزی بــا ادرا
کــه در تعابیــر برخــی از ناقــدان دیــده می شــود. وقتــی بــا  دقتــی اســت 
اثــر هنــری مواجــه می شــوید، فقــط نمی فهمیــد؛ بلکــه آن فهــم همــراه بــا 
ــرای  ــا التــذاذ همــراه می شــود. ســیمین دانشــور ب ک ب ذوق اســت و ادرا
کار می بــرد، دقتــی  ایــن مفهــوم تعبیــر شــناخت و تحســین هنــر را بــه 
گونــه ای تمایــز در  کیــد بــر  کلمــات وجــود دارد حکایــت از تا کــه در ایــن 

مواجــه بــا اثــر هنــری دارد.

گونــه ای متوجــه ایــن تمایــز  در میــراث معنــوی مــا عطــار نیشــابوری بــه 
بــوده اســت و قرن هــا پیــش از تعابیــر ناقــدان فرنگــی، تعبیــر ســپاس 
ــه  ک ــی/  ــل سپاس ــب اه ــیقی غی ــه موس ــت: »ب ــرده اس کار  ب ــه  ــردن را ب ک
کــردن تعبیــری  ایــن نــه پــرده را پــرده شناســی«. در اینجــا تعبیــر ســپاس 
کــه عــارف وقتــی نظــام موســیقایی هســتی را درک می کنــد،  ویــژه اســت 
ایــن درک حــظ ذوقــی و جنبــه زیبایی شــناختی دارد. در ایــن تعبیــر 
ــد  کــه بای ــه جنبــه تجربــی وجــود دارد  کیــد نســبت ب نوعــی تجلیــل و تا
بــا وجــود خــود شــخص چیــزی تجربــه شــود و جنبــه شــخصی اش مهــم 
ــد  ــا آموختــن و نقــل، منتقــل نمی شــود و بای ــا ب ک صرف اســت. ایــن ادرا
کــردن موســیقی هســتی عطــار، وقتــی  تجربــه شــود. در تعبیــر ســپاس 
را  قــرار می گیریــم، هــم چیــزی  نظــام موســیقایی هســتی  برابــر  مــا در 

می فهمیــم و هــم لــذت می بریــم.

»نــی  مثنــوی  صفحــه  نخســتین  در  داد:  ادامــه  پــژوه  مولــوی  ایــن 
و  بــه جهــان مثنــوی  را دروازه ورود  از دیربــاز بســیاری آن  کــه  نامــه«، 
کــه بــه نظــر دشــوارترین و غافل گیــر  موالنــا دانســته اند، بیتــی هســت 
کــه جــز ماهــی ز آبــش ســیر  کننده تریــن بیــت آن اســت و می گویــد: »هــر 
یســت روزش دیــر شــد« در خوانــش نخســتین ایــن  شــد/ هرکــه بــی روز
کــه فقــط ماهیــان ز آبــش ســیر نمی شــوند  بیــت بدیــن مفهــوم می رســیم 
کــه روزش دیــر شــد و دل ســیر شــد، بــی روزی می مانــد.  کــس  و هــر 
ی مفهــوم مــالل و دل ســیری می گــذارد که  موالنــا در ایــن بیــت دســت رو
محــور بحــث ماســت و ایــن بیــت و مفهــوم بیــان جالبــی از موالناســت. 
کــه چــه  کــه مخاطــب را درگیــر می کنــد  موالنــا یــک اســلوب اشــاری دارد 
یافــت ایــن معنــا بایــد بــا موالنــا همــراه شــد.  می خواهــد بگویــد. بــرای در
کــه بارها  بــا ایــن همراهــی متوجــه می شــویم، موالنــا خوشــه تمثیلــی دارد 
یــم  گــر صــوری بــه ســراغ موالنــا برو و بارهــا بــه آن نزدیــک می شــود. حتــی ا
کــف  یــا، ماهــی، مــوج،  کــه تمثیل هایــی ماننــد در متوجــه می شــویم 
کــه بیشــتر عمــرش را  ــا  ــا بســامد بســیار تکــرار شــده اســت. موالن و ... ب
یــا نداشــته، همیشــه بــه  کــه هیــچ نســبتی هــم بــا در گذرانــده،  در قونیــه 
یــا  یــای مــادی نیســت، او در یــای او در یــا اندیشــیده اســت. البتــه در در
کار می بــرد. البتــه در اینجــا  را بــه عنــوان تمثیلــی از عالــم غیــب بــه 
ــی  ــم ماه کنی ــه  ــد توج ــه بای ــت اول اینک ــت اس ــز اهمی ــه حای ــد نکت چن
بــه ماهــی  بارهــا موالنــا  نظــام تمثیلــی چــه جایگاهــی دارد.  ایــن  در 
پرداختــه اســت و پرداخــت بدیــن شــکل دســت پــرورده خــود اوســت. 

گرفتــه باشــد؛ ولــی تعبیــر  گذشــتگان الهام هایــی  البتــه ممکــن اســت از 
کــه دربــاره ماهــی دارد بســیار جالــب اســت. مثنــوی بــر خــالف  ویــژه ای 
کتابــی پیــش اندیشــیده نیســت و موالنــا زمانــی  کتاب هــا،  بســیاری از 
کجــا  کــه صفحــه اول را می ســروده نمی دانســته داســتان مثنــوی بــه 
خواهــد رســید. وقتــی بــا مثنــوی همــراه می شــوید، حــدود پانصــد بیــت 
بعــد از مقدمــه بــه تمثیــل ماهــی می رســید و چنــد بــار دیگــر در مثنــوی 
ــه بعــد از مقدمــه  ک ــار  و غزلیــات صحبــت از ماهــی می شــود. اولیــن ب

صحبــت از ماهــی می شــود می  گویــد: 

کز او خیزد مالل »نیست یک رنگی 

بل مثال ماهی و آب زالل  

گر چه در خشکی هزاران رنگهاست

ماهیان را با یبوست جنگهاست«

ــرده  ک ــد  ــاحل مانن ــه س ــاده را ب ــم م ــا و عال ی ــه در ــب را ب ــم غی ــا عال موالن
یــا یک رنــگ اســت و ایــن  ی ســاحل رنگارنــگ و در اســت. منظــور و
یک رنگــی در جهــان موالنــا بســیار مهــم و نمــادی از وحــدت اســت و 
در آن دویــی و تضــادی نیســت. از نظــر موالنــا در عالــم مــاده و تکثــرات 
ــم تمــام ایــن رنگ هــا  ی ــه افــق غیــب می رو کــه وقتــی ب ــم  ی اضــداد را دار
و تکثــرات از میــان مــی رود. در ایــن تمثیــل موالنــا بــه یــک نکتــه اشــاره 
یــا  بــا در نســبتی  کرده انــد،  بــه ســاحل خــو  کــه  کســانی  کــه  می کنــد 
کســی  یــا شــوند. در تمثیلــی دیگــر موالنــا بــه  ندارنــد و نمی تواننــد وارد در
یــا می شــود، دســت و پــا  کــه شــنا نمی دانــد و وارد در اشــاره می کنــد 
یــا آن  می زنــد و بعــد از مدتــی غــرق می شــود؛ بعــد از آنکــه غــرق شــد، در

ــد:  ــا می گوی ــه موالن ک ــت  ــی آورد و اینجاس ــود م ی خ ــر رو را ب

»چــون بمــردی تــو ز اوصــاف بشــر/ بحــر اســرارت نهــد بــر فــرق ســر« 
یــا تــو را بــاال  کــه وقتــی تــو از خــود بیــرون بیایــی، در ی آن اســت  منظــور و

مــی آورد.

رنگ هــا  اســیر  کــه  ســاحل  اهــل  برابــر  در  داد:  ادامــه  پژوهشــگر  ایــن 
ــر مثبتــی  ــا تصوی کــه در جهــان موالن ــا ماهــی را مــی آورد  هســتند، موالن
ــذارد  ــت می گ ــه دس ــن نکت ــر ای ی ب ــت. و ــالک اس ــارف س ــز ع دارد و رم
کــه اهــل ســاحل  کــه ماهــی همــه چیــزش آب اســت و همــان طــور 

یا و عالم ماده را به ساحل  موالنا عالم غیب را به در
کرده است مانند 
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وارد ســاحل  نمی  تواننــد  نیــز  یــا  در اهــل  یــا شــوند،  در وارد  نمی تواننــد 
ــان را  ــد: »ماهی ــه می گوی ک ــود دارد  ــان وج ــن می ــدی ای ــز ج ــوند و تمای ش
نقــد شــد از عیــن آب/ نــان و آب و جامــه و دارو و خــواب« یعنــی همــه 
چیــزش آب اســت و عــارف واصــل بــه ایــن معنــا بایــد از همــه چیــزش 

یــا باشــد. کــرده باشــد و همــه چیــزش در عبــور 

ی دربــاره نســبت موالنــا بــا زیبایی شناســی ادامــه داد: موالنــا نکتــه  و
آن  در  رنگــی  هیــچ  و  اســت  رنــگ  یــک  یــا  در کــه  می گویــد  ظریفــی 
یــا بــرای مــا ســبکباران ســاحل ها مالل انگیــز اســت؛ امــا  نیســت. ایــن در
کــه در  بــرای ماهیــان مالل انگیــز نیســت. ایــن همیــن نکتــه ای اســت 
کــه جــز ماهــی  کــه هــر  کنــد  ابتــدای مثنــوی هــم می خواهــد بــه آن اشــاره 
ی دســت مــا می ریــزد و می گویــد  کــی را رو ز آبــش ســیر شــد و آب پا
ــۀ ماهــی  کــه یــک تجرب کتــاب می تواننــد همــراه شــوند  ــا ایــن  کســانی ب

ــند. ــته باش ــدن داش ش

ــا یــک قلمــرو  کــرد: وقتــی مــا ب ــه حــظ از پدیده هــا اشــاره  ی در ادامــه ب و
ــر  کنیــم و عــالوه ب ــه آن قلمــرو راه پیــدا  گــر ب ــه رو می شــویم، ا زیبایــی رو ب
کنیــم، آن  فهــم از آن، حــظ هــم ببریــم و بــه تعبیــر عطــار آن را ســپاس 
گــر نتوانیــم بــه آن عالــم راه پیــدا  را متنــوع و نــو بــه نــو می بینیــم؛ ولــی ا
کــه  کنیــم، آن را مــالل انگیــز و تکــراری می بینیــم. ایــن موضوعــی اســت 
کــه  کــرد. مثــال فــردی  بیــرون از عالــم عرفــان هــم می تــوان آن را تجربــه 
کالســیک عالقــه نــدارد، حــس می کنــد تمــام ســمفونی ها  بــه موســیقی 
کــه مثــال دوســتش چطــور بــا دقــت  یــک چیــز اســت و تعجــب می کنــد 
کــه موالنــا بســیار بــر آن  انــواع آن را بررســی می کنــد. ایــن نکتــه ای اســت 
ی تجربــه معنــوی هــم چیــزی از ایــن ســنخ اســت.  کــرده. از نظــر و کیــد  تا
کــه وارد جهــان ایــن تجربــه نشــده باشــد و حظــی از  کســی  یعنــی بــرای 
ــا در  ــد. دغدغــه موالن ــز می آی ــه نظــر مــالل انگی ــه نداشــته باشــد، ب تجرب
کــه بــه ایــن  کــه چــه بســا مخاطبانــی  صفحــه اول مثنــوی ایــن اســت 
دنیــا راه پیــدا نکرده انــد، آن را اثــری مــالل انگیــز بیابنــد و تنهــا ماهیــان 
کننــد و  ــم جســتجو  یایــی شــده اند، می تواننــد در ایــن عال کــه ســراپا در
کــه از زبــان خداونــد اســت  چیزهــای نوبــه نــو ببیننــد. مولــوی در غزلــی 

ــد: ــه می گوی ک ــی دارد  بیت

که منم بحر و تو یکی ماهی »نگفتمت 

یای باصفات منم« که در مرو به خشک 

و در جای دیگری می گوید:

کن ملولی کم  کن  »دال سر سخت 

ملول اسرار را محرم نگردد

یای معنی چو ماهی باش در در

که جز با آب خوش همدم نگردد 

یا ماللی نیست ماهی را ز در

یا خود او خرم نگردد«  که بی در

و جای دیگری باز در غزل ها می گوید:

»سیر و ملول شد ز من خنب و سقا و مشک او

تشنه تر است هر زمان ماهی آب خواه من«

کار  کلمــه ملولــی را بــه  کلمــه تشــنگی،  کــه در برابــر  و جالــب ایــن اســت 
کــه نوعــی حالــت طلــب و نیــاز اســت و در بیــت دیگــری نیــز  می بــرد 

آورده اســت و می گویــد:

»عیب بینی از چه خیزد خیزد از عقل ملول

تشنه هرگز عیب داند دید در آب روان«

کــه او از آن صحبــت می کنــد، ایــن مواجــه بایــد  از نظــر موالنــا و عالمــی 
کــه در صفحــۀ اول مثنــوی  جنبــه تجربــی داشــته باشــد. مســئله ای 
کــه مدت هــا بــا آن درگیــر بــوده،  کــه احتمــاال موضوعــی بــوده  آورده، 
اول  همــان  از  می کنــد.  مطــرح  مخاطــب  بــاب  در  را  مهمــی  نــکات 
کــه بریــده شــده  موالنــا از یــک تجربــه صحبــت می کنــد، تجربــه نــی ای 
کــه ســینه  اســت و در همــان بیت هــای اول و دوم تصریــح می کنــد 
خواهــم شــرحه شــرحه از فــراق، موالنــا در اینجــا از مخاطــب مثنــوی 
کــه خــود را ماننــد نــی بریــده ای  کســی  کــه هــم تجربــه بــا  می خواهــد 
گــر  کــه ا کنــد و می گویــد  می بینــد باشــد تــا بتوانــد بــه ایــن دنیــا راه پیــدا 
کنیــد  یــای غیــب راه پیــدا  هــم تجربــه نیســتید، شــاید نتوانیــد بــه ایــن در
ک زیبایی شــناختی و حــظ ذوقــی  کنیــد و از ادرا و احســاس ملولــی 

الزم بــاز بمانیــد.

کــه موالنــا  کــرد آن اســت  کــه می تــوان بــه آن اشــاره  ی افــزود: نکتــه ای  و
از  مــا  عرفــای  کــه  نکاتــی  از  یکــی  بیــزاری می جویــد.  بــودن  ملــول  از 
کرده انــد و دغدغــه آنهــا بــوده در جامعــه  جملــه موالنــا بــه آن اشــاره 
و  عبــادات  اینکــه  اســت.  شــدن  تکــراری  و  عــادت  بحــث  دینــی، 
مناســک از رهگــذر تکــرار، ظرافــت خــودش را از دســت بدهــد. عطــار 
کــه نمــاز  هــم در داســتانی می گویــد مســیح در جایــی ابلیــس را دیــد 
گفــت از  کــه چــرا نمــاز می خوانــی؟ ابلیــس  می خوانــد، از او پرســید 
کــه عبادت هــای مــا هــم  ی عــادت. در آنجــا عطــار نتیجــه می گیــرد  رو

ــدارد. ــری ن ــه تاثی ک ــت  ــر اس ــن خاط ــه ای ــت و ب ــن اس ــن چنی ای

یــخ  کــه مقدمــه همــه هنرهــا در طــول تار ی ادامــه داد: مفهمــوم مهمــی  و
بــوده اســت، عــادت شــکنی اســت. تولســتوی می گویــد وقتــی مــا بــه 
دقیقــا  نمی بینــم. عرفــا  را  آن  دیگــر  عــادت می کنیــم  اشــیاء دورمــان 
ــده نمی شــوند  ــرط تکــرار دی کــه مناســک دینــی از ف ــد  ــگاه را دارن ایــن ن
نمــاز  مثــال  بــه عنــوان  کــردن رخ نمی دهــد.  و ســپاس  زیبایــی  آن  و 
کــه در طــول شــبانه روز مومــن هــم بــه شــکل فــردی و هــم اجتماعــی 
ــه شــکل و از  ــا ب ــا آن ســروکار دارد، دچــار همیــن تکــرار می شــود. موالن ب
ــر  ــرار دیگ ــرط تک ــا از ف ــاید م ــه ش ک ــد  ــگاه می کن ــه آن ن ــری ب ــای دیگ زوای
کــه چــرا مــا در آخــر  نمی بینیــم. موالنــا ســوال ســاده ای را مطــرح می کنــد 
کــه  نمــاز ســالم می دهیــم و بــه آن جــواب تــکان دهنــده ای می دهــد 
گویــد  »جــان ســفر رفــت و بــدن انــدر قیــام/ وقــت رجعــت زیــن ســبب 
کــه:  کــرده  گونــه نــگاه  ســالم« و در جــای دیگــر حدیــث پیامبــر را ایــن 
»گفــت پیغمبــر رکــوع اســت و ســجود/ بــر در حــق کوفتــن حلقــۀ  وجــود«. 
گــر همــه وجودمــان را هماننــد حلقــه ای در نظــر بگیریــم  کــه ا بدیــن معنــا 
ابیــات  و ســجود می شــود.  رکــوع  ایــن  بکوبیــم،  بــه در  را  آن حلقــه  و 
کــه  کــه وقتــی آن را می خوانیــم دلمــان می ریــزد  گونــه ای اســت  موالنــا بــه 
کــه در روز یــک  ــا در مــورد ســجود،  ــم ی ی ــا ایــن نمــاز فاصلــه دار چقــدر ب
مســلمان 34 بــار انجــام می دهــد، موالنــا ســوال می کنــد: »در ســجودت 

گردانــی ای/ معنــی ســبحان ربــی دانــی ای«. کاش رو 

کــه غیــر مســتقیم حرفش  ی افــزود: زیبایــی حــرف موالنــا در ایــن اســت  و
کنیــد تــا  را زده و شــما را بــه فکــر وادار می کنــد. یعنــی شــما بایــد ســلوک 
کــه مــا در ســجود، ســجده  بفهمیــد موالنــا چــه می گویــد. موالنــا می گویــد 
یــم و ســجود مــالزم روگردانــی از تمــام هســتی و  ســبحان را به جــا می آور
روگردانــی از همــه غیــر خداســت. موالنــا از ایــن رهگــذر تــالش می کنــد 
کــردن نــگاه، ســلوک دینــی و تجربــه معنــوی تشــویق  تــا مــا را بــه دیگرگــون 
صحبــت  عاشــقی  تجربــه  از  موالنــا  زیبایــی،  تجربــه  کنــار  در  کنــد. 
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شــبیهی  گــر  ا اصیــل،  ایمانــی  تجربــه  عرفــا  و  موالنــا  نظــر  از  می کنــد. 
ک علمــی نیســت؛ بلکــه  داشــته باشــد، شــبیه تجربــه فلســفی و یــا ادرا
گــره زده  بــا زیبایــی  ک هنریســت. موالنــا عشــق را  شــبیه تجربــه ادرا
کــه  اســت. از نــگاه او عاشــقی هــم عمیقــا تجربــه اســت، تجربــه ای 
ــه  ــا ب ــه موالن ک ــی  ــدگاه زیباشناس ــت. از دی ــر نیس ــی و برنامه پذی آموختن

کــه نــگاه عاشــق جــور دیگــر اســت: گونــه اســت  آن اشــاره دارد ایــن 

کو ترا باشد شکر »گر تو خواهی 

پس ورا از چشم عشاقش نگر 

منگر از چشم خودت آن خوب را

بین به چشم طالبان مطلوب را 

چشم خود بر بند زان خوش چشم تو

کن چشم از عشاق او  یت  عار

یت چشم و نظر کن عار بلک ازو 

ی او نگر  پس ز چشم او برو

تا شوی آمن ز سیری و مالل

کان اهلل له زین ذوالجالل« گفت 

کیــد بــر آرمــان عــارف در حقیقــت یــک جــور یگانگــی  در بیــت آخــر، تا
و فناســت. از نظــر موالنــا جهــان مــاده بــا همــه رنگ هایــش همیشــه 
مــالل انگیــز اســت و نهایتــا انســان را ســیراب نمی کنــد. در تعبیــر موالنــا 
کــه از حیــات ایــن دنیــا راضــی نیســتند و  کســانی هســتند  مومنــان 

احســاس غریبــی می کننــد:

گشت ز فرعون و ظلم او »جانم ملول 

ی موسی عمرانم آرزوست«  آن نور رو

که:  و در بیت دیگری از دلتنگی صحبت می کند 

گرفت »زین همرهان سست عناصر دلم 

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست« 

ایــن مولــوی پــژوه ادامــه داد: بــه ایــن بیــت از نظــر صــوری هــم توجــه 
گفتمــان  بــه  گفتمــان موالنــا در مــورد تجــارب غیبــی خیلــی  کنیــد، 
نگریســتن  گــرو  در  یســتن  ز موالنــا  نظــر  از  اســت.  نزدیــک  عاشــقان 
را  هســتی  بتوانیــد  شــما  اینکــه  عاشــقانه.  نگریســتن  البتــه  اســت، 
ــا همــراه شــویم،  ــا جهــان موالن گــر ب جــور دیگــری ببینیــد. در حقیقــت ا
کنشــی اســت در مواجــه زیبایی شــناختی  می بینیــم ســماع موالنــا نیــز وا
او بــا هســتی. او در هســتی موســیقی را می بینــد و بــا ایــن موســیقی 

شــود. همــراه  می خواهــد 

کــه بــه تعبیــر  حمیدرضــا توکلــی بحــث خــود را بــا ذکــر دو بیــت از موالنــا 

او، تفســیر موالنــا از هســتی و تجویــز او بــرای زندگــی اســت بــه پایــان بــرد:

کز عدم بنمود سر »هر وجودی 

بر یکی زهر است و بر دیگر شکر« 

و

»دوست شو و ز خوی ناخوش شو بری

تا ز خمرۀ زهر هم شکر بری«

پــس از ســخنرانی اســاتید بــا پخــش آنونــس نمایــش چــاه مســموم و 
ارائــه  بــه  نمایــش  ایــن  کارگــردان  طریــق مغمــوم، عبدالحســین اللــه 

پرداخــت.  نمایــش  دربــاره  توضیحاتــی 

گفــت: اندیشــه های موالنــا در ســینما  کارگــردان دربــاره نمایــش  ایــن 
کــه توجــه بــه اندیشــه ها و  و تاتــر داســتان غریبــی اســت. بــا وجــودی 
قــرار می گیــرد؛ متاســفانه  زندگــی موالنــا مــورد توجــه هنرمنــدان دنیــا 

ــم.  ــر می بینی کمت ی  ــتگاه و زادگاه و ــی را در خاس ــن توجه چنی
کــه نــه تنهــا بــه شــخصیت  زمــان ایــن مســئله رســیده اســت 
توجــه  مثنــوی  در  ی  و اندیشــه های  بــه  کــه  موالنــا  خــود 
کــه ســینمای  کنیــم. عــادت ســینما و تاتــر مــا از زمانــی 
گرفتــه و  کــه داســتان ها را  گرفــت ایــن بــود  ملــی شــکل 
اقتبــاس مســتقیم داشــته باشــند و زندگــی اســطورۀ بزرگــی 
را بــر پــرده ســینما بیاورنــد. کمتــر دیــده شــده که دوســتان 
کننــد و  هنرمنــد بــه اندیشــه های شــخصیت ها توجــه 
دهنــد.  قــرار  خــود  هنــری  آفرینش هــای  بن مایــه  را  آن 

ــت. ــی اس ــیار بزرگ ــأ بس ــئله خ ــن مس ای

کارگــردان نمایــش  چــاه مســموم و طریــق مغمــوم افــزود: 
ــاز  کــه مشــترک میــان نی مفاهیــم بســیاری وجــود دارد 
جهالــت،  تقبیــح  اســت.  هنــری  نیــاز  و  فرهنگــی 
ایــن  از  مقوله هایــی  و  عدالــت  و  گاهــی  آ یــج  ترو
بــوده  بــزرگ  هنرمنــدان  دغدغــه  همیشــه  دســت، 
ــه شــکل عمیــق وگســترده  کــه ب اســت. دغدغــه ای 
بیابیــم.  موالنــا  اندیشــۀحضرت  در  می توانیــم 
کــم  بســیار  اقتباس هــا  گونــه  ایــن  ایــران عمــر  در 
اســت. در ســال 1385 اســتاد تاجبخــش فناییــان 
داســتان »دژ هــوش ربــا« را مبنــا قــرار داد و در تــاالر 
ی صحنــه بــرد. در ســینما نیــز آقــای  وحــدت بــر رو
کار را انجــام دادنــد. نمایشــی  مجتبــی راعــی ایــن 
کــه  کــه بــر صحنــه خواهــد رفــت آن چیــزی اســت 
فهمیــده ام  موالنــا  اندیشــه های حضــرت  از  مــن 
و ســازگاری روشــنی بــا نیازهــای فکــری جوانــان 
کرده ایــم از  جامعــه دارد. در ایــن نمایــش ســعی 

کنیــم. دوری  کهنه گرایــی 

گفــت: اندیشــه های موالنــا  ی در پایــان ســخنانش  و
می توانــد بــه پرســش های جهــان نــو پاســخ دهــد. بــر 

کنیــزک« را  همیــن اســاس مــن داســتان  »پادشــاه و 
کــردم. بــرای اینکــه  کــرده و از آن اســتفاده  انتخــاب 

چنیــن اندیشــه هایی بــه پــرده ســینما و تئاتــر منتقــل 
شــود، نیازمنــد حمایــت شــما بزرگــواران هســتیم، چــون 

کــرده و آرام  کــه تــازه می خواهیــم شــروع  راه نرفتــه ای اســت 
یــم. پیش رو آرام 

اندیشه های موالنا می تواند به پرسش های جهان نو 
پاسخ دهد
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نمایش چاه مسموم و طریق مغموم
 به روی صحنه رفت
هنــری  و  فرهنگــی  معاونــت  همــت  بــه  مغمــوم  طریــق  و  مســموم  چــاه  نمایــش 

رفــت. صحنــه  ی  رو بــه  ایــران  تــاالر  در  مــاه  مهــر   22 تــا   8 هنــر،  فرهنگســتان 
کــه تکنیــک آن برگرفتــه از مینیاتــور و موســیقی خانقاهــی اســت، در پــی  ایــن نمایــش 
ــه  ــش، از قص ــن نمای ــی از ای ــوده و بخش ــروزی ب ــی ام ــا زندگ ــی ب ــم عرفان ــد مفاهی پیون

کنیــزک« در مثنــوی معنــوی اقتبــاس شــده اســت. »پادشــاه و 
کارگــردان ایــن نمایــش اســت. چــاه مســموم و طریــق  عبدالحســین اللــه نویســنده و 
مغمــوم بــه تهیه کنندگــی ســعید طرزمــی بــرای اولیــن بــار یکشــنبه 8 مهرمــاه 1397، 
ی صحنــه رفــت و ابراهیــم عباس علیــزاده، محمــد اردوبــادی، شــهرام  در تهــران بــه رو
خزرایــی، مصطفــی ملک مــکان، وحیــد شــیرزاد، محمدعلــی نوروش اوغلــی، شــبنم 
ــرد  ــرج یاوری ف ــور، ایمــان بریــن و ای ــم فیضــی، علــی مجیدپ ــا آزادی، مری ــه، بیت دبدب
در آن بــه ایفــای نقــش پرداختنــد. آهنگســازی و خوانندگــی ایــن نمایــش را مســعود 
شــاهین  و  کوبــه ای(  )ســازهای  آهن پنجــه  مســعود  و  داشــت  برعهــده  محمدیــان 

داداشــی )کمانچــه( از دیگــر هنرمنــدان ایــن اثــر بودنــد. 
زنــگ آغازیــن نمایــش چــاه مســموم و طریــق مغمــوم  را ســهراب هــادی، نقــاش و 
گفــت: »بازی هایــی  گرافیســت بــه صــدا درآورد.ایــن هنرمنــد دربــاره ایــن نمایــش 
کنکاش گرایانــه ای داشــت و  کــه امشــب دیــدم، بســیار خــوب بــود و متــن دقیــق و 
گرفتــه شــده بــود و تطبیــق موســیقایی بــا متــن،  از مضامیــن عرفانــی بــه خوبــی بهــره 
یگــران و مســئوالن  کار را، بســیار دلنشــین دیــدم و از آقــای اللــه، باز یتــم و میزانســن  ر
تشــکر  هنــری،  مطلــوب  اتفاق هــای  این چنیــن  رقــم زدن  بــرای  هنــر  فرهنگســتان 

می کنــم«.
نمایــش چــاه مســموم و طریــق مغمــوم تــا 22 مهرمــاه میزبــان عالقه منــدان بــه هنــر 

ــود. ــش ب نمای
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ایلیا محمدی نیا

کارگردانــی  و  نویســندگی  بــه  مغمــوم  طریــق  و  مســموم  چــاه  نمایــش 
ــه  ــر ب ــتان هن ــران فرهنگس ــاالر ای ــش در ت ــدی پی ــه چن ــین الل عبدالحس
کــه نویســنده از  ی صحنــه رفــت. نکتــه مهــم نمایــش، اقتباســی بــود  رو
چنــد داســتان از موالنــا و عطــار و قصــص قرآنــی انجــام داد و بــا تلفیــق 
کهــن،  کتاب هــای  ــه از  ــرد در بســتر داســتان هایی برگرفت ک ــالش  آنهــا ت
گفت و گویــی بــا ایشــان  روایتــی بــه روز را ارائــه دهــد. بــه همیــن بهانــه 

کــه در زیــر می خوانیــد. داشــتیم 

گویــا  نمایــش چــاه مســموم و طریــق مغمــوم پیــش از اجــرا در فرهنگســتان 
هنــر در تبریــز روی صحنــه رفتــه بــود؟

بلــه. بــه مــدت یــک مــاه، از 20 فروردیــن تــا 21 اردیبهشــت، در مجمــوع 
ــان هنرمنــد  ــز اجــرا داشــتیم. در طــول اجــرا هــم میهمان 31 روز، در تبری
رضــا  راعــی،  مجتبــی  جاللــی،  کوشــک  علیرضــا  چــون  بزرگــواری  و 
ایرانمــش، ســعید ســاحلی و پژوهشــگران و محققــان ادبیــات همچــون 

ــه دیــدار نمایــش آمدنــد. دکتــر شــعر دوســت و دکتــر حاجــی بلنــد، ب

استقبال این هنرمندان چگونه بود؟
دکتــر شــعر دوســت تعبیــر ارزشــمندی از نمایــش داشــتند و فرمودنــد: 
»اجــرای ایــن نمایــش در تبریــز نقطــه عطف مهمی محســوب می شــود«. 
کــرده  بــه نظــر مــن بــرای اینکــه از پرداختــن بــه متــون تکــراری خــودداری 
کهــن پرداختــه بودیــم، ایــن  بودیــم و بــه مباحــث ملــی برآمــده از متــون 

گرفــت. اثــر مــورد توجــه قــرار 

مردم چه میزان از نمایش شما استقبال کردند؟
اســتقبال خوبــی از نمایــش شــد. ابتــدا مــا پیش بینــی دو هفتــه اجــرا را 
کــه بارهــا و بارهــا تمدیــد شــد و در نهایــت 31 اجــرای موفــق را  داشــتیم، 
گذاشــتیم. عمــده اســتقبال هــم از جانــب عالقه منــدان بــه  پشــت ســر 

گرفــت. حــوزه ادبیــات صــورت 

چه شد که به ایدۀ اجرای نمایش در فرهنگستان هنر رسیدید؟
و  هنــر  فرهنگســتان  علمــی  هیئــت  عضــو  مــن  می دانیــد  چنان کــه 
مــدرس ســینما و تئاتــر در دانشــگاه های تهــران و تبریــز هســتم. مــا دو 
ســالن مناســب در ســاختمان مرکــزی فرهنگســتان هنــر و مجموعــه 
کــه می توانــد بــرای اجراهــای حرفــه ای مــورد اســتفاده  یــم  آســمان دار
گیــرد. مــن دو دلیــل عمــده در ذهنــم داشــتم؛ توجــه بــه جایــگاه  قــرار 
کشــور و توجــه بــه جایــگاه رفیــع و ارزشــمند  یــث ملــی  ادبیــات و موار

گفت وگو با  دکتر عبدالحسین الله؛ نویسنده و کارگردان نمایش چاه مسموم و طریق مغموم 

تجلی یک اثر ادبی  بر صحنه نمایش
فرهنگســتان هنــر در جامعــه هنــری. بــه همیــن جهــت بــه رغــم تمامــی 
کــه می توانســت ســر راه اجــرای مــا در فرهنگســتان هنــر  کمبودهایــی 
باشــد؛ خواســتیم راه اجــرای نمایــش در ایــن مــکان بــاز شــود؛ البتــه آثــار 

ــد. ــر باش ــتان هن ــأن فرهنگس ــم ش ــه ه ک ــری  فاخ

بیشتر مخاطبان نمایش را چه گروهی تشکیل می دادند؟
کــه در اینجــا داشــتم،  هــم در اجــرای تبریــز و هــم در اجــرای محــدودی 
متوجــه شــدم عمــده مخاطبــان نمایــش از حوزه پژوهشــگران و محققان 
کــه قصــه ای از مثنــوی معنــوی  ادبیــات هســتند. بــرای آنهــا جالــب بــود 
ی صحنــه نمایــش رفتــه اســت. در واقــع  و بقیــه قصــص عرفانــی بــه رو
تجلــی یــک اثــر ادبــی  بــر صحنــه نمایــش برایشــان خوشــایند و جــذاب 

بــود.

نمایــش چــاه مســموم و طریــق مغمــوم، اثــری اقتباســی محســوب می شــود. 
بــه رغــم آنکــه در ادبیــات کهــن مــا منابــع غنــی و بعضــا یگانــه و درخشــانی 
وجــود دارد؛ چــرا اهالــی نمایــش کمتــر بــه ســراغ چنیــن مضامینــی می رونــد؟
 adaptation کرده ایــد. مــا در بحــث بــه نظــرم بحــث خوبــی را مطــرح 
ــا  ــر و ی ــک اث ــق ی ــم. در دســته اول، خال ی یکــرد دار ــا اقتبــاس، چهــار رو ی
ــمس  ــش ش ــل نمای ــرد. مث ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــد م ــک هنرمن ــی ی زندگ
ــری را از دل یــک متــن  ــری. در دســته دوم اث ــم پــری صاب ــر خان ــده اث پرن
کاســت و طابــق النعــل بالنعــل  کــم و  کــرده و همــان را بــی  انتخــاب 
ی صحنــه نمایــش اجــرا می کننــد. مثــل نمایــش دژ هــوش ربــا  بــر رو
کارگردانــی تاجبخــش فنائیــان. در نــوع ســوم بــه روح و محتــوای اثــر  بــه 
گرفتــه می شــود و  توجــه می شــود و رگه هایــی از معرفــت و تفکــر از اثــر 
بــا برداشــت ها و تلقیــات مولــف، ممــزوج می شــود و اثــر جدیــد پدیــد 

ی صحنــه و یــا مقابــل دوربیــن مــی رود.  می آیــد و رو

در مورد نوع سوم مثالی می زنید؟
بخــش  ایــن  در  مغمــوم  طریــق  و  مســموم  چــاه  نمایــش  همیــن  بلــه 
کنیــزک و پادشــاه را  می گنجــد. در ایــن نمایــش مخاطــب، هــم داســتان 
ــا خــط  کــه همیــن داســتان در میــان قصه هــای مختلــف و ب می بینــد؛ 

روایــی خاصــی مطــرح می شــود.

درباره نوع چهارم بگویید.
ــا رد آن، اثــری  ــوع چهــارم، مولــف متنــی را می خوانــد و در تاییــد ی در ن
ثانــوی خلــق می کنــد. در ســال 1382،  مــن نمایشــی را در شــبکه دو 
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کــه در آن جلیــل فرجــاد،  کــردم تحــت عنــوان یونانیــان،  کارگردانــی 
ــه ایفــای نقــش پرداختــه بودنــد.  کاظــم هژیــر آزاد ب پرویــز پورحســینی و 
مــن در ایــن اثــر بــه نمایشــنامه ایرانیــان اثــر آشــیل پاســخ داده ام. امــا 
ــه بعــد نمــی رود،  ــوع ســوم ب کســی از ن ــر،  علــت اینکــه در ســینما و تئات
کل ادبیــات  کار پرزحمتــی اســت. بایــد نویســنده بــه  کــه  ایــن اســت 
اشــراف داشــته باشــد. در نتیجــه بــه آســان ترین شــکل اقتبــاس یعنــی 
گرایــش بیشــتری وجــود دارد. مثــال رســتم  روایــت طابــق النعــل بالنعــل 
ــرای  کــه هــم فیلــم و هــم نمایــش آن ســاخته می شــود. امــا ب و ســهراب 
کارگردانــی داریــوش مهرجویــی، هــم  ســاخت فیلمــی چــون هامــون بــه 
گیــرد.  منابــع داخلــی )متــون عرفانــی( و هــم خارجــی، بایــد مــد نظــر قــرار 
مثــال کتــاب فرانــی و زویــی ســالینجر در هامــون مــورد اســتناد قــرار گرفته 
اســت. نتیجــۀ نــگاه وســیع مهرجویــی بــه ایــن مقولــه، فیلــم ارزشــمند 
کیارســتمی نیــز از نــوع چهــارم اقتبــاس در  هامــون می شــود. عبــاس 
بــه تکنیک هــای آن هــم  اینکــه  اســتفاده می کــرد. ضمــن  کارهایــش 

توجــه داشــت. 

ــوم  ــق مغم ــموم و طری ــاه مس ــش چ ــا در نمای آی
هــم از تکنیــک خاصــی بهــره برده ایــد؟ 

کــه می دانیــد یکــی از تکنیک هــای روایــی مثنــوی روایــت  همان طــور 
کــه در دل یــک قصــه، قصــه دیگــری  تــو در تویــی قصه هــا در هــم اســت؛ 
را روایــت می کنــد و در یــک جایــی، داســتان نخســت را می بنــدد و 
نتیجــه اخالقــی آن را می گویــد و  بعــد بــه ســراغ قصــه دوم رفتــه آن را 
کــرده و بــه همیــن ترتیــب قصه هــای تنیــده شــده در هــم شــروع و  کامــل 
تمــام می شــوند. ایــن یــک تکنیــک شــناخته شــده در ادبیــات شــرقی 
کــردم ایــن شــکل از روایــت را در نمایــش  محســوب می شــود. مــن ســعی 

کنــم.  خــود اجــرا 

در ایــن نمایــش شــما بیشــترین تاثیر پذیــری را در شــکل روایــت قصه هــا، 
از موالنــا داریــد.

گــر داســتان های مختلــف موالنــا  بلــه حتمــا همین گونــه اســت. حتــی ا
واحــد،  روح  یــک  می شــویم  متوجــه  بگیریــم،  نظــر  در  مثنــوی  در  را 
می کنــد.  وصــل  هــم  بــه  را  روایت هــا  ایــن  همــه  تســبیح،  نــخ  ماننــد 
کلــی در متــون عرفانــی مــا ایــن شــکل روایــت دیــده می شــود  بــه طــور 
ــه  ــه ب ک ــم  ــان را می بینی ــی از مرغ ــار، جمع ــیمرغ« عط ــه »س ــال در قص مث
ــراه دارد. در  ــه هم ــادی ب ی ــختی های ز ــه س ک ــد  ــی می رون ــال حقیقت دنب

کــه بــه آن می رســند، متوجــه می شــوند آن حقیقــت  نهایــِت 
می کردنــد.  فکــر  دربــاره اش  پیش تــر  کــه  نبــوده  چیــزی 
ــوش  ــوم را در »دژ ه ــن مفه ــا همی ــی م ــون ادب ــده مت خوانن
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ــا هــم می بینــد. در ایــن داســتان پادشــاهی ســه پســر دارد.  ربــا«ی موالن
آنهــا را بــه ســفر می فرســتد تــا بهترینشــان را بــرای پادشــاهی انتخــاب 
کنــد. همیــن مفهــوم را در داســتان »فریــدون و پســران« هــم می بینیــد. 
کــه آنهــا را بــه مســافرت  فریــدون ســه پســر دارد، ســلم و تــور و ایــرج، 
کــه در هــر ســه  کنــد. می بینیــد  گزینــش  می فرســتد تــا بهترینشــان را 
ــه مطــرح اســت. حــال ایــن قصه هــا  کســب تجرب قصــه، بحــث ســفر و 
کــه بحــِث  کنــار اســفار اربعــه مالصــدرا قــرار دهیــد؛ خواهیــد دیــد  را در 
را  بایــد خــودت  ابتــدا  بلــه،  شــناخت و معرفــت هــم مطــرح اســت. 
ایــن  بپــردازی.  ســفر  و  ســیر  بــه  خــودت،  درون  در  ســپس  بشناســی 
ــا  ــا قصه ه ــد. م ــش می کن ــه مخاطب ــا ب ــات م ــه ادبی ک ــت  ــه ای اس توصی
کــه صورت هــای  یــم،  دار مقولــه  ایــن  پیرامــون  یــادی  ز روایت هــای  و 
بــرای  کــه  ایــن اســت  یــک معنــی می دهــد و آن  امــا  مختلفــی دارد؛ 
کنیــم. چــه ســفر درونــی  اینکــه بــه حقیقــت دســت یابیــم، بایــد ســفر 
ْرِض... 

َ ْ
چــه ســفر بیرونــی و جغرافیایــی. در آیــات قــران هــم ِســیُروا ِفــی ال

کــه اشــاره بــه همیــن امــر دارد. یــا حدیثــی از  را می بینیــد 
کــه می فرمایــد: »ا تزعــم انــک جــرم  حضــرت علــی)ع( 
کبــر؛ شــما فکــر می کنیــد  ثقیــل و فیــک انتــوی العالــم اال

یــک موجــود کوچــک هســتید، در حالی کــه )جهــان( در درونتــان نهفتــه 
مختلفــی  صورت هــای  داســتان ها  عرفانــی  قصه هــای  در  اســت«. 

دارنــد؛ ولــی یــک معنــی را دنبــال می کننــد.

در نمایــش شــما مــا قصــه ای از موالنــا و قصــه ای از عطــار و قصــص 
ــان باعــث  ــه نظرت ــع ایــن قصه هــا ب ــم. تجمی ــار هــم می بینی کن ــی را در  قرآن
کنــار  واقــع داســتانک ها بعضــا در  ســردرگمی مخاطــب نمی شــود؟ در 
ســردرگمی  باعــث  ایــن  و  نمی گیــرد  قــرار  اصلــی  مضمــون  و  داســتان 
کاغــذ بــه بیــرون  کــه از درونــش تکه هــای  می شــود؛ مثــل داســتان چــاه 

می شــدند. پرتــاب 
موضــوع محــوری مــا در نمایــش، »چــاه« اســت. وقتــی چاهــی مســموم 
اســت راه هــم مغمــوم می شــود. در فرهنــگ مــا چــاه معانــی مختلفــی را 
تمثیــل می کنــد. چــاه در بیابــان ســمبل نجــات اســت. همــان چاهــی 
کــه  ی می گیــرد. همــان چاهــی  کــه حضــرت یوســف در آن مــأو اســت 
کــه حضــرت  تشــنه لبــان را ســیراب می کنــد. همــان چاهــی اســت 
علــی )ع( در بــاالی آن درد دل می کنــد. ولــی چــاه ویــل یــا چــاه بیــژن و 
کوهســتان هســت، ســمبل ســقوط  کــه در  منیــژه و چــاه رســتم و شــغاد 
ــه در یکــی از دیالوگ هــای نمایــش  ک محســوب می شــوند. ایــن اســت 
کــدام چــاه؟ ویــل یــا رســتم و شــغاد؟ زبــان تمثیلــی  پرســیده می شــود؛ 
کــه مخاطــب بــا آن آشــنایی داشــته باشــد. مثــال  زمانــی اثرگــذاری دارد 
چــاه در نــزد شــیخ شــهاب الدین ســهروردی آبشــخور حکمــت اســت. 
ــاه  ــی چ ــد. وقت ــیراب می کن ــنگان را س ــب تش ــه ل ک ــت  ــی اس ــاه جای چ
نمی کنــد.  ســیراب  دیگــر  کــه  اســت  طبیعــی  باشــد،  شــده  مســموم 
کــه دیگــران  کــه چــاه را مســموم می کننــد  یــخ مــا بســیار آمــده  در تار
ایــن  کل  بــه  را بکشــند. بنابرایــن چــاه معنابخــش و وحــدت آفریــن 
کــه قــرار بــود  کیــد می شــود چاهــی  قصه هاســت. در طــول نمایــش تا
کــه زیبایــی از  کنــد و امیدبخــش باشــد، مســموم اســت. وقتــی  ســیراب 
چــاه بیــرون می آیــد، مثــل حضــرت یوســف، نفســیات انســانی درونــش 
کــه همــان پنــج دینــار اســت. ایــن چــاه دیگــر خاصیــت  پرتــاب می شــود 
ســیراب کنندگی و زندگی بخشــی را از دســت می دهــد. حــال ذهــن 
کــه از چــاه جســتجو می کنــد.  تماشــگر ایرانــی پــر از قصه هایــی اســت 
بــه تناســب برداشــت هــر مخاطــب قصــه مــا فهــم می شــود. نامه هایــی 
کــه از چــاه بــه بیــرون پرتــاب می شــود می توانــد تذکــری باشــد بــرای بشــر، 
گــر خــود را اصــالح نکنــد  کنــد. ا کــه بشــر ابتــدا بایــد خــود را اصــالح 
جامعــه اصــالح نخواهــد شــد. شــما و جامعــه خودتــان بایــد بخواهیــد 

کــه ســعادتمند شــوید. 

صــدا  جایــی  می شــود.  دیــده  هــم  پارادوکســی  البتــه 
ــاه هســتم  ــه مــن داخــل چ ک ــی  ــا زمان ــد ت ــاه می گوی در چ
ــاه  ــم آب چ ــرون بیای ــن بی ــر م گ ــه ا ک ــد  ــاه بخوری از آب چ
کــه آن شــخص درون  مســموم می شــود؛ امــا همــان موقــع 
کــه آب را می نوشــند و  کســانی هســتند  ــاز  چــاه اســت ب

می شــوند. مســموم 
کردیــد. در واقــع مــا  بــه نظــرم نکتــه دقیقــی را اشــاره 
کــه پیــش  یــم یکــی ظرفــی  در آنجــا دو ظــرف آب دار
ــه  ک ــاالی چــاه می بینیــم،  از مســموم شــدن چــاه در ب
کــه پاییــن چــاه  هنــوز آلــوده نیســت. یکــی هــم ظرفــی 
کمبــود امکانــات  کــه ایــن نقصــان بــه علــت  اســت 
کوتاهــی را بــه  ناشــی شــده اســت و مــن ایــن 

می گیــرم. گــردن 
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کــه  ــات ناشــی از آن اســت  ــود امکان کمب کــه ایــن  ــه قابــل درک اســت  البت
کــه صرفــا بــرای همایش هــا  شــما جســارت بــه خــرج داده ایــد و از ســالنی 
کوتــاه موســیقی اســتفاده می شــد بــه عنــوان محلــی  و بعضــا اجراهــای 
کنیــزک«  کردیــد. در قصــه »شــاه و  بــرای تجربــه نمایــش حرفــه ای اســتفاده 
از  کــه  زرگــری  جــوان  بــه  حکیــم  چــرا  کــه  نمی شــود  متوجــه  مخاطــب 
ســمرقند آمــده تــا عشــق او باعــث درمــان کنیــزک شــود، ســم می خورانــد کــه 

بمیــرد. در ایــن بــاره توضیــح می دهیــد؟
کــه حکیــم در آخریــن دیالوگ هایــش اشــاره می کنــد؛ او علــم  همچنــان 
گرفتــه اســت. علــم قدیــم علــم  کار  خــدادادی اش را در راهــی عبــث بــه 
کــه حکمــا آن را بــرای نفــس انســان  کشــف رمــز و رازهــا بــود. علمــی بــود 
کار نمی گرفتنــد. امــا در ایــن قصــه حکیــم علمــش را در خدمــت  بــه 
دختــرک  درد  می فهمــد  وقتــی  او  می دهــد.  قــرار  انســانی  نفســیات 
گرفتــن  کــه در اختیــار  کــه بــه هــدف پادشــاه   چیســت، نقشــه می کشــد 
کنــد. وقتــی جــوان زرگــر باعــث نجــات دختــر  کمــک  کنیــزک هســت 
کنــد. کنیــزک حــذف  می شــود تــالش می کنــد بــه نحــوی او را از زندگــی 

کامــل اســت؛ امــا در نمایــش چنــدان دیــده  توضیحــات شــما در اینجــا 
گنــگ بــه نظــر می رســد. بــه نظــرم روی مطالعــه مخاطبــان خــود  نمی شــود. 

کــرده بودیــد. زیــاد حســاب 
گونــه اســت و خیلــی وضعیــت قصه هایــش  شــیوه موالنــا هــم همیــن 
را روشــن نمی کنــد. در قصــه »دژ هــوش ربــا« بــه عیــان مــا ایــن شــکل را 
کــه موالنــا قصــه را قطــع می کنــد،  می بینیــم. ضمــن اینکــه در آنجایــی 
کــه دور  کــدام از کســانی  مــن قصــه پادشــاه و کنیــزک را ادامــه داده ام. هــر 
ــه او را در  ک ــد  ــی می خواه ــد. یک ــته ای دارن ــک خواس ــد، ی ــاه می گردن چ
کننــد و دیگــری می خواهــد از آب چــاه ســیراب شــود.  ــه چــاه پنهــان  ت
ــه جــز  کــه همــه اینهــا، ب کســی طلبــی از چــاه دارد و جالــب اســت  هــر 

گناهــی شــده اند. گناهــکار هســتند و مرتکــب  ــه،  دیوان

مواجــه  کالمــی  مختلــف  طیف هــای  بــا  مــا  دیالوگ نویســی،  نــوع  در 
کــه در آثــار تاریخــی می بینیــم  کلماتــی  گاه بازیگرانتــان از همــان  هســتیم. 
اســتفاده می کننــد و گاه از کلمــات و جمالتــی محــاوره ای و کامــال امــروزی 
مثــل »مــرده شــورتو ببرنــد« و یــا چیزهایــی شــبیه بــه ایــن. آیــا تعمــدی در ایــن 

کار داشــتید؟ 
کــه از  کشــیدن حکیــم  البتــه مثال هــای دیگــری هــم بــود مثــل پیــپ 
خون خوارخــان  جایی کــه  یــا  و  می گیــرد  گران  تماشــا از  یکــی  دســت 
کلماتــی مثــل  گفتــی مــن دیوانــه ام« و یــا اســتفاده از  می گویــد: »خــودت 
کار  ــن  ــد ای ــه عم ــه ب ــت. بل ــده اس ــتفاده ش ــاد اس ی ــش ز ــوام« در نمای »بب
ــا  ــه م ک ــت  ــوی اس ــدر ق ــر آنق ــه اث ــه بن مای ک ــم  ــه باش گفت ــا  ــده ت ــام ش انج
گــر بخواهیــم خــط برشــتی را ادامــه دهیــم و در اوج قصــه و نمایــش  ا
کــه شــما عاقالنــه در حــال دیــدن یــک نمایــش  بخواهیــم تذکــر بدهیــم 
کــه دقیقــا  هســتید بیــراه نرفته ایــم. وگرنــه مــن هــم ایــن توانایــی را داشــتم 
کنــم. امــا اصــراری بــه  کارم اســتفاده  از ادبیــات 900 ســال پیــش در 
کنــم. می خواســتم آن  کار نداشــتم. می خواســتم ساختارشــکنی  ایــن 
کــه قرابــت بیشــتری بــا  کالم امــروزی حــرف بزننــد  کتر هــا بــا شــیوه و  کارا

کننــد. انســان جهــان امــروزی پیــدا 

گویا قرار است برای جشنواره تئاتر فجر این نمایش را ارائه بدهید.
کردیــم.  کار را ارســال  مــا بــرای بخــش بین الملــل جشــنواره تئاتــر فجــر 
گیــرد.  امیــدوارم مــورد تاییــد هیئــت بازبینــی و انتخــاب جشــنواره قــرار 
کــه ظــرف دو  گــروه دیگــری در حــال تمریــن هســتیم،  در عیــن حــال بــا 

تــا ســه مــاه آینــده، ایــن نمایــش را در یکــی از ســالن های تئاتــر تهــران 
ــم. ی صحنــه ببری ــر رو مجــددا ب

آیا بازیگران تغییر خواهند کرد؟
کرد. بله برای اجرا حتما تغییر خواهند 

از بازیگران حرفه ای استفاده خواهید کرد؟
کــرد. البته  یگــران حرفــه ای و شــناخته شــده اســتفاده خواهیــم  بلــه از باز
کــه از تبریــز  یگرانــی  کــه باز کن تهــران باشــند؛ چــرا  کــه ســا یگرانــی  باز
تی چــون محــل اســتقرار و پذیرایــی و مســایلی  آمــده بودنــد، مشــکال
از ایــن دســت داشــتند. مــا بــه خاطــر همیــن مشــکالت مجبــور شــدیم 
کنیــم. حــال اینکــه یــک نمایــش،  کوتــاه  اجــرا را در فرهنگســتان هنــر 

تــازه بعــد از 10 اجــرا رفته رفتــه دیــده می شــود.

گران جالــب بــود. در روز نخســت تــا روز ماقبل  بــرای مــن هــم تعــداد تماشــا
گران بودیم. پایــان، مــا شــاهد افزایش تعــداد تماشــا

نشــان  را  افزایــش  تیــوال،  ســایت  در  مــا  فروشــی  بلیــت  تعــداد  بلــه. 
ــرا  ــردم، اج ک ــر  ــه ذک ک تی  ــکال ــر مش ــه خاط ــدیم ب ــور ش ــا مجب ــی داد؛ ام م

کنیــم. متوقــف  را 

آیا متن تغییر خواهد کرد؟
 به حتم در اجراهای آینده ما بهترین اجراها را خواهیم داشت.

آیــا بــرای اجــرای نمایــش در آینــده در فرهنگســتان هنــر برنامــه خاصــی 
یــد؟ دار

کــه بــه اجــرای ایــن نمایــش در فرهنگســتان هنــر  بــا توجــه بــه اقبالــی 
ایــن شــکل  بــه  اجــرا  یــک  مــن تصمیــم دارم در ســال حداقــل  شــد. 
کــه  کیــد سرپرســت فرهنگســتان هنــر هــم همیــن اســت  داشــته باشــم. تا
ــادی  ی ــای ز ــا بضاعت ه ــرود. م ــه ب ی صحن ــر رو ــای فاخ کاره ــا  در اینج
یــم. امیــدوارم ایــن  در حــوزه ادبیــات و تبدیــل آن بــه آثــار نمایــش دار

ــم. ی ــم برو ــار ه ــراغ آن آث ــود س ــث ش ــه باع تجرب

کــه بــا اجــرای نمایــش چــاه مســموم و طریــق مغمــوم، در نظــر  اشــاره کردیــد 
کــه بــه نحــوی نســبت بــه معرفــی اینجــا بــرای اجــرای نمایش هــای  داشــتید 

کنیــد. آیــا ایــن اتفــاق افتــاده اســت؟ حرفــه ای اقــدام 
ــده  ــناخته ش ــرح و ش ــان مط کارگردان ــرف  ــن از ط ــار مت ــون چه کن ــه تا بل
بــرای اجــرا در ســالن ایــران بــه مــن ارائــه شــده اســت. ایــن نشــان دهنــده 
کار در اینجــا ارتبــاط  کــه جامعــه تئاتــر، ســریع بــا اجــرای  ایــن اســت 
آقایــان  کشــور همچــون  تئاتــر  مســئوالن  اینکــه  ضمــن  اســت.  گرفتــه 
بازدیــد  اینجــا و اجــرای مــا  از  نــادری  اتابــک  کرمــی، برهانــی مرنــد و 

داشــتند و امکانــات ســالن را دیدنــد.
کارگــردان متولــد 1341 در تبریــز  دکترعبدالحســین اللــه، نویســنده و 
کنــون عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان هنــر اســت  کــه هــم ا اســت. او 
یــازی ســی )1369(، حیــدر  آلیــن  از ایــن نمایش هایــی چــون  پیــش 
ی  رو بــه  )1386(را  دوگل  شــارل  و   )1378 تــا   1372( ســالم  بابایــه 
کارگــردان برنامه هایــی چــون  صحنــه بــرده. اللــه بــه عنــوان نویســنده و 
حیــدر بابــا را در شــبکه جهانــی ســحر )1377(، یونانیــان را در شــبکه 
کشــورهای اســالمی  را در  دوم ســیما )1382( و مســتند فرهنــگ در 

کارنامــه فعالیــت خــود دارد.  شــبکه 4 ســیما )1386( در 
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فرزاد زادمحسن

دومیــن نشســت از سلســله نشســت های »هنــر و آموزه هــای شــرقی« بــا 
موضــوع تاثیــر مکتــب »ذن« بــر ســنت نقاشــی ژاپــن از منظــر حکمــت، 
در  هنــری  خالقیــت  و  زیبایی شناســی  فرهنــگ  آئیــن،  شــهود، 
ــا قــرن نوزدهــم، ســه شــنبه دهــم  گســتره ای از »بودیســم« و »تائوییــزم« ت

مهــر در پژوهشــکده هنــر برگــزار شــد.
و  »هنــر  نشســت های  سلســله  از  حلقــه  دومیــن  کــه  نشســت  ایــن 
ــب ذن  ــای مکت ــر آموزه ه ــی از »تاثی ــه روایت ــت، ب ــرقی« اس ــای ش آموزه ه
بــر نقاشــی ژاپــن« از زبــان  بهنــاز عبداللهیــان، مــدرس و پژوهشــگر 

داشــت. اختصــاص  شــرقی  هنرهــای 
کــه: جــدا  بهنــاز عبداللهیــان در ابتــدای ســخن، بــا بیــان ایــن نکتــه 
کــردن هنــر ژاپــن از آیین هــا و ســنت های »ذن« و »بودیســم«، تقریبــا 
کــه هیــچ  جایــی از ابعــاد فرهنــگ و  کاری غیــر ممکــن اســت؛ چــرا 
هنــر ژاپــن از تاثیــر آنهــا خالــی نمانــده اســت، »ذن« را این گونــه تعریــف 
کــرد: »ذن، شــیوه ای بــرای رهایــی و رســتگاری اســت. دیــدن هرچیــز، 
کــه در ذات و حقیقــت خــود هســت. شناســایی نــاب و  همان گونــه 

کــه هســت«. ــه  گون ــه همــان  پذیرفتــن هرچیــز ب
از  بــه شــرحی  و  رفــت  گوتامــا«  »بــودا- ســیذارتا  بــه ســراغ  آنــگاه  ی  و
کودکــی تــا تحــول بــزرگ درونــی از پــی مواجهــه بــا مــرگ،  زندگانــی بــودا از 
رنــج، پیــری و بیمــاری تــا رســیدن بــه مقــام »بــودا«: روشــن شــدگی و 

دومین نشست از سلسله نشست های: »هنر و آموزه های شرقی «

تاثیر آموزه های مکتب ذن بر نقاشی ژاپنی 
بیــداری پرداخــت.

بــه دو راه و مســیر بودیســم: »ماهایانــه«  ســخنران نشســت در ادامــه، 
کــه  کــه هنگامــی  کــرد  کوچــک( اشــاره  )راه بــزرگ( و »کینــه یانــه« )راه 
آیین هــای بودیســم و تائوئیســم در چیــن پذیرفتــه شــد، ترکیــب شــدند 
و حاصــل ایــن ترکیــب، پیدایــش پدیــده ای بــه نــام »مکتــب ذن« بــود.
کــه در حوالــی ســده ششــم  بــزرگ  بــه میــراث دو متفکــر  ی ســپس  و
یســتند یعنی»کنفوســیوس« و »الئوتســه« پرداخــت و میــراث آنــان  می ز
اهمیــت  آمــوزش  و  اخــالق  بــه  کنفوســیوس  کــرد:  تبییــن  این گونــه  را 
و  می شــمرد  تفکــر  خاســتگاه  را  تربیــت  و  تعلیــم  و  مــی داد  بســیاری 
کــرد  گونــه ای تربیــت  کــودکان را بایــد بــه  کــه  اصــول آئیــن او ایــن بــود 
کــه در بزرگســالی، انســان های خوبــی شــوند. در مقابــل، الئوتســه بــه 
تهذیــب و تزکیــه نفــس، قائــل بــود و تعلیــم و تربیــت را نفــی می کــرد.
گفــت: الئوتســه، اســم  ی در ادامــه بــه تشــریح الئوتســه پرداخــت و  و
شــخص نیســت و یــک اصطــالح عــام بــه معنــای: مرشــد و پیــر و راهبــر 
طریقــت اســت. کتــاب الئوتســه: دائــو د جینــگ بــود )بــه معنــای کتــاب 
کتاب هــای مقــدس را »جینــگ« می نامیدنــد.  مقــدس: »دائــو« و »د«( و 

تائــو یعنــی راه و مســیر.
کتــاب  ــه تشــریح یکــی از درون مایه هــای محــوری ایــن  ی در اینجــا ب و
ــی« در ایــن مکتــب، مفهومــی  آئینــی پرداخــت: مفهــوم »تهــی« و »خال
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بــس عظیــم و عمیــق اســت. غیبــت هرچیــز، میــل و اراده، هــوا و هــوس، 
باعــث بوجــود آمــدن یــک انــرژی می شــود. اما بــه چه صورت؟ الئوتســه، 
ــی«  ــادر« و »مادینگ ــدان م ــادر«، »زه ــون: »م ــی چ ــا مفاهیم ــی« را ب »خال
کــه قابــل ســکونت اســت.  مرتبــط می دانــد. فضــای خالــی خانــه اســت 
کــه اســتفاده می شــود. چــرخ بــا فضــای  فضــای خالــی ظــرف اســت 
از زندگــی اســت و  پــس: فضــای خالــی، سرشــار  خالــی می چرخــد. 
گــر ذهــن  کــه ا تهــی، معنایــی نــدارد. او از اینجــا بــه ایــن نتیجــه می رســد 
کنیــد، قابلیــت پیــدا می کنــد تــا  را از تشــویش ها و تالطمــات خالــی 

محتویــات و معناهــای بــزرگ را در خــود پذیــرا شــود.
دائوییســم، از علــم و دانــش پرهیــز می کنــد و راه »بــی عملــی« پیشــه 
کــه هســت  کیهــان، همین گونــه  و  اســت: جهــان  و معتقــد  می کنــد 
کامــل اســت و هــر عمــل اضافــه ای باعــث خراب تــر شــدن  درســت و 
ــد در باطــن خــود،  ــز بای ــه حقیقــت نی ــرای رســیدن ب اوضــاع می شــود. ب
و  بیســت  »بودیدارمــا«  ذن؛  مکتــب  بنیان گــذار  شــویم.  غوطــه ور 
ــب  ــا مکت ــنایی ب ــذر آش ــود. او از رهگ ــزرگ ب ــودای ب گرد ب ــا ــتمین ش هش
پدیــده  بایــد  بــود  معتقــد  او  آورد.  وجــود  بــه  را  »ذن«  کــه  بــود  »دائــو« 
گونــه  گذاشــت و بــه شــیوه تداعــی آزاد ) بــه همــان  کنــار  »اندیشــیدن« را 
کــه در روان شناســی جدیــد هــم هســت(، اندیشــه را رهــا و ســیال و آزاد 
گذاشــت. امــا در آییــن ذن، برخــالف تائــو، »بــی عملــی« مذمــوم اســت 

کار نکنیــد، غذایــی نخواهیــد  کــه در آن  کــرد: »روزی  کار  و بایــد همــاره 
»واژه«  بــه  اساســا  و  مذهبــی  کتــب  و  اوراد  بــه  ذن  پیــروان  داشــت«. 

اعتقــاد ندارنــد. واژه، نارساســت.
در  ذن  یخــی  تار ســیر  بیــان  در  آنــگاه  صاحب نظــر  و  پژوهشــگر  ایــن 
کــه  ژاپــن افــزود: دو شــاخه از ذن وارد ژاپــن شــد: »رنیــزای« و »ســوتو« 
از  کــه  برخاســت  نظامــی  فضاهــای  و  ســامورایی ها  میــان  از  اولــی 
گاهــی بــه روشــن شــدگی رســید؛  کســب دانــش و آ رهگــذر مدیتیشــن و 
کــه در یــک لحظــه جهــش وار بنــام: »ســاتوری« رخ می دهــد.  روشــنایی 
ــود و  ــه دیســیپلین و مدیتیشــن معتقــد ب ــل، »ســوتو« ب امــا در نقطــه مقاب
یجــی و بــه مــرور  کــه تدر گهانــی،  روشــن شــدگی را هــم نــه در لحظــه و نا

زمــان قابــل تحقــق می شــمرد.
»ذن«:  منظــر  از  را  بینــی«  »روشــن  ادامــه،  در  نشســت  ایــن  ســخنران 
ذهنــی  تشــویش های  و  دوگانگی هــا  درونــی،  تضادهــای  از  رهایــی 
از  و  نیســت  اتفاقــی  انســان،  آن مشــکالت  کــه مطابــق  کــرد  تعریــف 
تضادهــای  انبــوه  بــا  زندگــی  برمی خیــزد.  نظرگاهــش  و  بینــش  نــوع 
خودخواســته، منشــا انــواع بیماری هــا و مشــکالت و بحران هاســت. 
مطابــق ایــن تفکــر، انســان بــرای تســهیل زندگــی خــود، قواعــدی ســاخته 
گــر از آنهــا عــدول  کــه می پنــدارد ا و  چنــان بــه آنهــا ملتــزم و پایبنــد شــده 
کنــد دیگــر زندگــی نخواهــد داشــت؛ امــا ایــن همــه زندگــی نیســت. 
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همــه  چــون  انســان  نیســت.  پذیــر  اصــول  و  پذیــر  منطــق  طبیعــت، 
حقیقــت را نمی دانــد، تنهــا عناصــر منطقــی حقیقــت را   می شناســد، 
کــه بــا چیزهــای غیــر منطقــی مثــل: بالیــا، ســوانح و... مواجــه  هنگامــی 
می شــود از خــود می پرســد: چــرا؟ چــرا مــن؟ ایــن باعــث مشــکالت 
کــه طبیعــت،  روحــی، روانــی و افســردگی می شــود، امــا وقتــی بدانــد 
منطقــی  لزومــا  هــم  چیــز  همــه  و  نیســت  منطق پذیــر  نــدارد،  مفهــوم 
کــه قالب هــای ذهنــی خــود  نیســت و زندگــی جریــان دارد، و یــاد بگیــرد 
ــد  ــز غلطــی بای ــر از ایــن نیســت، هــر چی کــه زندگــی غی ــار بگــذارد  کن را 
کیفــر داشــته باشــد و هــر چیــز درســتی پاداشــی از پــی بیــاورد،  حتمــا 

کــه می توانــد بــه رهایــی برســد. آنوقــت اســت 
مکتــب،  ایــن  فکــری  مختصــات  تبییــن  در  عبداللهیــان  بهنــاز 
ــدارد. مــا  ــد« و »خــوب« وجــود ن کــرد: ذن معتقــد اســت »ب خاطرنشــان 
یــم و نــه شــر  یــم نــه بــد مطلــق. نــه خیــر محــض دار کامــل دار نــه خــوب 
ــت  کار نیس ــی در  ــچ دوگانگ ــه هی ک ــیم  ــن درک برس ــه ای ــر ب گ ــض. ا مح
کــه از »خــرد جعلــی« آزاد می شــویم و بــه  بــه ایــن حقیقــت می رســیم 
کــه یکایــک مــا، در  »خــرد باطنــی« می رســیم و بــه ایــن نکتــه می رســیم 
ــزرگ  کــه در درونمــان عشــقی ب روح و جوهــره، یکســانیم و در می یابیــم 
کــرد و درخواهیم  نهــاده شــده و ایــن عشــق را نثــار همــه هســتی خواهیــم 

کــه همــه ذرات هســتی از یــک خاســتگاه و ماهیت انــد. یافــت 
ســخن  جهنــم  و  بهشــت  شــیطان،  خــدا،  مــاورا،  متافیزیــک،  از  ذن 
کار  کافــی اســت:  کــرد و همیــن  نمی گویــد. زندگــی را فقــط بایــد »درک« 
گل ســرخ... در هایکویــی بــه همیــن معنــا  مــا نیســت شناســایی راز 
مــاه هســت/  کــه  مــاه می نگریــم/ در می یابیــم  بــه  می رســیم: چــون 

کافــی اســت!... همیــن 
مهــم  منابــع  از  یکــی  کــه  هایکــو  دربــاره  توضیحاتــی  بــه  آنــگاه  ی  و
شــناخت تفکــر و هستی شناســی ذن اســت پرداخــت و یــادآور شــد: 
ــا  ــه »تهــی« معتقــد اســت. ب کــه ب گرفتــه  ــو  ذن ایــن مفهــوم را از آئیــن تائ
»روشــن شــدگی«  اســت: لحظــه  و معتقــد  اســت  تضادهــا مخالــف 
یکبــاره اتفــاق می افتــد. مثــل جرقــه ای یکبــاره روشــن می شــود. ایــن 
لحظــه نــاب را اصطالحــا »ســاتوری« می گوینــد: ســاتوری در حقیقــت، 
کــه بیننــده آن، آن را  دیــدن چیزهــای متفــاوت نیســت. ایــن اســت 
یــه ای دیگــر ببینــد و ایــن »نوعــی دیگــر  طــوری دیگــر و نوعــی دیگــر و از زاو
کــه  کنــد و همــان نگاهــی اســت  کمــک  دیــدن« می توانــد خیلــی بــه مــا 

در هنرمنــدان هــم هســت.
گرد فرصــت  در ذن بایــد جواب هــا زود، آنــی و بی درنــگ باشــد و شــا
»تفکــر منطقــی« در ذن  کــه اساســا  باشــد. چــرا  کــردن نداشــته  فکــر 
جایــی نــدارد. »ســاتوری« یــک لحظــه پــرش اســت؛ یــک »آذرخــش 
گردان  بــه ســواالت شــا پاســخ  بــرای  اســتادان ذن  از درک حقیقــی«. 
بــرای  دارنــد.  کار  و  ســر  »مفاهیــم«  بــا  نمی جوینــد.  بهــره  واژه هــا  از 
گیــر  کتــاب مقــدس ندارنــد. اســتاد ذن می کوشــد مــا را از  همیــن هــم 
کنــد. هــدف اســتاد ذن، شکســتن  افتــادن در زنــدان واژه هــا خــالص 
کلیشــه های قطعیــت یافتــه در ذهــن ماســت. پاســخ ها  قراردادهــا و 
ــا طنــز و لطیفــه! مثــال در پاســخ  گاه همــراه ب هــم بســیار ســاده اســت و 
گاه ایــن پاســخ ها  »ذن چیســت؟« می گویــد: »فکرهــای روزانــه شــما« و 
بســیار عجیب انــد مثــال در پاســخ »معجــزه چیســت؟« تنهــا یــک چــای 

مــی آورد بــی هیــچ ســخنی و تنهــا ســکوت....
کــه بــدان  در ایــن پاســخ ها، واژه هــا حتــی مابــه ازاء و معــادل چیــزی 
کامــال بهــم  موســوم شــده اند، نیســتند و »نظــام داللت هــای قــراردادی« 
بــه  نیــازی  روح،  بــروز  بــرای  می دهــد.  رخ  شــگفتی  یــک  و  می ریزنــد 
ــد جایگزیــن  ــگاه می توان گاهــی یــک ن ــدن قالــب واژگان نیســت.  برگزی

واژه باشــد.

کــه الزمــه آن  بــرای رســیدن بــه ســاتوری، مدیتیشــن هــم الزم اســت 
اضافــات«  »حــذف  مکتــب  اساســا  ذن  اســت.  ذهــن«  »رهاســازی 
کتــاب و چنــد  گردان ذن تنهــا یــک تشــک و چنــد  اســت. در نتیجــه شــا
ظــرف و لبــاس مختصــر بیشــتر ندارنــد و همــه را در یــک جعبــه کوچــک 
گــردن خــود می آویزنــد و همــه جــا بــا خــود  می گذارنــد و باطنــاب بــه 
کارهــای یــدی انجــام  ــا طبیعــت یگانــه شــوند و  می برنــد. می کوشــند ب
ی زمیــن و یــا  کار رو کاری برایشــان عــار نیســت؛ مثــل  دهنــد و هیــچ 
کــه  کــه غرورشــان را بشــکند. آنهــا بــه درجــه ای می رســند  گدایــی  حتــی 

اعمــال انســانی را بی هیــچ توقــع و چشــم داشــتی انجــام می دهنــد.
ایــن مــدرس و پژوهشــگر در ادامــه ســخن، »ندانســتگی« را شــاخصه 
چیزهاســت  »دیــدن  کــه:  کــرد  عنــوان  ذن  اندیشــه  و  ســلوک  دیگــر 
کــه بایــد باشــند«. خلــق اثــر هنــری نیــز درســت در همیــن لحظــه  آنگونــه 
»ندانســتگی« رخ می دهــد. ایــن خلــق بــدون قصــد و نیــت قبلــی و 
کــه »باشــو« در هایکویــی می گویــد:  متاثــر از یــک الهــام اســت. آنچنــان 
کودکــی خردســال شــوی« و از ایــن  »بــرای ســرودن هایکــو بایــد چــون 

کــه هایکوهایــش سراســر، اعجــاب و شــگفتی اند. اســت 
یســتن در »حــال  ــه مــا ز ــه برشــمرد: ذن ب ی ویژگــی دیگــر ذن را این گون و
یــد« را می آمــوزد. ایــن قابلیتــی  کنــون ابدیــت یافتــه و جاو گســترده« یــا »ا
کــه از بــدو تولــد در مــا بــوده و مــا بــه مــرور آن را در نظــام تعلیــم و  اســت 
تربیــت و قالب هــای ذهنــی القــا شــده، از دســت داده ایــم.  مــا همچــون 
کــه تنهــا در فکــر مقصدیــم و از پنجــره مقابلمــان دمــی  مســافری هســتیم 
کنــون« زندگــی نمی کنیــم.  بــه بیــرون و زیبایی هایــش نمی نگریــم و در »ا
دائــم در بیقــراری بســر می بریــم و از دیــدن و درک و لمــس طبیعــت 
یــج تبدیــل بــه آدم هــای ماشــینی  دچــار هیجــان نمی شــویم و بــه تدر
ذن،  فرومیرانده ایــم.  درخــود  را  زیبایــی  درک  قابلیــت  کــه  شــده ایم 
»لــذت بــردن از زندگــی« را بــه مــا می آمــوزد. ذن می گویــد مــا همگــی 
بوداهــای آینــده خواهیــم بــود و همــه از »سنســاره« خــارج خواهیــم شــد 

و بــه »نیروانــا« خواهیــم رســید؛ بــه روشــنی ابــدی.
ســخنران نشســت ذن ســپس بــه شــاخصه ها و ویژگی هــای هنــر ذن 
ــان  ــان راهب ــی ذن هم ــتادان نقاش ــر اس کث ــت: ا ــار داش ــت و اظه پرداخ
کــه هم زمــان بــا تهذیــب نفــس بــه یادگرفتــن و آمــوزش  بودایــی هســتند 

هنــر هــم اشــتغال دارنــد.
کــه مهم تریــن اثــر در حــوزه مطالعاتــی  کتابــی  ی آنــگاه بــا اشــاره بــه  و
توســط  پیــش  دهــه  چنــد  و  می شــود  محســوب  ذن  زیبایی شناســی 

شــده  نگاشــته  تاماتســو«  کــی  جــی  »شــین  بنــام  نویســنده ای 
»طبیعــت  ایــن  در  را  عمــده  و  برجســته  خصوصیــت  هفــت 

ــه ایــن شــرح برشــمرد و پیرامــون هــر یــک  زیبایی شــناختی« ب
داد: ارائــه  نشســت  در  حاضــران  بــه  توضیحاتــی 

مذهبــی  هنرهــای  در  بی قرینگــی؛  یــا  تقــارن  عــدم   -1
کمــال تداعــی می بخشــند؛ امــا  تقــارن را بــا معنــای 
در ذن همیشــه ایــن اصــل، نفــی می شــود. در نبــودن 
نیســت.  کمــال  در  کــه  اســت  زیبایــی ای  کمــال، 
ــه لــذت اســت و  طبیعــت اشــیا به خــودی خــود مای
کــه عمومــا  فضاهــای خالــی از ایــن جهــت اســت 

غالــب اســت.

کــه ضــرورت نداشــته باشــد بایــد  2- ســادگی؛ هرچیــز 
یــاد بــودن در هنــر ذن  یادگویــی و ز حــذف شــود. از ز

کــه در ســر جــای خــودش  اجتنــاب شــده اســت. هرچیــز 
نیســت یــک اختــالل محســوب می شــود. مثــل اتــاق چــای 
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کمتریــن اثاثیــه در دکوراســیون آن اســتفاده شــده اســت. یــا در  کــه از 
یاســیون های مختلفــش اســتفاده  نقاشــی تنهــا از مرکــب ســیاه در وار
همیــن  می داننــد.  ذهنــی  تشــتت  مایــه  را  رنــگ  کــه  چــرا  می شــود؛ 

گویاتــر و زیباترنــد. مرکب هــا از بســیاری آثــار نقاشــی رنگــی هــم 

گزندگــی؛ ایــن خشــکی و خشــن بــودن داللــت دارد بــر  3-  خشــونت یــا 
ــوی  ــک خرمال ــال ی ــد. مث ــت دارن ــان، مقارن ــت زم گذش ــا  ــه ب ک ــی  کیفیات

ــا چروکیدگــی و چیــن و چــروک و پالســیدگی. خشــکیده ی

کــه  ســادگی  و  معصومیــت  بــودن؛  و طبیعــی  بی تکلــف  و  ســاده    -4
از پــس تجربــه ورزی و تأمــل بســیار بدســت می آیــد. ســادگی در اثــر 
کــه حاصــل دنیایــی تجربــه و ممارســت اســت و ناشــی از: خــود  ســرعت 
کــردن و در چنــد دقیقــه  گذاشــتن و بــا آن زندگــی  را بــه جــای شــیء 
ی بــودن و بداهگــی خــودش  کــردن. ایــن بــدو کوتــاه، آن حــس را نقاشــی 

موجــد زیبایــی بســیاری می شــود.

را  ذن همــه چیــز  تدریــج؛  در  یــا ســهم  اندوختــه  یــا  ژرف  اندیشــه   -5
یــج و آرام آرام می دهــد تــا شــما هــم  بیکبــاره بــه شــما نمی دهــد. بــه تدر
در آفرینــش اثــر هنــری شــریک باشــید و لــذت ببریــد. ایــن خــرده خــرده 
اطالعــات و لــذت دادن از ویژگی هــای هنــر ذن اســت و ایــن عمــق هــم 

بــدون ممارســت حاصــل نمی شــود.

از  بایــد قبــل  ذهــن هنرمنــد  6- عــدم وابســتگی، عــدم تعلــق، آزادی؛ 
کــرد دیگــر  گــر اشــتباهی  خلــق اثــر از هرچیــز آزاد و رهــا باشــد، چــون ا
کــه هنرمنــد  تــا آنجاســت  کــرد. ایــن رهایــی  نمی تــوان آن را اصــالح 
کار هــم نداشــت بایــد بــا دســت، لحظــه آفرینــش  گــر قلــم یــا ابــزار  حتــی ا

کنــد. را ثبــت و مانــدگار 

کــه بتوانــد  7- آرامــش خیــال؛ هنرمنــد بایــد آن مایــه آرامــش داشــته باشــد 
کنــد. اثــرش را بی دغدغــه خلــق 

گفتــار خــود بــه  ایــن صاحب نظــر هنــر شــرق دور، در ایــن قســمت از 
داشــتن«  »عمــق  »احســاس«،  »هیجــان«،  »زیبایــی«،  ویژگی هــای: 
کــه بــه معنــای یــک نــوع راز، ابهــام، پوشــیدگی  کــرد  و »یوگــن« اشــاره 
ی خالقــه و  کــه همــان »ســاتوری« اســت: همــان نیــرو و ایهــام اســت 
کــه در هــر اثــری باشــد، آن را جاودانــه می کنــد و همــان »آن«  جوهــره ای 

ــر اســت. اث
کــه بــه نــور و فضــا اهمیــت می دهــد،  ی افــزود: نقاشــی ذن، همان قــدر  و
هســتند.  نــور  از  پــر  فضاهــا  اســت.  قائــل  اهمیــت  هــم  فــرم  بــرای 
کــه خــود، فــرم محســوب  یــم  یــادی در فضاهــای نقاشــی دار خالی هــای ز
ــی  کارهــا، فضــای خال گاه قســمت اعظــم  ــد و  گفتگــو دارن می شــوند و 
گویــی در مــه فــرو رفته انــد؛  اســت. اشــیاء قاطعیــت و قطعیــت ندارنــد و 

ــتند.... ــتند و نیس هس
ــه آن  کــه بهنــاز عبداللهیــان ب ــود  گوشــه« مبحــث بعــدی ب »شــیوه تــک 
کار می دهــد و بخاطــر  گوشــه« یــک نــوع انــزوا بــه  کــرد: »شــیوه تــک  اشــاره 
کار  کمتریــن پــردازش قلــم،  ک در قلــم دارنــد و بــا  پرهیــز از تقــارن، امســا

ــد. ــام می کنن را تم
آن  بــه  کــه  بــود  نقاشــی  شــیوه  ایــن  ویژگی هــای  دیگــر  از  نیــز  »وابــی« 
بــه معنــای »فقــر« و »فقــدان« چیــزی و مطابــق آن در  پرداختــه شــد؛ 
نقاشــی قناعــت می کننــد و دوری از تجمــل و اغــراق در شــکیل بــودن 

ــر.  اث
اجتماعــی  خاســتگاه های  بــه  را  گفتــار  پایانــی  بخــش  ســخنران، 
کاربردهــای  یخــی و  هنرهــای تصویــری در ژاپــن و چیــن، در بســتری تار
داد  اختصــاص  مونــو(  کــی  )امــا  افقــی  طومارهــای  در  ادبــی  متــون 
ایــن  گفتــه  آن  بــه  نمونــه  مهم تریــن  گنجــی  افســانه  مصورســازی  کــه 
ابتــدای  بــه  متعلــق  مانداالیــی  دادن  نشــان  بــا  ی  و صاحب نظر  بــود. 
کایوشــی«  »تا طومــاری  نقاشــی های  و  کیــان  سلســله  و  بودیســم 
کــه  »کارائــه«  مقابــل  در  می آفرینــد،  »یاماتوئــه«  نــام  بــه  ســبکی  کــه 
کارهــای چینــی بــود بــه بیــان ویژگی هــای آن پرداخــت و یــادآور شــد: 
و  دارد  تفــاوت  چینــی  نقاشــی های  بــا  روایــی  طومــاری  نقاشــی های 
»منظره پــردازی«  آثارشــان  مضمــون  کــه  چینــی   هنرمنــدان  برخــالف 
یدادنگارانــه« داشــتند. نقــاش بــه  یکــردی »رو بــود، در ژاپــن عمدتــا رو
منظــور ایجــاد ارتبــاط بصــری میــان اجــزاء بــه قلم گیــری نــازک و ســریع، 
بــاال  دیــد  از  فضــا  تجســم  و  روشــن  ســایه  بــدون  تخــت،  قلم گیــری 

می پرداخــت.
کــه خوشنویســی و نقاشــی در ذن، اهمیتــی  کــرد  ایــن را هــم بایــد اضافــه 
ــد  ــ آئینــی واحــد برمی خیزن ــد و از یــک بســتر فکری ــ هویتی  یکســان دارن

گاه مکمــل یکدیگــر هســتند. و 
ســخنران در انتهــا بــه ارائــه توضیحاتــی تخصصــی و فنــی در خصــوص 
ذن  مکتــب  و  چیــن  نقاشــی  تعامــالت  »یاماتوئــه«،  نقاشــی  ســبک 
مشــخصه های  و  ذن  نقاشــی  مختلــف  تکنیک هــای  ژاپــن،  در 
زیباشناســی آن: »کابوکــو«، »هاتســوبوکو« و »ســویی بوکــو«، ســیر تطــور 
و  ســایه پردازی  رنــگ،  قلم گیــری،  لحــاظ  بــه  نقاشــی  ســنت  ایــن 
ترکیــب، تــا قــرن 18 و 19 و افــول ایــن مکتــب هنــری کهــن بــا نشــان دادن 
آخریــن نمونه هــای آن در قــرن نوزدهــم و در طلیعــه ورود بــه عصــر جدیــد 
گفــت. پرداخــت و ســپس بــه پرســش های حاضــران نشســت پاســخ 
و  »هنــر  نشســت های  سلســله  هنــر  پژوهشــکده  اســت  گفتنــی 
گــون و بــه روایــت اســتادان  گونا آموزه هــای شــرقی« را بــا موضوع هــای 
و صاحب نظــران ایــن حــوزه پژوهشــی بــا حضــور عمــوم عالقه منــدان 

داد.  خواهــد  تــداوم  شــرقی  هنرهــای 
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گذشــته؛ خاطــرات و نوســتالژی در  شــانزدهمین نشســت درونمایه هــای هنــر معاصــر بــا موضــوع »فراخــوان 
هنــر معاصــر ایــران« بــه همــت »کمیتــه هنــر معاصــر« پژوهشــکده هنــر عصــر یکشــنبه 15 مهــر برگــزار شــد. 

کــه خــود نیــز از فعــاالن هنرهــای تجســمی در دو  کامرانــی، منتقــد، پژوهشــگر و صاحب نظــر هنــری  بهنــام 
دهــه اخیــر اســت، در ایــن نشســت بــه بررســی و تحلیــل یــک پدیــده مهــم و معاصــر در هنــر دو دهــه اخیــر 
ــا  گذشــته، و نحــوه مواجهــه ب ــار هنرمنــدان ایرانــی پرداخــت.  نوســتالژی،  ــا نمایــش منتخبــی از آث ایــران ب
گرایش هــای ایــن هنرمنــدان بــه حافظه ــ خاطــره و حضــور اشــیاء در زمــان و مکانــی ورای  آن... رد پــای 
عینیــت و شــیئیت مــادی، کــه در امتــداد ذهنیــت و کنــش شــهودی و درک و تفســیر زیباشــناختی هنرمند 

کــه در ایــن نشســت بــه آن پرداختــه شــد.  از فضــای پیرامــون شــکل می گیــرد، از جملــه مباحثــی بــود 
کــه رفتار با این مســئله و گرایــش به این موضــوع می تواند  ایــن مــدرس، ســخن خــود را بــا بیــان ایــن حقیقــت 
کــه بــه »آیکون« هــای  بســیار متنــوع و پرشــمار باشــد و رویکــرد مــن در اینجــا معطــوف بــه هنرمندانــی بــوده 
کــرد:  گابلیــک« آغــاز  فرهنگــی از قبیــل »فیلــم« و »عکــس« ارجــاع می دهنــد، و بــا ایــن نقــل قــول از »ســوزی 
کــه می توانــد آثــار ســرکوبگر و مخــرب یــک سیســتم  »هنــر، امــروز تنهــا »قــدرت انقالبــی تکاملــی« اســت 
اجتماعــی ســالخورده را از بیــن ببــرد. یــک اثــر هنــری بــه مثابــه یــک »ســاختار ارگانیــزم اجتماعــی« عمــل 
ــش را  ــت« خوی ــه »آزادی وضعی ــه چگون ک ــرد  ــاد می گی ــری ی ــر هن ــود در اث ــان از آزادی موج ــر انس ــد. ه می کن

کنــد...« تعییــن 
کــه ســخنران نشســت بــا طــرح  گذشــته، دومیــن نکتــه ای بــود  کارکــرد آن در نســبت بــا  »حافظــه جمعــی« و 
کارکــرد آن چگونــه »گذشــته« را بــرای مــا تداعــی می کنــد؟ مثــال  پرسشــی بــدان پرداخــت: حافظــه جمعــی و 
کشــورها هــم  ــد و امریکایی هــا 11 ســپتامبر را و بســیاری  ــاد می آورن ــه ی چینی هــا قرن هــا تحقیــر شــدگی را ب
جنــگ جهانــی دوم و فجایــع عظیــم آن را. خاطــرات جمعــی در »ســطوح محلــی« نیــز رخ می دهــد؛ هــر یــک 
یــم. ایــن خاطرات  کــه بــه آن متعلــق هســتیم، دار گــروه اجتماعــی خاصــی  از مــا نوعــی خاطــره جمعــی بــرای 
جمعــی می توانــد در مــورد حقایــق یــا تفســیرهای مــا از هــر پدیــده باشــد. مطالعــه حافظــه جمعــی نیازمنــد 
کــه در دل آن فراینــد یــادآوری رخ می دهــد. »ماهیت گــذاری  کامــل بــه »زمینه هــای فرهنگــی« اســت  توجــه 
فرهنگــی« در تاثیرگــذاری بــر حافظــه جمعــی در طــول عمــر فــردی، گذشــت زمان و تحول نســل ها بیشــترین 

کارکــرد را دارد.  نقــش و 
ــرد و آن را  ک ــاره  ــه« اش ــل »تصویر ــ مکان ــ حافظ ــبت و تعام ــه نس ــه ب ــری در ادام ــناس هن کارش ــد و  ــن منتق ای
کــه در آثــار هنرمنــدان مــورد اشــاره در ایــن نشســت بــه شــکلی »ارگانیــک« وارد  بزرگ تریــن مثلثــی دانســت 
ــه دانشــگاهی  گذشــته رابطــه هنر ــ حافظــه، هــدف افزایــش تجرب ــادآور شــد: در دو دهــه  عمــل می شــود و ی
گفتگــو دربــاره »حافظــه« شــده  بــوده و هنــر معاصــر، رفتــه رفتــه تبدیــل بــه یــک محیــط درونــی بــرای بحــث و 

اســت.
پرســش بعــدی ســخنران نشســت، ایــن بــود: »یــادآوری چیســت؟ آیــا هــدف، حافظــه اســت؟« و در ادامــه 
پرســش خــود مطــرح کــرد: یــک آرامــگاه، یــک مجســمه، یــک کتیبــه، یــک شــیء می توانــد توضیــح و تبیینی 
گــر یــادآوری، روایتــی اســت بــرای فرامــوش نکــردن،  از ایــن »تجســم« را در »فضــا« در خــود تحقــق بخشــد؟ و ا

پــس »روایت هــای خامــوش« چیســت؟
گانــه عمــل می کنــد و لنــز، اولیــن  کــرد: دوربیــن بــرای خیلــی از هنرمنــدان مثــل یــک نهــاد جدا وی تصریــح 

کــه از راه مشــاهده انتقــال پیــدا می کنــد. کارش دســتکاری چیــزی اســت 
کتــاب  کــه در  کنــی« پرداخــت  کامرانــی در توضیــح بیشــتر ایــن مطلــب، بــه نقــل ســخنی از »دیویــد ها
»اتــاق  او  لنــز اســتفاده می کــرده و هنرمنــدان هــم دوره  از  کــه  یــاد می کنــد  از »کاراواجــو«  دانــش رمــزی، 

شانزدهمین نشست تخصصی»درونمایه های هنر معاصر«

فراخوان گذشته؛ خاطرات و نوستالژی در 
هنر معاصر ایران
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کــرد: خــود ایــن فاصله گــذاری، محصــول یــک انتخــاب اســت.  تاریــک« داشــته اند و در ادامــه خاطرنشــان 
هنرمنــدان معاصــر بــه شــدت بــه اســتفاده از آرشــیوها راغــب شــده اند و در بایگانــی موزه هــا مداخلــه و 
کــه حافظــه مشــترک بــرای مصرف کننــده و مخاطــب  ــ   مشــارکت داشــته اند. فراخــوان هژمونــی آرشــیوها ـ
ــده  ــی پســت مــدرن را ضــرورت می بخشــد. ایــن ای ــه بایگان ایجــاد می کند ـــــ  تفاســیر مســالمت آمیز از نظری
کــه هــر خوانــش و هــر اســتفاده ای از بایگانــی، ماهیــت آن را تغییــر می دهــد و هنرمنــدان از همــان آغــاز و بــا 

کیــد را نشــان می دهنــد. ــا تا اولیــن انتخــاب خــود ایــن تغییــر ی
کــه ســخنران بــا اســتناد بــه نظریــه »یــان آســمن« مصرشــناس  »حافظــه فرهنگــی«، مبحــث بعــدی بــود 
کتــاب خــود، حافظــه را در پیونــد و نســبت تــام بــا  کــرد: یــان آســمن در ســال 1992 در  آلمانــی مطــرح 

را در قالــب »حافظــه جمعــی« مطــرح و پیشــنهاد می کنــد. »گذشــته« می دانــد و آن 
کنونــی مــورد توجــه قــرار می دهــد امــا »میشــل  یــخ« و »گذشــته« را از چشــم انداز  وی افــزود: یــان آســمن، »تار
یــخ بــه مثابــه »ذخیــره ذهنــی« اشــاره مــی ورزد؛ بلکه تاثیــر حافظه بــر مطالعات  فوکــو« در 1977 نــه تنهــا بــه تار

فرهنگــی را نیــز مــد نظــر قــرار می دهــد.
کــه آثارشــان در ایــن  کامرانــی ســپس بــه ســه نــوع برخــورد بــا »حافظــه- خاطــره« در آثــار هنرمندانــی  بهنــام 

ــه داد: ــی ارائ کــرد و پــس از برشــمردن هریــک، توضیحات نشســت بررســی می شــود اشــاره 
کــه از عکس هــای آماتــور، فیلم هــای خانوادگــی، اســباب بازی هــای قدیمــی و اشــیاء  اول: هنرمندانــی 
مختلــف بــه دلیــل قــدرت آنهــا در ایجــاد احســاس نوســتالژیک اســتفاده می کننــد و آنهــا را در اثــر خــود مــورد 

مداقــه قــرار می دهنــد.
کــه ایــن فیلم هــا و عکس هــای قدیمــی، نــه بــه خاطــر  گذشــته اســت. بدیــن معنــی  دوم: بازخــورد انتقــادی 
جذابیــت یــا وجــود ماهیتــی نوســتالژیک؛ بلکــه بــه عنــوان مانعــی بــرای احساســات و شــرایط »معاصــر 
رویدادهــای  بازبینــی  به منظــور  ابــزاری  عنــوان  بــه  همچنیــن  می شــوند.  یابــی  ارز و  شناســایی  بــودن«، 

کمــک می کننــد.  کنونــی و امروزیــن  تاریخــی، مــا را بــرای رســیدن  بــه درکــی ا
ــار  فراوانــی و حجــم بیشــتری دارد.  ــر زمــان متمرکــز اســت. زمــان در ایــن آث ســوم: »زمــان«. ایــن اســتراتژی ب
کــه بــه شــکلی آخرالزمانــی اســت یــا بــه مقطعــی از حــوادث بــه شــکلی آزادتــر اشــاره می کنــد و یــا  نظیــر آثــاری 
گــون را کنــار هــم می گــذارد تــا بــه یــک »دنبالــه تصویــری  بــه شــیوه خــود حافظــه، رویدادهــای مختلــف و گونا

غیــر خطــی« برســد.
ســخنران و کارشــناس ایــن نشســت پژوهشــی، در بخــش دوم گفتــار خــود با ارائــه تصاویــری از آثار منتخب 

کــه در ایــن موضــوع کار کرده انــد، بــه توضیــح پیرامون هریــک پرداخت. از هنرمنــدان ایرانــی معاصــر 
کارهــای او پرداخــت و از رویکــرد وی بــه  کامرانــی در ابتــدا از قاســم حاجــی زاده نــام بــرد و بــه تحلیــل  بهنــام 
کــرد. او شــیوه ایــن نقــاش  عکــس در اســتفاده از آرشــیوهای مختلــف، از خانوادگــی تــا آرشــیو مجــالت یــاد 
را: »حادســازی تصویــر« از طریــق ایجــاد دفرماســیون در تصویــر یــا قــرار دادن عناصــر متضــاد در تصویــر بیــان 
گونــه اســت و عکــس را وارد یــک »زمینــه« دیگــر می کنــد.  کــه حاصــل آن ایجــاد یــک موقعیــت تناقــض  کــرد 
در نحــوه اجــرا نیــز، اســتفاده از تاش هــای رنگــی غلیــظ، رجــوع بــه پهلوان هــا، زن هــای جــدا افتــاده از 
کاربــرد بــازی بــا رنــگ  اجتمــاع، اســتفاده از آیکون هــای فرهنگــی مثــل ســهراب ســپهری، صــادق هدایــت، 
کامرانــی بــا  کار خــود از عکــس اســتفاده می کننــد، را بیــان داشــت.  کــه در  و بی رنگــی در آثــار هنرمندانــی 
کســتری های رنگــی و رنگ هــای  کــه اســتفاده از خا توضیــح روی تصاویــر از مشــخصه های ایــن شــیوه، 

کیــدات خــاص مفهومــی و... اســت، نــام بــرد. فــام دار بــرای تا
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ــه  ــا مجموع ــی ب ــن جالل ــت. بهم گرف ــرار  ــی ق ــورد بررس ــارش م ــه آث ک ــود  ــدی ب ــن هنرمن ــی دومی ــن جالل بهم
کــه ایــن  گل و خطــوط، ترکیب بنــدی شــده اند، از جملــه اولیــن هنرمندانــی اســت  کــه بــا  زن هــای قاجــاری 

ــود دارد. ــش نم ــی در عکس های ــکل اقتباس ش
کــه تعلــق ذهنــی بســیاری بــه حافظــه جمعــی و خاطــره دارد و نــه  کــدان بــود  هنرمنــد بعــدی واحــد خا
گونــه ای رقابــت بــا  کار می کنــد و در نــوع اجــرای خــود  کــه بــا خــود فراینــد شــکل دهی بــه اثــر  بــا عناصــر، 
ــه  ــاره ب ــورد اش ــد م ــار هنرمن ــح آث ــش و توضی ــا نمای ــت ب ــخنران نشس ــگاه س ــد. آن ــی می کن ــی را تداع عکاس
کارکــرد  کــردن آنهــا از  تحلیــل عناصــری چــون متــروک ماندگــی بــا نــوع چیدمــان میزانســن اشــیاء و جدا

کار او، پرداخــت. کارکــردی نمادیــن بــه اشــیاء در  روزمــره و بخشــیدن 
گفتــه او مــکان  کامرانــی، بــه »مــکان« ارجــاع می دهــد. بــه  گفتــه  کــه بــه  ایمــان افســریان هنرمنــد دیگــری بــود 
کــه نمــود پیــدا  کــدان، مشــخصه اصلــی نیســت و بیشــتر اشــیاء و میزانســن و جزئیات انــد  کار خا در 
کــه مربــوط بــه دوران  می کننــد، امــا ایمــان افســریان در نقاشــی هایش بــه فضاهــا و اشــیائی رجــوع می کنــد 
کــه در یــک پرداخــت  پهلــوی دوم اســت. او هــم بــه معمــاری توجــه دارد و هــم روی اشــیاء تمرکــز می کنــد 

ــت. ــان اس ــای او نمای ــو بلوره ــک در تالل کمال المل ــه«  ــاق آین ــه »ات ــد. ادام ــور می یاب ــتی ظه مینی مالیس
کــرد: در ترکیب بندی هــای خلــوت او، رهاشــدگی و فقــدان را در  ــار ایــن هنرمنــد اضافــه  وی در تحلیــل آث
کیــد ورزد و بــا  کلیــت فضــای معمــاری می تــوان دیــد؛ افســریان انســان ها را حــذف می کنــد تــا بــر دیزایــن تا

نــوع نورپــردازی خــاص خــود ایــن دیزایــن را تعمیــق ببخشــد.
کــه شــیوه اش  ارجــاع بــه عکــس  کــرد  کامرانــی بــه آثــار نفیســه ریاحــی اشــاره  در ادامــه ایــن نشســت بهنــام 
کــرد: ایــن  خانوادگــی و اســتفاده از تبلیغــات، در بازســازی نقاشــانه عکس هاســت. وی خاطــر نشــان 
گذاشــتن فضــای تابلــو،  هنرمنــد عناصــر تــازه ای بــه عکــس مثــل پارچــه اضافــه می کنــد یــا بــا خالــی 
ترکیب بنــدی تــازه ای از عکــس بدســت می دهــد. در آثــار او بــه شــکل ظریفــی مواجهــه یــا همنشــینی بیــن 

رنــگ و بیرنگــی را می بینیــم.
کــه  کــه او معمــوال عکس هایــش را بــا آینه هایــی تــوام می کنــد  گفــت  در مــورد آثــار ســمیرا علی خانــزاده بایــد 
بیننــده در دیــدار بــا عکــس، بخشــی از تصویــر خــودش را می بینــد. او کمتــر دســتکاری روی عکــس انجــام 

ــد. می ده
کیــد بــر جنبــه مردانــه یــا قهرمــان پــروری  یتــا شــرف جهــان هــم کارش ارجــاع بــه آیکون هــای ســینمایی و تا رز
در فیلم هــای فارســی اســت. همچنیــن اســتفاده از عکس هــای قدیمــی خــودش و ارجــاع بــه حوادثــی چــون 
موشــک باران، تــرور، جنــگ، قتل هــای زنجیــره ای و... از شــیوه های اوســت. او بــا دوختــن و دســتکاری 
صنایــع دســتی زنــان، عکــس خــود را روی بــوم و پارچه هــای پرینــت شــده تکثیــر، و از طریــق آن بــه خوانــش 

کارتون هــای قدیمــی هــم از المان هــای مــورد توجــه اوســت. اتفاقــات تاریخــی می پــردازد. 
یتــا شــرف جهــان از آرشــیو فیلم هــای فارســی بهــره  کــه در آن رز کــرد  کامرانــی آنــگاه ویدیویــی پخــش  دکتــر 

جســته و ارتبــاط تــازه ای را درون ایــن فیلم هــا شــکل داده اســت.
کار خــود بــه حافظــه جمعــی رجــوع می کنــد؛ امــا نقطــه محــوری  کــه در  هنرمنــد بعــدی حســن ســلطانی بــود 

ارجاعــش، بیشــتر تبلیغــات مجله هــای آن زمــان اســت؛ منتهــا بــا رویکــردی طنزآمیــز.
کــه مــکان و  گرفــت. هنرمنــد جوانــی  کــه آثــارش مــورد بررســی قــرار  طاهــره پورحیــدری هنرمنــد دیگــری بــود 
کیــد اصلــی آثــار اوســت. او عمدتــا بــه ســراغ خانه هــای جدامانــده و خالــی و  نوســتالژی، ســوژه و محــور تا
گذاشــته  کــرده و بــه نمایــش  متــروک رفتــه و ریختگــی و پوســیدگی را در تکنیک هــای نقاشــی خــود احیــا 
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گذشــته اســت. پورحیــدری از  ــد ایــن ســتایش  اســت. اساســا خــود ایــن فراینــد تکنیکــی نقاشــی او، موی
گونگــی« را از طریــق قــراردادن یــک عنصــر نامتجانــس و غیــر  ســوی دیگــر، وجــه سوررئالیســتی و »یادمــان 

مرتبــط در فضــا، تشــدید می کنــد.
مهــدی فرهادیــان امــا، شــیوه متفاوت تــری دارد و انتخاب هایــش هــم بســی هوشــمندانه اســت. تلفیــق 
کارهــای او را  کالســیک، تــم  عکس هــای خانوادگــی بــا معمــاری بنــا، یــا اقتباســی از ترکیب بنــدی آثــار 

تشــکیل می دهــد.
کار خــود بیشــتر از عکس هــای  کشــور ســکونت دارد. او در  کــه در خــارج از  ملکــه نائینــی هنرمنــدی اســت 
کــه البــالی عکس هــا جاســازی  خانوادگــی و آرشــیوی اســتفاده می کنــد و ویژگــی کارهایــش، نقوشــی اســت 

کمتــر جنبــه انتقــادی دارد. می کنــد و 
ــذارد و  ــش می گ ــه نمای ــاوت را ب ــه متف ــا ارائ ــی و ب ــای چیدمان کاره ــه  ک ــت  ــی اس ــد جوان ــی هنرمن ــه زمان آمن
کارهــای  آثــار را الیــه الیــه بــا ریختــن رزیــن، از خــالل یــک شــی نیمــه شــفاف می بینیــم: نزدیــک بــه جنــس 

ــکی«. »بولتانس
کار خــود را از فیلم هــای خانوادگــی دوربین هــای قدیمــی ســوپر  کــه  ــور هــم هنرمنــدی اســت  ــدا رضوی پ ن
کــرده اســت؛ امــا ابزارهــای امــروز، انعطــاف دیجیتالــی خــود را در خدمــت توســعه و تنــوع فرم هــای  8 شــروع 

گرفته انــد.  بیــان هنــری بــکار 
 در انتهــا، نوبــت بــه نمایــش و تحلیــل آثــار خــود ســخنران نشســت رســید. در اینجــا ایــن مــدرس دانشــگاه، 
ــار و مکانیــزم شــخصیت پردازی های  ــار خــود پرداخــت و وجــوه مختلــف آث بــه نمایــش چنــد تصویــر از آث
متضــاد آن را در مجموعــه »ایرانگــردی روی اســکناس« بــا پخــش ویدئویــی مرتبــط بــا آن، بررســی و تشــریح 

کــرد.
پایــان بخــش ایــن گفتــار، تبییــن وجــوه تراژیــک، کمیک، گروتســک، خشــونت بار یــا اکسپرســیو، واخوردگی 
کلیــت آثــار ارائــه شــده در ســال های اخیــر توســط هنرمنــدان ایرانــی بــا  تنیــده بــا معصومیــت، و... در 

گذشــته بــود. یــت ارجــاع بــه مســئله نوســتالژی و ایــده حافظــه و خاطــره و رجعــت بــه  محور
این هنرمند و مدرس و صاحب نظر هنری در انتهای سخن، به پرسش های حاضران پاسخ داد.

گفتنــی اســت پژوهشــکده هنــر، سلســله نشســت های »رویکردهــای هنــر معاصــر« را بــا روایت هــای نــام 
آشــنایان حــوزه هنرهــای جدیــد و بــا حضــور عالقه منــدان مباحــث تخصصــی هنــر معاصــر، ادامــه خواهــد 

داد.
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یــد فرهنگســتان هنــر  2 تــا 9 آبــان در نگارخانه هــای ممیــز و خیــال  آثــار اعضــای جاو
گذاشــته شــد. موسســه صبــا بــه نمایــش 

در نگارخانــه ممیــز آثــار دو چهــره نــام آور از پیش گامــان هنــر معاصــر ایــران شــامل 
شــش اثــر از زنــده یــاد اســتاد جــواد حمیــدی و پنــج اثــر از اســتاد مرتضــی ممیــز؛ چهــره 
گرافیــک ایــران، در معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار  یــخ  مانــدگار و جریــان ســاز تار

ــت. گرف
در ورود بــه نگارخانــه خیــال، از دو ســو، آثــار دو چهــره جــاودان دیگــر در هنــر نوگــرای 
کشــورمان جلوه گــری می کــرد. پنــج اثــر از نفیس تریــن و ارزشــمندترین آثــار  معاصــر 
ــوی  ــت و در س ــت اوس ــن دوره فعالی ــر آخری ــه نمایانگ ک ــور  ــوادی پ ــود ج ــتاد محم اس
دیگــر آثــاری از زنــده یــاد منصــوره حســینی قــرار داشــت. ایــن آثــار شــامل یــک نقاشــی 
ــه  ــق خالق ــازه ای در تلفی ــه راه ت ک ــت  ــی اس ــای انتزاع ــر از ترکیب ه ــج اث ــت و پن طبیع
و  مفهومــی  فضاســازی  بــر  مبتنــی  ترکیب بنــدی  ایجــاد  و  نقاشــی  بــا  ایرانــی  خــط 

ــت. ــوده اس گش ــی آن  ــی و انتزاع ــای ترکیب ــط و قابلیت ه ــرم خ ــه ف ــازه ب ــرد ت یک رو
حســینی  مرتضــی  آیــت اهلل  مرحــوم  از  اثــر  شــش  نیــز،  خیــال  نگارخانــه  امتــداد  در 
کتابت هــای ثلــث آن عالــم صاحــب ذوق و هنــر  نجومــی شــامل پنــج خــط نفیــس از 
و از اســتادان صاحــب ســبک و شــیوه، در خوشنویســی قــرن حاضــر و نیــز یــک اثــر 
ــ بــه معــرض نمایــش  ــ  متعلــق بــه 45 ســال پیش ـ منحصر به فــرد از نقاشــی های ایشــان ـ

گذاشــته شــده بــود.
ــاد اســتاد علــی اصغــر شــعرباف  ــر از طرح هــای دســتی نقــوش مقرنــس زنــده ی پنــج اث
و پنــج عکــس از فعالیت هــای زنــده یــاد اســتاد باقــر آیــت اهلل زاده شــیرازی، چهــره 
از نقشــه های مرمــت  کروکــی  ـــ   یــک طرح ـ و  ایــران  یخــی  تار آثــار  نام آشــنای مرمــت 

ینــت بخــش قســمت دیگــری از ایــن نمایشــگاه بــود. ایشــان، ز
مختــار  کبــر  ا اســتاد  مرحــوم  نقاشــی های  از  ارزشــمند  بســیار  و  قدیمــی  اثــر  یــک 
کالقیچــی؛  تجویــدی بــه همــراه شــش اثــر از چاپ هــای دســتی اســتاد فقیــد حســین 
پــدر چــاپ باتیــک و چــاپ دســتی  و نیــز شــش اثــر از نقاشــی های اســتاد صاحب نــام 
کبــر صنعتــی شــامل دو پرتــره  نقاشــی و پیکره ســازی معاصــر، زنــده یــاد اســتاد علی ا
و ســه منظــره از هنرآفرینی هــای ایــن چهــره مانــدگار هنــری نیــز در ایــن نمایشــگاه بــه 

گذاشــته شــد.  نمایــش 
بــه  آثارشــان  نمایشــگاه  ایــن  در  کــه  فرهنگســتان هنــر  یــد  از دیگــر هنرمنــدان جاو
کــه  نمایــش در آمــد اســتاد حســین لــرزاده، چهــره مانــدگار معمــاری ســنتی ایــران بــود 
تصاویــری دیدنــی و ارزنــده از ده هــا ســال فعالیــت ایــن پیــر معمــاری ایــران  بــه همــراه 
گره چینــی، طــرح مقرنــس و طــرح آرامــگاه حکیــم طــوس متعلــق  تصاویــر  طرح هــای 
گســتره ای متنــوع از ظرافت هــای  کــه  ــر خوشنویســی  ــه ســال 1313 شمســی و دو اث ب

ــه نمایــش می گذاشــت. ــود، ب ــداع و اندیشــه را توامــان در قــاب نشــانده ب اب
تمامــی  از  نیــز  نمایشــگاهی  نمایشــگاه،  ایــن  برگــزاری  حاشــیه  در  همچنیــن، 
یافتــه فرهنگســتان هنــر در حوزه هــای فلســفه هنــر، حکمــت  انتشــار  کتاب هــای 
گنجینه هــای هنــری ایــران، معمــاری، ادبیــات و... در معــرض دیــد  یــخ و  هنــر، تار

گرفــت. قــرار  عالقه منــدان 

نمایشگاه آثار اعضای جاوید فرهنگستان هنر

یادمان آثار پیش گامان هنر معاصر
 در صبا برگزار شد
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محبوبه حاجی پروانه  
بــا  راونــدی«  نجم الدیــن  روایــت  در  ایرانــی  تخصصی»هنــر  نشســت 
کاووســی مــدرس، عضــو هیئــت علمــی و مســئول  ســخنرانی ولــی اهلل 
شــاخه خوشنویســی بنیــاد دایرة المعــارف اســالمی و ابراهیــم موســی پور 
یــخ اجتماعــی بنیــاد دایرة المعــارف  گــروه تار بشــلی مــدرس و مدیــر 

ــد. ــزار ش ــالمی برگ اس
ــا حضــور عالقه منــدان و ســخنرانان و بــه همــت  کــه ب در ایــن نشســت 
در  مهرمــاه   16 دوشــنبه  روز  هنــر،  فرهنگســتان  پژوهشــی  معاونــت 
کاووســی  ســالن همایش هــای ایــن فرهنگســتان برگــزار شــد، ولــی اهلل 
ــه  ــدی« ارائ ــگاه راون ــط از ن ــول خ ــت اص ــوان »معرف ــا عن ــود را ب ــه خ مقال
یــخ  تار رهیافــت  بــا  راونــدی  راحة الصــدور  »خوانــدن  همچنیــن  داد. 
ی در  کــه و اجتماعــی« عنــوان مقالــه ابراهیــم موســی پور بشــلی، بــود 

ایــن نشســت بــه آن پرداخــت.  
ادوار  تقســیم  بــه  خــود  ســخنان  ابتــدای  در  کاووســی  ولــی اهلل 
یــخ دوره ســلجوقی بــه  گفــت: »تار یخ نــگاری در ایــران پرداخــت و  تار
یــخ هنــر ایــران در دوره  عنــوان نخســتین دوره مــدون و مکتوب شــده تار
ــگاری  یخ ن ــد. در دوره ســلجوقی نظامــی از تار ــه شــمار می آی اســالمی ب
کــرد: 1( اوایــل  ــوان آن را بــه 3 دوره تقســیم  کــه می ت در ایــران رایــج شــد 
تــا میانــه دوره ســلجوقی؛  2( دوره میانــه؛  3( اواخــر دوره ســلجوقی. 
یخ نــگاری اوایــل ســلجوقی بیــش از هــر چیــز متأثــر از نــگاه ابوالفضــل  تار
ــل  ــه ابوالفض ــا اینک ــت. ب ــران اس ــدن ای ــگ و تم ــخ فرهن ی ــه تار ــی ب بیهق
گســترده  یــخ او آنقــدر  بیهقــی متعلــق بــه دربــار غزنویــان بــود؛ امــا تأثیــر تار
یخ نــگاران بــه نثــر ابوالفضــل بیهقــی نــگاه می کردنــد. در دوره  کــه تار بــود 
ــلجوقی  ــه دوره س ــزارش میان گ ــی از  ــه بخش ک ــر،  ــن اثی ــار اب ــز آث ــه ج میان
یــخ تمــدن  را بــه دســت می دهــد، اثــر چشــمگیر دیگــری در نــگارش تار
ایــران اســالمی نمی بینیــم. هــر چــه بــه ســمت اواخــر دوره ســلجوقی 

یخ نــگاری بیشــتر می شــود. یــم، منابــع مــدون تار پیــش می رو
ــن  ــلجوق نامه از ظهیرالدی ــلجوقی، س ــر س ــخ اواخ ی ــاخص تار ــه ش نمون
تــا  ســلجوقی  دوره  تمــام  از  گزارشــی  کتــاب  ایــن  اســت.  نیشــابوری 
کــه هــم دوره خــود ایــن مــورخ بــوده، بــه مــا می دهــد.  دوره طغــرل ســوم، 
یخ نــگار شــناخته شــده اواخــر دوره ســلجوقی، ظهیرالدیــن  دیگــر تار
تحلیل هــای  بــر  بنــا  اســت.  راونــدی  محمــد  ابوبکــر  نجم الدیــن 
مصحح هــای آثــارش، بــه ویــژه اســتاد بدیع الزمــان فروزانفــر، نجم الدیــن 
در ابتــدای نیمــه دوم ســده ششــم زاده می شــود یعنــی در ســال های 

بیــن 555تــا 557.«
ایــن پژوهشــگر در ادامــه ســخنان خــود بــا نمایــش اســالید بــه بررســی 
زندگی نامــه نجم الدیــن راونــدی پرداخــت و ادامــه داد: »نجم الدیــن 

 

 هنر ایرانی در روایت نجم  الدین راوندی
ابوبکــر محمــد بــن علــی بــن ســلیمان راونــدی، زادۀ حــدود 550 یــا 555 

کاشــان اســت.  هجــری در آبــادی راونــد نزدیــک 
گردی  شــا و  همراهــی  بــا  )571-581ق(  ســال  ده  مــدت  بــه  ی  و  
کــرد  دایــی اش، تاج  الدیــن احمــد، بــه شــهرهای مهــم عــراق عجــم ســفر 
و  از محضــر عالمانــی چــون فخرالدیــن بلخــی، بهاءالدیــن یــزدی، و 
صفی الدیــن اصفهانــی بهره منــد شــد. هنرهایــی چــون خوشنویســی 
و تذهیــب و جلدســازی را از دایــی اش، زین الدیــن محمــود راونــدی، 
گرفــت و بــه دربــار ســلطان طغــرل بــن ارســالن ســلجوقی، آخریــن  فرا
کتابــت  فرمانــروای ایــن سلســله، راه یافــت. در ســال 580 طغــرل ســوم 
گلچینــی از اشــعار شــاعران را بــه زین الدیــن محمــود راونــدی ســفارش 
اشــعار  زین الدین محمــود  نجم الدیــن،  گــزارش  اســتناد  بــه  داد. 
کتابــت می کــرد و جمال الدیــن نقــاش اصفهانــی تصویــر  شــاعران را 
کســی صــورت  اینکــه  مــی زد.  نقــش  اشــعارش  کنــار  را در  هــر شــاعر 
کــه ارتبــاط  کــرد  شــاعران را نقــش مــی زده را می شــود این گونــه برداشــت 
میــان خوشنویســان و نقاشــان در همیــن دوره بــه وجــود آمده اســت. 
گــزارش نجم الدیــن از چنــد جهــت ارزشــمند اســت نخســت اینکــه 
نشــان می دهــد نقــاش و خطــاط در ایــن دوره بــا هــم ارتبــاط داشــتند 
کــه مــا بــا نوعــی  گــزارش می توانــد ایــن باشــد  و برداشــت دوم از ایــن 
کــه در دوره تثبیــت نقاشــی  نقاشــی از صــورت و تصویــر مواجــه هســتیم 
ســخن  از  ولــی  نمی بینیــم،  چیــزی  چنیــن  ـــ   صفوی ــ ـــ دوره  ایــران  ــ در 
رواج  کاری  در دوره ســلجوقی چنیــن  کــه  اســت  راونــدی مشــخص 
گــر  ا یــم.  ندار درســت  در  کنــون  هم ا را  اشــعار  گلچیــن  ایــن  داشــته. 
کهن تریــن نمونه هــای همــکاری  کتــاب باقــی می مانــد، یکــی از  ایــن 
مــا  ی  پیــش رو نســخه ای مصــّور  تولیــد  را در  نقاشــی  و  خوشنویســی 
ــرج  ــی ابوالف ــی و االغان ــاه عّیوق گلش ــه و  ــخۀ  ورق ــار نس کن ــاد و در  می نه
مکتــب  کتاب آرایــی  هنــر  از  دیگــر  تصویــری  می توانســت  اصفهانــی 

ســلجوقی بــه دســت دهــد.«
کتــاب  یــخ و چگونگــی نــگارش  کاووســی در ادامــه ســخنان خــود بــه تار
کــرد و گفت: »کشــته شــدن ســلطان طغرل  راحة الصــدور راونــدی اشــاره 
ســوم، مهم تریــن حامــی راونــدی، در ســال 590ق باعــث عزلت گزینــی 
ی در ایــن دوره بــه تکمیــل تحصیــل فقــه و شــریعت  نجم الدیــن شــد. و
کــه بــه انگیــزۀ نوشــتن  ی آورد  یــخ و اشــعار عــرب و عجــم رو و مطالعــۀ تار

کتــاب راحة الصــدور انجامیــد.
کی خســرو  غیاث الدیــن  بــه  را  راحة الصــدور  کتــاب  نجم الدیــن 
بــه  را  قلیــچ ارســالن، فرمانــروای ســلجوقی روم، اهــداء می کنــد و آن 
قونیــه پایتخــت ســلجوقیان روم، می فرســتد. برخــی می گوینــد خــود 
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نجم الدیــن بــه ایــن ســفر مــی رود؛ ولــی بــه تصریــح خــودش، نجم الدیــن 
کهن تریــن و یگانــه  بــه قونیــه می فرســتد.  را توســط شــخصی  کتــاب 
بــن  نــام حــاج الیــاس  بــه  کاتبــی  نســخۀ بازمانــده از راحة الصــدور را 
کــه  کــرده  کتابــت  عبداهلل الحافــظ در اول رمضــان 635 بــه خــط نســخ 

یــس محفــوظ اســت.  کتابخانــۀ ملــی فرانســه در پار کنــون در  ا
کــرده  راونــدی رســاله ای مســتقل در بیــان مبانــی هنــر خطاطــی تألیــف 
و  دایــره  مــن  اصوال الخــط  معرفــت  فــی  »فصــل  عنــوان  بــا  را  آن  کــه 

اســت.« گنجانــده  راحة الصــدور  کتــاب  انتهــای  در  النقــط« 
در  کتــاب،  صفحه هــای  تصاویــر  دادن  نشــان  بــا  ادامــه  در  کاووســی 
گفــت:  این گونــه  خطاطــی  هنــر  در  راونــدی  رســاله  اهمیــت  بــاب 
ــم  ــار قل ــرد را در چه ــروف مف ــگارش ح ــد ن ــل قواع ــن فص ــدی در ای »راون
ــق به اختصــار شــرح می دهــد و نــام باقــی 

َ
َنســخ، ثلــث، رقــاع، و محّق

کــه ایــن اقــالم در زمــان  یافــت  خطــوط را بیــان نمی کنــد. می تــوان در
نجم الدیــن در تکویــن بودنــد و هنــوز چنــدان شــکل نگرفتــه بودنــد. 
نــه  می زنــد؛  ایــران  داخــل  خوشنویســی  دل  از  حــرف  راونــدی  یعنــی 
آنچــه از جهــان عــرب توســط یاقــوت مســتعصمی وارد ایــران شــد. او 
بــا ترســیم طرح هایــی از شــکل حــروف الفبــا حــروف مکتوبــش را مصــّور 
ــان  ــه زب ــده ب ــت بازمان ــتین روای ــدی نخس ــتۀ راون ــن نوش ــت. ای ــرده اس ک
بــر اســاس تناســبات  فارســی در شــرح قواعــد نــگارش حــروف الفبــا 
گفتــۀ راونــدی، حــروف الفبــا از ترکیــب دایــره  نقطــه و دایــره اســت. بــه 
ــا بخش هایــی از آن و نیــز از خــط مســتقیم، یعنــی قطــر دایــره، شــکل  ی
گــردی زمیــن و خــط اســتوا  گرفته انــد.  او دایــره و قطــرش را بــه ترتیــب بــا 
یکــی دانســته اســت و نگاهــی هندســی در سرتاســر رســاله اش دارد. 
پــس از آن شــکل هریــک از نــوزده هم نویســۀ الفبــا را بــه نوبــت شــرح 
گفته هایــش را در دو بیــت شــعر خالصــه  می دهــد و در پایــان هــر بنــد، 
می کنــد. بــا ایــن همــه، توصیفــات راونــدی قــدری خیالــی و موهــوم 
ــر  ــا ب ــر انطبــاق شــکل حــروف الفب ــار و اصــرار او ب اســت و نشــان از اجب
نظــام هندســی منطبــق بــر نقــاط دارد. برخــی توصیفــات راونــدی چنــان 
بــدون تصویــر مفهومــی را نمی رســاند.  کــه  پیچیــده و دشــوار اســت 
ایــن قبیــل نظریه هــای تناســب در اواخــر ســدۀ چهــارم و طــی ســدۀ 
یاضی دانــان و فالســفه ای چــون ابوالوفــا بوزجانــی،  پنجــم هجــری نــزد ر

یافــت.« عمومیــت  اخوان الصفــا  و  ابن هیثــم، 
ــاره نوشــته های نجم الدیــن  ــان ســخنان خــود درب ایــن پژوهشــگر در پای
کــه در  و اهمیــت آن بیــان داشــت: »نوشــتۀ راونــدی نشــان می دهــد 
اوایــل ســدۀ هفتــم نظــام ســنجش بــا نقطــه هنــوز تدویــن نشــده بــود 
یحــان،  محقق/ر دوتایــی  گروه هــای  در  هنــوز  هــم  ششــگانه  اقــالم  و 

او  کــه  چــرا  بودنــد.  نشــده  دســته بندی  توقیع/رقــاع  ثلث/نســخ، 
ــه  ــن هم ــا ای ــی آورد.  ب ــق م ــط محق ــار خ کن ــخ را در  ــط نس ــام خ ــًا ن غالب
نوشــتۀ راونــدی مهم تریــن منبــع فارســی در شــناخت قواعــد آمــوزش 
خوشنویســی و فعالیــت خوشنویســان وابســته بــه دربــار ایــران تــا پیــش 
بــر  مســتعصمی  یاقــوت  پیــروان  تســلط  و  ظهــور  و  مغــوالن  حملــۀ  از 

اســت.«  ایــران  خوشنویســی در 
ابراهیــم موســی پور بشــلی دیگــر ســخنران نشســت در ادامــه ســخنرانی 
یــخ  ــا رهیافــت تار ــا موضــوع »خوانــدن راحة الصــدور راونــدی ب خــود را ب
مثــل  رهیافــت،  و  »روش شناســی  پی گرفــت:  این گونــه  اجتماعــی« 
می شــود  فقــط  باشــد   10 10در  ابعــادش  گــر  ا اســت.  ماهیگیــری  تــور 
ــرای  ــا ب ــه م ک ــی  ــزار تفهم ــس اب ــرد. پ ک ــکار  ــی را ش ــاص از ماه ــی خ نوع
خوانــش متــون بــه آن مراجعــه می کنیــم شــبیه تــور ماهیگیــری اســت. بــا 
ــیک  کالس ــای  ــیک را از متن ه کالس ــات  ــیک، اطالع کالس ــای  روش ه
ادبیــات  و  یــخ  تار گذشــته در  و محققــان  تجربــه می کنیــم. مفســران 

خیلــی چیزهــا را نمی دیدنــد، چــون آن عینــک و ابــزار را نداشــتند.«
آثــار  »بــه  گفــت:  راونــدی  یخ نــگاری نجم الدیــن  تار بــه  اشــاره  بــا  ی  و
یــخ ســلجوقی اعتبــاری نیســت و از  نجم الدیــن راونــدی از لحــاظ تار
یــخ درجــه یــک یــاد نمی کننــد؛  کتــاب راحة الصــدور او بــه عنــوان تار
کنیــم ارزشــمند  یــخ اجتماعــی بــه ایــن متــن مراجعــه  گــر بــا نــگاه تار امــا ا
ــده  ــذ نوشته ش کاغ ــر  ــه ب ــر چ ــی( ه ــخ اجتماع ی ــد )تار ــن دی ــت. از ای اس
یــخ اجتماعی، متون  گر دروغ باشــد. در تار مهــم و مبــارک اســت؛ حتــی ا
جعل شــده هــم ارزشــمند هســتند، چــون از یــک ســده و اجتمــاع جعــل 
کتــاب راونــدی رونویســی از منابــع دیگــر باشــد بــاز  گــر  شــده اند. حتــی ا
گفته اســت؟ 2(  کنیــم: 1( راونــدی چــه  هــم بایــد بــه دو نکتــه توجــه 
کــه از خــودش می گویــد بــرای مــا می توانــد منبــع باشــد.  بخش هایــی 
امــا متاســفانه آنچــه دربــاره راونــدی می دانیــم فقــط مبتنــی بــر خــود 
یخ نــگاری  راونــدی اســت. در منبع شناســی چنیــن منبعــی بــرای تار
مناســب نیســت. مــا نمی توانیــم بــر اســاس خاطــرات یــک شــخص، 
یخــی یــک  یــم. خاطره نویســی از دیــد تار یــخ دقیقــی را بــه دســت بیاور تار

یخــی دقیقــی نیســت.« ســری آســیب دارد و خاطره نویســی منبــع تار
بــه  اجتماعــی  یــخ  تار دیــدگاه  اهمیــت  دربــاره  پژوهشــگر  ایــن 
یخ نوشــته های مــا بــرای  گفــت: »تار یخــی ایــران  کتاب هــا و متــون تار
تمــام  نشــده اند.  تنظیــم  یــک  و  بیســت  ســده  در  یخــی  تار اســتفاده 
کــه قابــل  یخ نوشــته های مــا بایــد فــراوری اطالعــات شــوند. بــه نحــوی  تار
یــخ  یــخ طبــری، تار یــخ اجتماعــی باشــند. ترجمــه تار اســتفاده در تار
یــخ  یــخ بیهقــی ابوالفضــل بیهقــی، تار یــد بیهقــی، تار بیهــق علی  بــن ز
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کتاب هایــی از ایــن دســت، در دل خــود اطالعــات ارزشــمندی از جنبه هــای  گردیــزی و   یــخ  قــم، تار
کــه می تــوان آن را از  گــون زندگــی مــردم ایــران، باورهــا، اعتقــادات، آداب و رســوم و زمانــه آنهــا دارنــد  گونا

کــرد.«   یــخ اجتماعــی بررســی  دیــد تار
کتــاب راونــدی پرداخــت و آن را از دیــد مطالعــات  ی در ادامــه ســخنان خــود، بــه خوانــش حکایتــی از  و
کنیــم  کتــاب می توانیــم این گونــه برداشــت  کــرد : »مــا از مطالــب ایــن  اجتماعــی این گونــه توصیــف 
کننــد؛ همچنیــن می توانســتند  ــان می توانســتند بــه صــورت حضــوری اســتفتا  کــه در زمــان راونــدی، زن
کننــد و هــوش و فراســت دیگــران )حتــی امــام ابوحنیفــه( را بســنجند و ایــن یــک ارتبــاط  معمــا مطــرح 

ــوده.« ــه راونــدی ب اجتماعــی در زمان
گفــت: »راونــدی دربــاره دایــی خــود  کتــاب نجم الدیــن  ــا توجــه بــه  موســی پور دربــاره خانــواده راونــدی ب
کــس دیــد و شــنید.« در حالی کــه  کــه ماننــدش نــه  گفتــه: »در خــط و لغــت اظهــر من الشــمس اســت 
کــه تعریــف شــخصی اســت و از دیــد  حتــی یــک منبــع از دایــی ایشــان نــام نبرده اســت. بدیهــی اســت 
کــه »در ســال 577 طغــرل  بــن  کتــاب راونــدی آمــده  کــرد. در  ــه آن تکیــه و اســتناد  ــوان ب یخــی نمی ت تار
گرفــت و خــط آموخــت. بــه انــدک  ارســالن ســلجوقی را هــوس خــط افتــاد، دایــی راونــدی را بــه اســتادی 
یخ نــگاری ســنتی،  کنیــد، در تار مدتــی، خوشنویســی را بــه ســلطان آمــوزش داد.« بــه جملــه آخــر دقــت 
یخ نــگاری دارد. یعنــی آدم  مســند الیه جمله هــای مهــم، ســلطان اســت؛ امــا راونــدی تفــاوت ســبک تار

ــر می دانــد.« ــر و مهم ت ــا دایــی اش را از ســلطان و رجــل سیاســی برت هنرمنــد ی
راونــدی  کتــاب  اهمیــت  بــاب  در  انتهــای ســخنان خــود   در  اجتماعــی  پژوهشــگر مطالعــات  ایــن 
کنــد و  کــه ُجنگــی از اشــعار تهیــه  کتــاب راونــدی در ســال 580 طغــرل بــه فکــر افتــاد  گفــت: »بــر اســاس 
کنــد. ایــن اطالعــات  کــه تصویــر شــاعران ایــن تذکــره را ترســیم  کــرد  جمال الدیــن نقاشــی را اســتخدام 
کــرد.  کارتــون از آن یــاد  یکاتــور و  کار یــخ  مبهــم اســت؛ ولــی می تــوان از آن بــه عنــوان نقطــه عزیمــت در تار
کــه »صــورت هــر شــاعری می کردنــد و در عقبــش شــعری می گفتنــد  کتــاب این گونــه آمــده اســت  در 
کــه در آن زمــان دســتمایه طنــز داشــتند، مضاحــک  کــرد  چنــد« از ایــن جملــه می شــود این گونــه برداشــت 
را صــورت می کردنــد. حــال ایــن شــعر  مضحکــه، یــا توصیــف قیافــه شــاعر بــوده یــا چهــره شــاعر را 
و  می کردنــد  توصیــف  مضحــک  شــعر  صــورت  بــه  را  شــاعر  صــورت  گــر  ا می کشــیدند.  یکاتــوری  کار
گــر صــورت  کارتــون جــدی بگیریــم و ا می خندیدنــد، می توانیــم ایــن متــن را بــه عنــوان نخســتین پیشــینه 

یکاتــور در ایــران دانســت.« کار شــاعر را نقاشــی می کردنــد و می خندیدنــد؛ آن را می تــوان پیشــینه 
کار خود پایان داد.  این نشست با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان و حاضران به 
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فرزاد زادمحسن
کتاب هــای  چهارمیــن نشســت از سلســله نشســت های »نقــد و بررســی 
حماســه  ســغدی؛  »نقاشــی  کتــاب:  بررســی  و  نقــد  بــا   شــرق«  هنــر 
در   1397 مهــر   17 سه شــنبه  عصــر  زمیــن«،  خــاور  هنــر  در  تصویــری 

پژوهشــکده هنــر برگــزار شــد.
و  پژوهشــکده  ایــن  گــروه هنــر شــرق  بــه همــت  کــه  ایــن نشســت  در 
و  پژوهشــگر  خزایــی،  محمــد  شــد،  برگــزار  عالقه منــدان   حضــور  بــا 
اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس، محمــد شــکری فومشــی، پژوهشــگر، 
ــان و مذاهــب و محمــد  نویســنده و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه ادی
کتــاب  کتــاب نقاشــی ســغدی، در بــاب ترجمــه  محمــدی، مترجــم 
گفتــه  »نقاشــی ســغدی؛ حماســه تصویــری در هنــر خــاور زمیــن« ســخن 

و بــه ارائــه دیدگاه هــا و نقدهــای خــود پرداختنــد.
شــرق«،  هنــر  کتاب هــای  بررســی  و  »نقــد  چهــارم  نشســت  آغازگــر 
نــام آور  ســخنان محمــد شــکری فومشــی، مــدرس، مولــف و محقــق 
حــوزه مطالعــات هنــر باســتانی ایــران و چهــره آشــنای مانــی پژوهــی و 
کتــاب، در  گفــت: ایــن  ــه  کــه در مطلــع ســخن این گون ــود  ــوی ب هنــر مان
کــم نظیــر اســت و تــا جایــی  گــر نگوییــم بی نظیــر، حقیقتــا  نــوع خــودش، ا
ــا  کــم در زبــان پارســی- ت کتابــی بهتــر از ایــن- دســت  کــه مــن می دانــم 

امــروز ندیــده و نداشــته ایم.
ی افــزود: هــر چهــار نویســنده ایــن اثــر ارزشــمند در ایــن حوزه پژوهشــی،  و
کامــل هســتند و می توانیــد اطمینــان  صاحب نــام و واحــد تخصــص 
کامــال بــر اســاس مســتندات موثــق و  معتبــر نگاشــته  کــه ایــن اثــر،  کنیــد 

شــده اســت.
کــرد: بــه  کتــاب، خاطرنشــان  ی در ادامــه در بیــان ویژگی هــای ایــن   و
لحــاظ فــرم ظاهــری، صفحه آرایــی و ویژگی هــای شــکلی آن، بســیار 
زیبــا و آراســته اســت و حتــی یــک غلــط تایپــی و  چاپــی هــم در سراســر 
کتابــی چنیــن چشــم نواز  کتــاب دیــده نمی شــود. قطعــا بایــد از ناشــر 
ــارات  ــالمی و انتش ــات اس ــازمان تبلیغ ــری س ــوزه هن ــی ح ــس یعن و نفی

کــرد. کــرد و تقدیــر  ــاد  »ســوره مهــر« ی
اظهــار  کتــاب  ترجمــه  شــیوه  خصــوص  در  ســپس  فومشــی  شــکری 
از  کامــل  بــر درک  مبتنــی  و  کامــال علمــی  ترجمــه  کار  داشــت: روش 

نقاشی سغدی؛ حماسه تصویری 
در هنر خاورزمین
ی سوسیالیســتی،  یکــرد نویســندگان و زمــان نگارش آن، دوران شــورو رو
گرایــش معمــول  کــه در پــی القــای آن هســتند و مبتنــی بــر  و ایــده مرکــزی 
کــه مترجــم بــه آن اشــاره می کنــد.  یخــی اســت  یــخ و جغرافیــای تار بــه تار
کتــاب، ترجمــه ســالمی اســت و از معــدود  نکتــه دیگــر اینکــه؛ ترجمــه 
کامــل بــدان ارجــاع داد  کــه می شــود بــا اطمینــان  کتاب هایــی اســت 
ــوزه،  ــن ح ــم در ای ــا را ه ــاز م ــت و نی ــل نیس ــه اص ــه ب ــه مراجع ــازی ب و نی
کامــال مرتفــع می ســازد. نکتــه بعــدی؛ معادل هــای فوق العــاده زیبــا از 
کتــاب اســت. آنقــدر ایــن  ــ تکنیکــی، و تخصصــی  واژه هــای فنــی، ترمی 
کــه حقیقتــا  معادل هــا، صیقــل داده شــده و بــه زیبایــی برگزیــده شــده 
کــه  کشــیده شــده  یــادی  بــر وزن و عیــار ایــن اثــر افــزوده اســت. زحمــت ز
گزیــده شــود و اتفاقــا معادل هــای عربــی هــم  واژه هــای اصیــل پارســی 
کــه معمــول و متــداول بــوده؛ امــا اصــرار مترجــم بــر ایــن به گزینــی،  هســت 
گــر  بــه راســتی ســتودنی اســت و از تســلط مترجــم حکایــت دارد. البتــه ا
کار  شــخص مــن جــای مترجــم بــودم پیشــنهادهایی بــرای بهتــر شــدن 

داشــتم.
این گونــه  را  خــود  پیشــنهادهای  آنــگاه  صاحب نظــر  و  مــدرس  ایــن 
کــرد: فهرســت مطالــب را تفکیک بنــدی می کــردم. فی المثــل  مطــرح 
ــم  کتــاب اســت و توســط خان کــه نیمــه دوم  تمــام مطالــب بخــش دوم 
گاهــی  می شــد.  مشــخص  فهرســت  در  بایــد  شــده  نگاشــته  آذرپــی 
کتــاب موجــب شــده واژه هایــی را بــا مکــث و تــالش  تــالش مترجــم 
یابیــم. بســیاری از معادل هــای عربــی دیگــر عربــی  و تأمــل بیشــتر در
فارســی شــده اند.  زبــان  بافــت  و  پیکــره  وارد  و  نمی شــوند  محســوب 
گاهــی افــراط در سره نویســی و پارسی نویســی  کــه  منظــور مــن ایــن اســت 
یافــت مفهــوم شــده اســت. فی المثــل  موجــب تــالش بیشــتر بــرای در
گــر بــودم بجــای »فــرارود« بــرای »ماوراءالنهــر« از معــادل »ورارود«  مــن ا

کــه »آن ســوی رود« معنــی می دهــد. اســتفاده می کــردم 
گــر نمایــه داشــت بســیار بهتــر می بــود و البته  کتــاب ا نکتــه بعــدی اینکــه 
کــه وزن حرفــه ای و  کتــاب پــر از ارجــاع اســت  کــه سرتاســر  کنــم  اضافــه 
کتــاب  کنــم: ایــن  کیــد  کــرده و دوبــاره تا فنــی ترجمــه را بســیار بیشــتر 

یکــی از بهتریــن منابــع بــرای شــناخت نقاشــی و هنــر ســغدی اســت.
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ــخن  ــی س ــش انتهای ــت، بخ ــن نشس ــناس ای کارش ــد و  ــتین منتق نخس
کتــاب  کــه در ایــن  کــرد: نقاشــی ســغدی  خــود را بــا ایــن توضیــح همــراه 
کــه دانشــمندان روس حتــی خانــم  آمــده منظــور نقاشــی هایی اســت 
تحــت  آنهــم  کرده انــد  بررســی  و  کشــف  و  شناســایی  را  آنهــا  آذرپــی 
ایــن  از  نقاشــی های خــارج  و  ی  کادمی هــای علمــی شــورو آ نظــارت 
کتــاب نیامــده از جملــه: دیوارنگاره هــای یافــت شــده در  حیطــه در 
برلیــن.  مــوزه  در  شــده  نگهــداری  دســتنویس های  و  تورفــان  منطقــه 
یکــرد دین شناســانه را بــا  کتــاب، رو نکتــه دیگــر اینکــه تحقیقــات ایــن 

یکــرد نمادشــناختی پیونــد زده اســت. رو
یابــی خــود را بــا ایــن داوری بــه پایــان  دکتــر شــکری فومشــی، ســخن و ارز
کتــاب بیشــترین تاثیــر را می توانــد در رشــد و بالندگــی ایــن  بــرد: ایــن 
ایران شناســی  پژوهش هــای  و  هنــر  مطالعــات  از  تخصصــی  حــوزه 
ــ بــا همــه  کــه ایــن اثــر را ـ بگــذارد و همــت و زحمــت مترجــم را ارج می نهــم 

برگزیــد. ترجمــه  چالش هایش ___ بــرای  و  دشــواری ها 
کارشــناس دوم ایــن نشســت  در ادامــه دکتــر محمــد خزایــی، منتقــد و 
کــرد و  کهــن آغــاز  ــ فرهنگــی ســغد  ســخن را بــا ترســیم حــدود جغرافیایی 
کنونــی بــوده و  گفــت: ســغد، بخش هایــی از ازبکســتان و تاجیکســتان 

ســمرقند و بخــارا از مناطــق مهــم آن محســوب می شــده اند.
ی با اشــاره به پیشــینه های کهن ســغد باســتان از دوران هخامنشــیان  و
تــا ساســانیان و ســپس فتــح آن بــه دســت اعــراب در ســال 56 هجــری، 
یخــی و موضوعی ــ مفهومــی نقاشــی های ســغدی  گســتره تار بــا تبییــن 
کاخ هــا و منــازل، و امتــداد  کاربــردی آن در پرســتش گاه ها،  و ســنت 
ــه نقــد  ــن، ب ــا ســامراء و مدائ آن در دوران اســالمی از شــیراز و نیشــابور ت
کــه توســط عمــوم مستشــرقان غربــی رواج  انــگاره نادرســتی پرداخــت 
ــان  ــد آن کــه از دی ــوده  ــران توســط اســالم ب یافتــه و آن: منــع نقاشــی در ای
هندســی  ترکیبــات  و  انتزاعــی  نقــوش  بــه  گرایــش  گســترش  موجــب 
کیــه در ایــوان  گــر واقعــا چنیــن بــود نقاشــی فتــح انطا شــده. در حالیکــه ا
کــه طبــری در  ــود می شــد. جالــب اســت  ــد همــان زمــان ناب مدائــن، بای
کــرده  یــخ نقــل  یــخ الرســل و الملــوک و ابــن اثیــر در الکامــل فــی التار تار
کــه ایــن منطقــه را تصــرف کردنــد همیــن  کــه مســلمانان هنگامــی   اســت 
ایــوان را تبدیــل بــه مصــال نمودنــد و هیــچ حجــاب و حائلــی هــم در 
ایــوان  ایــن نقاشــی ها نمی انداختنــد و نقاشــی  هنــگام نمــاز جلــوی 
کامــال ســالم مانــده  گزارش هــای مورخــان  مدائــن تــا قــرن چهــارم مطابــق 
کرمانشــاه و  بــود. مســلمین هنــگام حملــه بــه ایــران و فتــح نهاونــد از 
گزنــدی بــه نقــوش باســتانی  کردنــد و هیــچ آســیب و  طــاق بســتان عبــور 

ــاندند. نرس
ی افــزود: غیــر از ســغدی، نقاشــی های دیگــری نیــز از جملــه در تورفــان  و
ــه طــرف غــرب  ترکســتان و بامیــان و مســیر جــاده ابریشــم از ترکســتان ب

کــه در خراســان  و خــود طــاق بســتان بــود. همچنیــن آثــار متعــددی 
و نیشــابور در حفاری هــای متروپولیتــن در ســال های پــس از جنــگ 
جهانــی دوم در ایــن منطقــه بــه دســت آمــد. در عیــن حــال مــن معتقــدم 
کــه آن حلقــه مفقوده  ک هســت  یــادی در ایــران و در زیــر خــا آثــار بســیار ز

کــرد. کشــف خواهــد  را 
کــه مستشــرقان تمــام تــالش خــود را بــر محــو و  خزایــی بــا ذکــر ایــن نکتــه 
کرده انــد،  کمرنــگ ســاختن آن متمرکــز  گرفتــن فرهنــگ ایرانــی و  نادیــده 
کــرد: تمــام ایــن نقــوش و نمادهــا، ایرانــی و بازتــاب ســنت  خاطرنشــان 
کــه  می دهــد  نشــان  فرم هــا  و  رنگ هــا  و  هســتند  ایرانــی  فرهنــگ  و 
تــن  بــر  کــه  امتــداد هنــر ساســانی اســت. لباس هــا و جامه هایــی  در 
ی ظــروف  ــی و نقــوش تزئینــی رو اینهاســت، ســیمرغ ها و نقــوش حیوان
کامــال منطبــق  کــه ایــن هنــر،  طــال و نقــره ساســانی، همــه ثابــت می کنــد 
ــا فرهنــگ ایرانــی اســت. امــا متاســفانه از آن ســو، ســعی پژوهشــگران  ب
غربــی بــر آن بــوده تــا بــه جــای فرهنــگ ایرانی، فرهنــگ تاجیک بســازند.
اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس در ادامــه بــه موضــوع ایــن نقاشــی ها از 
جملــه: حماســی، پهلوانــی، حکایت هــای عامیانــه، شــکار، حیوانــات 
کــه از  گرانبهایــی  گفــت: اطالعــات بســیار خــوب و  کــرد و  و... اشــاره 
قــرون ســوم و چهــارم بــه بعــد بــه مــا رســیده از بزرگانــی چــون: مســعودی، 
بیرونــی، ابــن حوقــل و... دورنمایــی روشــن از ســرزمین ســغد بــرای مــا 

کــرد. کتــاب نیــز لحــاظ  کــرده و می شــد اینهمــه را در ترجمــه  ترســیم 
کــه هــر چــه  ی یــادآور شــد: مشــکل همــه مترجمــان مــا ایــن اســت  و
آن  بســا  چــه  می کننــد.  منتقــل  دقیقــا  را  همــان  می نویســد،  مولــف 
گزاره هــا منطبــق بــا واقــع نباشــد. بایــد بــه جــای متــن، پانویس هایــی 

کنیــم. کــه اطالعــات غلــط را تصحیــح  داشــته باشــیم 
ســخنران دوم ایــن نشســت در ادامــه بــه نظریــات ســر تومــاس آرنولــد 
ــادی از هنــر ایــران و نقاشــی های  ی گفــت: آرنولــد بخــش ز کــرد و  اشــاره 
می دانــد.  یونــان  هنــر  از  برگرفتــه  را  مانویــان  هنــر  و  مانویــان  دیــواری 
درســت  دیگــر  منشــاء  یــک  مــا  چیــز  هــر  بــرای  مستشــرقان  اساســا 
کالســیک  می کننــد و »منشاءســازی« می کننــد و بــه دوران آنتیــک و 
ــه همــه بفهمانیــم  ــد جلــوی اینهــا بایســتیم و ب ــا بای مرتبــط می کننــد. م

نیســت. این گونــه  کــه 
ســغدی؛  نقاشــی  کتــاب  متعــدد  ارجاعــات  و  منابــع  بیــان  بــا  ی  و
این گونــه  نشســت  ایــن  در  زمیــن  خــاور  هنــر  در  تصویــری  حماســه 
کــرده باشــد  کار  کــه در ایــن حــوزه  کســی  ســخن خــود را بــه انتهــا رســاند: 
کتــاب  کــه چــه مایــه دقــت و زحمــت صــرف ایــن  متوجــه خواهــد شــد 
شــده و مــن انتشــار ایــن اثــر ارزشــمند را تبریــک می گویــم و از مترجــم 
کــه صحــت و ســقم منابــع را بــا  کتــاب قدردانــی می کنــم و انتظــار دارم 

کننــد. کامــل  تصحیــح و توضیــح مناســب، 
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کتاب،دکتــر محمــد محمــدی، بــود  ســومین و آخریــن ســخنران نشســت مترجــم 
کتــاب و اعتبــار آن نــزد محافــل علمــی دنیــا یــادآور  کــه در خصــوص جایــگاه ایــن 
کتــاب آغازگــر مطالعــات هنــر ســغدی در سراســر جهــان  کنــم ایــن  شــد: بایــد اشــاره 

انگلیســی زبــان بــه شــمار مــی رود و پیــش از آن پژوهش هــای انجــام شــده در ایــن 
کتابــی  کنــده بیــش نبــود. خانــم آذرپــی  حــوزه، انگشــت شــمار و در حــد مقاالتــی پرا
پیــش از ایــن در ســال 1977 بــا عنــوان قواعــد تصویرنــگاری ساســانی در هنــر ســغدی 

کــه ابتــدا مقالــه بــود و چــون بیــش از 55 صفحــه بــود دانشــگاه برکلــی بــه شــکل  نوشــت 
کــرد.  کتــاب منتشــر 

ــم آذرپــی  ــزود: خان کــرده اســت اف کــه خــود ترجمــه  کتابــی  ــه ســاختار  ــا اشــاراتی ب ی ب و
آقــای احســان  از  بــه غیــر  مــا  بودنــد.  برکلــی  ایران شناســی دانشــگاه  کرســی  صاحــب 

کرســی ایران شناســی  کرده انــد، بــه طــور مطلــق هیــچ  کــه در ایــن زمینــه فعالیــت  یارشــاطر 
کــه صاحــب آن یــک ایرانــی باشــد. آنقــدر جایــگاه خانــم آذرپــی، مهــم و معتبــر  نداشــته ایم 
کتــاب در آن  کردنــد. از ایــن منظــر ایــن  کــه یــک بــورس مطالعاتــی بــه نــام آذرپــی ایجــاد  بــود 

زمــان بســیار مهــم تلقــی شــد.
کتــاب تــا مراحــل ترجمــه و انتشــار آن را  گزارشــی از رونــد انتخــاب  کتــاب آنــگاه  مترجــم 
ــل  ــغدی در محاف ــر س ــش در هن ــد پژوه ــل: رون ــواردی از قبی ــر م ــه ذک ــه داد و ب ــران ارائ ــه حاض ب

کادمیــک جهــان، مشــکالت عــدم دسترســی بــه منابــع و نقاشــی های ســغدی بــر ســر راه  آ
یــخ هنــر آســیای مرکــزی و فقــدان و فقــر منابــع و داده هــای پژوهشــی از جملــه در  پژوهشــگران تار

یــخ هنــر »بنجامیــن رولنــد« پرداخــت. کتــاب تار
یــم بــه وضعیــت  یــادی در دســت ندار ی بــا بیــان اینکــه مــا در مــورد نقاشــی ســغدی چیــز ز و

کشــور تاجیکســتان اشــاره نمــود  ی در  پاشــی اتحــاد جماهیــر شــورو مطالعــات ســغدی پــس از فرو
و ســپس در مقابــل نقدهــای مطــرح شــده توســط اســتادان حاضــر در نشســت از جملــه اصــرار در 

کــرد. سره نویســی و یافتــن معادل هــای فارســی توضیحاتــی ارائــه 
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فرزاد زادمحسن
یازدهمیــن نشســت از سلســله »درس گفتارهــای نظریــه و نقــد 
هنــر« بــا موضــوع »نظریه هــای هنــر و علــوم شــناختی«،عصر 
محــل  در  عالقه منــدان  حضــور  بــا  مهــر،   24 سه شــنبه 

برگــزار شــد. پژوهشــکده 
کــه بــه »نظریه هــای هنــر و علــوم شــناختی«  در ایــن نشســت 
نویســنده،  طباطبایــی،  صالــح  داشــت،  اختصــاص 
مترجــم، هنرپــژوه و پژوهشــگر علــوم شــناختی بــه تحلیــل و 
بررســی پیوندهــای پیچیــده و پنهــان زیبایی شناســی و هنــر بــا 
و  کارکردهــای شــناختی  حوزه هــای عصب شناســی، نظریه هــا و 
پیشــینه هم کنشــی های ایــن دو در ســیری از تکامــل نظریــات و 
آراء اندیشــمندان »زیبایی شناســی عصب شــناختی« پرداخــت.
علمــی  دبیــر  پناهــی،  اســماعیل  نشســت  ایــن  آغــاز  در 
و  مشــکالت  بــه  اشــاره  بــا  هنــر  نقــد  و  نظریــه  درس گفتارهــای 
شــناختی  علــوم  پژوهش هــای  حــوزه  در  رو  پیــش  چالش هــای 
و  رشــته  ایــن  تازگــی  به دلیــل  مکتــوب  منابــع  فقــدان  جملــه  از 
حــوزه  ایــن  در  صاحب نظــر  و  متخصــص  اشــخاص  بــودن  کــم 
خــود  به خــودی  شــناختی  علــوم  حــوزه  شــد:  یــادآور  مطالعاتــی، 
رشــته های  ترکیــب  حاصــل  و  اســت  بینارشــته ای  و  پیچیــده 
زبان شناســی،  روانشناســی،  اعصــاب،  علــوم  چــون  مختلفــی 
عصب شناســی، انسان شناســی، علــوم رایانــه، جامعه شناســی و 
کاربــرد وســیعی در رشــته های فرعــی ماننــد  فلســفه ذهــن اســت و 
علــوم  سیاســت،  جامعه شناســی،  پــرورش،  و  آمــوزش  پزشــکی، 
گروهــی، مهندســی پزشــکی  اطالعــات، ارتباطــات و رســانه های 
و ... دارد. علــوم شــناختی، در مقــام مطالعــه بینارشــته ای ذهــن 
بــه هــم  و فرایندهــای ذهنــی، حوزه هــای مختلفــی از دانــش را 

اســت. داده  پیونــد 
پیشــرفت  بــه  اســت  بینارشــته ای  اینکــه  بــر  عــالوه  حــوزه  ایــن 
کمــک رســانده. فی المثــل هــم حوزه هــای  دانش هــای دیگــر نیــز 
کار دارنــد و هــم حوزه هــای علــوم  علــوم انســانی بــا ایــن رشــته ســر و 
روان پزشــکی و عصــب شناســی و... بــرای احاطــه بــر ایــن حــوزه، 
نیــاز بــه تســلط بــر چنــد رشــته اســت تــا بتــوان بــه 

کــرد. مقولــه ای از قبیــل هنــر در حــوزه علــوم شــناختی اشــراف پیــدا 
را  خــود  ســخن  قلمــرو،  ایــن  در  اساســی  پرسشــی  طــرح  بــا  ی  و
خــود  مبحــث  بــه  ســخنران  ورود  بــرای  تمهیــدی  و  جمع بنــدی 
ســاخت: علــوم شــناختی چــه ربــط و نســبتی بــا هنــر دارد؟ بــه 
عبــارت دیگــر چــه اتفاقــی در مغــز و اعصــاب انســان رخ می دهــد 
کــه هنرمنــد خالقیــت خــود را در قالــب اثــر هنــری بــروز و ظهــور 
یافــت  می دهــد و اثــری هنــری خلــق می شــود و اساســا در فهــم و در
حــوزه  در  کــه  اتفاقاتــی  بــا  می دهــد؟  رخ  اتفاقــی  چــه  هنــری  اثــر 
هــوش مصنوعــی پدیــد آمــده آیــا می تــوان فراینــد خلــق آثــار هنــری 
کــرد؟ آیــا هــوش مصنوعــی می توانــد اثــر هنــری را  را شبیه  ســازی 
کنــد یــا تجربــه زیبایی شناســانه داشــته باشــد؟ امیــدوارم  یافــت  در
ســخنران  توســط  جلســه  ایــن  در  پرســش ها  ایــن  از  بخشــی  بــه 

محتــرم پاســخ داده شــود.
یازدهمیــن  ســخنران  طباطبایــی  صالــح  دکتــر  بــه  نوبــت  آن گاه 
کــه بــه ارائــه مباحــث خــود  درس گفتــار نظریــه و نقــد هنــر رســید 

بپــردازد. شــناختی«  علــوم  و  هنــر  »نظریه هــای  عنــوان  تحــت 
ــوی  ــده از س ــرح ش ــش های مط ــدن پرس ــم خوان ــا مه ــدا ب ی در ابت و
دکتــر اســماعیل پناهــی بــه ســابقه ایــن حــوزه مطالعاتــی و تازگــی و 
کــرد  کادمیــک جهــان اشــاره  نوظهــور بــودن آن در محافــل علمــی و آ
عصب شــناختی«  »زیبایی شناســی  یــا  نورواســتتیک  گفــت:   و 
ــرآورده و ظهــور  کــه در مغــرب زمیــن ســر ب بیــش از دو دهــه نیســت 
یافتــه اســت؛ خاســتگاه ایــن رشــته و ایــن اصطــالح را ســال 1999 
بــا مقالــه ای از ســمیر زکــی، عصب شــناس بریتانیایــی، می داننــد. 
این رشــته ای بســیار جدید و جوان اســت و در برخی از پیشــروترین 
ــا  ــه صــورت جــدی مطــرح شــده اســت؛ ام دانشــگاه های جهــان ب
کشــورمان اهمیــت آن، چنان کــه بایــد، شــناخته نشــده  هنــوز در 
بســیار  زمینــه  ایــن  در  نگاشته شــده  پایان نامه هــای  و  اســت 
و  تهیــه شــده  هنــر  دانشــگاه  در  بیش تــر  از قضــا  و  اندک شــمارند 
ســپس  ی  و توصیفی انــد.  و  کیفــی  پژوهش هــای  قبیــل  از  غالبــًا 
یافته در نشــریات دانشــگاهی و معــدود  بــه چنــد پژوهــش انتشــار
پایان نامه هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع در ســال های اخیــر اشــاره 
کم شــمار در دانشــگاه های داخلــی  و بــه مــرور ایــن پژوهش هــای 

پرداخــت.
گفتــار خــود شــد  اصلــی  وارد مبحــث  دکتــر طباطبایــی ســپس 
کــه از دیربــاز در فلســفه و  و اظهــار داشــت: زیبایــی امــری اســت 
کتــاب بوطیقــا )فــن  فلســفه هنــر مطــرح بــوده اســت و ســابقۀ آن بــه 
ــا  ــ ی ــوژی  ـ ــاب تئول کت ــالمی،  ــرق اس ــردد. در ش ــطو برمی گ ــعر( ارس ش

یازدهمین نشست »درس گفتارهای نظریه و نقد هنر« 

پیوندهای پیچیده و مرزهای متداخل 
فلسفه، هنر و علوم شناختی 
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ــ به  اثولوجیــای ارســطاطالیس ـ رایــج ولــی نادرســت  بــه اصطــالح 
و  فارابــی  کنــدی،  فیلســوفانی چــون  و  نســبت داده شــد  ارســطو 
بوعلــی ســینا آن را اثــر اصیلــی از ارســطو پنداشــتند، حــال آنکــه 
از  بخش هایــی  و  اســت  نوافالطونــی  فکــری  ســنت  بــه  متعلــق 
گنجانــده  ُنه گانه هــای فلوطیــن، مؤســس نحلــۀ نوافالطونــی، در آن 
یــا تفســیر شــده اســت. بدیــن ترتیــب، فلســفۀ دورۀ اســالمی ســخت 
از آموزه هــای نوافالطونــی، از جملــه در بــاب زیبایــی، متأثــر شــد. 
ایــن بحــث می کنــد  از  ُنه گانه هایــش   از  فلوطیــن در »انئــاد« اول 
ُابژکتیــو  یــا  برون خــودی  یــا  عینــی  امــری  زیبایــی  خاســتگاه  کــه 
کتــاب ضیافــت  )ســمپوزیوم(  اســت، چنان کــه افالطــون نیــز در 
نوافالطونیــان  )بندهــای 211-210(.  را دارد  شــبیه همیــن ســخن 
زیبایــی را برون خــودی می داننــد و بــرای زیبایــی »صــورت مثالــی« 
قائل انــد. فلوطیــن حتــی در همیــن جــا بــرای زشــتی هــم صورتــی 
مثالــی در نظــر می گیــرد و از حقیقتــی عینــی بــه نــام »زشــت مطلــق« 
کــه مــاده بــه  )Absolute Ugly(   ســخن می گویــد. او بــر آن اســت 
و  باشــد  داشــته  زیبایــی  از  کامــل  بهــره ای  نمی توانــد  خــود  ذات 
کمــل صــورت مثالــی زیبایــی نیســت. چــه بــه رأی  مظهــر اتــّم و ا
فلوطیــن، »هــر چیــز متناســب بــا ظرفیتــش حصــه ای از زیبایــی 
کامــل  دارد« )نه گانــۀ اول، 6، 6، 32-33(. از همیــن رو، زیبایــی 

کنــد.  نمی توانــد در جهــان مــادی تحقــق پیــدا 
ی در همیــن زمینــه ادامــه داد: ایــن اندیشــه نــه تنهــا در فلســفۀ  و
دورۀ اســالمی چیرگــی یافــت؛ بلکــه همیــن رأی در مغــرب زمیــن 
ــاًل اولریــش  ــود؛ مث ــه ب ــۀ اصلــی زیبایــی در ســده های میان ــز نظری نی
در  خالصــه ای  از  فصلــی  زیبایــی«،  بــاب  »در  استراســبورگی: 
الهــی؛  جمــال  صفــت  دربــارۀ  کوینــاس:   ا تومــاس  خیــر؛  بــاب 
گوســتین: در بــاب دیــن راســتین. در شــرق اســالمی، ابــن  قدیــس آ
کــه  کســی بــود  هیثــم، فیزیکــدان و نورشــناس بــزرگ دورۀ اســالمی، 
بــه مقولــه »زیبایــی دیــداری« پرداخــت، و نظریــۀ  بــار  نخســتین 
کــه آن را در گفتــار نخســت شــاهکارش المناظــر  پیش  تناســباتش، 
ــر اندیشــۀ  کشــید، در سراســر قــرون وســطا و آغــاز رنســانس ایتالیــا ب
هنرپژوهــان غربــی ســلطه یافــت )ن.ک.: صالــح طباطبایــی: ابــن 
ــۀ  ــدی نظری ــم، »صورت بن ــل یازده ــه، فص ــر روزن ــم، 1397، نش هیث
ص199- رنســانس،  زیبایی شناســی  در  هیثــم  ابــن  تناســبات 
212(. امــا او نیــز چــون پیشــینیانش زیبایــی را حقیقتــی عینــی 
ــد و  یاب ــی را در ــیئی مرئ ــی ش ــوۀ بینای ــون ق ــت: »چ ــت و  نوش  پنداش
ــ کــه ذکرشــان  در آن شــیء یکــی از مفاهیــم جزئــی مقــّوم زیبایی ـ
ــ وجود داشــته باشــد و قــوۀ بینایــی بــر آن مفهــوم درنــگ  گذشــت ـ

صــورت  حس  کننــده  شــخص  نــزد  مفهــوم  آن  کنــد، 
می بنــدد، و قــوۀ تمیــز آن شــخص زیبایــِی شــیء مرئــی را 

ــه عبــارت  ک می کنــد«. ب کــه آن مفهــوم در آن هســت ادرا
کــه  گفتــه می شــود  دیگــر، چنان کــه در فلســفۀ اســالمی 
کلــی طبیعــی بــه وجــود افــرادش در خــارج وجــود دارد، 

زیبایــی نیــز در اشــیاء زیبــا در خــارج وجــود دارد.
گفــت: تــا قــرن  مترجــم دائرة المعــارف مستشــرقان در ادامــه 

کمتــر اندیشــمندی بــه زیبایــی  هجدهــم در مغــرب زمیــن نیــز 
یــا ســوبژکتیو اشــاره ای  انفســی  امــری »درون خــودی«،  همچــون 

کانــت رســید.  کــرد، تــا نوبــت بــه دیویــد هیــوم و ســپس ایمانوئــل 
ــه  ک ــد  ــتان بودن ــن رأی هم داس ــان در ای ــه اختالفاتش ــا هم ــن دو ب ای
زیبایــی امــری درون خــودی اســت. هیــوم در رســالۀ »دربــاره معیــار 
کیفیتــی  کــه اثــر بســیار مهمــی اســت، می نویســد: »زیبایــی  ذوق«، 
کــه در اشــیاء درنــگ  در خــود اشــیاء نیســت؛ بلکــه فقــط در ذهنــی 
ی، هــر ذهنــی یــک زیبایــی  و تامــل مــی ورزد وجــود دارد و از ایــن رو
متفــاوت و منحصــر به فــرد را درک می کنــد و ممکــن اســت آنچــه 
ایــن  نبایــد  و  بیابــد،  زشــت  اســت دیگــری  یافتــه  زیبــا  کســی  را 

کــرد«.  ــر دیگــری تحمیــل  یافــت خــود را ب در
ــ کــه نظریاتــش  کانــت نیز ـ کــرد:  کانــت تصریــح  ی دربــاره نظریــات  و
توجــه  کانــون  همچنــان  امــروز  همیــن  تــا  زیبایی شناســی  در 
کــه زیبایــی  ــرآن اســت  ــوه حکــم، ب ــ در نقــد ســومش، نقــد ق اســت ـ
بــه  ربطــی  زیبایــی  ک  ادرا و  اســت،  درون خــودی  صرفــًا  امــری 

شــناخت)cognition(  نــدارد و غیــر آن اســت. زیبایــی همــان 
کــه در مــا لــذت برمی انگیــزد؛ ولــی »لذتــی ناغرضمنــد«،  اســت 
ــر از  ــرف  نظ ــود و ص ــودی خ ــه خ ــیئی را ب ــا ش ــه م ک ــا  ــن معن بدی

کانــت می نویســد:  کنیــم.  یافــت  هــر چیــز دیگــری لذت بخــش در
»حکــم ذوق حکــم شــناخت نیســت؛ درنتیجــه، حکمــی منطقــی 
زیبایــی  مقــّوم  زمینــۀ  و  اســت  زیبایی شــناختی  بلکــه  نیســت 

ــود  هــم نمی توانــد غیــر از امــر درون خــودی باشــد«. از ایــن پــس ب
کــه بحــث دربــارۀ زیبایــی ســوگیری تــازه ای در فلســفه 

ــت. یاف
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امــا توجــه دانشــمندان بــه زیبایــی در پــی ایــن اقبــال 
از  شــاید  گرفــت.  شــدت  زیبایــی  مقولــۀ  بــه  فلســفی 
نوشــت  بــاره  ایــن  در  کــه  نوینــی  دانشــمندان  نخســتین 
ــاب  کت ــد، در  ــده بع ــک س ــدود ی ــه ح ک ــود  ــن ب ــز داروی چارل
بــا  پیونــد  در  )طبیعــی(  انتخــاب  و  انســان  تبــار  مهمــش 
گفــت و نوشــت  جنســیت )1871( دربــارۀ زیبایــی ســخن 
کــه : انســان ها بــه حســب قانــون انتخــاب طبیعــی چنــان 
نقــوش متقــارن و تکرارشــونده  بــه  کــه  تکامــل یافته انــد 
گرایــش پیــدا می کننــد و آنهــا را زیبــا می داننــد. ســپس 
و  وحشــی  اقــوام  پســت ترین  »آرایه هــای  می کنــد:  اضافــه 

ی  نقوشــی متقــارن و تکرارشــونده دارنــد«. بــدو
اندیشــمند  تجربــی،  روان شناســی  بنیان گــذار  فخنــر،  گوســتاو 
کــه آراء او توســط ســخنران ایــن نشســت بررســی  بعــدی ای بــود 
گشــود.  گفتــه او: فخنــر فصلــی نویــن در زیبایی شناســی  شــد و بــه 
او تنهــا چندســال بعــد از دارویــن بــه طــرح مباحــث خــود دربــارۀ 
کتــاب بســیار مهــم مقدمــه ای بــر  ک زیبایــی پرداخــت. او در  ادرا
زیبایی شناســی بــرای اولیــن بــار قوانیــن روان شناســی تجربــی را 
کــه فیلســوفان همیشــه  گفــت  کــرد و  ک زیبایــی مطــرح  دربــارۀ ادرا
»از بــاال« بــه زیبایــی نگریســته اند؛ امــا روان شــناس تجربــی بایــد »از 
پاییــن« بــه زیبایــی بنگــرد. یعنــی بایــد محــرک دیــداری را در منظــر 
آزمودنــی قــرار بدهیــم و ســپس پاســخ های آنــان را دربــارۀ زیبایــی یــا 
کنیــم. خــود او نیــز  نازیبایــی محّرک هــا بــه شــیوه ای آمــاری تحلیــل 
کــه نســبت طــول و  کــرد و مثــاًل دربــارۀ مســتطیل هایی  عمــاًل چنیــن 
گرفــت  عرضشــان متفــاوت بــود، آزمون هایــی ترتیــب داد و نتیجــه 
نســبت  کــه  را  مســتطیل هایی  آزمودنی هــا  کلــی،  طــور  بــه  کــه 
  )golden ratio(طالیــی نســبت  معــادل  عرض شــان  و  طــول 
بــود بیش تــر پســندیدند. ایــن نتیجه گیــری، بــا وجــود پیشــرفت 
کمابیــش در  ــد آمــد،  کــه در روش بررســی زیبایــی پدی عظیمــی 
ــا برون ــ خــودی  حکــم نوعــی بازگشــت بــه نظریــۀ زیبایــی عینــی ی
کــه زیبایــی در خــود شــیء وجــود دارد و نظــام  بــود؛ بدیــن معنــا 

کــی مــا آن را درک می کنــد و تشــخیص می دهــد. ادرا
ــ اســالمی در نظــر و عمل افزود:   کتــاب نگارگــری ایرانی  مؤلــف 
در  دوران ســازش  کارهــای  و  فخنــر  از  بعــد 

ــا  ــا مدت ه ــی ت ــرو پژوهش ــن قلم ــی، ای ــی علم ــۀ زیبایی شناس زمین
دچــار رکــود شــد تــا شــخصیتی بســیار مهــم بــر اســاس همــان اصــول 
کــرد: دنیــل برالیــن بــا پیش کشــیدن مفهــوم  فخنــر ایــن حــوزه را احیــا 

»پتانســیل برانگیختگــی«.
برالیــن  ســخنان  تشــریح  بــه  طباطبایــی  صالــح  ســید  ادامــه  در 
گاه  کــه هــر  گفــت: ســخن برالیــن بــه اجمــال ایــن بــود  پرداخــت و 
بــه جــز  محرکــی ســاختار عصبــی مــا را تحــث تأثیــر قــرار دهــد، 
بخش هــای  )کورتکــس(،  مــخ  قشــر  در  مغــز،  عالــی  بخش هــای 
برانگیختگــی  موجــب  ایــن  کــه  می شــوند  متأثــر  نیــز  آن  زیریــن 
موجــب  کــه  خصوصیاتــی  می گــردد.   زیبایــی  حــس  ایجــاد  و 

نوع انــد: ســه  بــر  می شــوند  برانگیختگــی  پتانســیل 
)collative(خصوصیات هم سنجی  )1

)psycho-physical(ــ فیزیکی 2( خصوصیات روان 
)ecological(خصوصیات بوم شناختی  )3

»خصوصیــات هم ســنجی« از ســنجش یــک محــرک  بــا اجــزای 
خــودش یــا ســایر محرک هــا حاصــل می شــود، ماننــد پیچیدگــی 
کــه هــر چقــدر تعــداد و تنــوع اجــزا بیشــتر باشــد پیچیدگــی آن بیشــتر 
ــا آن  کــه بــا محرک هــای دیگــر، قبــل یــا هم زمــان ب ــا تازگــی  اســت؛ ی
کــه بــا تقــارن و قرینگــی اجــزا ســنجیده  می ســنجیم؛ یــا هماهنگــی 
ــ  فیزیکــی« خصوصیاتی انــد ماننــد  می شــود. »خصوصیــات روانی 
کــه دســتگاه عصبــی مــا را تحریــک  شــدت نــور، شــدت صــدا و... 
کــه  کــه ویژگی هایی انــد  می کننــد. »خصوصیــات بوم شــناختی« 

بــه محرک هــا معنــا می بخشــند.
ــات  ــن خصوصی ــل از ای ــکات حاص ــه تحری ک ــت  ــر آن اس ــن ب برالی
بــه جــای  گــذار از آن حــد، محــرک  بــا  کــه  حــد بهینــه ای دارنــد 
لذت بخــش بــودن آزارنــده می شــود. مثــاًل هرچــه پیچیدگــی بیشــتر 
ــم؛ امــا ایــن هــم یــک حــدی دارد.  باشــد، لــذت بیشــتر هــم می بری
کــه  سیســتم عصبــی حــد بهینــه ای دارد و پیچیدگــی از آن حــد 

بیشــتر شــد دیگــر لذتــی نمی بخشــد.
ــه تشــریح نظریــات مارتین دیــل  کتــاب ابــن هیثــم ب ســپس مولــف 
کالیــن مارتین دیــل  پرداخــت و ادامــه داد: بعــد از برالیــن، نوبــت بــه 
کــه مفروضــات و مدعیــات  رســید. او در هجــده آزمایــش نشــان داد 
برابــری  کــه  کــرد  اســتدالل  اســت. همچنیــن  نادرســت  برالیــن  
احســاس  بــه  منجــر  لزومــًا  محــرک  دو  از  حاصــل  برانگیختگــی 
صــدای  اســت  ممکــن  مثــاًل  نمی شــود.  یکســان  خوشــایندی 
در  یکســانی  برانگیختگــی  موســیقی  قطعــه  یــک  بــا  خش خــش 
کننــد؛ ولی آشــکارا لذت بخشــی یکســانی  دســتگاه عصبــی ایجــاد 
ندارنــد. نظریــۀ او نوعــی بازگشــت بــه ارســطو بــود: معنــاداری عامــل 
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ِصــرف  نــه  اســت  زیباشــناختی«  »پســند  اصلــی  تعیین کننــده 
برانگیختگــی عصبــی. هــر انــدازه چیــزی معنادارتــر باشــد لــذت 
ــۀ  ــود را نظری ــۀ خ ــت. او نظری ــتر اس ــم بیش ــی ه ــی از درک زیبای ناش
ک زیبایــی وابســتۀ  شــناختی زیبایــی دانســت و ادامــه داد: »ادرا
چارچــوب  در  محرکــی  قــدر  هــر  اســت،  محــرک  معنــاداری  بــه 
معنادارتــر  ذهنی مــان  طرح واره هــای  یــا  پیشــین  دانســته های 
باشــد، یعنــی مطابقــت بیش تــری بــا آن طرح واره هــا داشــته باشــد، 
ک می شــود«.  مــا بــر اســاس معیارهــای مســلط یــا همــان  زیباتــر ادرا
مقیاس هــای برســاختۀ فرهنگــی داوری می کنیــم؛ ولــی اختــالط 
فرهنگــی می توانــد ایــن معیارهــا را تغییــر دهــد و معیارهــای جدیــد 
پیش نمونــه ای،  پســند  نظریــۀ  اســاس  بــر  شــکل گیرد.  زیبایــی 
یــا ســوبژکتیو ظاهــر  زیبایــی دوبــاره همچــون امــری درون خــودی 

می شــود. 
ی  ســمیر زکــی صاحب نظــر بعــدی بــود که دکتــر طباطبایی بــه آراء و
پرداخــت و از او بــه عنــوان مبــدع زیبایی شناسی ــ عصب شــناختی 
کتــاب طراحــی موفــق بــر پایــۀ علــوم اعصــاب  کــرد. مترجــم  یــاد 
اســتفاده  بــا  مهــم  پژوهــش  زکــی چهــار  گفــت: ســمیر  شــناختی 
تشــدید  کمــک  بــه  کارکــردی  عکس بــرداری  تکنیــک  از 
مغناطیســی)fMRI( در زمینــۀ زیبایی شناســی عصب شــناختی 
دارد: در پژوهــش اول »هم بســته های عصبــی زیبایــی« نشــان داد 
کــه از ســوی آزمودنی هــا زیبــا شــمرده می شــوند  کــه محرک هایــی 
ــم  ــۀ چش ــت حدق ــانی در پش ــۀ پیش ــخ را در ناحی ــر م ــی از قش بخش
کــه بــه اختصــارOFC  خوانــده می شــود بیشــتر تحریــک می کنــد. 
در پژوهــش دوم »بــه ســوی نظریــۀ مغزبنیــاد زیبایــی« نشــان داد 
کــه افزایــش فعالیــتOFC  در خصــوص محرک هــای شــنیداری 
زیبــا نیــز مشــاهده می شــود. پژوهــش ســوم بــه نوعــی تالقــی فلســفۀ 
ک  کــه ادرا کانــت بــر آن بــود  کانــت و عصب شناســی زیبایــی بــود. 
ک شــناختی اســت. ســمیر زکــی  کلــی جــدای از ادرا زیبایــی بــه 
کانــت را  کوشــید تــا درســتی ایــن ســخن  در پژوهــش ســوم خــود 
کــه  کانــت بــود  نشــان دهــد. پژوهــش چهــارم زکــی بــاز رجــوع بــه 
ک زیبایــی  ک امــر واال)sublime(  بــا آمیــزه ای از ادرا گفتــه بــود ادرا
کــه درســتی ایــن  کوشــید  و حــس تــرس همــراه اســت. ســمیر زکــی 
یــت چنیــن  کانــت را نیــز بــا اســتفاده از اســکن مغــزی هنــگام رؤ رأی 

ــد. ــان ده ــری نش مناظ
کــه بــر ایــن آزمایش هــا وارد شــده آن اســت  یکــی از چندیــن نقــدی 
OFC  بخشــی از مغــز اســت  بــر اســاس پژوهش هــای دیگــر،  کــه 
ــع می ســنجد. در مــورد  ــاداش مــورد توق ــا پ یافتــی را ب ــاداش در ــه پ ک
کــه آزمونگــر )بــا توجــه بــه قــدرت  گفــت  ایــن آزمایش هــا می تــوان 
ک زیبایــی را  تفکیــک زمانــی پاییــنfMRI( ( بیشــتر پیامدهــای ادرا

ک زیبایــی را. می ســنجد و نــه خــود فراینــد ادرا
کــه  و باالخــره رامــا چانــدران آخریــن نظریه پــردازی بــود 

ی در ایــن نشســت مــورد بررســی و تحلیــل قرار گرفت:  آراء و
کــه در ســال های اخیــر  راماچانــدان عصب شناســی اســت 
کــرده اســت. او  ک زیبایــی  کارهــای بســیاری دربــارۀ ادرا

مربــوط  زیبایــی  ک  ادرا بــه  را  مغــز  یــک  پامینرژ دو کــز   مرا
ک زیبایــی بــه  کــه فراینــد ادرا می دانــد و مدعــی اســت 
افزایــش  بــه  منجــر  کــه  خاصــی  شــناختی  کارکردهــای 

پامینــی مغــز می شــوند مربــوط اســت.  کــز دو فعالیــت مرا
کارکردهــای شــناختی عبارت انــد از انتقــال   بــه رأی او، ایــن 

یکاتورگونــه در بخشــی از شــکل یــا فــرم  کار نقطــه اوج )اغــراق 
کــی )تجمیــع بخش هــای مجــزای شــیء  گــروه بنــدی ادرا شــیء(؛ 
بــه منظــور معنابخشــی تــازه بــه آن مجموعــه(؛ تضــاد )تبایــن متــن 
ــه منظــور بازشناســی شــیء از پیرامونــش(؛  و حاشــیه های شــیء ب
جداســازی )تفکیــک وجهــی از وجــوه  بــارز شــیء همچــون ویژگــی 
اســاس  بــر  شــیء  )بازتفســیر  جامع نگــری  تقــارن؛  آن(،   معــّرف 
گذشــته(؛ تکرارشــوندگی و نظــم؛ تــوازن )یافتــن وزن هــای  تجــارب 
ــک  ــر ی ــخنران ه ــتعاره. س ــیء(؛ و اس ــر ش ــان در تصوی ــری یکس بص
از  به ویــژه  گویــا،  ارائــۀ مثال هایــی  بــا  به تفصیــل  را  فــوق  مــوارد  از 
کتــاب طراحــی موفــق بــر پایــۀ علــوم اعصــاب  ترجمــۀ تــازه اش از 

کــرد. شــناختی )نشــر روزنــه، 1397(، تبییــن 
کوششــی  دکتــر طباطبایــی ســخن خــود را چنیــن بــه پایــان بــرد: 
کردنــد،  آغــاز  زیبایــی  ک  ادرا چگونگــی  دربــارۀ  فیلســوفان  کــه 
ــا پیدایــش شــاخۀ نــورس؛ ولــی پرچالــش زیبایی شناســی  کنــون ب ا

می توانــد  آنچــه  اســت.  گســترش  حــال  در  عصب شــناختی 
اســتواری  دهــد،  نشــان  را  تــازه  کوشــش های  ایــن  کارایــی 
کــه زیبایی شناســی عصب شــناختی  پاســخ هایی خواهــد بــود 

بایــد بــه پرســش های دیرپــای مــا دربــارۀ زیبایــی بدهــد.
بــا  هنــر  نقــد  و  نظریــه  درس گفتارهــای   سلســله  اســت  گفتنــی 

برجســته  صاحب نظــران  از  دعــوت  بــا  و  عالقه منــدان  حضــور 
یافــت. خواهــد  ادامــه  هنرپژوهــی  حوزه هــای 
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شــمایل حضــرت عبــاس)ع( در فرهنــگ مــردم ایــران جایگاهــی ویــژه 
نهــر  تنهــا درون  گاه  بــا مشــک، علــم و شمشــیر،  ایــن شــمایل  دارد. 
ی پــای  گاه بــا دســت های قطــع شــده رو گاه در نبــرد بــا مــارد،  علقمــه و 
گاه در  گرفتــن مشــک از رقیــه)س( و  گاه در حــال  امــام حســین)ع(، 
گرفتــن از امــام حســین)ع( و ... از نقش هــای رایــج  حــال اجــازه زرم 
ــه  ــن مقال ــت. ای ــوده اس ــخ ب ی ــول تار ــی در ط ــیعه ایران ــمایل نگاران ش ش
ــا  ــرد ب ــاس)ع( در نب ــرت عب ــمایل حض ــی ش ــه بینامتن ــدف مطالع ــا ه ب
مــارد در اثــر میــرزا علــی شــفائی نگاشــته شــده اســت و در تــالش اســت 
از ســوی  کــه  را  ایــن شــمایل  گفتمــاِن  بــودِن  یخــی  تار ادعــای صرفــًا 
مخاطبــان  و  منتقــدان  یخ نــگاران،  تار نــگاران،  شــمایل  از  بســیاری 
مطــرح شــده بــه چالــش بکشــاند. بــه عبارتــی ایــن پژوهــش بــا روش 
یکــرد بینامتنــی بــر آن اســت تک ارجاعــی بــودن ایــن  نشانه شناســی و رو
یکــرد  شــمایل را مــورد بررســی و چالــش قــرار دهــد و بــا بهره جســتن از رو
کریســتوا، نشــان دهــد  نظریــه ادبــی بینامتنیــت و مبتنــی بــر روش یولیــا 
ــا مــارد و مشــک، علــم  ــر نبــرد ب ــه گفتمــان فتــوت از طریــق تصوی چگون
و شمشــیر در دســت شــمایل ایــن شــخصیت مهــم اســالمی در کنــار 
یخــی ایشــان ایجــاد و در طــول پنــج قــرن از طریــق شــبکه  گفتمــان تار

بازتولیــد شــود.  بینافرهنگــی درهم تنیــده ای 

ــرزا  ــر می ــا مــارد در اث ــرد ب الــف( تشــریح شــمایل حضــرت عبــاس)ع( در نب
علــی شــفائی

میــرزا علــی شــفائی )میــرزا اصالن(، متولد 1327 روســتای خشــکناب- 
هریــس، نقــاش قهوه خانــه ای و پرده خــوان، تعزیه خــوان و نقالــی اســت 
کــرده  آغــاز  را به طــور خودآمــوز  پــرده  از ســن 18 ســالگی نقاشــی  کــه 
ــرت  ــمایلی از حض ــش، ش ــن پژوه ــه در ای ــورد مطالع ــمایل م ــت. ش اس
ی  کــه در حــال نبــرد بــا مــارد میباشــد. و ی اســت  عبــاس)ع( در اثــر و
کارگاه پنــج  ایــن اثــر را در ســال 1397 بــه ســفارش فرهنگســتان هنــر در 

روزه »حماســه حســینی در آیینــه خیــال« خلــق نمــوده اســت.

یــک  مــارد  بــا  نبــرد  در  عبــاس)ع(  بــا مصورســازی حضــرت  شــفائی 
شــبکه متنــی در خصــوص ایــن شــمایل شــیعی و پیام هــای آن شــکل 
می دهــد تــا بــر تأثیرگــذاری آن بیفزایــد. ایــن شــمایل دارای دو نظــام 

1  ( دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشگاه تهران.

 

دوسویگی ارجاعی شمایل حضرت عباس)ع( 
در نبرد با مارد بن صدیق در اثر استاد میرزا علی شفائی

ــاد  کــه دو نظــام ی کنــون جــای آن اســت  نوشــتاری و تصویــری اســت. ا
گانــه بررســی شــوند. شــده جدا

1. نظام نوشتاری

شــفائی در جای جــای اثــر خــود از نوشــتار اســتفاده نمــوده اســت؛ ولــی 
کــه ایــن پژوهــش صرفــًا بــه مطالعــه شــمایل های در حــال نبــرد  از آنجــا 
می پــردازد، تنهــا همیــن بخــش را مــورد مطالعــه قــرار می دهــد. بــاالی 
ســر و بیــن دو شــخصیت در حــال نبــرد نوشــته شــده: »نبــرد حضــرت 
عبــاس 34 )علیه الســالم( بــا مــارد بــن ســدیف ملعــون«. بــر ایــن اســاس 
کیفیــت قتــل مــارد مراجعــه می کنیــم.  بــه مقاتــل و روایــات بــرای یافتــن 
ئــی داشــته  بــه نظــر می رســد شــفائی در نــگارش ایــن نــام، غلــط امال
کتــب مقاتــل در صحــت وقــوع ایــن حادثه اتفــاق نظر  اســت، همچنیــن 
ی را  کیفیــت قتــل و کــه بســیاری از مقاتــل مــارد و  ندارنــد بدیــن معنــی 
کــه وجــود چنیــن فــردی را رد و تکذیــب  ــی از آنجــا  ــد؛ ول در خــود ندارن
یخــی را  کــه ایــن ماجــرای تار بــه منابعــی رجــوع می کنیــم  نمی کننــد 

بیــان نموده انــد.

ی  »مــارد بــن صدیــق از جملــه دلیــران لشــکر عمــر بــن ســعد بــود. و
عبــدود،  بــن  عمــرو  و  خیبــری  مرحــب  هماننــد  هیــکل  قــوی  مــردی 
هیبتــی  و  هیــکل  قــوی  بدنــی  و  بلنــد  قامتــی  دارای  و  رشــید  بســیار 
ــز ۀ  ــن داشــت و نی ــه ت کــه زره محکمــی ب ــی  ــود. مــارد در حال متوحــش ب
بلنــدی در دســت و خــود مخروطــی شــکل بــر ســرش بــود ســوار بــر اســبی 
قــوی هیــکل بــه میــدان آمــد و فریــاد زد: ای جــوان شمشــیرت را بینــداز، 
کــه بــه ســوی تــو آمــده قلبــی پــر عطوفــت دارد و بــا  کســی  کــه  و بــدان 
کــه بــا ایــن ســیما و منظــر  مهربانــی دلــش بــه حــال جوانــی تــو می ســوزد 
کــه بــا ایــن عظمــت  کشــته شــود و بــه عــالوه ننــگ دارم  ی  بــه دســت و
جثــه و شــجاعت، جوانــی را بکشــم! بهتــر اســت موعظــه مــرا بپذیــری و 
کنــی و باالخــره حضــرت)ع( را بــا بیانــی چنــد موعظــه  تــرک مخاصمــه 
کرد«)دشــتی، 1386: 115(. حضــرت ابوالفضــل)ع( در جوابــش فرمــود: 
ماننــد  آنهــا  لیکــن  شــنیدم  را  تــو  شــیوای  ســخنان  خــدا  دشــمن  ای 
کــه  کــه در زمیــن شــوره زار بپاشــند، خیلــی دور اســت  بــذری اســت 
ــال نجاتــش بخشــی و  ــان ب ــا از طوف کنــد ت ــو  عبــاس)ع( خــود را تســلیم ت
کــه از  امــا از حذاقــت مــن ســخن رانــدی، ایــن نســبت میراثــی اســت 
خانــدان نبــوت بــه مــا رســیده و مــا فدایــی دیــن هســتیم و بــه شــهادت 
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کریم و در  بــر ســختی ها شــا و  افتخــار می کنیــم و در مصائــب صابــر 
یــم. امــا تــو ای مــارد، از فضایــل محرومــی  تمامــی امــور بــر خــدا تــوکل دار
و خصــال اســالمی در تــو نیســت. نســبت مــن بــه رســول خــدا)ص( 
از  کــه  نبــوت هســتم و آن  از شــجرۀ طیبــۀ  می رســد و مــن شــاخه ای 
ایــن شــجره باشــد مؤیــد مــن عنــداهلل بــوده و هیــچ وقــت تحــت قیــود و 
کــه  گفتگوهــا بــود  بندگــی ابنــاء زمــان واقــع نخواهــد شــد. در بیــن ایــن 
کــرد و از جــا جســت و ســر نیــزۀ مــارد  حضــرت عبــاس)ع( خــود را مهیــا 
گرفــت و از دســت او درآورد و بــا نیزۀخــودش بــر ســینۀ او زد و از اســب  را 
بــه زمینــش انداخــت، لشــکریان مبهــوت شــدند و چــون دیگــر مــارد 
طاقــت جنگیــدن نداشــت، شــمر بــن ذی الجوشــن فریــاد زد: مــارد را 
یابیــد؛ امــا حضــرت ابوالفضــل)ع( مهلتــش نــداد و ســر از تنــش جــدا  در

.)116 ســاخت)همان: 

2. نظام تصویری

شــمایل حضــرت عبــاس)ع( در نبــرد بــا مــارد بخشــی از اثــر شــفائی 
ــه ایــن پژوهــش اســت. عناصــر اصلــی تصویــری  کــه مــورد مداق اســت 

از: عبارت انــد  آن 

کــه درون ســینه  شــمایل حضــرت عبــاس)ع(: در یــک دســت شمشــیری 
ی دوش همــان دســت مشــک آب و در دســت دیگــر  مــارد فــرو رفتــه و رو

علــم یــا پرچــم مزیــن بــه آیــه شــریفه »نصــر مــن اهلل و فتــح قریــب« اســت؛

ــا  شــمایل مــارد بــن صدیــق: شمشــیر حضــرت عبــاس)ع( از فــرق ســر ت
ی قــرار دارد و  ی را شــکافته و در میانــه قفســه ســینه و وســط ســینه و
ی جــاری اســت، بــا یــک دســت شمشــیرش را بــاال بــرده اســت؛ خــون و

کربال/ محل قتل مارد به دست حضرت عباس)ع(؛ مکان: 

زمــان: روز عاشــورای ســال 61 هجــری/ لحظــه قتــل مــارد بــه دســت 
عبــاس)ع(. حضــرت 

3. بررســی تطبیقــی و بینانشــان هاِی نظــام نوشــتاری و نظــام 
تصویــری

کــه  اســت  عناصــری  دارای  تصویــر  شــد،  مالحظــه  کــه  همانطــور 

قــرار  تصویــر  کنــار  در  نوشــتار  گــر  ا اســت.  متفــاوت  نوشــتار  بــا 
واحــد  روایــت  یــک  نوشــتار  و  کــه تصویــر  نبــود  بــاور  قابــل  نداشــت، 
کنــش  کننــد. »از مهم تریــن اصــول روایــی، زمــان و مــکان و  را بیــان 
ــری از  ــت نوشــتاری و تصوی اســت«)نامورمطلق،1394: 275(. دو روای
نظــر زمانــی و مکانــی و کنشــی متفــاوت هســتند. حضــرت، زمانــی مــارد 
کــه او ســوار اســب نبــوده، همچنیــن حضــرت ســر او را از  را می کشــد 
ــارد انجــام می دهــد  ــزه خــوِد م ــا نی کار را ب بدنــش جــدا می کنــد، و ایــن 
در حالیکــه در تصویــر، مــارد هــم ســوار اســب اســت)مغایرت زمانــی 
و مکانــی( هــم برشــی عمــودی از فــرق ســر تــا قفســه بــه او وارد شــده 
کشــته شــدن بــا شمشــیر حضــرت  کنشــی( و هــم در حــال  )مغایــرت 
کنشــی(. همچنیــن بعیــد بــه نظــر می رســد  عبــاس)ع( اســت)مغایرت 
کــه حضــرت بــا مشــک بــه  کــه ماجــرای ایــن قتــل مربــوط بــه زمانــی باشــد 
طــرف علقمــه بــرای آوردن آب رفتــه بودنــد؛ در حالی کــه مشــک بــر دوش 
یخــی اذعــان  ایشــان تصویــر شــده اســت. از دیگــر ســو هرچنــد منابــع تار
کــه حضــرت عبــاس)ع( پرچمــدار ســپاه امــام حســین)ع( بودنــد  دارنــد 
کــه  )قمــی، 1375: 420(؛ ولــی هیچیــک به تصریــح بیــان نکرده انــد 
حضــرت در زمــان جنــگ بــا مــارد هــم آن علــم را در دســت داشــتند. در 
واقــع شــفائی، کل صحنــه نبــرد را در یــک تصویــر و بــا یــک زمــان و مــکان 
کنــش ارائــه داده در حالیکــه نــه تنهــا زمان هــا و مکان هــا متفــاوت بــا 
ــن  ــه ای ــاوت دارد و ب ــی تف کل ــور  ــه ط ــز ب ــش نی کن ــه  ــتند؛ بلک ــخ هس ی تار
کــرده و از طریــق وحــدت  یــخ نوشــتار را دســتکاری  ترتیــب تصویــر، تار
ــرای  کنشــی روایت هــای خــرد ب کنــش زمانــی و مکانــی و  بخشــی بــه پرا

کــرده اســت.  کالن اســتفاده  ســاختن یــک روایــت 

ــر  ــارد در اث ــا م ــرد ب ــاس)ع( در نب ــرت عب ــمایل حض ــی ش ــاع ضمن ب. ارج
ــرزا علــی شــفائی می

بــا مشــاهده ایــن تفاوت هــای بــزرگ بیــن نظــام نوشــتاری و تطبیقــی 
گونــی داشــت. فرضیــه اول اینکــه می تــوان  گونا می تــوان فرضیه هــای 
کالن روایــت در خصــوص حضــرت عبــاس)ع(  کــرد مصــِور یــک  ادعــا 
ــه آن جنــاب را  ــوط ب کــه تعــدادی از روایت هــای خــرد مرب کــرده  ایجــاد 
ــًا  ــر صرف ــت اث گف ــوان  ــیس می ت ــث میمس ــاظ بح ــه لح ــود دارد و ب در خ
ــا دخالــت هنرمنــد بیــان  یخــی ب ــع تار یخــی دارد. یعنــی وقای ارجــاع تار
کــه هنرمنــد منبــع ارجاعــی دیگــری  شــد ه اند. فرضیــه دوم ایــن اســت 
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کــه شــفائی در  یخــی نــدارد. از آنجــا  ی صرفــًا ارجــاع تار داشــته و اثــر و
بــا  نبــرد  در  اســب حضــرت عبــاس)ع(  بــر  خصــوص شــمایل ســوار 
مــارد در مصاحبــه بــا نگارنــده، مســئله متأثــر بــودن از قوللــر آقاســی را 
کــرده اســت، در حقیقــت متأثــر بــودن از پیشــمتنی تصویــری هم  مطــرح 
مطــرح اســت و ایــن امــر فرضیــه اول را زیــر ســوال می بــرد. خوشــبختانه 
در ایــن مــورد، شــمایل حضــرت عبــاس)ع( در نبــرد بــا مــارد از ایــن 
اســتاد نقاشــی قهوه خانــه ای موجــود اســت. عناصــر مشــترک میــان ایــن 
کــه در ایــن مرحلــه  شــمایل حضــرت در ایــن دو اثــر بــه حــدی هســتند 
ــر قوللــر آقاســی ضــروری بــه نظــر می رســد. مطالعــه شــمایل حضــرت اث

ــر  ــارد در اث ــا م ــرد ب ــاس)ع( در نب ــی شــمایل حضــرت عب 1. بررســی بینامتن

ــاه  ــزاده ش ــگاره امام ــه دیوارن ــوط ب ــن مرب ــن مت ــداد و دومی ــب بغ در مکت
یــد اصفهــان اســت. در ایــن آثــار نیــز شــمایل حضــرت عبــاس)ع( در  ز
نبــرد بــا مــارد بــه همــان شــیوه مذکــور ترســیم شــده اســت؛ امــا علــم وجــود 
ندارد)تصویــر 3(. لــذا مطالعــه بینامتنــی درون متــون تصویــری ایرانــی 

ــان می رســد.  ــه پای در اینجــا ب

کشــیدن شــمایل  کــه ایــن شــیوه  بدیــن ترتیــب بررســی ها نشــان داد 
یخــی  حضــرت عبــاس)ع( در نبــرد بــا مــارد، صرفــًا بــر اســاس منابــع تار
از  ضمنــی  و  صریــح  الهامــات  اســاس  بــر  بلکــه  نیســت؛  روایــی  و 
تنهــا  یخــی  تار گفتمــان  لــذا  و  هســت  نیــز  موجــود  پیشــمتن های 
قهوه خانــه ای  نقاشــی  بازمانــدگان  آخریــن  آثــار  بــر  کــم  حا گفتمــان 

ــرزا علــی شــفائی می

ــز  ــی نی ــر آقاس ــین قولل ــر حس ــاس)ع( در اث ــرت عب ــارک حض ــمایل مب ش
عــدم وجــود علــم در دســت  از  الهــام شــفائی غیــر  منبــع  بــه عنــوان 
ــه  ک ــد  ــر می رس ــه نظ ــن ب ــذا چنی ــت؛ ل ــفائی اس ــر ش ــابه اث ــرت، مش حض
کلیــات متأثــر از قوللــر آقاســی بــوده و در جزئیــات بــا ســبک  شــفائی در 

شــخصی خویــش عمــل نمــوده اســت)تصویر 2(.

گاهــی  کــه آیــا ایــن مصــِور، شــمایل مذکــور را بــا آ در خصــوص ایــن ســؤال 
یخــی و روایــی تصویــر نموده اســت بــه نظــر می رســد ایــن اثــر  از اســناد تار
متأثــر از پیــش متن هــای موجــود بوده اســت. در خصــوص ایــن شــمایل 
کــه  اســت  موجــود  صفــوی  و  زنــد  قاجــار،  دوره  از  پیش متن هایــی 
پرداختــن بدانهــا از حوصلــه ایــن پژوهــش خــارج اســت. نخســتین متــن 
کنــون در ایــن خصــوص مربــوط بــه دوره صفــوی  شناســایی شــده تــا 
ــی بغــدادی  ــر فضول ــرن دهــم و یازدهــم( اث کتــاب حدیقه الســعداء )ق و 

نیســت و فرضیــه صرفــًا میمسیســی بــودن ایــن شــمایل ها رد و فرضیــه 
سمیوســیس در ایــن خصــوص تأییــد می گــردد؛ امــا بــه دنبــال پاســخ 
ــه  ــس چ ــت پ ــی نیس یخ ــًا تار ــان صرف گفتم ــن  ــر ای گ ــه ا ک ــؤال  ــن س ــه ای ب
ــی  ــیوه بینامتن ــه ش ــش را ب ــت؟ پژوه ــم اس ک ــر حا ــر اث ــری ب ــان دیگ گفتم

می دهیــم.  ادامــه 

2. بررســی تطبیقــی مشــک، علــم و شمشــیر شــمایل حضــرت 
عبــاس)ع( بــا فتوتنامه هــا

کــه چــرا بــرای معرفــی حضــرت در آثــار اســالمی،  بــه دنبــال ایــن ســؤاالت 
گرفتــن در دســت ایشــان انتخــاب  ــرار  ــرای ق مشــک، علــم و شمشــیر ب
شــده اســت و چــرا شمشــیر حضــرت بــه حالــت فــرو رفتــه در ســینه 
ی نشــان داده شــده  ــدن و ــی در ب ــرش طول کننــده یــک ب ــارد و ایجــاد  م
ــی از  ــوان یک ــا به عن ــه فتوتنامه ه ــه ب ــه مراجع ک ــد  ــر می رس ــه نظ ــت، ب اس
گشــا  راه  ایــن مرحلــه  در  پیشــمتن های مصــوران مســلمان می توانــد 

تصویر 1( میرزا علی شفائی، 1397، به سفارش فرهنگستان هنر، شمایل حضرت عباس)ع( در نبرد با مارد در وسط تصویر.
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باشــد؛ لــذا در ایــن قســمت از پژوهــش، مشــک، علــم و شمشــیر درون 
کیفیــت قتــل  دســت شــمایل ســوار بــر اســب حضــرت عبــاس)ع( و 

مــارد مــورد بررســی تطبیقــی بــا فتوتنامه هــا قــرار می گیــرد.

یشــه فتــی  »جوانمــردی معــادل فارســی لفــظ فتــوت اســت. فتــوت از ر
بــه معنــای جــوان و فتــوت در حقیقــت یکــی از شــئون تصــوف اســت. 
کــه خــود را فتــی می نامیدنــد، می گفتنــد یــک  کســانی  در عالــم اســالم 
کنــد  صوفــی بایــد فتــی باشــد و در فتــوت بــه حضــرت علــی)ع( تأســی 
کــه از نظــر صوفیــه یــا اصحــاب فتــوت تعبیــر »ال فتــی اال علــی«  چــرا 
اولیــن  کــه  معناســت  ایــن  بــه  علــی)ع((  جــز  جوانمــردی  )نیســت 
یخــی مطــرح نیســت؛ بلکــه  جوانمــرد علــی)ع( بــود. در اینجــا بحــث تار

مصــوران حفــظ شمشــیر در دســت حضــرت عبــاس را بــه عنــوان آداب 
ــد.  ــراث آورده ان ــن می ــر ای ــد ب کی ــرای تأ ــان ب ــمایل نگاری ایش ــوم ش و رس

کیفیــت  امــا در مــورد اینکــه چــرا علیرغــم بیــان روایــات و مقاتــل در 
در  مــارد  ســینه  درون  را  شمشــیر  دارنــد  اصــرار  مصــوران  مــارد،  قتــل 
ی را  کــه از فــرق ســر تــا ســینه او شــکافته و بــدن و کننــد  حالــی تصویــر 
کــرده اســت نیــز بایــد در فتــوت نامه هــا جســتجو نمــود. »در  بــه دو نیــم 
کفــر و ظلــم بــه ســتیز بــا ایمــان برخاســته بــود. یزیــد بــر  کربــال تمــام  واقعــه 
کــرده  ســپاهی دســت پرورده فرمــان می رانــد و میــراث پــدر را تصاحــب 
بــود. حســین بــن علــی)ع( بــا جمعــی انــدک از خانــدان و یارانــش بــا او 
کشــته شــدند؛ امــا از  بیعــت نکردنــد. آنهــا بــر رفتــار خــود پــای فشــردند و 

کــه بــه آن ایمــان داشــتند دســت برنداشــتند«)والیتی، 1392،  اصولــی 
کــه از راه خــود برنمی گشــتند  ج1: 273(. »خانــدان نبــوت چنــان بودنــد 
فتــوت  نشــان  ایــن خــود  دنبــال می کردنــد.  را  اســتوار هــدف خــود  و 
کاشــی در ذکــر چنیــن  ــرزاق  کمال الدیــن عبدال اســت«)همان: 274(. 
کــه چــون  کســی توانــد بــود  خصیصــه ای می گویــد: »و صاحــب فتــوت 
ی دل را از آن برگردانیــد، هرگــز با  کــرد و رو َکــَرم  نیــت رجــوع از چیــزی جــز 
آن معــاودت ننمایــد، و خاطــر امــکان عــود او را در دل نگذرانــد، چــه از 
ضــرورت و لــوازم فتــوت عزمــه الرجــال و قــوت مصابــرت بــر امــور و ثبــات 
اســت و هیــچ مقــام از فتــوت بــل هیــچ قــدم بــی آن ممکــن نگــردد و 

کاشــی، 1369: 482و483(. درســت نیایــد«) عبدالــرزاق 

امــام  از  امــا  شــد،  خواهــد  کشــته  می دانســت  عبــاس)ع(  حضــرت 
کــف نهــاد و در قلــب دشــمن  ــد. جــان را در  ی برنگردان حســین)ع( رو
فــرو رفــت و آنقــدر جنگیدنــد تــا کشــته شــد. ایــن نیســت جــز منت هــای 
کــه نقــد جــان اســت، چنان کــه در تفســیر کشف االســرار آمــده  فتــوت 
ی حقیقــت  از رو اســت: »جــان در مشــاهده جــالل و جمــال مولــی 

کــه  یــخ معنــوی یــا انفســی مطــرح اســت. روایــت می شــود  بحــث در تار
در جنــگ احــد وقتــی ســپاه اســالم در حــال شکســت خــوردن بــود، 
علــی)ع( بــا شــجاعت جنگیــد و در آن هنــگام جبرئیــل از آســمان نــدا 
داد: »ال فتــی اال علــی ال ســیف اال ذوالفقــار«، )نیســت جوانمــردی جــز 
علــی)ع( و هیــچ شمشــیری نیســت جــز ذوالفقــار(« )پازوکــی، 1384: 
کتــاب آییــن جوانمــردی، اســالم را بــه دو حلقــه  کوربــن در مقدمــه   .)45
والیــت  دایــره  اســت  معتقــد  ی  و می کنــد.  تقســیم  والیــت  و  نبــوت 
کــه  ی اینهاســت  پــس از دایــره نبــوت می آیــد و فتــوت جامــع هــر دو
ــم  ــی)ع( و خات ــام عل ــب آن ام ــم)ع(، قط ــرت ابراهی ــذارش حض گ ــه  پای
ترتیــب  بدیــن  اســت)کوربن،1382: 8(.  آن حضــرت حجت)عــج( 
کــردن ذوالفقــار بــرای امیرالمؤمنیــن از ابتــدای  اصــرار مصــوران بــر تصویــر 
ــر قطــب فتــوت بــودن ایشــان اســت  کیــد ب ــرای تا آغــاز شــمایل نگاری ب
کــه نمــاد آن ذوالفقــار اســت و ال فتــی اال علــی ال ســیف اال ذوالفقــار 
کــه فرزنــدان علــی بــن ابــی طالــب)ع( در فتــوت میــراث دار   و از آنجــا 
می رســد  نظــر  بــه   )122 ج1:  113()والیتــی،   :1382 یند)افشــاری،  او
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کار جوانمــردان است«)رشــیدالدین میبــدی، ج1، 1371:  کــردن،  بــذل 
کــه از جانــب شــمر برایــش آمــد را  ی همچنیــن امان نامــه ای  762(. و
کیفیــِت  نپذیرفــت2. لــذا بــه نظــر می رســد اصــرار بــر رســِم اینچنیــِن 
ــر  کف ــپاه  ــدن س ــود ش ــان دادن ناب ــه نش ــرار ب ــت اص ــارد در حقیق ــل م قت
بــه دســت حضــرت عبــاس)ع( یــا نابــود شــدن ســپاه شــر توســط ســپاه 
کنــار نمایــش قــدرت  خیــر بــه فرماندهــی حضــرت عبــاس)ع( اســت در 

ــان.  ــانی ایش ــوق انس ــگاوری ماف ــی و جن بدن

گفــت »جوانمــردی  امــا بــه دنبــال چرایــی انتخــاب مشــک و علــم بایــد 
کــه بــه عنــوان  حضــرت عبــاس بــن علــی)ع( زبــان زد اســت، آنــگاه 
کــه از آب  کــه بــه ســقایی رود، و آنــگاه  سپهســاالر ســپاه حاضــر شــد 
بودند)والیتــی،ج1:  عطشــان  کودکانــش  و  بــرادرش  چــون  ننوشــید، 
275(. همچنیــن در فتوتنامه هــا آمــده اســت: »حضــرت محمــد)ص( 
میــان امیرالمؤمنیــن را بســت و امیرالمؤمنیــن میــان ســلمان را. ]...[ 
بــه ســلمان می رســانند. ســقایان  ســلمانیان نیــز پــس از عبیــد نصــر 
کوفــی و بعــد از او ابوالفضــل عبــاس اســت.]...[  پیشوایشــان ســلمان 
علــم داران نســب خــود را بــه ســهیل بــن عامــر رومــی و از او بــه حضــرت 
عبــاس)ع( و از او بــه مالــک اشــتر نخعــی و از او بــه حمــزه ســید الشــهدا 
اصــرار  ترتیــب  بدیــن   .)166 و   165 ج2:  می رســانند]...[«)همان، 
شــمایل نگاران مســلمان بــر تصویــر مشــک و علــم در دســتان حضــرت 

عبــاس)ع( نیــز مشــخص می گــردد.

گفــت شــمایل نگاران حضــرت عبــاس)ع(  در جمع بنــدی می تــوان 
متبرکــه،  بقــاع  و  قهوه خانــه ای  نقاشــی های  یشــی،  درو پرده هــای  در 
کاشــی و نقاشــی پشــت شیشــه و آینــه، نقاشــی  گــچ و  ی  نقاشــی رو

مــا  »خواهــرزادگان  زد:  فریــاد  و  ایســتاد  حســین)ع(  اصحــاب  برابــر  و  آمــد  شــمر   )  2
کجاینــد؟ عبــاس و جعفــر و عبــداهلل و عثمــان پســران علــی بــن ابــی طالــب)ع( پیــش 
گفــت: شــما خواهــرزادگان مــن در امانیــد، آن  گفتنــد: چــه می خواهــی؟  او رفتنــد و 
گفتنــد: لعنــت بــر تــو و بــر امانــت، مــا را امــان می دهــی و زاده رســول  جوانــان بــه او 
اهلل در امــان نیســت؟ در روایتــی عبــاس)ع( بــه او فریــاد زد: دســتانت بریــده بــاد، بــد 
کــه بــرادر و آقــای خــود،  امانــی بــرای مــا آوردی، ای دشــمن خــدا بــه مــا دســتور می دهــی 
کنیم؟«)قمــی، 1375:  یــم و از لعینــان و لعیــن زادگان اطاعــت  حســین)ع( را بگذار

)276 و   275
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اصفهــان،  یــد  ز شــاه  بقعــه  عاشــورایی  دیوارنگاره هــای  احمــد،  خامه یــار، 
.islamicshrines.net الکترونیکــی(  )نســخه   1393

بنیــاد  تهــران،  نیــاوران،  فرهنگســرای  تــا  قهوه خانــه  از  هــادی،   ســیف، 
.1395 نیــاوران،  هنــری  آفرینش هــای 

چــاپ ســنگی و ... قصــد در معرفــی ایــن شــمایل بــه عنــوان میــراث دار   
بــر حــق فتــوت امیرالمؤمنیــن علــی)ع( و پــدر ســقایان و علــم داران در 

داشــته اند.  فتــوت 

ج. ارجاع دوسویه و داللت دوگانه

نبــرد  در  عبــاس)ع(  حضــرت  شــمایل  شــد  مالحظــه  کــه  همانطــور 
یخــی از طریــق  گونــه ارجــاع اســت: یکــی ارجــاع تار بــا مــارد دارای دو 
میمســیس و دیگــری ارجــاع بینامتنــی از طریــق سمیوســیس. ایــن دو 
گونــه ارجــاع باعــث شــده ایــن اثــر از یــک متــن صریــح و تــک الیــه خــارج 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــل ش ــه تبدی ــد الی ــی و چن ــن ضمن ــک مت ــه ی و ب
یخــی،  تار خوانــش  ایــن  بلکــه  نیســت؛  یخــی  تار نقــل  فقــط  موضــوع 
اســاس  بــر  نخســت  ســطح  در  اســت.  آن  نخســت  ســطح  خوانــش 
یــخ، شمشــیر و علــم در دســت ایشــان قــرار داده  روایــات و احادیــث و تار
کیــدی بــر قــدرت بدنــی و جنــگاوری حضــرت دارد و  کــه تأ شــده اســت 
کیــد بــر جوانمردی  کــه تأ مشــک در دســت ایشــان قــرار داده شــده اســت 
ــوط  کــودکان حــرم دارد. در ســطح دوم، خوانــش مرب حضــرت در حــق 
گــذر  بــه داللت هــای ضمنــی نــگاره اســت و از داللت هــای صریــح 
می کنــد. در ایــن ســطح روابــط بینامتنــی خــود را نشــان می دهنــد و 
خوانــش در جهــان نشــان های صــورت می گیــرد. در چنیــن خوانشــی 
یخ نــگاری موضــوع اصلــی نیســت؛ بلکــه  کــه تار کــرد  می تــوان ادعــا 
کــه از ســویی  کیــد بــر جوانمــردی حضــرت اســت  مضمــون ایــن نــگاره تأ
برگرفتــه از تعبیــر »ال فتــی اال علــی ال ســیف اال ذوالفقــار« اســت؛ و از 
کبیــر، شــیخ و پــدر ســقایان و علــم دار بــودن ایشــان  دیگــر ســو اشــاره بــه 
یخــی  گفتمــان تار گفتمــان اصلــی،  در فتــوت اســت. بــه بیــان دیگــر 
گفتمــان زیرگفتمــان عرفــان  گفتمــان فتــوت اســت. ایــن  نیســت؛ بلکــه 
گفتمــان فتــوت باعــث خلــق  از دیــن اســت و بــه نظــر می رســد ایــن 

ــت. یخــی شــده اس گفتمــان تار

ید اصفهان، دوره صفوی، شمایل حضرت  تصویر 3: نقاشی بقعه متبرکه  امامزاده ز
عباس)ع( در نبرد با مارد ، 1097، )خامه یار، 1393: نسخه الکترونیکی(.
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کارگاه نقاشی قهوه خانه ای در رواق هنر

جلوه های حماسه حسینی
 در آیینه خیال نقاشان قهوه خانه ای

الهام الیقی
کــه از چهارشــنبه دوم آبــان مــاه در رواق هنــر  کارگاه »حماســه حســینی در آیینــه خیــال« 
کار خــود را  فرهنگســتان هنــر بــا حضــور اســتادان و هنرمنــدان نقــاش قهوه خانــه ای، 

کار خــود پایــان داد. کــرده بــود، عصــر دوشــنبه هفتــم آبــان بــه  شــروع 
در  خیــال«  آیینــه  در  حســینی  »حماســه  کارگاه  علمــی  دبیــر  مکی نــژاد،  مهــدی 
ــی  ــت: نقاش گف ــی  ــبک نقاش ــن س ــه ای یخچ ــه تار ــاره ب ــا اش کارگاه ب ــن  ــام ای ــن اختت آیی
کــه پیونــد  قهوه خانــه ای یــا خیالی نــگاری، یکــی از جریان هــای هنــری ایــران اســت 
دوران  بــه  نقاشــی  ســبک  ایــن  یخــی  تار ســابقه  افــزود:  ی  و دارد.  مــردم  بــا  عمیقــی 
و همچنیــن  اجــرا می شــد  کــه در مجامــع عمومــی  نقالی هایــی  و  قاجــار  و  صفویــه 
ــروز چشــمگیر ایــن  ــاز می گــردد؛ امــا ظهــور و ب ــا مضامیــن مذهبــی ب دیوارنگاره هایــی ب
گرفــت. ایــن ســبک نقاشــی  جریــان هنــری، اواخــر دوره قاجــار و دوره مشــروطه شــکل 

خصوصیــات ویــژه ای هــم در بعــد مذهبــی و هــم در بعــد رزمــی و بزمــی دارد.
کارگاه و هــدف از برگــزاری آن توضیــح داد: در  مکی نــژاد در خصــوص برگــزاری ایــن 
حــال جاضــر مــا نســل اول نقاشــان قهوه خانــه ای ماننــد حســین قوللــر آغاســی و عبــاس 
کــه بــه آن مکتــب  بلوکی فــر و... را از دســت داده ایــم. ایــن نســل، خصوصیتــی داشــتند 
ندیــده می گفتنــد. بــه معنــای آنکــه آمــوزش رســمی ندیــده  بودنــد و خودآمــوز بودنــد؛ امــا 
کار مشــغول اند، مکتــب و  کــه امــروز تحــت عنــوان نقاشــان قهوه خانــه ای بــه  نقاشــانی 
آمــوزش دیده انــد و بســیاری در دانشــگاه درس خوانده انــد. بررســی وضعیــت ایــن قشــر 
و پتانســیل جــاری آن بــرای فرهنگســتان هنــر ارزشــمند بــود. در نتیجــه بــا شناســایی و 
تمــاس بــا تعــدادی از هنرمنــدان ایــن حــوزه و هماهنگــی بــا آنهــا، در نهایــت تعــدادی از 

کارگاه دعــوت شــدند. ایــن هنرمنــدان  بــه 
کــرد و افــزود:  ی در ادامــه بــه آشــنا شــدن هنرمنــدان و هم افزایــی و نقــد آثــار اشــاره  و
ــنا  ــری آش ــر هن ــک اث ــکل گیری ی ــد ش ــا رون کارگاه ب ــن  ــی ای ــدان ط ــدان و عالقه من هنرمن
کارگاه باعــث شــد نقــاط ضعــف  شــدند و اســتقبال خوبــی هــم از برنامــه شــد. ایــن 
ــا فرهنگســتان هنــر و دیگــر متولیــان ایــن  و قــوت ایــن ســبک از نقاشــی آشــکار شــود ت
کلــی هــدف ایــن  کننــد. بــه طــور  کــه نیــاز بــه بازنگری هایــی دارد را بررســی  امــر، جایــی 

کارگاه بررســی پتانســیل نقاشــی قهوه خانــه ای و نســبت آن بــا هنــر معاصــر بــود.
کــه ایــن  ــود  کارگاه ایــن ب کارگاه ادامــه داد: یکــی از یافته هــای مــا در ایــن  دبیــر علمــی 
کــه پیونــد  ســبک نقاشــی از بطــن مــردم جــدا شــده اســت. در حالی کــه هنرهایــی 
کــه بــه بطــن  عمیقــی بــا مــردم دارنــد بایــد بــه جایــگاه اصلــی خــود بازگردنــد و تــا زمانــی 
اصلــی خــود بازنگردنــد نمی تــوان شــاهد آثــار شــاخصی در ایــن زمینــه بــود. دیگــر یافتــه  
ی از اســاتید  مــا از ایــن کارگاه، شناســایی هنرمندانــی چــون اســتاد علــی شــفایی بــود. و
کــه از نقالــی بــه نقاشــی قهوه خانــه ای رســیده. او بیــش از  خودآموختــه ایــن رشــته اســت 
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کــه بــه تهــران نیامــده بــود، در حالی کــه هنرمنــد جالبــی  چهــل ســال بــود 
در نــوع خــود اســت و می توانــد بــرای مجامــع هنــری جــذاب باشــد.

اســتادان میــرزا علــی شــفایی، عبــداهلل رحیمــی، محمدرضــا پورفرزانــه، 
مصطفــی  دســتمال چی،  زهــرا  فتاحــی،  مــراد  حســینی،  محمدرضــا 
جملــه  از  طالعی نیــا  مهــدی  و  جزایــری  شــقایق  االســالم،  محــب 
کارگاه، بــا ســبک  کــه طــی پنــج روز برگــزاری ایــن  هنرمندانــی بودنــد 

نقاشــی قهوه خانــه  ای و بــا تــم عاشــورایی بــه خلــق اثــر پرداختنــد.
کــه  میــرزا علــی شــفایی، هنرمنــد خودآموختــه نقاشــی قهوه خانــه ای 
حضــرت  آوردن  آب  و  نبــرد  روایــت  موضــوع  بــا  اثــری  کارگاه  ایــن  در 
گفــت: همــه نقاشــی هایم  کارخــود  کــرده دربــاره  ابوالفضــل )ع( خلــق 
را بــا تصویــر ذهنــی می کشــم و از تصاویــر بیرونــی و توصیفــات خارجــی 
کــرده ام را  کــه نقاشــی  کمــک نمی گیــرم و تمــام پرده هــای قهوه خانــه ای 

بــه صــورت ذهنــی و بی آمــوزش انجــام داده ام.

از  یکــی  کارگاه،  ایــن  در  حاضــر  هنرمنــد  دیگــر  رحیمــی،  عبــداهلل 
ــد  ــون فرزن ــه در آن خ ک ــت  ــیده اس کش ــر  ــه تصوی ــال را ب کرب ــای  صحنه ه
ی  امــام حســین )ع(، حضــرت علی اصغــر )ع( از آســمان می بــارد. و
ــه  شــهادت رســیدن  ــر نشــان دادن ســختی ب ــن اث هدفــش را از خلــق ای
ــی  ــه حت ک ــه ای  گون ــه  ــرد؛ ب ک ــوان  ــین )ع( عن ــام حس ــیرخواره ام ــوزاد ش ن

آســمان نیــز بــه خاطــر تلخــی ایــن اتفــاق می گریــد.
نبــرد  نیــز  کارگاه  ایــن  نقاشــان  از  دیگــر  یکــی  پورفرزانــه  محمدرضــا 
از  کــه  کشــیده   تصویــر  بــه  را  محــارب  بــا  )ع(  ابوالفضــل  حضــرت 
ــر  ــوص اث ی درخص ــت. و ــی اس یش ــای درو ــس پرده ه ــن مجال اصلی تری
کار را معمــواًل وســط اثــر و بــا ابعــاد  گذشــته، ایــن  خــود توضیــح داد: در 
کشــیده ام.  بــزرگ می کشــیدند. مــن بــا ترکیب بنــدی جدیــد آن را افقــی 
کــه در توصیــف  بخشــی از نقاشــی را خالــی گذاشــتم تــا بتوانــم اشــعاری 
ســمت  هجــوم  نقاشــی  ایــن  دهــم.  قــرار  آن  در  اســت،  صحنــه  ایــن 
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کــه  راســت تابلــو را بــه ســمت چــپ تابلــو نشــان می  دهــد و می بینیــم 
کــه رنــگ نشــده و ناقــص هســتند، انــگار از گوشــه تابلــو  باقــی تصویرهــا، 

می ریزنــد. بیــرون 
کارگاه، محمــد رضــا حســینی  یکــی دیگــر از نقاشــان حاضــر در ایــن 
کــه اثــرش یــک نقاشــی مرتبــط بــا مذهــب و ادبیــات عامه اســت،  اســت 
آن  کــه در  کشــیده   بــه تصویــر  را  بــه شــام  اســرا  ی صحنــه رســیدن  و
ی نیزه هــا قــرار دارد. همچنیــن  ســرهای امــام حســین)ع( و یــاران او بــر رو
ــر  ــر »ســهل بن ســعد ســاعدی« از اصحــاب پیامب گوشــه ای از تصوی در 
کــه در حــال یــاری رســاندن بــه امــام ســجاد)ع( اســت.  دیــده می شــود 
از روایــت حمــل ســر مبــارک حضــرت  ایــن نقاشــی  ایــن هنرمنــد در 

ابوالفضــل )ع( بــا ســپر، بهــره برده اســت.
کارگاه دربــاره نقاشــی خــود گفــت: »من  مــراد فتاحــی دیگــر هنرمنــد ایــن 
کــه در حــال برداشــتن آب اســت  در ایــن اثــر، حضــرت ابوالفضــل )ع( را 

کربــال می افتــد و آب از  کــه در ایــن لحظــه بــه یــاد تشــنگان  کشــیده ام 
یخــت آب و آب از  دســتش می ریــزد. ایــن صحنــه مصــداق شــعر »ر
کــرد پیــکار درســت« اســت. بــه طــور  دســت شســت/ بــا عطــش هــم 

کلــی تمــام ایــن تصاویــر برگرفتــه از ذهــن مــن اســت.
یــت  کارگاه نیــز بــا محور مهــدی طالعی نیــا دیگــر هنرمنــد حاضــر در ایــن 
ینــب بــه عنــوان رکــن اصلــی نقاشــی خــود، »شــیر  نقــش زن و حضــرت ز
کــه از بــاالی تــل  کشــیده  ینــب بــه تصویــر  فضــه« را زیــر پــای حضــرت ز

ینبیــه نظاره گــر ایــن وقایــع اســت. ز
ــه  ــز ب ــالم نی ــی محب الس ــری و مصطف ــقایق جزای ــتمالچی، ش ــرا دس زه
ــت  ــه دس ــرای ب ــمنان را ب ــا دش ــل )ع( ب ــرت ابوالفض ــرد حض ــب، نب ترتی
تــم  یــک  بــا  ســفید  و  ســیاه  صــورت  بــه   عاشــورا  صحنــه  آب،  آوردن 
کبــر )ع( در  انتزاعــی و شــهادت و لحظــات آخــر عمــر حضــرت علــی ا

کشــیده اند.  آغــوش امــام حســین )ع( را بــه تصویــر 
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تاثیر حماسه عاشورا در نقاشی ایرانی
محبوبه حاجی پروانه

یکــرد   رو بــا  ایرانــی«  نقاشــی  در  نــگاری  »عاشــورا  پژوهشــی  نشســت 
بررســی تأثیــر و بازتــاب فرهنــگ عاشــورا بــر نقاشــی و نگاره هــای ایرانــی  
بــه همــت معاونــت علمــی و پژوهشــی فرهنگســتان هنــر هفتــم آبــان  بــا 
حضــور اســتادان و عالقه منــدان نقاشــی قهوه خانــه ای در فرهنگســتان 

هنــر برگــزار شــد.
علمــی  هیئــت  عضــو  میرزایی مهــر،  اصغــر  علــی   نشســت  ایــن  در 
دانشــکده هنــر، بــه بیــان ســخنان خــود بــا موضــوع »دیوار نــگاری بقــاع 
متبرکــه؛ شــاخص ترین نمــود هنــر عاشــورایی« و خشــایار قاضــی  زاده، 
دانشــگاه  اســالمی  هنرهــای  و  هنــر  دانشــکده  علمــی  هیئــت  عضــو 
ــا عنــوان »خوانــش شمایل شناســانه دو نــگاره  ــه  ای ب ــا مقال شــاهد نیــز ب

بــه ســخنرانی پرداختنــد. عاشــورایی« 
واقعــه  تأثیــر  بــاب  در  میرزایی  مهــر  علی  اصغــر  نشســت  ابتــدای  در 
یــخ تشــیع طیف  هــای  گفــت: »در طــول تار ــر هنرهــای ایرانــی  عاشــورا ب
ویــژه  ای  از جملــه هنرمنــدان، حساســیت  های  مختلــف اجتماعــی 
نســبت بــه وقایــع عاشــورا و قهرمــان آن، امــام حســین )ع( داشــته  اند. 
ــر  ــادی فرات ــی و اعتق ــدوده مذهب ــذار، از مح ــه تأثیرگ ــن واقع ــن رو ای از ای
گام نهــاده  اســت. تأثیــر واقعــه عاشــورا را  رفتــه و بــه حوزه  هــای هنــری 
کــرد. از جملــه در هنرهــای  در هنرهــای مختلــف می تــوان مشــاهده 
کالمــی مثــل شــعر و داســتان و هنرهــای شــنیداری و دیــداری مثــل 
ماننــد  انــواع هنرهــای تصویــری  و هم چنیــن در  نمایــش  و  موســیقی 
کتــاب، نقاشــی قهوه  خانــه  ای، نقاشــی پشــت شیشــه و  مصورســازی 

و....« کاشــی کاری 
دربــاره  اســالید،  تصاویــر  ارائــه  بــا  دانشــگاه  اســتاد  و  پژوهشــگر  ایــن 
گفــت: »بــه مــوازات قــدرت  یافتــن  شــاخص  ترین نمــود هنــر عاشــورایی 
بــر  نقاشــی  گونــه  ای  ایــران،  در  کمیــت مذهــب شــیعه  و حا صفویــه 
کــه اســاس موجودیــت خــود را مدیــون  دیــوار بقــاع متبرکــه رواج می  یابــد 
عاشوراســت. هنرمنــدان برخاســته از میــان تــوده مــردم شــهر و روســتا، 
حماســی  بیانــی  بــا  عاشــورا  گــون  گونا وقایــع  از  را  خــود  شــنیده  های 
ایــن بناهــای مذهبــی  بــر دیوارهــای  و اســلوبی ســاده و مردم  پســند، 
گونــه  ای  نقــش می  زننــد. جنبه هــای توصیفــی و روایــی نقاشــی  ها بــه 
ــر مبنــای ایــن  کالن عاشــورا را ب یدادهــای خــرد و  کــه می  تــوان رو اســت 
تــوده  و دل  بــر جــان  کــه  البتــه بدان گونــه  کــرد.  بازنویســی  نقاشــی  ها 
یخــی آمــده  ــع تار کــه در مناب ــًا آن ســان  ــه الزام ــود؛ ن مــردم نقــش بســته ب
کــه دیوارنگاره  هــای بقــاع متبرکــه را    اســت. از ایــن رو شایســته اســت 

شــاخص  ترین نمــود هنــر عاشــورایی بنامیــم.«
میرزایــی مهــر در ادامــه ســخنان خــود دربــاره لــزوم توجــه بــه نقاش هــا و 
ــام،  گمن ــا  ــن نقاش ه ــیاری از ای ــت: »بس گف ــه  ــاع متبرک ــی های بق نقاش
فقیــر و ناشــناخته بودنــد و از ایــن نقاشــی ها نــه نامــی بــه دســت آوردنــد 
گورســتان بــود یــا هســت، بــه  نــه نانــی. اطــراف بناهــای بقــاع اساســًا 

همیــن جهــت امــکان معبــری مناســب بــرای ایــن نقاشــی ها بــود تــا 
معمــاری  مشــابه  بســیار  بقــاع  ایــن  معمــاری  دیده شــوند.  پیوســته 
یــادی بــا خانه هــای مــردم  محلــی و بومــی هــر منطقــه بــود و تفــاوت ز
عــادی نداشــت. از ایــن جهــت نیــز در میــان تــوده مــردم بســیار محبــوب 
و مطلــوب بــود. در چهــل ســال اخیــر تعــداد دانشــگاه های هنــری مــا 
ــر شــده و تعــداد دانشــجویان نقاشــی هــم فــراوان  ــر رفتــه و ده هــا براب فرات
کــه ایــن نــوع  شــده؛ امــا متأســفانه بــه تعــداد انگشــتان دســت دانشــجو 

کنــد تربیــت نکردیــم.« نقاشــی )دیوارنــگاری( را حفــظ 
ی بــا نمایــش اســالید تصاویــر از دیوارنگاری هــای بقــاع متبرکــه در  و
گفــت: »بــرای فهمیــدن مســئله هم زمانــی  خصــوص شــرح ایــن تصاویــر 
کــرد. در ایــن شــیوه  در نقاشــی ایــران بــه ایــن نــوع نقاشــی ها بایــد رجــوع 
یــم. ارزش هــای  کنــار هــم دار دیوارنــگاری پرســپکتیو مقامــی را همــه در 
یــادی در ایــن نقاشــی ها وجــود دارد. اینکــه نیمــه  کشف نشــده بســیار ز
کــه افســار اســب امــام  پاییــن ذوالجنــاح قرمــز اســت و اینکــه فــردی 
کیســت؟ مــا بــرای پاســخ بــه آن حتــی در  حســین را در دســت دارد 
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ــه پاســخ برســیم.« ــه ســختی می توانیــم ب متــون هــم ب
ایــن پژوهشــگر بــا نشــان دادن دو نقاشــی عامیانــه از دو بقعــه مختلــف  
ادامــه داد: »هــر دو نقاشــی بــه ســبک عامیانــه از دو بقعه متبرکه هســتند 
کــرده اســت ایــن  و هــر دو نقاشــی آســیب دیده انــد امــا آنچــه آنهــا را مهــم 
کــه در یــک تصویــر امــام حســین )ع( را ســوار بــر اســب می بینیــم  اســت 
ــر  ــه خاط ــی ب ــردم عام ــت و م ک شده اس ــا ــی پ ــورت نقاش ــر ص ــه تصوی ک
کــه صــورت  کشــیده اند  تبــرک جســتن آنقــدر بــه صــورت تصویــر دســت 
کــه از لشــکر  محــو شده اســت. در تصویــر دیگــر هــم حــارث را می بینیــم 
کــه ســر دو طفــل مســلم را بریــده و در دســت دارد. مــردم  اشقیاســت 
کرده انــد. ایــن  عامــی از قصــد، صــورت نقاشــی را تراشــیده و خــراب 
کرده انــد نشــان از عجیــن شــدن ایــن  کــه مــردم بــا آن  کاری  دو تصویــر و 

نقاشــی ها بــا احســاس و روان و روح مــردم هــر منطقــه دارد.« 
بــا  نشســت،  ایــن  ســخنران  دیگــر  قاضــی  زاده  خشــایار  ادامــه،  در 
نمایــش دو نــگاره عاشــورایی بســیار معــروف بــه معرفــی آنهــا و خوانــش 
شمایل  شناســانه آن دو نــگاره پرداخــت و ادامــه داد: »پژوهــش حاضــر 
نقاشــی  اثــر  دو  هنــری  و  نمادیــن  ویژگی  هــای  شناســایی  هــدف  بــا 
اســتاد  اثــر  عاشــورا  عاشــورا ـــ عصر  مضمــون  بــا  مرتبــط  نگارگــری  و 
ــه آفرینــش  ک ــ اســت. از آنجــا  ــر حســین پلنگی ـ ــاراهلل اث ــا ث فرشــچیان و ی
یــک اثــر هنــری، وابســته و متأثــر از عوامــل متعــدد اســت، بنابرایــن بــرای 
نمــود.  توجــه  آن  زمینه  ســاز  بــه عوامــل  بایــد  اثــر هنــری  نمادشناســی 
کــه در دوره  ــر نقاشــی و نگارگــری اســت  موضــوع تحقیــق حاضــر، دو اث

داشــته  اند.«  را  مردمــی  اســتقبال  بیشــترین  معاصــر 
از  »مقصــود  گفــت:  شــمایل نگاری  از  مقصــود  و  هــدف  دربــاره  ی  و
و  شــمایل نگارانه  مطالعــات  در  موضــوع  توصیــف  شــمایل نگاری 
محتــوای اثــر هنــری اســت. محققــان در صــدد مواجهــه بــا واقعیــت 
کــه چــه چیــزی در  ایــن نکتــه هســتند  و مشــخص کردن  اثــر  ابژکتیــو 
اثــر هنــری ترســیم شــده  اســت. هم چنیــن آنــان بــه دنبــال مشــخص 

ســاختن منابــع باواســطه و بی واســطه )هــم منابــع ادبــی و هــم منابــع 
ــد  ی، در صددن ــن رو ــتند. از ای ــد هس ــتفاده هنرمن ــورد اس ــمی( م تجس
کــه از  گاهانه تــری را مــورد بازشناســی قــرار دهنــد  تــا معانــی عمیق تــر و آ
کار رفتــه اســت. بــا توجــه بــه ایــن مســئله  ســوی هنرمنــد در اثــر هنــری بــه 
کــه شــمایل نگاری تحقیــق دربــاره  کــرد  می تــوان چنیــن نتیجه گیــری 
کــه در  موضوعــات تجســمی، تحــول آنهــا، ســنت ها و محتوایــی اســت 

خــالل ســده های مختلــف انتقــال یافته انــد.«
قاضــی زاده دربــاره تأثیــر عاشــورا بــر فرهنــگ و هنر ایرانی گفت: »عاشــورا 
گســترده ای در  یــخ اســالم و شــیعه، تأثیــر  بــه عنــوان مهم تریــن واقعــه تار
فرهنــگ و هنــر ایــران پدیــد آورده اســت و در زمینه هــای مختلــف هنــری 
ماننــد شــعر، موســیقی، نقاشــی آثــار متعــددی بــا موضــوع عاشــورا خلــق 
شده اســت. حتــی بــه جرئــت می تــوان ادعــا نمــود، شــکل گیری هنــر 
کــه تنهــا صــورت نمایشــی پــس از ظهــور اســالم اســت، وامــدار  ــه،  تعزی
کــه احیــای هنــر دینــی در عصــر حاضــر  حماســه عاشوراســت. از آنجــا 
و در جامعــه اســالمی وامــدار و وابســته هنــر عاشــورایی اســت، بــا ظهــور 
کوتاهــی  انقــالب اســالمی در ایــران و آغــاز جنــگ تحمیلــی بــا فاصلــه 
پــس از آن، فرهنــگ عاشــورایی بــه عنــوان پشــتوانه عظیــم آحــاد جامعــه 
انقالبــی ایــران، بــا وجــود دشــواری های فــراوان اجتماعــی و اقتصــادی 
گردیــد.  یخــی  تار برهــه  ایــن  در  مهمــی  حماســه آفرینی های  موجــب 
بازتــاب ایــن فرهنــگ در عرصــه هنــر نیــز چشــمگیر بــود و موجــب ایجــاد 
کــه بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از حماســه عاشــورا  آثــاری متعــدد 

گردیــد.« گرفتــه بودنــد،  الهــام 
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا ارائــه تصویــر نگارگــری عصــر عاشــورا اثــر اســتاد 
گفــت:  بــه تفســیر و شــرح شــمایل نگاری آن پرداخــت و  فرشــچیان 
اســت  فرشــچیان  محمــود  آثــار  مشــهورترین  از  یکــی  عاشــورا  »عصــر 
ــر بازگشــت مرکــب  کشــیده  شده اســت. موضــوع اث کــه در ســال 1355 
در  موجــود  خط هــای  خیمه هاســت.  بــه  )ع(  حســین  امــام  بی ســوار 
کــه از ســطح زمیــن آغــاز شــده و در قــاب تصویــر، تــا بــاالی تنــه   اثــر 
ــیده  ــکل بخش ــره ای را ش ــی نیم دای ــت، جملگ ــه اس ــش رفت ــا پی نخل ه
یــت نشــدنی  کــه خــارج از قــاب اســت، در عالمــی رو کــه نیمــه  دیگــر آن 
کــه بخشــی از آن محــو  و آســمانی، جــای دارد. شــکل پــرده  خیمــه گاه 
کم رنــگ رســم  شــده، بــر ایــن  اســت و بخشــی هــم بــا خطوطــی نــرم و 

ــت.«  ــزوده اس ــا،  اف ــی فض ــه  ماورای ــادی و نیم ــه  م ــس نیم ح
کــه اثــر ناصــر پلنگــی اســت بــه  ی بــا ارائــه تصویــر نقاشــی یــا ثــاراهلل  و
ــر در قابــی عمــودی  شــرح شــمایل نگاری آن پرداخــت و ادامــه داد: »اث
کــه  ترســیم شــده اســت و نمایانگــر پیکرهــای ایســتاده و بــی ســر اســت 
رداهــای ســرخ و خون رنــگ پوشــیده اند و در صفــی بی انتهــا پشــت 
کــه ردایــی ســفید بــر تــن دارد و شمشــیری خــون  گرفته انــد  پیکــری قــرار 
ــفید  ــری س کبوت ــه  ک ــی  ــه، در حال یخت ــر آو کم ــه  ــون ب یت ــاقه ز ــا س ــود، ب آل
گشــوده اســت. پیکرهــا  رنــگ از دامنــه ردایــش بــه ســوی آســمان پــر 
ــاالر  ــام و س ــر ام ــت س ــه پش ک ــتند  ــهیدانی هس ــه ش ــه ارواح طیب ــه مثاب ب
شــهیدان، بــه نشــانه یــاری ایشــان ایســتاده اند و وفادارانــه در ایــن راه 

ســپرده اند.« جــان 
اثــر در میــان آحــاد  ایــن دو  کــه چــرا  ایــن پرســش  بــه  ی در پاســخ   و
یکــرد  رو بــه  نگاهــی  »بــا  گفــت:  یافته انــد،  جایگاهــی  چنیــن  مــردم 
عامــل  مهم تریــن  می شــویم،  متوجــه  اثــر  دو  ایــن  شمایل شناســانه 
توفیــق ایــن دو اثــر، ابتــدا مضمــون، ســپس اســتفاده از بیانــی موجــز 
گزیده  گویــی در ارتبــاط بــا موضــوع اســت. بــه زبــان دیگــر ایــن آثــار  و 
بیــش از اینکــه از ظهــور شــخصیت  ها در تصویــر بهــره بگیرنــد از حضــور 

گرفته انــد.« بهــره  شــخصیت 
این نشست با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان به پایان رسید.
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چهاردهمین نشست از سلسله نشست های » مطالعات هنر اسالمی «

یک هزارسال گستره خوشنویسی اسالمی
 در کتاب »شیال بلر« 
پژوهشــکده هنــر، چهاردهمیــن نشســت از سلســله نشســت های »مطالعــات هنــر اســالمی« را بــه نقــد 
ــاص  ــی اختص کاووس ــی اهلل  ــه ول ــر« و ترجم ــیال بل ــف »ش ــالمی تالی ــی اس ــاب خوشنویس کت ــی  و بررس

داد.
اســالمی  دوره  ایــران  هنــر  کمیتــه  همــت  بــه  آبــان  اول  سه شــنبه  روز  عصــر  کــه  نشســت  ایــن  در 
کاووســی مترجــم  کتــاب بــه  کریمــی نیــا، امیــن ایرانپــور و ولــی اهلل  پژوهشــکده برگــزار شــد، مرتضــی 
بحــث و بررســی پیرامــون ایــن پژوهــش مهــم در حــوزه هنــر، فرهنــگ و تمــدن اســالمی از منظرهــای 
کــه از منابــع مهــم تحقیقــی در حــوزه  کتــاب  گــون و ویژگی هــای ترجمــه آن پرداختنــد. ایــن  گونا
مطالعــات هنــر اســالمی در جهــان بــه شــمار مــی رود و بــه تازگــی توســط انتشــارات فرهنگســتان هنــر 

بــه جامعــه هنــری ایــران عرضــه شــده اســت. 
کــه ســخن خــود را بــا ارائــه توضیحاتــی در  کتــاب بــود  کاووســی مترجــم  آغازگــر نشســت، ولــی اهلل 
ــار در 2006  کتــاب، نخســتین ب گفــت:  کــرد و  ــر و پدیدآورنــده آن »شــیال بلــر« شــروع  خصــوص ایــن اث
کار و باســابقه هنــر اســالمی در دانشــگاه اســکاتلند  کهنــه  میــالدی توســط پروفســور شــیال بلــر اســتاد 
ــر اســالمی دانشــگاه بوســتون اســت و کتاب هــای  ــر آســیا و هن منتشــر شــده. او اســتاد مطالعــات هن
کتــاب مشــهور مطالعــات  متعــدد و پرشــماری از او بــه زبــان فارســی ترجمــه شــده اســت از آن جملــه 
کــه از قــرن ششــم و مقــارن دوره ایلخانــی تــا دوران قاجــار را در بــر می گیــرد و  کلــی هنــر اســالمی، 
کــرده ام مطالعــه تــک نگارانــه دقیقــی اســت دربــاره  کــه آن را هــم خــود مــن ترجمــه   کتــاب دیگــری 
معمــاری ایرانــی بــا بررســی و پژوهــش بــر مــزار شــیخ عبدالصمــد اصفهانــی در نطنــز و نیــز تحقیــق 
گفــت چکیــده و عصــاره بیــش از  کتیبه هــای دوران اســالمی. امــا بــه یقیــن می تــوان  در خصــوص 
ــر  ــن هن ــی او همی ــف پژوهش ــن تالی ــالمی و مهم تری ــر اس ــات هن ــه مطالع ــور او در عرص ــرن حض ــم ق نی
کــه حاصــل تدقیــق و تامــل او در یکــی از مهم تریــن زمینه هــای تمــدن و  خوشنویســی اســالمی اســت 
هنــر و فرهنــگ اســالمی اســت و خوشــبختانه امســال بــه همــت دوســتم جنــاب افشــین شــیروانی بــا 

ــر انتشــار یافــت. کیفیتــی در خــور و طبعــی شایســته در فرهنگســتان هن
گفــت: روش او را بــه هیــچ وجــه نمی تــوان  کــرد و   مترجــم در ادامــه بــه روش شناســی مولــف اشــاره 
ــک  ــه ی ــی ب کل ــگاه  ــک ن ــرای ی ــت ب ــاده اوس ــیر و ج ــا مس ــن تنه ــت. ای ــی دانس ــه خوشنویس ــر ب منحص
کتــاب در قالــب آن تدویــن  ــه ایــن  ک »کلیــت« بنــام »ســاختار تمــدن اســالمی« و در ســیزده فصــل، 
کــه قهرمانانــش  شــده. مــا در ایــن فصل هــا یــک ســفرنامه و داســتان بلنــد و مفصــل می خوانیــم 
ــن  ــول ای ــیر و در ط ــن مس ــا در دل ای ــت. ام ــی اس ــم خوشنویس ــش ه ــتند و  موضوع ــان هس خوشنویس
ســفر، بــه همــه حوزه هــا و زمینه هــا از: دین شناســی و مطالعــات دیــن پژوهــی اســالم و  مطالعــات قــرآن 
کتــب و متــون اســالمی، تــا عرصه هایــی چــون: عرفــان اســالمی، ادبیــات فارســی،  پژوهــی و دیگــر 
ــ و  ترکــی و عربــی، معمــاری اســالمی و خالصــه تمــام جنبه هــای دخیــل در مطالعــات تمــدن اســالمی ـ
کلیــت ســاختاری و در دل ایــن  ــ می پردازد و خوشنویســی نیــز در نســبت بــا ایــن  نــه تنهــا هنــر اســالمی ـ

یابــی می شــود. ــ فرهنگــی تبییــن و تشــریح و ارز ابعــاد تمدنی 
کتــاب پرداخــت و اظهــار داشــت:  ــه الگــوی تدویــن و تبویــب مطالــب و مباحــث  کاووســی آن گاه ب
هــم  اســت  گــردآوری شــده  و   آن مطالــب، فصل بنــدی، طبقه بنــدی  بــر محــور  کــه  کلــی  الگــوی 
یخــی، قــدم  یخــی اســت و هــم جغرافیایــی. یعنــی مــا در جای جــای ایــن اثــر، هــم بــا یــک نــگاه تار تار
یــم و هــم جغرافیــای بســیار وســیع و  یخــی می گذار در دوره هــای مختلــف در بســتر یــک توالــی تار
کــه قلمــرو تمــدن اســالمی را شــکل مــی داده اســت، از اســپانیا تــا شــرق آســیا و حاشــیه  پهنــاوری 
ــر و  ــاز و  مص ــران و حج ــه و ای ــه در ترکی ک ــالمی  ــل اس ــدن اصی ــت تم ــن و  مرکزی ــا مت ــد و ت ــوس هن اقیان

ــویم. ــفر می ش ــراه و  همس ــر هم ــا بل ــا ب ــه ج ــوده، هم ــتان ب هندوس
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مترجــم و  ســخنران نخســت ایــن نشســت 
در  مولــف  روش شناســی  بــه  ســپس 
بلــر در  کــرد: روش  اشــاره  کتــاب  تدویــن 
بــه  چندبــار  کــه  مطالــب،  دســته بندی 
رفتــه  اشــارت  کتــاب  جای جــای  در  آن 
بــه  گرفتــه؛  کیــد قــرار  و همــه جــا  مــورد تا
»مارشــال  دســته بندی  شــیوه  همــان 
گو  هاچســن« اســتاد فقیــد دانشــگاه شــیکا
اجــزای  از  او  دســته بندی  کــه  بــوده 
الگــوی  ســال  ده هــا  تــا  اســالمی،  تمــدن 
عرصــه  دانشــوران  و  پژوهشــگران  غالــب 
ــ بــه  ــ از جملــه شــیال بلر ـ مطالعــات اســالمی ـ

اســت. می رفتــه  شــمار 
دوره  ســه  شــامل  کتــاب  ایــن  کلیــت 

: ســت ا
1( شکل گیری اجزا و اقالم؛

کــه دوران  2( دوره میانــی )از قــرن 7 تــا 10( 
و  اجــزا  دیگــر  کنــار  در  خوشنویســی  اوج 

بــود؛ مولفه هــای تمدنــی 
که دوره پیشــامدرن اســت  3( دوران افول 
و شــیال بلــر تــا نخســتین ســال های قــرن 21 

بــه ارائــه شــواهد و مســتندات می پــردازد.
خوشنویســی  داســتان  کتــاب  ایــن  در 
اســالمی توســط مولــف در گســتره ای بیش 
و  پیامبــر  بعثــت  از  یعنــی  هــزار ســال،  از 
متاخــر  دوران هــای  تــا  راشــدین  خلفــای 
و  حرکت هــا  آخریــن  و  مــدرن  دوره  تــا  و 
زیبایی شناســانه  و  بصــری  بازی هــای 
حــوزه  در  اســالم  جهــان  هنرمنــدان 
شــده  بازآفرینــی  و  روایــت  خوشنویســی، 

اســت.
کار خــود  مترجــم در ادامــه بــه بیــان شــیوه 
بــا  خــود  مواجهــه  تجربــه  و   ترجمــه  در 
پرداخــت  آن  چالش هــای  و  دشــواری ها 
نخســت  وهلــه  در  مــن  تــالش  گفــت:  و 
کــه واژگان درســت  معطــوف بــر ایــن بــود 
کنــم  و دقیــق را جایگزیــن زبــان انگلیســی 
و ایــن همانندســازی و مطابقــت، چالــش 
کار مــن بــود و در جاهایــی  بــزرگ و اصلــی 
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مــا  زبــان  در  کــه  هســتند  واژه هایــی  بتراشــم.  معــادل  شــدم  مجبــور 
معــادل ندارنــد مثــل ابــداع واژه »قلمگــردش« بــرای strock و  واژگانــی 

دیگــر از ایــن دســت.
کار، ترجمــه انبوهــی از اعــالم غیــر اســالمی در زبان هــای  دشــواری دیگــر 
کــه بــا اغتشاشــی در همــه متــون ترجمــه و اختــالف در  پایــی بــود  ارو
کوشــیدم اعــالم عربــی و ترکــی، بــه درســتی  تلفــظ نام هــا مواجهیــم. مــن 

کتــاب درج شــود. در 
کشــور  کادمیــک  کــز و  محافــل علمــی و آ گالیــه خــود از مرا ی بــا طــرح  و
گفــت: متاســفانه ترجمــه را پایین تــر  بابــت دســت دوم شــمردن ترجمــه 
از تالیــف می شناســند و زحمتــی بی اجــر شــمرده می شــود. اهمیتــش 
کــه انــرژی، پشــتکار،  هــم چنان کــه بایــد، دانســته نمی شــود. در صورتــی 
بیشــتر  تالیــف  از  بــه مراتــب  کــه صــرف آن می شــود  وقتــی  و  همــت 
کــه  اســت و توصیــه مــن بــه خیــل دانشــجویان هنــر اســالمی ایــن اســت 
ــد  کنن ــب  کس ــوزه را  ــن ح ــاب در ای کت ــک  ــه ی ــه ترجم ــم تجرب ک ــت  دس
کار  تــا بــا ظرافت هــا و پیچیدگی هــا و بــا روش شناســی پژوهشــی ایــن 
آشــناتر شــوند و یــک کتــاب مفیــد هــم بــه بدنــه فقیــر و نحیــف مطالعات 
یــج و  کننــد. در ایــن صــورت، بــه تدر کشــور مــا اضافــه  هنــر اســالمی در 

رفته رفتــه شــاهد شــکوفایی در ایــن حــوزه مطالعاتــی خواهیــم بــود.
دکتــر امیــن ایرانپــور دومیــن ســخنران ایــن نشســت بــود. ایــن محقــق و 
ــا یــک پرســش آغــاز  کارشــناس خوشنویســی اســالمی، ســخن خــود را ب
ــا پژوهش هــای غربیــان در حــوزه هنرهــای اســالمی،  کــرد: در مواجهــه ب
کــه  کرده انــد  توجــه  موضــوع  از  جنبه هایــی  بــه  بســا  چــه  می بینیــم 
پیش تــر بــرای مــا به مثابــه امــور بدیهــی مــورد غفلــت بــوده  اســت. در 
کــه چگونــه ایــن نــگاه از بیــرون را تــوام بــا دقــت  اینجــا، پرســش آن اســت 

ــم؟ کار ببری ــه  ــه موضــوع ب و تســلط ب
ــه  کودکان کــه در نگاهــی  یــم  ــوع از مواجهــه، می آموز ی افــزود: در ایــن ن و
همــه چیــز، حتــی موضوعــات ظاهــرًا بدیهــی و تثبیت شــده را مــورد 
کــه  گام اول بــرای هــر پژوهشــی آن اســت  پرســش قــرار دهیــم. در واقــع، 
یم  چگونــه ذهــن خــود را نســبت بــه موضــوع تحقیــق »مســئله مند« ســاز
یــم.  کلیشــه و خودکارشــده بــه آن موضــوع بپرداز و خــارج از الگوهــای 
کتــاب، از منظــری بیرونــی و بــا توجــه بــه  بــرای مثــال، شــیال بلــر در ایــن 
تنــوع زبانــی در خطــوط اســالمی، بــه تأثیــر زیبایی شناســانه زبــان  بــر 

کــرده اســت. خــط توجــه 
ایــن نویســنده و محقــق حــوزه خوشنویســی آنــگاه بــه طــرح نقدهــای 
و  پرداخــت  موضــوع  بــه  مؤلــف  یکــرد  رو و  پژوهــش  شــیوه  از  خــود 
ــه  ک ــت  گف ــد  ــه بای ــی منتقدان ــال، در نگاه ــن ح ــا ای ــرد: ب ک ــان  خاطرنش
گــر بــا تخصــص علمــی و عملــی همــراه نباشــد،  کــودک وار، ا ایــن نــگاه 
در  کــه  مســئله ای  ببــرد،  راه  نیــز  کودکانــه  تحلیل هایــی  بــه  بســا  چــه 

بــود. کتــاب می تــوان شــاهد آن  ایــن  از  جاهایــی 
کــه مؤلــف در تشــخیص و انتخــاب نمونه هــا  اولیــن نکتــه آن اســت 
ــار معاصــر  دچــار ضعــف و خطاســت. ایــن خطــا چــه در خصــوص آث
گزینــش آثــار غیــر اصیــل  چــه نمونه هــای کهــن رخ داده اســت. نمونــهٔ آن 
کــه مســئله ای مهــم اســت و خــود نوعــی تحریــف در  و جعلــی اســت 

یخ نــگاری خوشنویســی تلقــی می شــود. تار
کتــاب،  آثــار جعلــی در  بــه نمونه هایــی از  بــا اســتناد  ی در اینجــا،  و
گفــت: ایــن اشــتباه در ســطح دیگــری نیــز مطــرح اســت. وقتــی محقــق 
گام اول، اثــری را بــه  اشــتباه اصیــل می پنــدارد مشــکل بعــدی در  در 
کــه ممکــن اســت متــن اثــر  تحلیــل محتوایــی اثــر رخ می دهــد، چــرا 
یخــی.  گزاره هــای تار جعلــی مبنایــی شــود بــرای اســتناد و اســتخراج 
و  بی دقتــی  همیــن  نیــز  معاصــر  و  مــدرن  خوشنویســی  بخــش  در 
کــه نمونه هایــی دم دســتی، نــازل  بی مباالتــی را شــاهدیم و می بینیــم 
ــه  ــری مبتدیان ــا اث ــال، در یکج ــرای مث ــده اند. ب ــاب ش ــوط انتخ ــا نامرب ی
به عنــوان سرمشــق اســتادانه و در جــای دیگــر اثــر حجمــی پرویــز تناولــی 

در شــمار آفرینش هــای خوشنویســانه قلمــداد شــده اســت.
ی، بــا اشــاره بــه چالش هــای تطابــق و تــوازن میــان حــوزه دانــش نظــری  و
و تخصــص عملــی و نمــود آن در اعتبارســنجی شــواهد و مســتندات، 
بیــان داشــت: بلــر در تحلیــل زیبایی شــناختی آثــار نیــز موفــق عمــل 
اســالمی  قواعــد خوشنویســی  و  مبانــی  بــا  ی  تحلیل هــای و و  نکــرده 
گذشــته  از ایــن اشــکاالت، مؤلــف حتــی در معرفــی  ســازگار نیســت. 
ــار نیــز دچــار خطاهایــی شــده اســت. مثــاًل، در  ویژگی هــای عمومــی آث
کــرده  یکــی از آثــار جعلــی، یــک بیــت از غــزل حافــظ را رباعــی معرفــی 

اســت.
کــه  افــزود: در مواجهــه بیرونــی، جوانــب و جزئیاتــی را می بینیــم  ی  و
کمتــر یــا دیرتــر بــه چشــم می آیــد، امــا نــگاه غریبــه  بــرای اهالــی آن حــوزه 



26
ره 

شما
م- 

سو
ال 

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن

53

برخوردهــای هیجانــزده  کــه موجــب  نیــز هســت  ایــن خطــر  مســتعد 
و  کلــی  احــکام  بــه صــدور  آن  پــی  از  و  و تعمیم هــای شــتابزده شــود 
گاهــی  کــه  قضاوت هــای قطعــی بینجامــد. به تبــع ایــن آســیب اســت 
مؤلــف، در تحلیــل اثــر، عوامــل مختلــف را فرونهــاده و همــه را بــه یــک 

علــِت نامســتند تقلیــل داده اســت.
ایــن ســخنران برخوردهــای ســطحی، احــکام قطعــی و قضاوت هــای 
یخــی  کــه آن را از روشــمندی تار کار بلــر برشــمرد  نامســتند را از معایــب 
را  آثــار  و  آراء  ایــن دســت  انتشــار  خــارج ســاخته اســت؛ همچنیــن، 
یکردهــای انتقــادی و پژوهش هــای بعــدی  کــه بــا رو مســتلزم آن دانســت 

تصحیــح و تکمیــل شــوند.
کریمــی نیــا،  کارشــناس ســوم و  پایانــی نشســت، مرتضــی  ســخنران و 
ابتــدای  در  کــه  بــود  متقــدم  اســالمی  هنــر  و  قرآنــی  علــوم  پژوهشــگر 
بنیان هــای  خصــوص  در  یخــی  تار نکتــه ای  بیــان  بــا  خــود  ســخن 
بــا رشــد و  بــه لحــاظ نظــری و مقایســه آن  شــکل گیری هنــر اســالمی 
اوج گیــری هنرهــا در غــرب، اظهــار داشــت: بخش هــای مهمــی از تبلــور 
ــه  ک ــرب،  ــد غ ــوری همانن ــروز و ظه ــت ب ــالمی، فرص ــع اس ــر در جوام هن
ــد و وجــود  نقاشــی و پیکر تراشــی در همــه جــا حضــور داشــته، نیافته ان
همــه  تحقــق  و  بــروز  از  مانــع  اســالم،  جهــان  در  محدودیت هــا  ایــن 
قابلیت هــای هنــری در هنرمنــدان جوامــع مســلمان بــوده اســت. در 
کــن  نتیجــه، آن همــه مجســمه ها و پیکره هــا از قدیســان در معابــد و  اما
عمومــی غــرِب مســیحی، در جهــان اســالم جــای خــود را بــه معمــاری و 
کتیبه نــگاری در معمــاری،  کتابــت مصحــف تــا  خوشنویســی داده و از 
هنرمنــدان  ایــن  بــه  را  هنــر  و  خالقیــت  تجلــی  و  نمایــش  فرصــت 
می بخشــیده اســت. لــذا بیشــتر هنــر مــا در ایــن 14قــرن، خالصــه شــده 
در خوشنویســی و هنرهــای وابســته بــه آن، نظیــر: تذهیــب، تجلیــد، 

کتــاب آرایــی و... .
ی در تحلیــل تبلــور یافتــن و تجمیــع و تمرکــز هنــر اســالم و جهــان و  و
جوامــع اســالمی در » هنــر خوشنویســی« افــزود: ایــن خوشنویســی همــه 
یــخ خــط و زبــان و ادبیــات، آداب  زوایــای فرهنــگ مــا، از معمــاری تــا تار
گرفتــه اســت. ســه ــ چهار قــرن نخســت تفاوتــی  و رســوم، و ماننــد آن را فرا
کتــاب و  کمتــر  جــدی بــا قــرون بعــدی دارنــد به ویــژه از ســه قــرن اول، 
ــرای اطــالع از فرهنــگ اســالمی،  ــم و ب ی ــی در دســت دار متــون غیــر قرآن
یــم.  کوفــی در اختیــار ندار شــاید چیــزی جــز همیــن قرآن هــای بــه خــط 
کاتبــان در  کوفــی مشــرقی، تــالش خطاطــان و  کوفــی ایرانــی و  چــرا در 
ــر بــودن خــط بــوده و بخشــیدن جنبه هــای  ــر و پیچیده ت هرچــه ناخوانات
و  فقــط خــود خطــاط  کــه  گونــه ای  بــه  بــه خــط،  نقاشــانه  و  انتزاعــی 
گردان آن مکتــب هنــری قــادر بــه خواندنــش باشــند؟  گردش یــا شــا شــا
کتــاب جامــع  کتــاب خانــم بلــر در قــدم اول، یــک  کــرد:  کیــد  ی تا و
کتاب هــای جامــع  اســالمی،  و  کتابــت عربــی  یــخ  تار در  مــا  اســت. 
یــم. بــا ایــن همــه، به دلیــل وســعت دامنــه  کــم دار این چنینــی بســیار 
اســت.  داده  رخ  هــم  نگری هایــی  ســطحی  کتــاب،  ایــن  پژوهشــی 
کــه مراجعــه  کــه بــه هــر فصــل  کتــاب ایــن اســت  ویژگــی مثبــت ایــن 
شــکل  همیــن  ــ بــه  قاره ـ شــبه  یــا  اندلــس  خوشنویســی  ــ مثــل  می کنیم ـ
ایــن  هــم  و  کتــاب  زوایــای مختلــف بخوانیــم  از  را  کتــاب  می توانیــم 
کــه دایره  ی یــادآور شــد: بــا ایــن  کــه خواندنــی اســت. و خاصیــت را دارد 
یــم؛ امــا همچنــان نیازمنــد  کتــاب دار گســتره بســیار بزرگــی را در ایــن  و 
بــه حوزه هــای تخصصی تــر و برش هایــی  کــه  پژوهش هــای بیشــتریم 
قــرن هفتــم در  قرآن هــای مملوکــی در  بــه  و جزیی تــر فی المثــل  ریزتــر 

مصــر و شــام و ... بپــردازد.
یابــی  ایــن پژوهشــگر و صاحب نظــر در ادامــه افــزود: نویســنده در یــک ارز
و  نمی آیــد  شــمار  بــه  اســالمی  خوشنویســی  حــوزۀ  نظریه پــرداز  کلــی، 

خــود نیــز چنیــن ادعایــی نــدارد؛ امــا یــک ویژگــی مهــم دارد و آن هــم ایــن 
یــخ  ی دســت پــروردۀ مهم تریــن ســنت های پژوهــش تار کــه و اســت 
گــر بخواهــم مقایســه ای بکنــم  ا بــوده اســت.  هنــر اســالمی در غــرب 
یخ نــگاری فلســفه  و مثالــی بزنــم، خانــم بلــر را بــا برایــان مگــی در تار
یــخ فلســفه ارائــه داد،  کــه مگــی در حــوزۀ تار مقایســه می کنــم. آثــاری 
ــارش شــد، چــون یــک نمــا و فضــای  ــر از دیگــر آث ــر و پرمخاطب ت موفق ت

کلــی از دوران هــای فلســفی بــرای مخاطــب ترســیم می کــرد.
یــخ هنــر در فضــای  ــه تار کــه ب ــم بلــر ایــن اســت  کار خان نکتــه دیگــر در 
غربــی )رومی ــ التینــی( اشــراف دارد. نکتــه دیگــر اینکــه نــگاه نویســنده 
کــه  یتیویســتی« اســت. همــۀ پژوهشــگران هنــر اســالمی  نگاهــی »پوز
می خواهنــد بــه خــود هنــر بپردازنــد، و نــه تفســیرهای عرفانــی و معنــوی و 
کــه عمدتــا ملمــوس هســتند.  ماورائــی، دنبــال شــواهد مــادی می گردنــد 
ــا جوانــب و امــور ملمــوس در  ــم بلــر، تمامــا ب کار خان لــذا قــرار اســت در 

خوشنویســی اســالمی مواجــه باشــیم.
ــگاه از بیــرون  کــه توســط دکتــر ایران پــور هــم بیــان شــد، ن نکتــه بعــدی 
خانــم ِبِلــر اســت، و بــه تعبیــر خــود نویســنده: »نــگاه از نظــرگاه بیگانــه«؛ 
کــه حتــی مخاطــب او  کانــادا و تحصیل کــرده امریــکا  نــگاه یــک زاده 
هــم احتمــااًل مســلمان نیســت، و پدیــده ای را از بیــرون بــه هــر دلیــل: 
قــرار  توجــه  مــورد  خــودش،  فرهنــگ  بــا  تفــاوت  زیبایــی،  اهمیــت، 
می دهــد و جزییــات بیشــتری را می یابــد و شرحشــان می دهــد و حــال، 

می خواهیــم بدانیــم بــرای مــا چــه چیــزی دارد؟
گفــت:  کــرد و  ــا و امتیــازات نــگاه از بیــرون اشــاره  ی در اینجــا بــه مزای و
نــگاه  »زبــان عربــی«  بــه  بیــرون  از  هــم  مثــل ســیبویه شــیرازی  کســی 
یخــی و  می کنــد. یــا مثــاًل نــگاه غربیــان بــه قــرآن بــه مثابــه یــک امــر تار
یخــی قــرآن،  کیفیــت نــزول ســوره ها و طبقه بنــدی و تقویــم تار تحلیــل 
محصــول یــک نــگاه بیرونــی اســت؛ لــذا مــا مســلمانان تا100ســال پیــش، 
یــخ قــرآن« نداشــته ایم. خــود ایــن  هیچ کتــاب و پژوهشــی  بــا عنــوان »تار
کــردن بــرای قــرآن، یــک نــگاه غربــی اســت.  یخــی درســت  تقویــم تار
گرفتــه اســت، در  ــورات شــکل  ــا ســاختار ت ــی چــون ذهنــش ب یــک غرب
یخــی مــورد نظــرش را نمی بینــد، و بــرای همیــن بســتری  قــرآن نظــم تار
یخمنــد آن می ســازد. یــک خوشــنویس وقتــی خــودش  بــرای تحلیــل تار
و  نظــاره  کار خــود  بــه  از درون  اســت؛ نمی توانــد  فاعــل خوشنویســی 
کــه  یخــی از متنــی  ک تار کنــد. یــک قــاری قــرآن هــم غالبــًا ادرا تامــل 
کــه بــا آن مســلمان هم دلــی نــدارد یــا مثــل  کســی  می خوانــد، نــدارد. 
اهــل یــک زبــان، آن زبــان را نمی فهمــد یــا مثــل یــک خوشــنویس، آن 
کارش امــا مزیت هــا و خصوصیت هایــی دارد  خــط را حــس نمی کنــد، 
کــه در دل یــک متــن و فرهنــگ اســت، از آن محــروم  کــس  کــه خــود آن 

اســت.
ایــن پژوهشــگر علــوم قرآنــی و هنــر اســالمی متقــدم در پایــان ســخنان 
یــخ یــک علــم نمی توانــد هیــچ گاه بــا  گفــت: نکتــه دیگــر اینکــه تار خــود 
ی  یــخ یــک علــم مســاو ی باشــد. تار یــخ بهترین هــای آن علــم مســاو تار
علــم  آن  در  امــروزی  شــده  پذیرفتــه  و  درســت  نظریه هــای  یــخ  تار بــا 
یــخ فیزیــک یعنــی همــه نظریه هــای درســت و غلــط بــا هــم؛  نیســت؛ تار
امــا خــود فیزیــک امــروزی مشــتمل بــر نظریه هــای درســت و اثبــات شــده 
یــخ بلنــد خوشنویســی اســالمی نیــز متشــکل از خطــوط زیبــا  اســت. تار
کــج و معــوج اســت. جنگلــی اســت از همــه درختان  و خطــوط زشــت و 
کــرد و آنها  کوتــاه. لــذا نبایــد تنهــا بــه دیــدن شــاهکارها بســنده  از بلنــد تــا 
یــخ خوشنویســی دانســت؛ وگرنــه تحلیــل مــا نمی توانــد  ی تار را مســاو
گفــت یــک اشــکال مهــم  گیــر و جامع نگــر باشــد. شــاید بتــوان  دقیــق، فرا
نویســنده هــم در ایــن کتــاب، عــدم اشــتمال کار ایــن دســته از محققــان 

ــر تمــام نمونه هاســت. ب
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پانزدهمین نشست »مطالعات هنر اسالمی«؛

تاریخ نگاری هنر دوره صفوی؛
 بی بدیل ترین تاریخ نگاری در ایران

پانزدهمیــن نشســت از سلســله نشســت های مطالعــات هنــر اســالمی 
یخ نــگاری هنــر دوره صفویــه« اختصــاص یافــت. ایــن نشســت  بــه »تار
بــا نگاهــی بــه ســه شــخصیت هم نــام در ایــن دوران: »دوســت محمــد 
مصــور« بــه بررســی نظریه هــای پژوهشــگران و محققــان در خصــوص 

یکــی یــا ســه تــن بــودن ایــن نــام پرداخــت.
کــه در ادامــه سلســله نشســت های مطالعــات هنــر  در ایــن نشســت 
کمیتــه هنــر دوران اســالمی ایــران پژوهشــکده هنــر،  اســالمی بــه همــت 
کفایــت  برگــزار شــد، مهــدی حســینی و  آبــان  عصــر چهارشــنبه 23 
یخ نــگاری  کوشــا بــه ارائــه دیدگاه هــا و تحلیل هــای خــود در مبحــث تار
هنــر دوره صفویــه بــا بررســی یکــی از نام هــای شــاخص و پــر تکــرار و 
جریان ســاز در ایــن افــق هنــری، »دوســت محمــد مصــور«، پرداختنــد.
و  پژوهشــگر  مــدرس،  نقــاش،  حســینی،  مهــدی  دکتــر  ابتــدا،  در 
ــا بیــان  نویســنده نــام آشــنای عرصــه هنرهــای ایرانــی، ســخن خــود را ب
اهمیــت و ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد و اســتثنایی دوره مــورد بررســی 
کــه مــا هــم  گفــت: دوره ای  کــرد  و  یعنــی دوره صفویــه در هنــر ایــران آغــاز 
اینــک از آن صحبــت می کنیــم تقریبــا در هیــچ زمــان و دوران دیگــری 
یــخ، مشــابهش را تجربــه نکرده ایــم. در  چــه پیــش و چــه پــس از آن در تار
کتــاب، نمونه هــای درخشــانی را شــاهدیم.  کــه از نظــر  ایــن دوره اســت 
گلســتان  بــه چنــد نمونــه شــاخص آن می کنــم.  مــن فقــط اشــاره ای 
کــه البــالی آن اســناد  هنــر قاضــی احمــد قمــی؛ عالــم آرای عباســی 
کــه بــاز هــم  ینــی  یــم؛ جواهراالخبــار بــوداق قزو مشــخص و معتبــری دار
یخــی اســت، امــا اســناد ارزشــمندی دارد از جملــه آنکــه  یــک منبــع تار
بــه مــا می گویــد شــاهنامه شــاه طهماســبی چگونــه و در چــه زمانــی و بــا 
کیفیتــی از ایــران خــارج شــده اســت. همین طــور مجمع الخــواص  چــه 
مناقــب  قصه خــوان؛  محمــد  قطب الدیــن  دیباچــه  بیــک؛  صادقــی 
شــاه  شــخصیت  از  ابعــادی  کــه  عثمانــی  افنــدی  عالــی  هنــروران 
کار فرهنــگ دوســتی  اســماعیل صفــوی و نبــوغ فکری ــ سیاســی او را در 
کتــاب خــود  نشــان  افنــدی در  ترســیم می کنــد. عالــی  و هنرپــروری 
کــه چگونــه شــاه اســماعیل شــروع بــه ســفارش شــاهنامه شــاه  می دهــد 
کمال الدیــن  کــرد یــا در جریــان جنــگ چالــدران چگونــه  طهماســبی 
ـــ را حفــظ  ــ دو چهــره نــام آور هنــر آن زمان ــ بهــزاد و شــاه محمــود نیشــابوری ـ
ــه مســئله هنــر مــی داد. کــه اساســا ب و مختفــی نمــود و میــزان اهمیتــی 
کتــاب، اظهــار داشــت: در ایــن دوره مــا  ی ســپس بــا نقــل قول هایــی از  و
کــه بــه لحــاظ حجــم، قابــل مقایســه بــا هیچ  یــم  بیشــترین مرقعــات را دار
دوره ای نیســت و حتــی در دوره قاجــار هــم اطالعاتــی چنیــن وســیع 
یــم و بــه زحمــت می توانیــم اطالعاتــی از  از هنرمنــدان در دســت ندار
یــم و  مثــال: اســماعیل جالیــر و یــا محمودخــان صبــا بــه دســت بیاور

اطالعــات مــا بســیار محــدود اســت.
ایــن مــدرس و محقــق پرســابقه آنــگاه بــه مرقــع شــاه اســماعیل در مــوزه 

توپکاپــی و نقــل ســطوری از آن از جملــه: الخــط نصــف العلــم، و یــا: 
الخــط هندســه الروحانیــه فــی الظاهــر الجســمانیه، بــه بیــان نکاتــی در 
خصــوص خــط و ابزارهــای نقاشــی و معرفــی هنرمنــدان در ایــن مرقــع 

پرداخــت.
مرقــع شــاه  بررســی شــد  توســط ســخنران نشســت  کــه  بعــدی  مرقــع 
کــه اثــر شــاه قلــی مهــره دار بــوده و در کتابخانه اســتانبول  طهماســب بــود 
ی در ادامــه بــه مرقــع امیرحســین بیــک و مرقــع  نگهــداری می شــود. و
کــرد و ســپس بــه مرقــع بهــرام  میرغیــب بیــک اثــر ســید احمــد اشــاره 
میــرزا، دیباچــه دوســت محمــد، رســید و بــه بیــان نکاتــی از اهمیــت 
آن بــه لحــاظ تفصیــل، تعــدد، تنــوع و حجــم بــاالی تصاویــر پرداخــت 
نگارگــران  کــه  اســت  ایــن  در  آن  انحصــاری  ویژگــی  شــد:  یــادآور  و 
ــی در  ــزرگ مغول ــاهنامه ب ــا ش ــعیدی ی ــا ابوس ــی ی ــزرگ ایلخان ــاهنامه ب ش
ی بــه نمونه هــای درخشــان تصویــری ایــن  آفرینشــش ســهیم بوده انــد. و
مرقــع، ســنت تقســیم بندی و تفکیــک اجــزا و عناصــر در نگارگری هــا 
گل و مــرغ و تذهیــب توســط متخصصــان هــر فــن،  از جدول کشــی تــا 
کیفیــت  و  و دوام  ایــن نگاره هــا  تامــل در مصالــح  و  توجــه  ضــرورت 

بــاالی آنهــا اشــاراتی داشــت.
کنــار  در  ایلخانــی  دوره  در  افــزود:  ادامــه  در  حســینی  مهــدی  دکتــر 
کــه  یــم  آثــار دیگــر، معراجنامــه احمــد موســی را دار یــخ و  جامعالتوار
هــم ابعــادش بــزرگ اســت و هــم اینکــه معمــوال مرکــب معــراج رســول 
اینجــا،  امــا  بــوده؛  بــراق  قبــل،  معراج نامه هــای  همــه  در  کــرم)ص(  ا
کتــف جبرئیــل نشســته و از فــراز ســرزمین های آتــش و  ی  پیامبــر بــر رو
کــرم)ص( نشــان  ــه رســول ا ــرف می گــذرد و جبرئیــل هــم نقشــه راه را ب ب
می دهــد و از ایــن جهــات ایــن معراج نامــه، یــک اثــر اســتثنایی در میــان 

معراج نامه هاســت.
کوشــا، مــدرس بازنشســته، مولــف و پژوهشــگر نگارگــری  کفایــت  خانــم 
مطلــع  در  کــه  بــود  نشســت  پایانــی  و  دوم  ســخنران  صفــوی،  عصــر 
را در ســال های  کتــاب جواهراالخبــار  بــوداق  اینکــه  بــا ذکــر  ســخن، 
ــه  ــس از مــرگ شــاه طماســب آن را ب ــانده و پ ــان رس ــه پای ــا 984 ب 980 ت
کتــاب  کــه قاضــی احمــد قمــی  کــرده گفــت:  شــاه اســماعیل دوم تقدیــم 
گلســتان هنــر را قبــل از ســال 1000 قمــری نوشــته و در بســیاری مــوارد 

کــرده. بــدون ذکــر نــام بــوداق از جواهر االخبــار رونویســی 
ی ســپس بــه نظریــه دو قلــم نباتــی یــا قلــم نــی و قلــم حیوانــی یــا قلمــو   و
کــه توســط عبــدی بیــگ و دیگــران مطــرح شــده تــا در ســایه  کــرد  اشــاره 
هنــر مقــدس خوشنویســی، هنــر نقاشــی را هــم همــگام بــا خوشنویســی 
از زیــر بــار تحریــم نقاشــی بیــرون آورنــد و بدین گونــه بــه تحلیــل تــداوم و 
اســتمرار نقاشــی در دوران اســالمی ایــران برخــالف ســرزمین های عربــی 

قلمــرو اســالمی پرداخــت.
ایرانــی در همــه زمینه هــا  بــه مشــکل هم نامــی هنرمنــدان  آنــگاه  ی  و
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پرداخــت و مســئله دوســت محمدهــا را در عرصــه هنــر دوره صفــوی 
یــک  وجــود  خصــوص  در  مختلــف  فرضیــات  یابــی  ارز و  تحلیــل  و 
هنرمنــد واحــد بنــام دوســت محمــد یــا هنرمنــدان ســه گانه بــه ایــن نــام 
کــه دوســت محمدهــا متعددنــد امــا ســه  کــرد  پرداخــت و خاطــر نشــان 
نــام در بیــن آنهــا از بقیــه معروف تــر هســتند. اولیــن آنهــا دوســت محمــد 
ــار  کاتــب شــاهی درب ی پســر ســلیمان، خوشــنویس و  ــا هــرو گواشــانی ی
کــه قــرآن را بــه خــط  کســی بــود  شــاه طهماســب اســت. او نخســتین 
ی عــالوه بــر خوشنویســی  نســتعلیق بــرای شــاه طهماســب نگاشــت. و
کــه در ســال 951ق مرقــع  کتابــت، مــورخ و هنر شــناس بزرگــی بــود  و 
طهماســب  شــاه  بــرادر  میــرزا  بهــرام  شــاهزاده  بــرای  را  میــرزا  بهــرام 
کــرد و دیباچــه ای بــر آن نگاشــت و در آن هنرمنــدان هم عصــر  گــردآوری 
کتابخانــه مــوزه توپکاپــی  خویــش را معرفــی نمــود. ایــن مرقــع امــروزه در 
در اســتانبول نگهــداری می شــود. او همچنیــن صحــاف و شــاعر بــا 
کاهــی بــوده و در بســیاری از متــون صفــوی بــه نــام او اشــاره  تخلــص 
شــده. همــو بــه مهیــن بانــو یــا ســلطانم، خواهــر شــاه طهماســب، درس 
کاتبــان و  کــه شــاه طهماســب تمامــی  خوشنویســی مــی داد و زمانــی 
ی را نگــه داشــت. دومیــن دوســت  نقاشــان را از دربــارش رانــد تنهــا و

محمــد، دوســت محمــد قاطــع پســر عبــداهلل قاطــع همچــون پــدر بــه 
کاغــذ بــری اشــتغال داشــت. هنرمنــد بعــدی  قطاعــی و خط بــری و 
بــوداق در  نوشــته های  بــر  بنــا  کــه  یــا دوســت مصــور  دوســت دیوانــه 
گرد بهــزاد بــوده اســت. بــوداق صراحتــا  جواهراالخبــار، نخســتین شــا
ی غالــب آمــده بــود. قاضــی احمــد قمــی  کــه جنونــی بــر و می نویســد 
کــرده. دوســت  گلســتان هنــر همیــن مطالــب بــوداق را رونویســی  در 
دیوانــه اســتاد شــیخ محمــد ســبزواری بــوده، در منابــع فارســی صفــوی، 
اســتاد دوســت  و  او دوســت دیوانــه  گلســتان هنــر،  و  جواهراالخبــار 
کبــر، بایزیــد بیــات  گورکانــی، تذکــره همایــون و ا نامیــده شــده و در منبــع 
او را بــا القــاب موالنــا دوســت مصــور و مــال دوســت نقــاش نامیــده. 
بــه  کــه  بــارزی دارد،  بــه هنــد اشــاره  ی  بــه دلیــل مهاجــرت و بایزیــد 
علــت توبــه اول شــاه طهماســب در 940ق و منــع شــرابخواری در ایــران، 
کــه ماننــد بهــزاد بــه شــرابخواری عــادت داشــت، مدتــی  دوســت مصــور 
کابــل و  پــس از مــرگ بهــزاد در 942 بی رخصــت شــاه طهماســب بــه 
کامــران میــرزا پناهنــده شــده و بعدهــا بــه دربــار همایــون شــاه  دربــار 
ی دو اثــر نگارگــری در مرقــع بهــرام میــرزا و یــک اثــر تصویــر  پیوســت. از و
ی همچنیــن در  شــاه ابوالمعالــی در مجموعــه آقاخــان موجــود اســت. و

تذهیــب و تحریــر و خط بــری نیــز بی بدیــل بــوده اســت.
گفــت:  کــرد و  ی در ادامــه بــه دوســت محمــد مصــور دیگــری اشــاره  و
نامــش در هیــچ  کــه  یــم  یــک اســتاد دوســت محمــد مصــور هــم دار
تذکــره ای نیســت و تنهــا دو اثــر در مرقــع بهــرام میــرزا دارد و یــک اثــر دختــر 

ــت. ــوب اس ی منس ــه و ــه ب ک ــاهی  ــاهنامه ش ــرم در ش ک ــت واد و  هف
ــه یحیــی ذکاء در  ــه مقال ــا اشــاره ب کارشــناس هنــری ب ایــن پژوهشــگر و 
ایرانیــکا در 1371 اظهــار  و شــهریار عــدل در  آینــده در 1361  مجلــه 
محمــد  دوســت  همــان  را  مصــور  محمــد  دوســت  ذکاء  کــه  داشــت 
قاطــع می دانســت و عــدل او را بــا دوســت دیوانــه یــا مصــور یــک تــن 
کــه شــاید  کوشــا بــا اعــالم فرضیــه خــود  بــه حســاب مــی آورد.... خانــم 
کامــال مســتقلی از هنرمنــدان قبلــی  دوســت محمــد مصــور شــخصیت 
گــر قــرار باشــد دوســت محمــد مصــور  کــه ا داشــته باشــد اظهــار داشــت 
کنــم دوســت دیوانــه یــا دوســت  گزینــه اطــالق  را بــر یکــی ازیــن ســه 
کاندیــدای شایســته تری اســت و در عیــن حــال ارائــه نظــر قطعــی  مصــور 
در ایــن زمینــه نیازمنــد تحقیقــات بیشــتر و بــه دســت آمــدن مــدارک 
جدیدتــری اســت و بدیــن ترتیــب راه همچنــان بــه متــون و اطالعــات و 
کــرد  ی در پایــان اظهــار امیــدواری  خوانش هــای جدیــد بــاز اســت.... و
کــه در آینــده نزدیــک اســناد و  مــدارک جدیــد و متقنــی یافــت شــوند تــا 

ــه ایــن مســئله پیچیــده خاتمــه داده شــود. ب
بــا  اســالمی«  هنــر  »مطالعــات  نشســت های  سلســله  اســت  گفتنــی 
در  همچنــان  عالقه منــدان،  عمــوم  حضــور  بــا  و  متنــوع  موضوعــات 

یافــت. خواهــد  ادامــه  هنــر  پژوهشــکده 
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 نگاهی به فرهنگ و اندیشه اسالمی
 در سینمای هند

سمیرا خوانساری 
در  اســالمی  اندیشــه  و  فرهنــگ  بــه  » نگاهــی  تخصصــی  نشســت 
و  هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــی  معاونــت  همــت  بــه  هنــد«  ســینمای 
ــان  ــران، عصــر  روز دوشــنبه 21 آب همچنیــن مدرســه ملــی ســینمای ای

شــد. برگــزار  هنــر  فرهنگســتان  همایش هــای  ســالن  در  مــاه، 
در ایــن نشســت، اولیــن ســخنران، حســن بلخــاری، اســتاد تمــام و 
گــروه مطالعــات عالــی هنــر در پردیــس هنرهــای دانشــگاه تهــران،  مدیــر 
کشــف مبانــی در حــوزه  یــت موضــوع »اســالم و هندوئیســم؛  بــا محور
هــم،  بــا  مرتبــط  بخــش موضوعــی  دو  در  را  نقطه نظــرات خــود  هنــر« 
کــرد و پــس از آن مصطفــی پورمحمــدی، مترجــم و  تقدیــم حاضــران 
هدایت گــر جلســه، از ایــرا باســکار )Ira bhaskar(، رئیــس دانشــکده 
زیبایی شناســی و هنــر دانشــگاه جواهــر لعــل نهــرو، خواســت تــا بــه 
ــاب »فرهنگ هــای مســلمانی در ســینمای  تشــریح مبحــث خــود در ب

بمبئــی« بپــردازد.
پیرامــون  را  خــود  ســخنان  فرهنگــی،  مفاخــر  و  آثــار  انجمــن  رئیــس 
ــری  ــث نظ ــم بح ــح می ده ــه ترجی ک ــالت  ــن جم ــا ای ــت، ب ــور نشس مح
ــث  ــم و در بح ــال ده ــم انتق ــط صحبت های ــه اواس ــود را ب ــی خ و حکم
هنــد  ســینمای  یــخ  تار فیلم هــای  مهم تریــن  از  یکــی  بــه  خــود  اولیــه 

کــرد. بپــردازم، آغــاز 
کــه بــرای افــرادی بــا ســن و ســال مــن، یکی  بلخــاری ادامــه داد: »فیلمــی 
از نوســتالژیک ترین فیلم هــای ســینمای هنــد محســوب می شــود. مــن 
کــه  می خواهــم از طریــق ایــن فیلــم، ظهــور و بــروز فرهنــگ اســالمی، 
کنــم. چنــد  محــور ســخنان خانــم باســکار اســت را بــرای شــما بیــان 
بزرگ تریــن  کــه  بالیــوود،  پیــش یکصدمیــن ســال شــکل گیری  ســال 
مرکــز تولیــد فیلــم از نظــر تعــدد در جهــان اســت، برگــزار شــد. در ایــن 
مراســم فیلــم شــعله بــه عنــوان برجســته ترین فیلــم ســینمای قــرن هنــد 
انتخــاب شــد و ایــن مهــم، دلیــل انتخــاب صحبت هایــم دربــاره ایــن 
کــه می دانیــد ایــن فیلــم پنــج ســال متوالــی در  فیلــم اســت. همانطــور 
ــادای  ــروش فوق الع ــد و ف ــش درآم ــه نمای ــی ب ــینماهای بمبئ ــی از س یک
ــه اســاطیر  ــا باچــان، ب ــژه آمیت ــه وی داشــت و دو هنرپیشــه اصلــی آن، ب
افســانه ای ســینمای هنــد تبدیــل شــدند. ایــن فیلــم از نظــر داســتان 
ــه نوعــی بازســازی آن داســتان  ــه فیلــم هفــت دالور شــباهت دارد و ب ب
اســت؛ ولــی المان هــای هنــدی بســیاری دارد، از جملــه آوازهــای فیلــم 
و پیونــد وســیعش بــا بافــت بومــی و فرهنــگ مــردم هنــد. در بخشــی از 
کــه در ســال 1975ســاخته شــده اســت و از نظــر جایــگاه،  ایــن فیلــم، 
از  تجلیلــی  چنــان  می شــود؛  محســوب  هنــد  کارگردان هــای  انجیــل 

ــه بســیار برجســته اســت.« ک فرهنــگ اســالمی می شــود 

گــروه مطالعــات عالــی هنــر در پردیــس هنرهــای دانشــگاه تهــران  مدیــر 
جــوان  دو  داســتان  »فیلــم  کــرد:  روایــت  این گونــه  را  فیلــم  داســتان 
حماســی اســت، ماننــد لوطی هــای ســینمای قبــل از انقــالب ایــران. 
پــول  بــه شــدت دنبــال  و  لوطــی  ایــن جوان هــا، بســیار خوش قلــب، 
گرفتــن پــول، مقابــل  گــور« آنهــا را دعــوت می کنــد تــا در ازای  هســتند. »تا
»جبــار ســینگ« بایســتند تــا بتوانــد انتقــام خانــواده اش را از او بگیــرد.«
در ادامــه نشســت بلخــاری، حاضــران را بــه تدقیــق در پیــام »میــرزا«، 
کــه بســیار بــا پیــام فرهنــگ عاشــورایی  یکــی از شــخصیت های فیلــم، 
مــا قرابــت دارد، فراخوانــد و ایــن ســکانس در ســالن بــه نمایــش درآمــد. 
کــه از اتفاقــات پیش آمــده بــه ســتوه  در ایــن ســکانس، اهالــی روســتا 
یــا  تسلیم شــدن  بــرای  و  می شــوند  مواجــه  هنگامــه ای  بــا  آمده انــد، 
میــان  بــه  نابینــا  آقامیــرزای  اثنــاء  ایــن  در  می کننــد.  تردیــد  نشــدن، 
کــه چــه اتفاقــی افتــاده؟ مــرد نابینــا بــا  تجمــع مــردم می آیــد و می پرســد 
لمس کــردن صــورت جــوان برزمیــن افتــاده، پــی بــه کشــته شــدن احمــد، 
پســرش، می بــرد و می گویــد: انــاهلل و اناالیــه راجعــون و.... در همیــن 
می خوانــد  او  طــرف  از  نامــه ای  جبارســینگ،  فرســتاده  گیرودارهــا، 
کــه بــا جبــار دربیفتنــد، این گونــه  کســانی  بــا مضمــون اینکــه عاقبــت 
کــه  گــور و اهالــی روســتا،  گفت وگویــی میــان تا خواهــد بــود. در ادامــه 
ســخنان  بــا  عطفــی  نقطــه  هیاهــو  ایــن  در  درمی گیــرد.  ترســیده اند، 
و  پــا جلوتــر می گــذارد  میــرزا  رقــم می خــورد.  روســتا،  میــرزا، مســلمان 
ــار از دســت دادن  ــم ب ــد: »مــن می توان ــه اهالــی روســتا می گوی خطــاب ب
کنــم و بــا اینکــه پســر خــود را از دســت داده ام؛ ولــی مــرگ  پســرم را تحمــل 
بــا شــرافت بــه مراتــب بهتــر از زندگــی بــا خفــت و خــواری اســت.« در 
همیــن هنگامــه، صــدای اذان شــنیده می شــود و او می گویــد: وقــت 
کــه چــرا چنــد  نمــاز خوانــدن مــن نزدیــک شــد. امــروز از خــدا می پرســم 

کــه در راه خــدا شــهید شــوند. ــداد  ــه مــن ن ــا پســر دیگــر ب ت
گــور می گویــد: »پســرم!  در ادامــه ایــن ســکانس، یکــی از اهالــی بــه تا
گــور در جــواب او  گفــت.« ولــی تا خشــونت را نبایــد بــا خشــونت پاســخ 
گــر مــا خشــونت جبــار را بــا خشــونت جــواب نگوییــم؛  کــه ا بیــان می کنــد 

ــو بزنیــم و ایــن یعنــی بزدلــی. آنوقــت مجبــور می شــویم در مقابلــش زان
ــان نمایــش ایــن ســکانس ها، تشــریح  دکتــر حســن بلخــاری پــس از پای
کــه بــرای  کلیــدی در صحبت هــای میــرزا وجــود دارد  کــرد: »دو نکتــه 
کــه در ایــران زندگــی می کنیــم، بســیار آشناســت. اول اینکــه، مــرگ  مــا، 
بــا شــرافت بهتــر از زندگــی خفت بــار اســت. عالی تریــن وجــه ایــن تفکــر 
در واقعــه عاشــورا دیــده می شــود. دومیــن نکتــه اینکــه می گویــد مــی روم 
کــه در راهــش  تــا بــه خــدا بگویــم چــرا بــه مــن فرزنــدان بیشــتری نــداد 
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کــه یــک قولــش  شــهید شــوند. ایــن مضمــون هــم، در عاشــورا وجــود دارد 
گفـــت وگوی برخــی از یــاران  از حضــرت عبــاس اســت. ایــن نکتــه در 
ــوش  ــا را خام ــه چراغ ه ک ــی  ــورا، هنگام ــب عاش ــین )ع( در ش ــام حس ام
گــر کســی قصــد رفتــن دارد شــرم نکنــد و بــرود، نیــز مشــاهده  می کننــد تــا ا

می شــود.«
کلیــت ســینمای  کنــون هیــچ بخشــی از  کــه تــا  کــرد  کیــد  بلخــاری تا
هنــد را بــه انــدازه ایــن فیلــم در بازتــاب فرهنــگ نــاب شــیعی، موثــر و 
ــن  ــه ای ــش را ب ــش اول صحبت های ــاس، بخ ــن اس ــر ای ــده  و ب ــق ندی دقی

فیلــم اختصــاص داده اســت.
در بخــش دوم صحبت هــای رئیــس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی، از 
کــه  منظــر حکمــت هنــر، بــه ســینمای هنــد پرداختــه شــد. او بــه نســبتی 
میــان اندیشــه اســالمی و اندیشــه هندوئیســمی وجــود دارد، پرداخــت. 
کــه منظــور مــن دقیقــا هندوئیســم اســت و منظــورم  کــرد  کیــد  بلخــاری تا

بودیســم و مکاتــب دیگــر نیســت.

کــرد: »از ایــن نظریــه، چندیــن برداشــت شــده اســت.  بلخــاری اضافــه 
مثــال فیثاغورســیان یــک برداشــت دارنــد و افالطونیــان برداشــتی دیگــر. 
کپــی اســت و بــه همیــن دلیــل  کپــی از  کار هنــر،  افالطــون می گویــد، 
هنرمنــدان را از »اوتوپیــا« بیــرون می کنــد. ولــی ارســطو، از هنــر اعــاده 
گفــت: میمســیس )mimesis(، در حقیقــت تقلیــد و  کــرد و  حیثیــت 
کــردار اوســت و می توانــد دقیقــا وجــه معرفتــی  کاِت کنــش انســان و  محــا
کــرده در هنــر نمایــش،  داشــته باشــد. او در بوطیقــا) فــن شــعر(، عنــوان 
کات می توانــد مبنــای معرفــت شــود در صورتیکــه در اندیشــه و  محــا

نظــر افالطــون، هنــر، توهــم واقعیــت اســت.
قرائت هــای  از  یکــی  کــه  نکتــه  ایــن  ذکــر  بــا  دانشــگاه  تمــام  اســتاد 
ــی اســت، عنــوان داشــت: »منشــا قرائــت  کات، قرائــت نوافالطون محــا
کات، فلوطیــن اســت. ایــن قرائــت از میمســیس، بــه  نوافالطونــی از محــا
قرائــت اســالم نزدیــک اســت. هنــر، از نــگاه فلوطیــن، ارائــه، انعــکاس، 
کات امــِر واقــع نیســت و هنرمنــد واقعیــت را بــه مــا هــو  تقلیــد و محــا
واقعیــت بازتــاب نمی دهــد؛ بلکــه از جهــان معقــول روایــت می کنــد. 
هنرمنــد از محســوس، حکایــت نمی کنــد؛ بلکــه از معقــول حکایــت 

می کنــد. از نقطه نظــر او، هنــر، بازتــاب جهــان واقعیــت نیســت.
در  مــا  دیــدگاه  البتــه  کــه  نکتــه  ایــن  ذکــر  بــا  بلخــاری  حســن  دکتــر 
تفــاوت دارد،  بــا فلوطیــن  تــا حــدودی  مســئله های معقــول و مثــال، 

دانســت. یکــی  کامــال  را  ماجــرا  بدنــه 

یــه نــگاه حکمــت هنــدی نیــز در ســخنانش پــرده برداشــت و بــا  او از زاو
کــرد و بــه اتمــام رســاند: »در هنــد  کامــل  ایــن جمــالت مبحــث خــود را 
و سانســکریت، واژه ای بــا عنــوان »دارشــانا«، وجــود دارد، بــه معنــای 
دیــدن در معیــت و دیــدن محســوس بــا وجــه معقــول آن. از ایــن منظــر، 
ــود  ــد وج کات و تقلی ــا ــکان مح ــرد، ام ــی نب ــئ پ ــه ذات ش ــا ب ــد ت هنرمن

نــدارد، و ایــن همــان نظریــه حکمــت اســالمی و فلوطیــن اســت.«
هنــدی  مهمــان  بــه  نوبــت  بلخــاری،  حســن  دکتــر  ســخنان  از  پــس 
هنــر  و  زیبایی شناســی  دانشــکده  رئیــس  یعنــی  هنــر  فرهنگســتان 
دانشــگاه جواهــر لعــل نهــرو رســید. خانــم دکتــر  ایــرا باســکار، ســخنان 
کامــال  کــرد: »مــن بــا صحبت هــای دکتــر بلخــاری  خــود را این گونــه آغــاز 
یشــه دارد . همینطــور رابطــه  موافــق هســتم. اســالم در هنــد، 1400 ســال ر
گورکانــی در  بــا ایــران نیــز بســیار قدیمــی اســت. از دوران پادشــاهان 
هنــد، زبــان فارســی، زبــان رســمی بــوده اســت. خیلــی از هندوهــا در 
ــزرگ خــود مــن  ــد. از جملــه پدرب ــه فارســی صحبــت می کردن گذشــته ب
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کتاب هایــش همــه بــه فارســی بــود.« کــه نوشــته ها و حســاب و 
 )Islamicate( اســالمیکیت  واژه  دربــاره  باســکار،  ایــرا  دکتــر  خانــم 
این گونــه توضیــح داد: »نظریه پــرداز حــوزه اســالم، مارشــال هودســون 
)Marshall Hodgson( ایــن تــرم  را بــه وجــود آورد و در واقــع، فرهنــگ 
از  فرهنــگ  ایــن  می گیــرد.  شــکل  اســالم  حــول  کــه  اســت  هنــری  و 
مســلمانان آغــاز شــده؛ ولــی ممکــن اســت غیرمســلمانان هــم از آن 
اســالمیکیت  واژه  فرهنــگ،  از  شــکل  ایــن  بــرای  کننــد.  اســتفاده 

می شــود. اســتفاده 
او بــرای ملمــوس شــدن بحــث، نمونــه مثالــی از فرهنــگ امــروز هنــد 
کار بــرده می شــود و خیلی هــا  کــه امــروزه بــه  کــرد: واژه »غــزل«  عنــوان 
کــه  از آن اســتفاده می کننــد؛ ولــی ممکــن اســت منشــا آن را نداننــد 

چیســت و ایــن از مصادیــق اســالمیکیت اســت.
رئیــس دانشــکده زیبایی شناســی و هنــر دانشــگاه جواهــر لعــل نهــرو، 
بــا ذکــر اینکــه بیــن ســینمای بمبئــی و بالیــوود تفــاوت قائــل اســت، 
کــه تحــت  کــرد  ســینمای بالیــوود را صنعــت ســینمای تجــاری تلقــی 
تاثیــر جهانــی شــدن ایجــاد شــده اســت. ولــی وقتــی از ســینمای بمبئــی 
ــل از  ــه قب ک ــی  ــود در بمبئ ــینمایی موج ــنت س ــم از س ــت می کنی صحب
اســتقالل هندوســتان وجــود داشــته و زبــان آن زبــان هندوســتانی یعنــی 
ی محــور ســینمای  ترکیبــی از اردو و هنــدی اســت، حــرف می زنیــم. و
ژانــر  یخــی؛  تار فیلم هــای  ژانــر  دســته  چهــار  بــه  را  هنــد  مســلمانان 
ــوج  ــر م ــلمانان و ژان ــی مس ــر اجتماع ــف؛ ژان ــلمانان طوائ ــای مس فیلم ه
کــرد و بــا نمایــش دادن مصادیقــی از ایــن ژانرهــا در فیلم هــای  نــو تقســیم 
کبــر)Jodhaa Akbar( ، بــاد  محبــوب مــن )Mere mehboob(، جــودا ا
گــرم   )Garm Hava(،  امــراو جــان )Umrao Jaan( و  پــوکار )Pukar ( بــه 

ــاره آنهــا پرداخــت. تشــریح و توضیــح درب
یــک ســری المان هــای مشــترکی در فیلم هــای مســلمانان وجــود دارد 
یخــی  ــه یکــی از آنهــا معمــاری اســت. در ایــن فیلم هــا از بناهــای تار ک
گــرا و دهلــی اســتفاده می شــود.  ک نــو، آ بــه خصــوص در ســه مرکــز ال
بــه عنــوان مثــال، شــهر بمبئــی بیشــتر در ژانــر اجتماعــی مســلمانان 
بــه  کــه  اســت  فیلم هایــی  بــرای  کاربــردش  و  پیــدا می کنــد  اهمیــت 
زندگــی یــک طبقــه پاییــن از مســلمانان می پــردازد.  در ایــن شــهر، یکــی 
از بناهــای بــا اهمیــت، مــزار عــارف مســلمان، »حاجــی علــی« اســت. 
ــکانس های  ــا در س ــه در فیلم ه ک ــده  ــی ش ــه موتیف ــل ب ــن مــکان تبدی ای

مختلــف آن را می بینیــم.
کــه  کــرد  در ایــن بخــش از ســخنان خانــم باســکار، بلخــاری خاطرنشــان 

ک نــو مهم تریــن مرکــز شــیعی هنــد اســت. ال
رئیــس دانشــکده زیبایی شناســی و هنــر دانشــگاه جواهــر لعــل نهــرو، 
ژانــر  »ایــن  گفــت:  یخــی مســلمانان هنــد  تار ژانــر فیلم هــای  مــورد  در 
چهــل  دهه هــای  در  هنــد  مســلمان  پادشــاهان  داســتان  بــه  بیشــتر 
اســت  انگلیســی  توســط  اســتعمار هنــد  کــه دوره  میــالدی  پنجــاه  و 
کــم هســتند، و تفکــر غالــب  کــه انگلیس هــا حا ــه زمانــی  می پــردازد و ب

آنهــا اســتعمارکردن هنــد اســت. بــه عنــوان مثــال، اینکــه می گوینــد 
حکومــت  نمی تواننــد  و  چیســت  عدالــت  نمی فهمنــد  هندی هــا 
گــر حکومــت دســت  کــه ا کننــد. انگلیســی ها اینگونــه توجیــه می کردنــد 
هندی هــا باشــد، مســلمانان و هندوهــا بــا هــم درگیــر می شــوند؛ ولــی در 
کــه  یخــی و قبــل از حکومــت انگلیســی ها، می بینیــم  فیلم هــای ژانرتار
پادشــاهان، عــادل هســتند و بیــن مســلمانان و هندوهــا اتحــاد بــه وجــود 
آورده انــد و بعضی هایشــان مثــل جهانگیــر و شــاه جهان مادرهایشــان 
کــه جهانگیــر  آمــده اســت  هنــدو هســتند. در داســتان های هنــدی 
عــادل بــوده و مثــل انوشــیروان، زنجیــر عدالــت داشــته و هرکــس فکــر 
می کــرده در حــق او ظلمــی شــده، آن را بــه صــدا درمــی آورده اســت و از 

کنــد.« کــه عدالــت را دربــاره او اجــرا  شــاه می خواســته 
بــا  جهانگیــر  زنجیــر  شــباهت  فهم شــدن  بهتــر  بــرای  بلخــاری  دکتــر   
»علــت  کــرد:  اضافــه  باســکار  دکتــر  ســخنان  تاییــد  در  و  انوشــیروان 
ــا  ــوده و م ــان ب ــی از صفوی گورکان ــاهان  ــن ش ــباهت، در تاثیرگرفت ــن ش ای
کــه همایــون، نــه ســال بــا یــاری شــاه طهماســب  یــخ می بینیــم  در تار
گرفــت.  ــان هــم حکومــت را پــس  گرفــت و توســط صفوی در ایــران پنــاه 
شــکوه  احیــای  صفویــان،  بــرای  مهــم  مســائل  از  یکــی  کــه  آنجــا  از 
ــه  ــه قضی ــان، ب ــر صفوی ــت تاثی ــا تح ــل هندی ه ــود، محتم ــانیان ب ساس

کرده انــد.« رجــوع  انوشــیروان  زنجیــر 
دکتــر باســکار در ادامــه، سکانســی از فیلــم پــوکار را بــه عنــوان مصــداق 
یخــی مســلمانان بــرای حاضــران در ســالن نمایــش داد و تشــریح  ژانــر تار
نورجهــان در حــال  نــام  بــه  پــوکار، همســر جهانگیــر،  فیلــم  کــرد: »در 
از رخت شــورها اصابــت  بــه یکــی  و  بــه خطــا مــی رود  تیــرش  شــکار، 
می کنــد و باعــث مــرگ او می شــود. همســر مردمتوفــی، بــه دربــار شــاه 
اجــرای عدالــت در  و خواهــان  را می کشــد  زنجیــر عدالــت  و  می آیــد 
خصــوص مــرگ شــوهرش می شــود. زن همســر از دســت داده، خطــاب 
کاری  کــردی چــون ملکــه هنــد هســتی، هــر  بــه نورجهــان می گویــد، فکــر 
کــه ببینــد،  کــه همــه منتظــر هســتند  می توانــی انجــام دهــی؟ در حالــی 
ــر  ــت، جهانگی ــد. در نهای ــرون می آی ــه بی ــه چگون ــن قضی ــر از ای جهانگی
کــرده و پــس  رای را اعــالم می کنــد و می گویــد: همســر مــن، تــو را بیــوه 
کنــی. در واقــع جهانگیــر، چشــم را برابــر چشــم در  تــو هــم بایــد او را بیــوه 
ــاز می کنــد و از زن می خواهــد  ــرازو می گــذارد و لبــاس و ســینه اش را ب ت
ــد و  ــور می آین ــه ش ــت ب ــگام، جمعی ــن هن ــد. در ای کن ــرا  ــم را اج ــه حک ک
کــه در اینجــا  کــه از حــق اش و ایــن انتقــام بگــذرد،  از زن می خواهنــد 
صــدای مــردم و دمکراســی را بــرای اولیــن بــار می شــنویم. در ایــن قبیــل 

فیلم هــا یــک هنــِد چندفرهنگــی و متحــد را بــه نظــاره می نشــینیم.
کــه متناســب بــا حــال و هــوای ایــن ژانــر، نمایــش داده  فیلــم دیگــری 
کبــر، فرزنــد همایــون،  کبــر بــود. ایــن فیلــم، دربــاره ا شــد، فیلــم جــودا ا
کــه بیشــترین زمــان را بــه مــدت پنجــاه  گورکانــی اســت  ســومین پادشــاه 
کبــر در  ا ســال در هنــد حکومــت می کنــد و جــودا همســرش اســت. 
هنــد محبوبیــت ویــژه ای دارد و مهم تریــن دســتاوردش، تــالش بــرای 
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ــوده و  ــا ب ــلمانان و هندوه ــن مس ــت بی ــاد مرافق ــد و ایج ــی هن یکپارچگ
کــه ترکیبــی  در اواخــر عمــرش دینــی بــه وجــود آورد بــه نــام »دیــن الهــی« 

از اســالم و هندوییســم بــود. 
ــر توســط رئیــس  ــرای تشــریح ایــن ژان در صحنــه انتخــاب شــده دیگــر ب
دانشــکده زیبایی شناســی و هنــر دانشــگاه جواهــر لعــل نهــرو، مراســم 
گــروه  یــک  ایــن ســکانس،  روایــت می شــود. در  کبــر  ا و  ازدواج جــودا 
سرسلســله  ِچشــتی،  معین الدیــن  خواجــه  مــدح  در  ایــران  از  قوالــی 
کــه مهم تریــن سلســله تصــوف در شــمال هندوســتان اســت  ِچشــتیه، 
گذشــته در ایــران بــوده  مشــغول اجــرای موســیقی هســتند. ِچشــت، در 
و در حــال حاضــر در افغانســتان اســت و خواجــه معین الدیــن ِچشــتی 
نیــز بــه خواجــه غریــب نــواز معــروف اســت. در ایــن صحنــه نــکاح ایــن 
ــا ایــن ازدواج،  کــه ب دونفــر، انجــام می شــود و جــودا شــرایطی می گــذارد 
گفتــه  فیلــم  ایــن  انتهــای  در  بمانــد.  باقــی  خــودش  دیــن  بــه  بتوانــد 
کــه جــودا ملکــه هندوســتان اســت و مقامــش هم عــرض بــا  می شــود 

کبــر اســت. ا
گفــت:  و  داد  بیشــتری  توضیحــات  ســکانس  ایــن  مــورد  در  باســکار 
ــود  ــد می ش ــوری بلن ــه ن ک ــود،  ــاهده می ش ــکانس مش ــن س ــی در ای »پالن
کــه می گوینــد  یــخ هنــد اســت  و ایــن مربــوط بــه داســتان متداولــی در تار
کبــر از  کــه نــوری وارد بدنــش می شــود و ا کبــر خوابــی می بینــد  مــادر ا

ــت.« ــداداد اس ــارک و خ ــاه مب ــک پادش ــدا ی ابت
مــورد  باســکار در فیلم هــای مســلمانان هنــد،  کــه خانــم  ژانــر دومــی 
کــه بــه  گروهــی از زنــان مســلمان  بررســی قــرار داد، ژانــر زنــان طوائــف بــود. 
کــه در موســیقی،  ک نــو دیــده می شــوند. زنــان هنرمنــدی  خصــوص در ال
ادبیــات و آواز تبحــر داشــتند و خیلــی از مــردم، بچه هایشــان را بــرای 
اینکــه آداب اجتماعــی یادبگیرنــد، پیــش آنهــا می فرســتادند. اینهــا 
کســی بــا آنهــا ازدواج نمی کــرد و همیشــه در طبقــه  کــه  زنانــی بودنــد 
کــه بــه موضوعــات ایــن  اجتماعی شــان محصــور بودنــد. در فیلم هایــی 
زنــان می پــردازد، اتفاقــات عاشــقانه بــا پایــان تلــخ و دردآور همــراه اســت 

ــود.  ــیده می ش کش ــی  ــای مالیخولیای ــه روان ه و ب
باســکار ســکانس ابتدایــی از فیلــم امروجــان را بــرای شــرح بیشــتر ایــن 
کــه در قــرن نــوزده زندگــی می کنــد و  ژانــر، نمایــش داد. داســتان زنــی 
تنهــا مانــده و در بســتر مــرگ اســت. در ادامــه فیلــم فالش بــک بــه قصــه 

گذشــته را می بینیــم. زندگــی او در 
گرفتــه شــده بــود، فیلم هــای  کــه در ایــن تحقیــق مدنظــر قــرار  ژانــر ســومی 
روز  وضعیــت  آثــار،  ایــن  در  بــود.  هنــدی  مســلمانان  اجتماعــی 
کســتان بررســی می کننــد.  مســلمانان را بعــد از اســتقالل و جدایــی از پا
هســته مرکــزی ایــن فیلم هــا، تقابــل بیــن ســنت و مدرنیتــه اســت و از 
کادمیــک وجــود دارد و از طــرف دیگــر،  طرفــی تــالش بــرای تحصیــالت آ
تــرس و نگرانــی بــه دلیــل مخاطــره اخــالق و ارزش هــای اجتماعــی. ایــن 
فیلم هــا هــم در دوران انگلیس هــا بــوده و هــم بعــد از اســتعمار هنــد. 
ــده می شــود، عشــق  کــه وجــود دارد و در ایــن فیلم هــا دی نکتــه دیگــری 

ــه آن  ــن ب ــالق و پرداخت ــث ط ــت. بح ــع اس ــود برق ــا وج ــگاه اول و ب در ن
کــرده و  کلمــه طــالق را تکــرار  کــه مــرد ســه بــار  بــه شــیوه اهــل ســنت 
کــه بــه  همســرش را ســه طالقــه می کنــد، از ســوژه های دیگــری اســت 
آن پرداختــه می شــود. سکانســی از فیلــم Mere mehboob بــه عنــوان 
ــه نمایــش درآمــد. عنــوان  ــر توســط دکتــر باســکار ب مصداقــی از ایــن ژان
ــه  ــه معنــی معشــوق مــن اســت و ســکانس انتخابــی، مربــوط ب فیلــم، ب
یگــر مــرد ترانــه ای  یــک مســابقه خوانندگــی اســت. در ایــن ســکانس باز
ــدار او و محبوبــش اســت و  ــه اولیــن دی ــوط ب ــه، مرب ــد؛ ایــن تران می خوان

ــاده. ــه در دام عشــق افت ک لحظــه ای 
کــه در  کــه یکــی از عناصــر مشــترک  کــرد  خانــم باســکار خاطرنشــان 
کــه در واقــع بــه معنــای  همــه ایــن ژانرهــا تکــرار می شــود، تهذیــب اســت 
بــا فرهنــگ بــودن اســت و عنصــر دیگــر رمانتیــک بــودن و عاشــقانه 

داستان هاســت. بــودن 
روایــت  را  عــادی  مــردم  قصه هــای  کــه  اســت  نــو،  مــوج  آخــر،  ژانــر 
کــه در هندوســتان زندگــی می کننــد و مســائل و مشــکالت  می کنــد 
خودشــان را دارنــد. ایــن ژانــر بــه مســتند هــم نزدیــک اســت و نمونــه 
ذکــر شــده در صحبت هــای مهمــان هنــدی فرهنگســتان هنــر، بــرای 
شــرح آخریــن ژانــر تحقیقــش، سکانســی از فیلــم بادگــرم بــود. ایــن فیلــم 
گــرا ســاخته شــده و داســتان  کشــور هنــد، در شــهر آ بســیار محبــوب در 
کســتان،  کــه بعــد از جدایــی هنــد و پا خانــواده ای را روایــت می کنــد 
کســتان می رونــد و  کشــور هنــد را تــرک می کننــد و بــه پا تمــام اقوامشــان 
گــرا می ماننــد. دختــر ایــن خانــواده  ایــن خانــواده در خانــه اجــدادی در آ
کســتان رفته انــد و دختــر  کــه خانــواده او نیــز بــه پا عاشــق پســری اســت 
دلتنــگ اوســت در ایــن اثنــاء پســر دیگــری از او خواســتگاری می کنــد و 

ماجراهایــی اتفــاق می افتــد.
کــه ایــن فیلــم در آن تصویربــرداری شــده،  خانــم باســکار دربــاره مکانــی 
کــرد: »ایــن صحنــه در  توضیحــات تکمیلــی  خــود را اینگونــه اضافــه 
کــه در واقــع،  ــه معنــی شــهر پیــروزی  ــور ب ــام َفَتح پ ــه ن گــرا ب قســمتی از آ
یخــی دارای معمــاری حیرت انگیــز  کبــر آنجــا را ســاخته و از بناهــای تار ا
یکــی دارد و  اســت، فیلمبــرداری شــده و ایــن ســکانس، حالــت تراژ

گــروه قوالــی در آن می خوانــد.«
اســتاد دانشــگاه جواهرلعل نهــرو، انتخــاب ســکانس دیگــری از فیلــم 
کبــر را بــه عنــوان بهتریــن پایان بنــدی بــرای ســخنانش عنــوان  جــودا ا
کــرد و مجمــوع تمامــی ایــن ژانرهــا را نمایــش چشــم اندازی از فرهنــگ 
کــه در آنهــا رواداشــتن، عدالــت و تحمــل  کشــور هنــد دانســت  اســالمی 
ایــن  بــه نمایــش درآمــده در  یکدیگــر وجــوددارد. در آخریــن صحنــه 
کبــر همســرش را بــه عنــوان ملکــه هندوســتان معرفــی می کند  نشســت، ا
و اطاعــت از او را، اطاعــت از خــودش می دانــد و هــر اقدامــی علیــه 
کبــر بیــان می کنــد  ملکــه را نیــز اقــدام علیــه پادشــاه عنــوان می کنــد. ا
کــه آینــده هنــد ســاخته شــود و  کــه احتــرام بایــد بــه همــه مذاهــب باشــد 

ایــن پیــام بســیار مهــم ایــن فیلــم بــه بیننــدگان اســت.
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 آیین نکوداشت و نمایشگاه ابراهیم  مقبلی در فرهنگستان هنر 

تجلیل از نیم قرن فعالیت هنرمند تبریزی 
 محبوبه حاجی پروانه

عنــوان  بــا  مقبلــی  ابراهیــم  آثــار  نمایشــگاه  برگــزاری  بــا  هم زمــان 
»ازعینیــت تــا ذهنیــت« از ایــن نقــاش پیشکســوت تبریــزی بــرای  بیــش 
کشــور تقدیــر شــد. از نیــم قــرن تــالش در راه اعتــالی فرهنــگ و هنــر 
همــکاری  بــا  آبــان   23 چهارشــنبه  روز  عصــر  کــه  مراســم  ایــن  در 
کل وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تبریــز،  فرهنگســتان هنــر، اداره 
ســازمان فرهنگــی و هنــری شــهرداری تبریــز و موسســه فرهنگی و هنری 
صبــا برگــزار شــد، حبیــب اهلل صادقــی، عضــو پیوســته فرهنگســتان 
گرافیســت و مدیــر انتشــارات دفتــر نشــر  هنــر، ســهراب هــادی، نقــاش، 
آثــار امــام خمینــی )ره(، جــواد نوبهــار، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
بــه  هنــر،  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  ســلیمی،  همایــون  و  هنــر 

پرداختنــد.  ســخنرانی 
تجلیــل  در  مراســم،  ایــن  ســخنران  نخســتین  صادقــی،  حبیــب  اهلل 
گوهــران بســیار ارزشــمندی  گفــت: »ایــن ســرزمین  مقــام اســتاد مقبلــی 
کــه بایــد نــام و یــاد آنهــا در پیشــانی فرهنــگ  چــون اســتاد مقبلــی دارد 
ــه تنهــا  ــران معاصــر نقــش بنــدد. اســتاد مقبلــی ن تصویــری و هنــری ای
ــران را  کــه تمــام ســرزمین پهنــاور ای گرد،  ــه عنــوان شــا کوچــک را ب مــن 
ــه  ــزرگ روســی از او ب کــه نقاشــان ب ــه طــوری  ــود، ب ــرا ب ــاز پذی ــا آغــوش ب ب
کــه ایشــان در  کار اســتاد مقبلــی آنجاســت  نیکــی یــاد می  کننــد. ارزش 
شــرایط اقلیمــی خــاص دســت بــه بدعــت در ســنت نقاشــی زدنــد و بــا 
پــا ایســتادند  ی ســنت نقاشــی ارو ســینه ســتبر و قــدرت و شــکوه، رو بــرو
و نقاشــی را از عینیــت بــه ســمت ذهنیــت ســوق دادنــد. ایــن امــر، 

بســیار خطیــر و بــی بدیــل بــود.«
کارشــناس مجــری ایــن نشســت،  در ادامــه نشســت فــرزاد زادمحســن، 
گفــت: »یکــی از بزرگ تریــن  در توصیــف نقاشــی های اســتاد مقبلــی 
ویژگی هــای پرداخــِت طبیعــت در جهــاِن نقاشــی اســتاد مقبلــی ایــن 
کــه عمدتــًا آثــار او خالــی از حضــور انســان اســت؛ ولــی ایــن  اســت 
انســانی  شــّدت  بــه  انســان مدارانه،  داللت هــای  نظــر  از  طبیعت هــا 

ــات  ــا در جزئی ــم؛ ام ــان را می بینی ــور انس ــت حض کلّی ــی در  ــت. یعن اس
خیــر.«

کــه ســی ســال  اســتاد ســهراب هــادی ســخنران بعــدی ایــن نشســت 
را  خــود  ســخنان  بــود،  نوشــته  مقبلــی  اســتاد  آثــار  بــر  نقــدی  پیــش، 
کــرد: »فرد فــرد شــما شــرکت  کنندگان، شــمع ایــن مجلــس  این گونــه آغــاز 
هســتید و شــمع شــما اســتاد ابراهیــم مقبلــی اســت. پاسداشــت هنــر و 
کــه  هنرمنــد، یعنــی احتــرام بــه حقیقــت معنــای وجــودی انســان. امــروز 
بعــد از ســی ســال، فرصــت پیــش آمــد و آثــار ایشــان را دوبــاره دیــدم، 
بــه مــن ثابــت شــد؛ ســی ســال پیــش در پی بــردن بــه بزرگــی و عظمــت 

ــودم.« ــار او اشــتباه نکــرده ب نقاشــی و آث
مدیــر انتشــارات دفتــر نشــر آثــار امــام خمینــی )ره(، دربــاره نام نمایشــگاه 
گفــت: »امــا دلیــل اینکــه چــرا ایــن نمایشــگاه از  اســتاد ابراهیــم مقبلــی 
کــه در نقاشــی موضــوع  عینیــت تــا ذهنیــت نام گــذاری شــد؛ ایــن اســت 
عظمــِت  از  نــازک  پوســته  یــک  هنــر،  و  شــیء  و  شــکل  در  عینیــت 
کــه یــک تفکــر در ذهــن هنرمنــد  حقیقــت را دیــدن اســت. از وقتــی 
ــزاج  ــان امت ــِت هم ــدد، عینی ــوع می پیون ــه وق ــه ب ــا آنچ ــرد ت ــکل می  گی ش
کــه از صافــی خیــال هنرمنــد می گــذرد.  و آمیختگــی بــا جــان اســت 
کــه در طبیعــت وجــود دارد،  ایــن ســاحِت خیــاِل هنرمنــد، بــا عینیتــی 

ک هنرمندانــه را شــکل می دهــد.« کــه ادرا ذهنیتــی می شــود 
اختصــار،  ایجــاز،  »تجریــد،  گفــت:  خــود  ســخنان  ادامــه  در  ی  و
اقلیــم  رنگ هــای  بــه  کــه  رنــگ  معنــای  جامعیــِت  و  بی کرانگــی 
ــده می شــود.  ــور دی ــه وف ــار اســتاد مقبلــی ب آذربایجــان برمی گــردد، در آث
کــه در آثارشــان اســت ســهم  ــه ای  گرایان شــناخت رنگ هــا و نــگاه معنا
عمــده ای در برجســتگی آثــار ایــن هنرمنــد بی نظیــر دارد. در دیــدگاه 
ــه اشــیاء، برگرفتــه از  او )اســتاد مقبلــی( شــیء جــان دارد و ایــن نــگاه ب
ــو  ــدار و ســایه ای از پرت ــز جان کــه همــه چی ــان شــرق اســت،  مبنــای عرف

حضــرت حــق اســت.«



26
ره 

شما
م- 

سو
ال 

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن

61

کارشــناس مجــری ایــن مراســم در ادامــه ســخنان  فــرزاد زادمحســن، 
خــود، در تجلیــل مقــام اســتاد مقبلــی ادامــه داد: »اســتاد مقبلــی نقطــه 
پیونــد دو ســّنت مهــِم یک صــد ســال اخیــر ایــران اســت. او از طریــق 
گذشــته  کــه نماینــده ســّنت نقاشــی  کبــر یاســمی  گردی اســتاد علی ا شــا
حســین  اســتاد  گردی  شــا همچنیــن  و  بــود  کمال الملــک  مکتــب  و 
بــود؛  ســی  و  بیســت  دهــه  نوگــرای  و  مدرنیســم  نقــاش  کــه  کاظمــی 
توانســت حلقــه پیونــد دو مکتــب ســّنت و نوگرایــی در نقاشــی باشــد. 
اســتاد مقبلــی هــر دو شــیوه را در خــود ته نشــین، بازتولیــد و بازآفرینــی 

کــرد.«
همایــون ســلیمی از هنرجویــان ســابق اســتاد مقبلــی، ســخنان خــود 
ــه بیــان خاطــره ای اختصــاص داد: »مــن در رشــته نقاشــی آنچنــان  را ب
بــه  نمی کــردم.  یافــت  در خوبــی  نمره هــای  همیشــه  و  نبــودم  موفــق 
توصیــه یکــی از دوســتان مرحومــم بــا اســتاد مقبلــی آشــنا شــدم و در 
کــردم. پــس از چنــد جلســه، نمره هــای  کالس هــای آزاد ایشــان شــرکت 

ــه عنــوان نقــاش شــناخته  گــر امــروز ب کــرد و ا مــن در نقاشــی ارتقــا پیــدا 
می شــوم، موفقّیــت خــودم را مدیــون اســتاد مقبلــی می دانــم و بــرای 

ی ســالمتی و تندرســتی می کنــم.« ایشــان آرزو
ــان ســابق اســتاد مقبلــی، در بیــان  جــواد نوبهــار یکــی دیگــر از هنرجوی
گفــت: »کار هنــری نتیجــه زندگــی هنــری اســت و مــا واقعــًا  مقــام اســتاد 
ک و بی آالیــش  ایــن حقیقــت را در خــوِد آثــار مقبلــی درمی یابیــم. روح پــا
کارهــای اســتاد جریــان دارد از روح و درون او سرچشــمه  کــه در  و زاللــی 
کــه از زمانــی  کنــم  می گیــرد و می توانــم بــه جرئــت و بــا افتخــار بیــان 
مناظــر  کــرد،  نقاشــی  را  آذربایجــان  منظره هــای  مقبلــی  ابراهیــم  کــه 

ــر شــد.« آذربایجــان زیبات
ســالن  در  مــاه،  آبــان   23 مقبلــی،  ابراهیــم  اســتاد  نکوداشــت  آییــن 
ــزار شــد. همچنیــن در ادامــه ایــن  همایش هــای فرهنگســتان هنــر، برگ
مراســم، نمایشــگاهی از آثــار ایــن اســتاد فرهیختــه بــا عنــوان »از عینیــت 

ــه نمایــش درآمــد. ــا ب ــا ذهنیــت« در موسســه صب ت



62

26
ره 

شما
م- 

سو
ال 

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن

از عینیت تا ذهنیت؛
 نمایشگاهی از آثار ابراهیم مقبلی
 »از عینیــت تــا ذهنیت«عنــوان نمایشــگاه نقاشــی  تازه تریــن آثــار اســتاد  ابراهیــم 
بــه حــوزه  بــا حضــور جمعــی از هنرمنــدان و عالقه منــدان  کــه  مقبلــی اســت 
نقاشــی شــامگاه چهارشــنبه 23 آبــان مــاه در نگارخانه هــای فرشــچیان و لــرزاده 

گذاشــته شــد. موسســه  موسســه صبــا بــه  نمایشــگاه 
ایــن نمایشــگاه، حاصــل نیــم قــرن فعالیــت هنــری ابراهیــم مقبلــی، از چهره هــای 
کــه بــا ارائــه نزدیــک بــه 80 اثــر نقاشــی و  کشــورمان اســت  پیشکســوت هنــری 
طراحــی  در قالــب رنــگ روغــن و ترکیــب مــواد، ســیری از تجربیــات ایــن هنرمنــد 

کــرده اســت. فرهیختــه را روایــت 
کاری اســتاد  گذاشــته شــده در این نمایشــگاه ، تمامی دوره های  آثار به نمایش 
گــذر از امپرسیونیســم در  کــه از رئالیســم آغــاز شــده و در  مقبلــی را در بــر می گیــرد 
یکــرد آبســتره  دو دهــه اخیــر فعالیــت هنــری اش بــه نــوآوری و نــگاه انتزاعــی و رو

پــا نهــاده اســت.
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نگاهی به کارنامه 57 سال حضور »ابراهیم مقبلی« در نقاشی معاصر ایران 

در مسیر تداوم
فرزاد زادمحسن

بــا داشــتن دانــش و درک عمیــق از هنــر نویــن، قــادر خواهیــم  فقــط 
ــدن  ــه مراحــل خالقیــت نزدیــک شــویم. هم چنانکــه محــدود مان ــود ب ب
روح  بــا  مکــررات  تکــرار  و  کورکورانــه  تقلیــد  در حوزه  هــای طبیعــت، 
فاقــد  و  بی پایــه  نوگرایــی  میــزان  همــان  بــه  دارد،  منافــات  خالقیــت 
نیــز  و مخاطــب  آورد  فراهــم خواهــد  را  ابتــذال  شــناخت، موجبــات 
بــه دلیــل نداشــتن امــکان ارتبــاط بــا ایــن آثــار بی پایــه دچــار ابهــام و 

شــد.... خواهــد  ســردرگمی 
ــر پیشــانی ایــن ســخن نشســت در حقیقــت، مانیفســت  کــه ب ســطری 
کــه نزدیــک 60 ســال تمــام اســت  »ابراهیــم مقبلــی« اســت. نقاشــی 
فقــط »نقاشــی« می کنــد. نــه حاشــیه می ســازد. نــه بــه چیــزی فراســوی 
آییــن  در  وقتــی  دارد.  نظــر  بــوم  و  رنــگ  و  قلــم  ایــن  ورای  و  نقاشــی 
کردنــد تــا  نکوداشــت و افتتــاح نمایشــگاه، اســتاد را از جایــش بلنــد 
حرفــی و ســخنی بگویــد، بــا همــان لهجــه غلیــظ تبریــزی اش جــز ایــن 
نگفــت: »مــن نقاشــم. ســخنوری نمی دانــم و چیــزی بیــش از آنچــه 

گفتــن نــدارم«. کشــیده ام بــرای 
ســیر 60 ســاله نقــاش، از شــرکت در بی ینال هــای ســوم و چهــارم تهــران 
در آغــاز دهــه 40 تــا همیــن امــروز، نوعــی طریقــت و »ســیر و ســلوک« 
مســتمر و مــدام را تداعــی می کنــد در »مســیر تــداوم«. او بــه یــک معنــا، 
از  یکــی  در  ایــران  معاصــر  نقاشــی  ســال   60 مجســم  و  زنــده  یــخ  تار
کش ترین دوران هــای پوســت انداختــن خــود را بــه  پرچالــش و پرکشــا
یخــی  تصویــر کشــیده اســت؛ و در جســتجوی راهــی از میانــۀ منازعــه تار
کــه سرشــت و سرنوشــت مــا و روزگارمــان را رقــم زده  ســنت و مــدرن، 

بــوده اســت. امــا ایــن بــه چــه معناســت؟
کار  ــا امــروز، آرام آهســته و پیوســته  1( نقــاش تبریــزی از آغــاز دهــه 40 ت
کــه نقطــه عزیمــت و آغــاز شــکل گیری جریان هــا  کــرده اســت. دورانــی 
ظهــور  و  هنرهاســت  همــه  و  نقاشــی  در  مدرنیســتی  جنبش هــای  و 
ســپهری  عربشــاهی،  زنــده رودی،  پیــالرام،  قندریــز،  مثــل:  نام هایــی 
خیزش هــای  و  جهش هــا  اوج  دوران  می کنــد؛  خودنمایــی  و... 
کــه مــوج از پــی مــوج،  تحــول، تجربه گرایــی و آوانگاردیســم. روزگاری 
اعــالم  هنــر  فضــای  در  ساختارشــکن  و  سنت شــکن  جریان هــای 
از دگرگونــی در بنیان هــای جمعــی  حضــور می کردنــد؛ آن هــم متاثــر 
و  صحنــه  بــه  توســعه گرا  اقتصــاد  ورود  و  ارضــی  اصالحــات  از  پــس 
بوروکراتیســم  ســردمداری  بــه  دولتــی  متمرکــز  مدیریــت  شــکل گیری 
کــه  یجــی طبقــه متوســط جدیــد  نوظهــور و ســرانجام شــکل گیری تدر
ســلیقه و ذائقــه خــود را در هنــر و فرهنــگ، آرام آرام تعریــف می کــرد و 

ثبــت می رســاند.  بــه 
گــذار خــود، بــه تثبیــت هنــر مــدرن در دهــه 50 منتهــی شــد  ایــن ســیر در 
ــری  گال ــر  ــکل هن ــه در ش ــه رفت ــگ رفت ــان جن ــا پای ــه 70 و ب ــس  از ده پ و

کریســتیز  کانســپچوال، چشــم بــه دســت  محــور، جریان هــای نیــوآرت و 
ــل  ــر و تبدی ــرف آب و...  تغیی ــتری های آن ط ــا و مش ــاتبیز و حراج ه و س
ــش  ــرده و راه خوی ک ــود  کار خ ــی  ــا مقبل ــا ام ــن دوره ه ــه ای ــت. در هم یاف
یترینــی  یســتی، و یکــرد تور رفتــه اســت. او مقهــور مدرنیــزم دهــه 40 و رو
ینتالیســتی هنرمنــدان مدرنیســت ایرانــی بــه میــراث ســنت ها و  و اور

هنرهــای ایرانــی نشــده.
2( مقبلــی، ملتقــای دو شــیوه و نــگاه در نقاشــی معاصــر ماســت: او هــم 
کبرخــان یاســمی، از شــاخص ترین و شناخته شــده ترین  گرد علــی ا شــا
یشــه  ر رو،  آن  از  و  بــوده  کمال الملــک،  هنــری  مکتــب  نماینــدگان 
حســین  گردی  شــا بــا  هــم  و  دارد،  ایــران  نقاشــی  متقــدم  ســنت  در 
کاظمــی، از پیشــروترین چهره هــای جریان ســاز نقاشــی نوگــرای ایــران 
در دهه هــای 20 و 30، خــود را بــه تبارشناســی نــوآوری و نوگرایــی در هنــر 
کارنامــه هنــری او تجســم تلفیــق و تعامــل ایــن  پیونــد زده اســت. همــه 
دو رهیافــت بــه شــیوه ای درونــی شــده، ارگانیــک و ســاختاری اســت و 
ی، نقاشــی او نمــودی از یــک بخــش مهــم از ماجــرای هفتــاد  هــم از آن رو
کــوران تکویــن، تثبیــت و  و چندســالۀ نقاشــی معاصرایرانــی اســت در 

تکاملــش.
و  اســت  بومــی  نقاشــی های مقبلــی، طبیعتــی ســخت  3( طبیعــت 
کشــف و بازتولیــد طبیعــت برمی خیــزد. طبیعــت  ایــن از تامــل او در 
او هویتمنــد اســت. بــه شــدت »اینجایــی« و »ایرانــی« اســت. شــاید 
در ایــن نیــم قــرن بتــوان تنهــا محمــود جــوادی پــور و جعفــر پتگــر را از 
هنــر  مکتــب  گردان  شــا البتــه  ســتود.  تقــدم  فضــل  بــه  حیــث  ایــن 
یکــرد را بــه ترســیم و تجســم طبیعتــی از جنــس  کمال الملــک هــم ایــن رو
کار  همیــن بــوم و اقلیــم در نهایــت واقع نمایــی خــود داشــتند؛ امــا در 
کــه ایــن بومــی بــودن، بیشــتر حاصــل  خــود توفیــق تــام نیافتنــد. چــرا 
گاهــی و استشــعار بــه مســئله و دغدغــه »هویــت« اســت  یــک نــوع خودآ
و رســیدن بــه یــک وقــوف بــه مــرز ذهنــی و مفهومــی میــان »ســنت« و 

»تجــدد«.
کــه طبیعــت و منظره پــردازی هــم می توانــد  کار مقبلــی می بینیــم  4( در 
کنــد. در ایــن طبیعــت و  بــه تاثیــر از حــاالت و روحیــات انســانی تغییــر 
کمتــر و به نــدرت ردپایــی از حضــور انســان را شــاهدیم؛ امــا  منظره هــا مــا 
شــگفت آنکــه در کلیــت، حضــور انســان و حــس و نــگاه انســانی در اوج 
گویــی ایــن طبیعــت، حاصــل مکاشــفه  خــود بــه تجلــی رســیده اســت. 
ذهنــی هنرمنــد اســت از روحیــات، تاثــرات و انفعــاالت انســانی. مثــل 
کــه هیــچ انســانی در آن نمی بینیــم امــا فضاســازی،  تابلــوی بابــا باغــی 
ــت  ــه ای اس گون ــه  ــره ب ــی منظ ــب افتادگ ــروک و غری ــدگی، مت محصورش
کــه حکایــت و حــال ایــن آدم هــای محصــور و مقیــم شــده در جایــی 
جــدا از جمــع و جامعــه و تبعیــد شــده در غربــت و انــزوای خــود را در 
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و  ریزبافــت  در  و  درونــی  نحــوی  بــه  اثرگــذاری خــود  و  نهایــت عمــق 
ــاب می دهــد. ــر، بازت ضرباهنــگ حســی اث

کــه بــاز، هیــچ آدمــی را در تابلــو نمی بینیــم؛ امــا  یــا در زمســتان)1375( 
زبــان رنگ هــا ســخن از عواطــف انســانی دارنــد. در منظــره )1340( دو 
کلــی و نــوع  زن را می بینیــم، امــا بــاز در حــس و حــال و فضاســازی 
کــه مفهــوم مــورد نظــر القــا می شــود.  ترکیــب و تناســب رنگ هاســت 
ــاغ )1374( آرامــش و اســتقرار و ســکون در پنــاه طبیعــت را  ــه ب در خان
کار: بــدون عنــوان )1388( از  کــرد. یــا در  بــه وضــوح می تــوان حــس 
کنتراســت رنگــی و فضاســازی از طریــق رنگ هــا، نقــاش حــس  طریــق 
کــه در  کلــی را تجســم می دهــد. در: بمبــاران درســه )1364(  و حــال 
کار شــده بــی اینکــه شــباهتی  کمیــت هنــر انقــالب و جنــگ  اوج حا
باشــد،  میــان  در  ســال ها  آن  رایــج  و  مســلط  گرایــش  و  یکــرد  رو بــه 
دیــد.  اثــر می تــوان  کلــی  بافــت  بــر  و غالــب  پررنــگ  را  انســانی  وجــه 
همچنیــن در بهــار غــم انگیــز )1374( و درخت هــا )1375( و منظــره 
بارانــی )1359( و همینطــور تنــه درخــت زخمــی )1364(، طبیعتــی را 
ــانی! و  ــدت، انس ــه ش ــا ب ــان« ام ــاب انس ــان و »در غی ــی انس ــاهدیم ب ش
گل هــای شــرمگین )1366(، طبیعــت، وجهــی  حتــی در اثــری مثــل 
ــه ازا«ی  ــه »اســتعاره« و »مــا ب ــه نوعــی تبدیــل ب گرفتــه و ب کامــال انســانی 
کــه بــه آن »تشــخیص-جاندار انگاری«  انســان شــده اســت؛ چیــزی 

)Personifikation( می گوینــد.
گفتــه اســت: »هنرمنــد واقعــی،  5( مقبلــی ســال ها پیــش در جایــی 
کلیشــه ای خــود.« و  کاوشــگر اســت نــه محــدود در باورهــای  پویــا و 
ــه ســری  کــه در پیران ــگاه هنرمنــدی نشــانده اســت  همیــن او را در جای
ی آورده  ــه انتــزاع رو و پختــه ســالی خــود و در دهــه هشــتم عمــر خــود ب
اســت! امــا انتــزاع او هــم در پیونــد بــا ماهیــت ایــن بیــان مســتقل و فردی 
کــه ایرانــی اســت: نــه تقلیــد و نــه تصنــع و نه از ســر  اوســت. نوعــی انتــزاع 

تکلــف مدعــای مــدرن بــودن.
اینکــه یــک نقــاش از واقع گرایــی بــه انتــزاع برســد و از »عینیــت« بــه 
»ذهنیــت«، آن هــم در هفتــاد و هشــتاد ســالگی، نشــان از یــک نقشــۀ 
راه دارد. جســتجوی افق هــا و ســاحت های نــو بــرای خالقیــت و یکجــا 

ــزدن در حــوزه تثبیــت شــده و مالــوف خــود. نمانــدن و درجــا ن
تــوازن آن »جــان ایرانــی«  6( مقبلــی را می تــوان نمــادی از اعتــدال و 
یســتن و زایندگــی مــدام »خیــال ایرانــی« در شــیوه ها و  و نمــودی از ز
روح  و  رنــگ  می خواهــد  هــم  کــه  دانســت  مختلــف  رهیافت هــای 
ایرانــی داشــته باشــد و هــم می خواهــد در »جهــان« و در »زمــان« زندگــی 
کنــد و بــا زبــان زمانــه اش بــا انســان امــروز، مخاطبــه ورزد و هم کالم شــود.
7( پیرمــرد، بــی هیــچ ادا و ادعــا، در آن نشســت نکوداشــت و افتتــاح 
ــود: »همــه  کــه پرســیده ب نمایشــگاهش، در پاســخ دوســت هنرمنــدی 

گفتــه بــود: »تــا نقاشــی می کنــم همــه چیــز  چیــز خــوب اســت؟« پاســخ 
خــوب اســت!«

ــزار و وســیله معــاش  ــه اب ــوده اســت؛ ن یســتن او ب نقاشــی او، سایه ســار ز
و ارتــزاق او و نــه پایگاهــی بــرای متفاوت نمایــی و ترســیم جایــگاه خــود 
کوچــه و  کــردن و خــود را درگیــر زندگــی مــردم  ــاال بــه جامعــه نــگاه  و از ب
ــا دردهــا و دغدغه هایشــان همــراه نشــدن.... در همــه  ــازار نکــردن و ب ب
و  کــرده و ســلطان بی تخــت  کار خــود  ایــن ســال ها راه خــود رفتــه و 
تــاج اقلیــم هنــر خــود و بــه تعبیــر »ســایه«: »مریــد پیــر دل خویــش« بــوده 

اســت.
ایــن مشــق دوام، ایــن معجــزه تــداوم و ایــن اســتمرار در مســیر خــود، آن 

کمــی نیســت! هــم در ایــن روزگار، فضیلــت 
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 بررسی پژوهش های معاصر خوشنویسی
 در پنجاه سال اخیر

سمیرا خوانساری
نشســت تخصصــی »پژوهش هــای معاصــر خوشنویســی در پنجــاه 
ســال اخیــر« بــه همــت معاونــت علمــی و پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، 
بــه تدقیــق در  بــا حضــور عالقه منــدان  عصــر یکشــنبه 22 مهرمــاه، 

ــد. ــزار ش ــی، برگ ــر خوشنویس ــث هن ــه مباح زمین
علمــی  هیئــت  عضــو  مکی نــژاد،  مهــدی  کــه  نشســت  ایــن  در 
ابتــدا  داشــت،  برعهــده  را  جلســه  هدایــت  هنــر،  فرهنگســتان 
کمیتــه تاییــد اصالــت  حمیدرضــا قلیچ خانــی، خوشــنویس و عضــو 
انتقــادی  »نــگاه  موضــوع  بــا  ملــی،  کتابخانــه  خطــی  نســخه های 
بــه منابــع دســت اول در خوشنویســی ایرانــی« مقالــه خــود را تقدیــم 

کــرد.  حاضــران 
کــه پژوهش هــای خوشنویســی از نظــر  قلیچ خانــی، بــا ذکــر ایــن نکتــه 
کیفــی در پنجــاه ســال اخیــر، پیشــرفت های قابــل توجهــی  کمــی و 
گــر مــدار پژوهــش در عصــر پهلــوی را دکتــر  کــرد: »ا داشــته اند ، عنــوان 
مهــدی بیانــی بدانیــم، پژوهــش در ایــن نیــم قــرن بــا اســتاد حبیــب اهلل 
فضائلــی و اســتاد علــی راهجیــری آغــاز شــده و در دهــه اخیــر بســیاری 
از خوشنویســان و دانشــجویان کارشناســی  ارشــد و دکتــری بــه تحقیــق 

ــد.« در ایــن حــوزه پرداخته ان
آثــار  و  احــوال  کتــاب  شــکل گیری  در  بیانــی  کوشــش  دربــاره  او 
ــه  ــر اســاس چنــد دهــه تجرب ــی، ب ــر بیان خوشنویســان ادامــه داد: »دکت
کتــاب احــوال و آثــار  علمــی و مطالعــه تذکره هــای فارســی و ترکــی، 
کــه فقــط بخــش نستعلیق نویســان آن  کــرد  خوشنویســان را تالیــف 
کاســتی های  در زمــان حیاتــش بــه انتشــار رســید و دیگــر بخش هــا بــا 

بســیار پــس از درگذشــتش در ســال 1346 شمســی منتشــر شــد.«
میــان  »در  کــرد:  اضافــه  راهجیــری  علــی  اســتاد  تذکــره  دربــاره  او 
تذکره نویســان معاصــر، آثــار اســتاد راهجیــری بســیار ســودمند اســت؛ 
کوتــاه و نمونــه ای از  دیگــر تذکره هــا، غالبــا بــه ذکــر اطالعــات بســیار 

کرده انــد و هیــچ تحلیــل و بررســی عمیقــی ندارنــد.« کتفــا  آثــار ا
کتابخانــه ملــی،  تاییــد اصالــت نســخه های خطــی  کمیتــه  عضــو 
کتابت و خوشنویســی ایران را در ادامه ســخنانش  منابع پژوهشــی در 
کــرد و دربــاره دســته اول گفــت: »دســته  بــه چنــد دســته اصلــی تقســیم 
و  خطــوط  یــخ  تار بــه  کــه  می شــود  منابعــی  و  تذکره هــا  شــامل  اول 
کــه بعضــی از ایــن متــون  شــرح احــوال هنرمنــدان پرداختــه اســت، 
و  هفت قلمی دهلــوی  محمــد  غــالم  از  خوشنویســان  تذکــره  ماننــد 
تذکره الخطاطیــن از میــرزا ســنگالخ قوچانــی و حیــات خوشنویســان 
از محمدحســین علــوی رســما تذکره هــای خوشنویســی اند و برخــی 
یخــی و یــا تذکره هــای شــاعران هســتند ماننــد  کتاب هــای تار دیگــر از 

کبــری، شــاه جهان نامــه، گلســتان هنــر و ....« آییــن ا

کتابــت خوشنویســی ایــران، بــر  دســته دوم از منابــع پژوهشــی در حیطــه 
کــه  اســاس پژوهــش قلیچ خانــی، مشــتمل بــر متــون و رســاالتی هســتند 
کــه ایــن تحقیقــات خــود در چنــد  آمــوزش خوشنویســی را دربرگرفته انــد 
نــوع ارائــه می شــوند: »یکــی از آن انــواع، شــامل آموزش هایــی می شــود 
کتابــت،  کتــاب مســتقل اســت و در آنهــا از اصــول  کــه فصلــی از یــک 
ماننــد  اســت،  شــده  بیــان  مطالبــی  کتابــت  ابــزار  و  آداب  دبیــری، 
قابوس نامــه، چهارمقالــه، راحة الصــدور و آیــة الصــدور. نــوع دوم، آن 
کــه مقدمــه مرقعــات نفیس انــد و غالبــا در ســده  گــروه از متــون اســت 
بــه عنــوان دیباچــه در آغــاز مرقعــات آمده انــد؛ ماننــد  دهــم هجــری 
ی  گواشــانی هــرو دیباچــه »مرقــع بهــرام میرزاصفــوی« از دوســت محمــد 
و دیباچــه »مرقــع شــاه تهماســب« از قطب الدیــن محمــد قصه خــوان.«
آمــوزش  کــه  از متــون و رســاالتی  ادامــه داد: »گــروه ســوم  قلیچ خانــی 
کــه  خوشنویســی را دربرگرفته انــد، شــامل رســاالت مســتقلی می شــود 
تدویــن  و  تالیــف  و خوشنویســان مشــهور،  کاتبــان  بــه دســت  غالبــا 
شــده اند ماننــد »آداب الخــط« از عبــداهلل صیرفــی، »اصــول و قواعــد 
کتاب هــای  خطــوط ســته« از فتــح اهلل ســبزواری. دســته چهــارم نیــز، 
منتشــر  و  معرفــی  مســتقل  شــکل  بــه  کــه  هســتند  آثــاری  و  مســتقل 
ــه موضــوع  کــه حجــم ایــن متــون، بیــش از رســاالت اســت و ب شــده اند 
فــی  کتابــت و خوشنویســی مربــوط می شــوند. ماننــد دســتورالکاتب 
تعیین المراتــب از شــمس منشــی و تحفه المحبیــن از یعقــوب ســراج 

ی.« شــیراز
پــس از اتمــام مقالــه »نگاه انتقادی به منابع دســت اول در خوشنویســی 
گســتردگی  ایرانــی« مهــدی مکی نــژاد، هدایت گــر نشســت، بــا اشــاره بــه 
کــه در ایــن زمینــه  دامنــه ایــن مقولــه، اوضــاع رســاله ها و پژوهش هایــی 
از پیشــینیان بــه دســت مــا رســیده را بــه مراتــب بهتــر از هنرهــای دیگــر 
کــرد و همچنیــن بــه جــای خالــی تجزیــه و تحلیل هــا و نیــز نــگاه  قلمــداد 
نقادانــه و معرفت شناســانه در پژوهش هــای حــوزه خوشنویســی، اشــاره 

کرد.
ایــران  و  اســالم  فرهنــگ  پژوهشــکده  عضــو  هاشــمی نژاد،  علیرضــا 
کرمــان، دومیــن ســخنران نشســت  وابســته بــه دانشــگاه شــهید باهنــر 
کــه بــه تبییــن مقالــه خــود بــا عنوان»بررســی پژوهش هــا در حــوزه  بــود 
پنجــاه  در  خوشنویســی  سبک شناســی  تحلیــل  و  نظــری  مبانــی 
کــه وقتــی بــه مطالعــات  ســال اخیــر« پرداخــت. او بــا ذکــر ایــن نکتــه 
کتــابِ  اســتادان بیانــی و فضائلــی نظــر  شــاخص پیشــینیان ماننــد دو 
مباحــث  حــوزه  وارد  معمــوال  کــه  می بینیــم  پژوهش هایــی  می  کنیــم، 
نظــری و تحلیــل نظــری موضوعــات نشــده اند، اذعــان داشــت: »ایــن 
گذشــته، بــه شــرح  حــال و معرفــی آثــار و  کتاب هــا، در ادامــه ســنت 
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کــه ایــن  خوشنویســان پرداخته انــد و بــه تناســب زمــان و تخصصــی 
کــه  ــه ای بســیار ارزشــمندی هســتند  ــزرگان داشــته اند، تحقیقــات پای ب

گرفتــه اســت.«  پژوهش هــای بعــدی، بــر مبنــای آنهــا صــورت 
پژوهــش  را  خوشنویســی  نظــری  »مباحــث  داد:  ادامــه  هاشــمی نژاد 
مبتنــی بــر تامــل، تفکــر و روش هــای شــناخته شــده در ماهیــت و فلســفه 
خوشنویســی، زیبایی شناســی، تحلیــل سبک شناســی، شیوه شناســی 
گرفتــه  یخــی می دانیــم؛ ولــی در پژوهش هــای صــورت  و ســیر تحــول تار
در پنجــاه ســال اخیــر، غفلت هایــی در پرداختــن بــه مباحــث نظــری در 
ایــن حــوزه، مشــاهده می شــود و بیشــترین پژوهش هــا در دوره مذکــور در 
یــخ خطــوط و معرفــی  یخ نــگاری و تذکره نویســی در تار ادامــه ســنت تار

خوشنویســان بــوده اســت.«
کــه در همــه رشــته های هنر و تمامــی دوره های  کــرد  او همچنیــن عنــوان 
کــه در شــکل، محتــوا و فــرم  یخــی، نگرش هــای مختلفــی وجــود دارد  تار
آن هنــر در هــر دوره اثــر می گــذارد و بایــد در پژوهش هــای خوشنویســی، 

ایــن نــکات را بــه دقــت مــورد بررســی قــرار داد. 
و  دیگــر  هنرهــای  بــا  خوشنویســی  ارتبــاط  و  قالب شناســی  کارکــرد، 
کــه در شــکل گیری  همچنیــن ابعــاد حکمــی از جملــه مــوارد مهمــی بــود 
یکــرد پژوهش هــای خوشنویســی،  ماهیــت هنرهــا در ایــن مقالــه بــا رو

ــود. گرفتــه ب ــرار  مــورد تدقیــق ق
و  نظــری  مبانــی  مفاهیــم،  از  نادرســت  اســتنباط  هاشــمی نژاد 
کــه باعــث پیدایــش آثــار  کــرد  زیبایی شناســی را نیــز نکتــه دیگــری ذکــر 
گزارشــی از  پژوهشــی بی کیفیــت در ایــن ســال ها بــوده اســت و بــا ارائــه 
ــه  ــی نظــری خوشنویســی ســخنان خــود را ب چگونگــی پژوهــش در مبان

ــرد. ــان ب پای
کــه در نشســت »پژوهش هــای معاصر خوشنویســی  آخریــن پژوهشــگری 
هنــر،  فرهنگســتان  همایش هــای  ســالن  در  اخیــر«  ســال  پنجــاه  در 
گــوش حضــار رســاند،  پیرامــون ایــن موضــوع، نتایــج تحقیــق خــود را بــه 
کتابــت و نگارگــری دانشــگاه  گــروه  ی بیژائــم، اســتادیار  فرهــاد خســرو
در  پژوهشــی  یکردهــای  رو »مقایســه  بــا عنــوان  او  بــود.  هنــر اصفهــان 
ــه  ــه ارائ ــی« ب ــر ایران ــی و غی ــران توســط پژوهشــگران ایران خوشنویســی ای

مباحــث و نقطه نظــرات خــود پرداخــت.
ــای  ــدام محوره ک ــه،  ــی اینک ــود یعن ــش خ ــش پژوه ــر پرس ــا ذک ــم، ب بیژائ
پژوهشــگران  مدنظــر  خوشنویســی  مختلــف  حوزه هــای  در  پژوهشــی 
ــت و  ــود پرداخ ــث خ ــرح مبح ــه ط ــت؟ ب ــوده اس ــی ب ــر ایران ــی و غی ایران
کتــاب غیرفارســی  نمونه هــای آمــاری خــود را از 183 مقالــه فارســی و 20 
کاســتی های جامعــه خوشنویســی  ذکرکــرد و اظهارداشــت: »یکــی از 
ــران در ســالیان دور، فقــدان نســبی پژوهش هــای هدفمنــد و عمیــق  ای

از اهالــی هنــر، در خــور شــأن و عظمــت  بــه نظــر بســیاری  کــه  بــوده 
خوشنویســی ایرانــی نبــوده اســت.«

پژوهش هــای  عمــده  محورهــای  اصفهــان،  هنــر  دانشــگاه  اســتادیار 
یخچــه  تار را  علــوم  وزارت  معتبــر  نشــریات  در  ایرانــی  منتشرشــده 
خوشنویســی،  قلم هــای  تحــول  و  شــکل گیری  خوشنویســی، 
اصطالحــات خوشنویســی، ابــزار و مــواد خوشنویســی، شــرح احــوال 
خوشنویســی،  معنــوی  وجــوه  کتیبه نــگاری،  خوشنویســان،  آثــار  و 
مذهــب و عرفــان در ایــن هنــر، اســلوب و شــیوه های خوشنویســی و ... 

برشــمرد.
کــرد:  او محورهــای عمــده در پژوهش هــای غیرایرانــی را این گونــه بیــان 
عمدتــا  و  کلی نگــری  بــا  همــراه  اســالمی  خوشنویســی  تحــول  »ســیر 
کتاب هــا(،  بــر پایــه منابــع قدیمــی خوشنویســی اسالمی)رســاله ها و 
ارائــه تصاویــر و توضیحاتــی از آثــار نفیــس موجــود در حوزه هــای خــارج 
ــا مذهــب و تصــوف اســالمی،  ــد خوشنویســی اســالمی ب ــران، پیون از ای
از خوشنویســی  قالــب بخشــی  ایرانــی در  بــه خوشنویســی  پرداختــن 
اســالمی، محورهــای عمــده پژوهش هــای غیرایرانــی تــا امــروز بوده انــد.«
کتابــت و نگارگــری دانشــگاه هنــر اصفهــان برخــی از  گــروه  اســتادیار 
ایــرادات مقــاالت منتشرشــده در نشــریات ایرانــی را این گونــه برشــمرد: 
»غلط هــای آشــکار در ترجمــه، برداشــت های ناصــواب ناشــی از عــدم 
و وجــوه تخصصــی خوشنویســی، عــدم  بــر مبانــی  تســلط پژوهشــگر 
همخوانــی عنــوان و متــن، تکــراری بــودن و عــدم نــوآوری، مشــخص 
نبــودن نقــش نویســنده در عنــوان پژوهــش، انتشــار یــک مقالــه در چنــد 
از   ... و  اول  بــه منابــع دســت  ارجاع دهــی  یــا همایــش، عــدم  نشــریه 

جملــه اشــکاالت مقــاالت در بســیاری از نشــریات داخلــی اســت.«
او غلط هــای آشــکار در ترجمه هــای متــون خوشنویســی را بــه دودســته 
توضیــح  موردشــان  در  این گونــه  و  کــرد  تقســیم  گاهانــه  ناآ و  گاهانــه  آ
گاهانــه تحــت  داد: »بــه عنــوان مثــال بدایع الخط العربــی، بــه صــورت آ
شــده  ترجمــه  اســالمی  خوشنویســی  دانشــنامه  شــده  اغــراق  عنــوان 
یشــه  کــه ر اســت و ایــن عنــوان غلــط اســت. واژه »تعلیــق« نیــز در متونــی 
عثمانــی یــا عربــی دارنــد، مکــرر جایگزیــن »نســتعلیق« شــده اســت. 
و  انتشــارات  از جانــب  ایــن ســال ها  در  کــه  اشــتباه خــاص دیگــری 
کلمــه  کــه در ترجمــه واژه »توقیــع« از  کتــاب بزرگــی رخ داد، ایــن بــود 
»طوقــی« اســتفاده شــده بــود و شــامل یکــی از اغــالط خــاص در ایــن 

حــوزه شــد.«
کــرد تــا نقطه نظــرات  در پایــان مهــدی مکی نــژاد از حاضــران درخواســت 
خــود را در بــاب مباحــث مطــرح شــده در جلســه بیــان کننــد و ایــن مهــم 

بــا پاســخگویی ســخنرانان ایــن نشســت، به ســرانجام رســید.
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هفدهمین نشست از سلسله نشست های »درون مایه های هنر معاصر«

کندوکاوی در نسبت تاریخ هنری
 فرمالیسم و مدرنیسم

فرزاد زادمحسن
هنــر  »درون مایه هــای  مجموعــه  از  دیگــر  نشســتی  هنــر،  پژوهشــکده 
هنــر  یــخ  تار بســتر  در  فرمالیســم  تحلیــل  و   بررســی  بــه  را  معاصــر« 

داد. اختصــاص  آن  یکردهــای  رو و  مدرنیســم 
»درون مایه هــای  نشســت های  سلســله  از  نشســت  تازه تریــن  در 
کمیتــه هنــر معاصــر پژوهشــکده هنــر عصــر   کــه توســط  هنــر معاصــر« 
یکشــنبه، 21 آبــان، برگــزار شــد، ســیامک دل زنــده، محقــق، نویســنده 
ی در  کاو کنــد و  و پژوهشــگر هنــری، از  »فرمالیســم فراتــر از مدرنیســم 

گفــت. یــخ هنــری فرمالیســم و مدرنیســم« ســخن  نســبت تار
کتــاب تحــوالت تصویــری هنــر ایــران در آغــاز ســخن خــود  نویســنده 
گــر از برخــی جهــات در هنــر معاصــر بــه فرمالیســم  بــا اشــاره بــه اینکــه ا
یــخ هنــری اش بازخوانــی  کــه آن را در بســتر تار کافــی اســت  کنیــم  فکــر 
و  فــاز   2 فرمالیســم،  در خصــوص  مــن  طــرح  داشــت:  اظهــار  کنیــم، 
عنــوان  بــه  و  هســت  کــه  آنچــه  در  ی  و کاو اول(  کنــد  دارد:    مرحلــه 
ــه تنهــا فرمالیســم مرتبــط  ــر رفتــن از ن فرمالیســم می شناســیم؛دوم( فرات

یــخ هنــر بــا همــه مختصاتــش. کلیــت تار بــا مدرنیســم؛ بلکــه 
ی ســپس بــه نســبت فرمالیســم بــا زیبایی شناســی پرداخــت و گفــت:  و
اســت.  فرمالیســم  زیبایی شناســی«  »مســئله  بــه  پاســخ ها  از  یکــی 
کنیــم تــا ببینیــم آیــا جایــی  ی  کنــد و کاو یــخ،  شــاید الزم باشــد در تار
کنیــم بــدون آنکــه وارد مقولــه  کــه بتوانیــم از فرمالیســم صحبــت  هســت 

شــویم؟ زیبایی شناســی 
ی آنــگاه بــه طــرح دو پیش فــرض اولیــه و مبنایــی خــود در ایــن بحــث  و
یــخ  ــر از مدرنیســم و تار گفــت: در وجــه اول  فرمالیســم فرات پرداخــت و 
هنــر مدرنیســتی قابــل بحــث و بررســی اســت و در وجــه دوم فرمالیســم 

یــخ هنــر قابــل بررســی اســت. در ورای تار
کــه نگــره رمانتیــک، نظریــه غالــب و رایــج و  ی ادامــه داد: در دوره ای  و
مســلط اســت مدتــی بحــث فرمالیســم بــه حاشــیه مــی رود؛ امــا بــا ظهــور 
آغــاز  در  مدرنیســت  هنــری  جریان هــای  و  زیبایی شناســی  جنبــش 
ــا  ــبت ب ــود را در نس ــود و خ ــا می ش ــاره احی ــم دوب ــتم، فرمالیس ــرن بیس ق

جریان هــای مدرنیســتی تعریــف می کنــد.
پرســش زیبایی شناســی در اواخــر قــرن 18 مطــرح شــد و فرمالیســم، 
یــک بــه مســئله زیبایی شناســی  یکــی از جامع تریــن پاســخ های تئور

بــود.

ســخنران  کــه  بــود  دیگــری  مبحــث  معرفتــی،  نظام هــای  جابجایــی 
یخــی در اینجــا  ــگاه تار ــه آن اشــاراتی داشــت: چنــد بزن ایــن نشســت ب
کــه  کــه اهمیــت دارد.  اول 1851 و آغــاز نیمــه دوم قــرن نوزدهــم  هســت 
نظام هــای معرفتــی ثابــت و ایســتا را در همــه جــای جهــان پــس مــی 
یــخ هنــر  گفتــار »تار گفتــار امــروز مــن بیشــتر یــک   زنــد و دوم: مدرنیســم. 
محــور« اســت و وارد مباحــث فلســفی نخواهــم شــد. مــن ایــن جابجایی 

ــم. ــن می کن ــگاهی« تبیی ــم نمایش ــوم »نظ ــا مفه را ب
گفــت: از نیمــه دوم قــرن 19  ســیامک دل زنــده در بیــان ایــن مفهــوم 
بین المللــی  یســیون های  کسپوز ا و  نمایشــگاه ها  مــوازات  بــه  یــه ای  رو
یکــرد  ــه طبقه بنــدی، نظــم و نمایــش اشــیا و رو گرایــش ب کــه  ــد آمــد  پدی
فرهنگ هــای  طریــق  از  کــه  داشــت  کســونومیک(  )تا دســته بندی 
و  تحلیــل  و  شناســایی  و  می فهمیــد  را  آنهــا  »خارجــی«  و  »دیگــری« 
مثــل  اســت.  اســتعماری  گرایــش  یــک  ایــن  کــه  می کــرد  ارزشــیابی 
کشــورها،  کــه از همــه جــا و همــه  یــس  نمایشــگاه بین المللــی  1867 پار

آثــار و اشــیائی بــه نمایــش درآمدنــد.
یکــرد را بــه فرهنگ هــای دیگــر از طریــق شــناخت   ی پیامــد ایــن رو و
تقلیــل  بــا  اتفــاق  ایــن  کــرد:  این گونــه تحلیــل  از طبقه بنــدی،  ناشــی 
کــه منقــول باشــد و تقلیــل و تنــزل  دادن هویــت »دیگــری« بــه آن چیــزی 
و  دســته بندی  طبقه بنــدی،  قابــل  کــه  شناســه هایی  و  معرفه هــا  بــه 
یــج، نظامــی از طبقه بنــدی و  چیدمــان باشــد، از پــی خــود و بــه تدر
گیــر  کــه در همــه جــا فرا گســترش داد  بازنمایــی تقلیــل یافتــه را رشــد و 
شــد .نظــم نمایشــگاهی امــروزه بــر زندگــی مــا مســلط اســت و مــا در آن 
ینتالیســتی  کنــارش یــک نــگاه اور محــاط شــده ایم. امــا در آن زمــان در 
کــرد و  تفاســیر و پیش فرض هــای  گســترش پیــدا  کــه وســعت و  هــم بــود 
از پــی آن  کــرد.  خــود را از درون همیــن »نظــام نمایشــگاهی« اتخــاذ 
کــه نــگاه طبیعت گــرا و  »نگــره تزیینــی« و تزهــای تزیینــی پدیــد آمــد 

مبتنــی بــر بازنمایــی را زیــر ســوال می بــرد.
کــه: آیــا ظهــور نظریه هــای  ســیامک دل زنــده آنــگاه بــا طــرح ایــن پرســش 
فرمالیســت در آغــاز قــرن بیســتم نتیجــه غلبــه همیــن نــگاه تزیینــی 
نــگاه مــن،  اینجــا  گفــت: در  بــوده اســت؟  بازنمایــی طبیعت گــرا  بــر 
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کــردن  کــردن علــت یــا علــل نیســت؛ بلکــه پیــدا  معطــوف بــه پیــدا 
. ســت نسبت ها

تعبیــر  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  اســتتیکس  بــه  ادامــه  ایــن پژوهشــگر در 
»اســتتیکس« را نخســتین بــار بومگارتــن در قــرن هجــده وضــع می کنــد 
ینکلمــن  یــج بــه یــک مســئله تبدیــل می شــود. یوهــان یواخیــم و و بــه تدر
یــخ هنــر اســت و نگاهــش، رجعــت  یــک چهــره مرکــزی و مهــم در تار
بــه شــکل گیری هنــر  باســتان، منجــر  و روم  یونــان  بــه مدینــه فاضلــه 
ینکلمــن مطــرح می کنــد  کــه و نئوکالســیک می شــود. مســئله مهمــی 
ــزرگ طبیعــت و هســتی اســت؛  ایــن اســت: زیبایــی یکــی از رازهــای ب
امــا بایــد ایــده ای متمایــز و  جامــع در میــان حقایــق کشــف شــده باشــد و 
گــر ایــن ایــده بــه صــورت هندســی و مشــخص و آشــکار می بــود، عقایــد  ا
مــردم در بــاب زیبایــی تــا ایــن درجــه متفــاوت نمی شــد و در نتیجــه 

ــود. ــان می نم ــی(، آس ــی حقیق ــده )زیبای ــه ای ــن ب ــت یافت دس
طــرح  مباحثــی  حکــم(  )قــوه  خــود  ســوم  نقــد  در  او  کانــت  از  بعــد 
کــه بــرای مقدمــات فرمالیســم مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.  می کنــد 
یــک معیــار  مــا می توانیــم  آیــا  کــه  اســت  ایــن  پرســش  امــا همچنــان 

بیابیــم؟ زیبایــی  بــرای  ســنجش  قابــل  و  یاضی گونــه  ر
ی در دنبالــه ســیر تحلیلــی شــکل گیری  و
گــذر از جنبش هــای  ــا  ــزود: ب فرمالیســم اف
بیســتم  قــرن  آســتانه  در  و...  رمانتیــک 
دو   عرصــه،  بــه  انتزاعــی  هنــر  ورود  و 
بــه  رجــوع  بــا  انگلســتان،   در  متفکــر 
و  هندســی  ســاختار  بــا  کــه  فرم هایــی 
زیبایی شناســانه  احســاس  یاضی گونــه  ر
را منتقــل می کننــد  فرمالیســم را طــرح و 

می کننــد. تــازه  صورت بنــدی 
ــر  ــه: »اث ک ــرای  ــر ف ــی از راج ــل قول ــا نق ی ب و
فــردی،  زمینه هــای  از  می تــوان  را  هنــری 
کرد  یخــی، فرهنگــی و اجتماعــی جــدا  تار
و همچنــان تــداوم تاثیــر زیبایی شناســی 

معطــوف  و  میانجــی  بــی  ک  ادرا نــوع  یــک  کــرد.  نظــاره  مــا  بــر  را  آن 
و  بافتــار  بــه  را  هنــری  اثــر  نمی تــوان  و  اثــر هســت  در  فــرم محــض  بــه 
او:  بــه نظریــات همــکار و دوســت قدیمــی  تقلیــل داد...«،  زمینه هــا 
کالیــو بــل مقالــه مهمــی در 1913 دربــاره فــرم  کــرد.  کالیــو بــل اشــاره 
می نویســد، دربــاره چیــزی بــه اســم »فــرم داللتگــر یــا معنــادار«. او از یــک 
ــاس)عاطفه(  ــه احس ک ــد  ــخن می گوی ــری س ــر هن ــی« در اث ــت ذات »کیفی
و  معنــادار  فــرم  همــان  کیفیــت  ایــن  می انگیــزد.  بــر  را  زیباشناســانه 
بــه عنــوان عناصــر  و رنگ هــا  از خط هــا  ترکیبــی  کــه  داللتگــر اســت 
ایــن  بــا  نامرتبــط  اثــر،  یــک  در  بازنمایانــه  مولفه هــای  اســت.  فرمــال 
ــای  ــد مولفه ه ــه واج ــ چ ــر هنری ـ ــتند. اث ــانه هس ــی شناس ــت زیبای کیفی
کــه واجــد  ــر هنــری اســت  ــ زمانی یــک اث بازنمایــی باشــد و چــه نباشــد ـ
آثــار  فــرم داللتگــر اســت.فرم داللتگــر، صفــت مشــترک تمامــی  ایــن 
هنــری، از اولیــن دوران هــای باســتانی تــا امــروز اســت: از هنــر بیزانــس تــا 
کلیســا تــا هنــر اقــوام مکزیــک و  کوبیســم. از نقاشــی های پشــت شیشــه 

از ســفال ایرانــی تــا فرش هــای چینــی و....
کالیــو بــل  کالیــو بــل در ایــن زمینــه پرداخــت:  ی در ادامــه بــه تفکــر  و
بــه یــک نــگاه جامــع و جهانــی نســبت بــه 
فــرم، بــاور داشــت و فرمالیســم او محــدود 
پایــی نبــود. در اینجــا مــا  بــه مدرنیســم ارو
کــه »ذات بــاوری«  بــا مقولــه ای مواجهیــم 
قــرار  آن  مرکزیــت  در  گرایــی«  »ذات  و 
کالیــو بــل، ضرورتــا فــرم  دارد. فــرم معنــادار 
نیســت؛  حســی  ک  ادرا قابــل  و  متعیــن 
در  بخــش«  نظــم  »ماهیــت  یــک  بلکــه 
اثــر هنــری اســت و بــه عالــم »مثــل« و بــه 

می دهــد. ارجــاع  ذات، 
بــه  ســپس  نویســنده  و  پژوهشــگر  ایــن 
ایرانــی  هنــر  دربــاره  پــوپ  آرتــور  نظریــه 
تزیینــی«  »نگــره  او:  بنیادیــن  ایــده  و 
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گرفــت و  کــرد: پــوپ از ایــن نظریــه تاثیــر بســیار  پرداخــت و خاطرنشــان 
در مجمــوع مقــاالت تالیفــی و نوشــتاری خــود در بررســی هنــر ایــران ایــن 
الگــو را بــکار بــرد و در مقالــه و مقدمــه محــوری خــود بــه نــام »منزلــت هنــر 
ــی  یخ ــی ادوار تار ــران در تمام ــر ای ــی هن ــی ذات ــاب را ویژگ ــرم ن ــران«، ف ای
)کــه  بــودن  تزیینــی  جوهــره  اول،  مشــخصه:  دو  بــا  و  دانســت  خــود 
یکــرد بازنمایانــه و طبیعت گرایانــه اســت( و  یکــرد برتــر در قیــاس بــا رو رو
کات مســتقیم  کــه برتــر و بــا ارزش تــر اســت از محــا دوم، دکوراتیــو بــودن 
ــا  ــازه ای متناســب ب کــه درآن فرم هــا شــکل ت ــه عیــن واقعیــت  و عیــن ب
و  و روحانیــت  نفــس  پــوپ، علــو  انتظــام ذهنــی هنرمنــد می گیرنــد. 
معنویــت و ســلوک هنــری و باطنــی هنرمنــد ایرانــی را موجــد پیدایــش و 
کالیــو  آفرینــش ایــن فرم هــا می دانــد. ایــن تقریــری از همــان فــرم داللتگــر 
بــل اســت.از نظــر پــوپ ایــن فــرم نــاب، بــه هیــچ نظــام بازنمایــی مرتبــط 
ــد  ــی معتق ــت. او حت ــاد اس ــت. خودبنی ــی اس ــا انتزاع ــت و ضرورت نیس
آنکــه وجــوه بازنمایانــه  بــا وجــود  بــود سرســتون های هخامنشــی هــم 

ــه دارد. ــر آن غلب ــاب ب ــرم ن ــه ف ــن وج ــم ای ــاز ه ــا ب ــد ام دارن
دل زنــده در ادامــه بــه ارائــه تحلیــل و صورت بنــدی خــود از منظــر »نگــره 
یــخ  گفــت: مــن نگــره تزیینــی را در یــک روایــت تار تزیینــی« پرداخــت و 
ــه  ــز، ب کــرده ام. در 1830 معمــار انگلیســی، اوون جون ــی  هنــری بازخوان
کروپولیــس و بعدتــر بــه مصــر و قاهــره و اســتانبول و اندلــس  یونــان و ا
کوردوبــا و غرناطــه و الحمــرا مــی رود و اتــود و اســکیس می کشــد. او  و 
جزئیــات تزیینــات معمــاری شــرقی و اســالمی را در طراحــی داخلــی 
لنــدن  جهانــی  نمایشــگاه  اولیــن  در  پــاالس  کریســتال  غرفه هــای 
ــی  ــود را ط ــای خ ــاب طرح ه کت ــرد و در 1856  ک ــرا  ــاده و اج )1851( پی
ســال های ســیاحت در شــرق بــا نــام »گرامــر تزیینــات« منتشــر ســاخت 
و در مقدمــه اش ایــن شــیوه و الگــو را فراتــر از بازنمایــی شــمرد. لــب کالم 

ــر از بازنمایــی اســت. او ایــن اســت: تزییــن برت
دل  از  جونــز،  اوون  فعالیت هــای  بــا  هم زمــان  دیگــر،  ســوی  از 

آنهــا  از  یکــی  کــه  آمــد  وجــود  بــه  جریان هایــی  رمانتیسیســم 
و  زیبایــی  یــت  محور بــر  آنهــا  محــوری  اصــل  بودنــد.  پیشــارافائلی ها 
اهمیــت بــاور بــه طبیعت گرایــی و دقــت بســیار بــاال در ترســیم اجــزای 
تصویــر و  وجــود عناصــر ســمبلیک و اســاطیری و تمثیلــی بــود. آنهــا 
کــه اســاس فلســفه اش»باور بــه طبیعــت« اســت،  بــا جــان راســکین، 
گذاشــت طبیعــت مــا را جــذب  دوســت و هم فکــر  شــدند و اینکــه بایــد 
کنــد و در معــرض زیبایــی و شــکوه و مهابــت طبیعــت قــرار گرفت  خــود 
کنــد؛ امــا نــه تقلیــد جــز بــه  کــه روح طبیعــت، مــا را تســخیر  و اجــازه داد 
کارمــان تحــت  جــز و عیــن بــه عیــن از آن؛ بلکــه اجــازه دهیــم خروجــی 
کــه هنرمنــد  تاثیــر روح طبیعــت باشــد نــه مثــل مکتــب هنــری »منریســم« 
کــه خیلــی بــه گل هــا  را از خلــوص خــود دور  می ســازد. ایــن موجــب شــد 
گل هــا را  بپردازنــد، هــم در وجــه ســمبلیک و هــم زیباشــناختی. آنهــا 

یــاد ترســیم می کردنــد. عینــا و بــا دقــت و مطالعــه ز
بــه روایــت هســتند و  بــه شــدت وابســته  ایــن نقاشــی ها  گفــت  بایــد 
هســته هــر یــک از ایــن آثــار را یــک روایــت مذهبــی یــا اســطوره ای شــکل 

می دهــد.
یــج امــا آنهــا از روایــی بــودن فاصلــه می گیرنــد و دو اصــل محــوری:  به تدر
دقــت طبیعت گرایانــه و ایمــان بــه طبیعــت راســکینی و  روایت گــری 
یافــت حســی بــدون میانجــی متــن  کنــار می گذارنــد و بــه در هوگارتــی را 

ــردازی عالقه منــد می شــوند. ــا نمادپ ی
نماینــدگان  از  یکــی  از  آثــاری  نمایــش  بــا  آنــگاه  زنــده  دل  ســیامک 
گابریــل روزتــی، بــه ادامــه ســیر تحــول ایــن  شــاخص ایــن مکتــب، دانتــه 
گفــت: رفته رفتــه ســمبلیک بــودن از آثــار اینــان رخــت  گــروه پرداخــت و 
می بنــدد و بی واســطگی حســی و شــور و شــیدایی و عناصــر هندســی و 

موســیقی، از مشــخصه های اصلــی ایــن جریــان می شــود.
ی در ادامــه بــه تطــور و تکامــل جنبــش زیبایی شناســی از منظــر دو  و
تــن از پیشوایانش،اســکار وایلــد و ســوئین برن، رســید: وایلــد و ســویین 
نــه  کنــد؛  ی  و دنبالــه رو تبعیــت  از هنــر  بایــد  زندگــی  بــرن می گفتنــد 
بــرای  »هنــر  مشــهور  ایــده  از  ی  پیــرو بــه  ســوئین برن  زندگــی.  از  هنــر 
اخــالق  و ســخنگوی مذهــب،  نماینــده  نبایــد  هنــر« می گفــت: هنــر 
زیبایــی  وقــف  یکســره  را  خــود  بایــد  بلکــه  باشــد؛  اجتماعیــات  و 
کنــد؛ چــه در طبیعــت و چــه در حســانیت. طبیعتــا از نظــم اخالقــی 
کــه  پیشــارافائلی ها هــم عبــور می کننــد. نفــر بعــدی والتــر پیتــر اســت 
موســیقی  موقعیــت  بــه  رســیدن  تمنــای  در  همــه  هنرهــا  می گویــد: 
هســتند در بــی میانجــی بــودن و بــی واســطگی خویــش و ایــن ســرآغاز 

اســت. فرمالیســتی  صورت بنــدی  در  تــازه  نوعــی 
کــه عمــده موفقیــت و  چهــره شــاخص بعــدی، ابــری بردزلــی اســت 
شــهرتش را مدیــون تصویرســازی هایش از نمایشــنامه ســالومه اثــر وایلــد 
کــه معتقد  اســت. جریــان مــوازی بــا ایــن جریــان، »هنــر انحطاط« اســت 
اســت: آفرینــش ایــن جهــان از سرشــت و بنیــاد، مــالزم شــر بــوده و مــا در 
کــه همیشــه  نقصــان مــالزم  یــم چــرا  کاملــی ندار طبیعــت هیــچ گاه فــرم 
گرایــش بــه شــر اهمیــت پیــدا می کنــد.  کمــال اســت، در نتیجــه ایــن 
کــه  کامــل بــودن فــرم،  فهــم ایــن نقصــان و شــر بســیار مهــم اســت و ایــن نا
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همیشــه فــرم نــاب را یــک ایــده آل غیــر قابــل دسترســی می نمایانــد، اهمیــت 
کــه ایــن فــرم نــاب  کســانی چــون پــوپ معتقــد باشــند  گــر چــه  ویــژه ای دارد. ا
در جایــی مثــل هنــر ایرانــی تحقــق یافتــه و یــا پســت امپرسیونیســت ها در 
اوج تجلــی خــود در هنــر انتزاعــی؛ امــا بــاز هــم فــرم نــاب امــری ناممکــن اســت 
کــه نــه ســیاهش ســیاه اســت و نــه  درســت ماننــد »مربــع ســیاه« مالویــچ 

کامــال ســفید و نــه حتــی مربعــش مربــع! ســفیدش 
یکــرد تزیینــی بــه طراحــی صنعتــی، آرت  هنــر زیبایی شــناس ها در یــک رو

دکــو، آرت نــوو، و... می رســد و ســرانجام راه بــه هنــر انتزاعــی می بــرد.
کــه لزومــا بــا  در حــوزه تئــوری نیــز زیبایــی را تنهــا در محــدوده ذهــن می دانــد 

ک نیســت. حــواس قابــل ادرا
ســخنران نشســت ســپس بــه مــواردی چــون تاثیــر آرت نــوو بــر هنــر تصویرگــری 
بینــش  نســبت  خصــوص  در  پــوپ  نظــر  تبییــن  و  ایرانــی  نگارگــری  و 
زیباشناســانه بــا مراقبــه و ســلوک  هم زمــان و تجربــه باطنــی مشــترک هنرمنــد 
کل واحــد، نســبت وحــدت اجــزای اثــر بــا  و مخاطــب، فهــم اثــر بــه منزلــه یــک 

ــرد. ک ــاره  ــر، و... اش ــت اث یاف ــش و در ــط آفرین ــوی محی ــدت معن وح
کــه فرمالیســم هماننــد  دل زنــده مباحــث خــود را این گونــه جمع بنــدی نمــود 
دوبــاره  قالب گیــری  و  اســت  بازتعریــف  و  بازروایــی  نیازمنــد  مدرنیســم 
یــخ هنــر ایــران  فرمالیســم در پرتــو مفاهیمــی تــازه و برگرفتــه از بازخوانــی تار
گســترش داده و  یــخ هنــری آن را  )ماننــد نگــره تزیینــی( می توانــد محــدوده تار

یکردهــای هنــر معاصــر نیــز باشــد. ــه برخــی رو ــل اطــالق ب حتــی قاب
پایــان بخــش ایــن ســخنان، بررســی وجــوه دوگانــه: بازنمایانــه، و انتزاعــی در 
نقــوش تزیینــی ایرانــی و قابلیت هــا و نســبت های انتزاعــی در نقــوش تزیینــی 
کــرد: مــن معتقــدم آنچــه در هنــر  کیــد  کــه ســخنران طــی آن تا ایــران بــود 
انتزاعــی اتفــاق می افتــد در خــود، اثــری از نگــره تزیینــی دارد و فراینــدی را در 
گذاشــته اســت. رهایــی از ســلطه هژمونیــک بازنمایــی طبیعــت پشــت ســر 

گفت. در انتها سیامک دل زنده به پرسش حاضران در نشست پاسخ 
مجموعــه  هنــری،  صاحب نظــران  از  دعــوت  بــا  هنــر،  پژوهشــکده 

می دهــد. ادامــه  را  معاصــر«  هنــر  یکردهــای  »رو نشســت های 
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دومین نشست از سلسله نشست های »صورت و معنا در هنرهای هخامنشی«

سلحشور پارسی در هنر هخامنشی
محبوبه حاجی پروانه

 دومیــن نشســت از سلســله نشســت های »صــورت و معنــا در هنرهــای 
نقش مایــه ای  بــر  نظــری  پارســی؛  »سلحشــور  عنــوان  بــا  هخامنشــی« 
ــی و مفهــوم آن در هنــر هخامنشــی«، عصــر چهارشــنبه، 25 مهــر،  ایران

ــزار شــد. ــر برگ در فرهنگســتان هن
کمیتــه هنــر ایــراِن پیــش  کــه بــه همــت  در ایــن نشســت تخصصــی 
از اســالِم پژوهشــکده هنــر و بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی و هنــری 
کامیــار عبــدی، باستان شــناس و اســتاد  فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد. 

ــراد ســخن پرداخــت. ــه ای دانشــگاه شــیراز، ب
کامیــار عبــدی بــا ارائــه تصاویــر و اســالید بــه بیــان  در ایــن نشســت، 
یــخ  گفــت: »دوره هخامنشــی دوره مهــم تار ســخنان خــود پرداخــت و 
کــه در  ایــران و جهــان اســت؛ زیــرا نخســتین حکومــت فرامنطقــه ای، 
کــدی  یــم. البتــه از دوران ا گســترده شــده  را در ایــن دوران دار ســه قــاره 
یــم؛ امــا هخامنشــیان یــک  و ســومری حکومت هــای فرامنطقــه       ای دار
درجــه باالتــر بودنــد، زیــرا حکومت هــای زیــر ســلطه بیشــتری داشــتند و 
ــی و اداری خاص خود را 

ّ
کل بــرای اداره ایــن منطقــه گســترده، سیاســت 

اجــرا می کردنــد. سیســتم اداری آنــان توانســت 220 ســال نظــم و امنیــت 
ــران را  گــر اســکندری نمی آمــد و ای کنــد و احتمــااًل ا و آرامــش را حفــظ 

یخــت، ایــن سیســتم مــدت  بیشــتری دوام مــی آورد.« بــه هــم نمی ر
ــا ارائــه تصاویــری بــه تأثیــر هنــر بین النهریــن و آشــور در  ایــن پژوهشــگر ب
گفــت: »بنیان گــذار سلســله هخامنشــی  کــرد و  هنــر هخامنشــی اشــاره 
کــوروش باقی مانــده خیلــی  کــه از زمــان  کــوروش بــزرگ بــوده، آثــاری 
ــن- ــر بی ــازی هن ــد ایرانی س ــوروش رون ک ــان  ــت. در زم ــی اس بین النهرین
ــارز آن نقــش انســان بالــدار در فرمــان  ــه ب النهریــن شــروع می شــود. نمون
کــه می گوینــد بال هــای آن متاثــر از هنــر آشــوری اســت،  کــوروش اســت 
کــه ایــن نقــش ایرانــی شــده اســت. هخامنشــی ها  امــا مهــم ایــن اســت 
کــه میــراث  از همــان ابتــدا متوجــه بودنــد تمدنــی را پشــت ســر دارنــد 
فرهنگــی و نقــوش فــراوان دارد و آنهــا می تواننــد آن فرهنــگ را جــذب 
کمبوجیــه و  کــوروش،  کننــد. بــا تغییــر دوره از زمــان  و از آن اســتفاده 

بردیــا بــه داریــوش، اتفاقــات مهــم سیاســی می افتــد و ســلطنت از یــک 
ــود  ــد خ ــوش می کوش ــود. داری ــل می ش ــر منتق ــواده دیگ ــه خان ــواده ب خان
کــوروش نشــان  ــواده  کنــد و خــود را از خان کــوروش بیشــتر متصــل  ــه  را ب
کــه وام گرفتــه  بدهــد. در نقــش داریــوش، تصویــر اهورامــزدا را می بینیــم 
را  نقــش  داریــوش،  دوران  همــان  در  البتــه  اســت.  آشــور  خــدای  از 
ــوش  ــان داری ــوش زم ــرات در نق ــت تعمی ــن دس ــا از ای ــد و م کردن ــر  تعمی
می بینیــم. حــال یــا خــود شــاه بعــد از دیــدن نقــش، آن را نپســندیده یــا 
کرده اســت. در هرصــورت نقــوش جدیــد در دوران  اســتادکار اشــتباه 
کــوروش  داریــوش بــه هنــر هخامنشــی اضافــه شــده اســت. مــا در زمــان 

کمــان را نمی بینیــم.« نقــش شــاه و 
ادامــه  و  آثــار دوران هخامنشــی پرداخــت  و  بیــان هنرهــا  بــه  عبــدی 
کــه بســیار غنــی بــوده و انــواع  کنــون بــا نــگاه بــه هنــر هخامنشــی  داد: »ا
دیــده  آن  در   ... و  نقش تراشــی  شیشــه گری،  سنگ تراشــی،  فلزگــری، 
کــه بیــن ایــن همــه  بــرای مــا مطــرح می شــود  می شــود؛ ایــن پرســش 
ی آرامــگاه  کمانــدار یــا سلحشــور پارســی بــرای رو نقــوش، چــرا نقــش 
از  تــن  ســه  آرامــگاه  شده اســت؟  انتخــاب  دوره  ایــن  ســکه های  و 
اردشــیرهای هخامنشــی بــاالی تخــت جمشــید اســت. اردشــیر اول در 
نقــش رســتم اســت و اردشــیر دوم و ســوم در تخــت جمشــید. بــا نگاهــی 
کار رفتــه در ایــن آرامگاه هــا متوجــه می شــویم ســبک و  بــه نقــوش بــه 
قیافــه نقــوش تغییرکــرده؛ امــا کمــان، همــان کمــان اســت. ایــن نقــش نیز 
کــه در ایــن نقــش شــاه،  یــک نقــش بین النهرینــی اســت، بــا ایــن تفــاوت 
گرفته اســت. ایــن ریزه کاری هــا  کمــان را بــه طــرف خــود و ســینه اش 
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کمــان،  در خــاور نزدیــک خیلــی مهــم اســت. ســنت ایســتادن شــاه بــا 
گرفتــه  کمــان را بــه طــرف خــود  ســنت خــاور نزدیکــی اســت؛ امــا اینکــه 

کنیــم.« ــه آن توجــه  ــد ب ــا بیــرون از ســینه اش، مهــم اســت و بای ی
بیــان  بــه  اســالید  صــورت  بــه  نقــوش  تصاویــر  دادن  نشــان  بــا  ی  و
»بــه  گفــت:  و  پرداخــت  ایرانــی  و  بین النهرینــی  نقــوش  تفاوت هــای 
کمــان، یــک ســنت بین النهرینــی  کلــی ســنت نشــان دادن شــاه بــا  طــور 
گرفتنــد؛ امــا در  اســت. ایرانی هــا هنــر نقــوش خــود را از بین النهریــن 
کردنــد.  موضوعیــت قضیــه رعایــت نکردنــد و نقــش را ایرانی ســازی 
کــه در تصاویــر می بینیــد هنــر آشــوری بســیار ظریــف اســت؛  همانطــور 
ایالمی هــا  و  بابلی هــا  می شــود.  دیــده   آن  در  فراوانــی  خشــونت  ولــی 
نیــز خشــن بودنــد، امــا آشــوری ها دوســت داشــتند خشــونت خــود را 
کــه هنــر آشــوری خشــن اســت؛  بــه تصویــر بکشــند. بــه همــان میــزان 
هنــر هخامنشــی لطیــف و زیباســت. آنچــه قابــل توجــه اســت ایــن 
کــه شــاهان آشــوری را نشــان می دهــد؛ هیچ گونــه  کــه در نقوشــی  اســت 
شــاه  اســت.  مهمــی  بســیار  نکتــه  ایــن  نمی بینیــد.  جنگ افــزاری 
آشــوری را فقــط در هنــگام جنــگ و شــکار بــا جنگ افزارهــا می بینیــم، 
خشــنی  هنــر  و  هســتند  خشــن  آشــوری ها  می دانیــم  حالی کــه  در 
ــر  ــه تصوی ــع ب ــد، موق کــه هنــر لطیــف دارن ــد؛ امــا هخامنشــیان  هــم دارن
کــه نوعــی جنگ افــزار اســت نشــان  کمــان،  کشــیدن شــاه خــود، او را بــا 
کــه چــرا آشــوری ها پرتــره شــاهان  می دهنــد. نکتــه مهــم اینجاســت 
می دهنــد؛  نشــان  جنگ افــزار  بــی  بــودن  خشــن  وجــود  بــا  را  خــود 
بــا  را  خــود  شــاهان  خــود،  لطیــف  هنــر  وجــود  بــا  هخامنشــی ها  امــا 
ــده در  ــر عم ــک تغیی ــان دهنده ی ــن نش ــد؟ ای ــان می دهن ــزار نش جنگ اف

اســت. هخامنشــی  ســلطنت  ایدئولــوژی 
کــه زیــر ســلطه هخامنشــیان بودنــد، بــا یــک  ملــل 22 تــا 28 تابعیتــی 

کنتــرل می شــدند. در هنــر هخامنشــی ارتــش و ســربازها  قــدرت نظامــی 
یــک بخــش عمــده را تشــکیل می دهنــد. امــا آنچــه مهــم اســت ایــن 
را  هخامنشــی  پیاده نظــام  همیشــه  ســلطنتی،  نقــوش  در  کــه  اســت 
کــه ارتــش هخامنشــی پیاده نظــام سبک اســلحه،  می بینیــم در صورتــی 
پیاده نظــام سنگین اســلحه، ســواره نظــام سبک اســلحه، ســواره نظــام 
یایــی و ... دارد؛ امــا آنچــه در نقــوش ایــن  ی در سنگین اســلحه، نیــرو
ی  کیــد رو کمــان دار اســت. ایــن همــه تأ دوره می بینیــم، پیاده نظــام 
پیاده ســواران هخامنشــی بــرای چیســت؟ ایــن نقــش چــه اهمیتــی دارد 
ی آرامــگاه ســلطنتی و تمــام ســکه های ایــن دوره نقــش بســته  کــه رو

اســت؟
پاســخ ایــن پرســش، مفهــوم واژه ای بــه نــام »آرتــا« در متــون هخامنشــی 
کــه شــاه و ارتــش )برگرفتــه  بــه معنــای نظــم و عدالــت االهــی اســت 
از همــان بن مایــه( مســئول حفــظ آن هســتند. در متــون هخامنشــی 
آرتــا  نشــان می دادنــد.  آرتــا  بــن  بــا  را  کار  انجــام دادن  نحــوه درســت 
ــام اردشــیر  کــه در ن ــوده  ــج بیــن نام هــای هخامنشــی ب یــک پیشــوند رای
شــهرهای  نــام  دهخــدا  لغت نامــه  اســتناد  بــه  می بینیــم.  را  آن  نیــز 
گرفتــه  یشــه آرتــا  اردبیــل، اردکان، اردســتان و اردهــال نیــز از همــان ر
ــه صــورت نمــاد  ــا در مجموعــه نقــوش هخامنشــی ب شــده. اهمیــت آرت
مجموعــه  در  نقــش  ایــن  می دهــد.  نشــان  را  خــود  پارســی  سلحشــور 
نقــوش ایرانــی ادامــه پیــدا می کنــد. شــاهان اشــکانی نیــز اردوان نــام 
ســکه های  در  می خــورد.  چشــم  بــه  آن  در  آرتــا  بن مایــه  کــه  داشــتند 

کار رفته اســت.« بــه  کمانــدار پارســی  نیــز  اشــکانی 
ایــن پژوهشــگر در پایــان ســخنان خــود بــا اشــاره بــه هنــر ساســانی و 
گفــت: »پانصــد ســال بعــد در هنــر  تفــاوت آن بــا نقــوش هخامنشــی 
نــام  امــا  می کنــد؛  تغییــر  فرهنــگ  و  ســنت  کــه  می بینیــم  ساســانی 
بنیان گــذار ساســانیان نیــز اردشــیر)از بــن آرتــا( اســت. در هنــر ساســانی 
هخامنشــی  دوره  در  مــا  کرده اســت.  تغییــر  سیاســی  ایدئولــوژی 
کــه همــان نظــم  کــه جهــان را آفریــده اســت و آرتــا،  یــم  اهورامــزدا را دار
معنــوی جهــان اســت، را نیــز آفریــده اســت و ارتــش مســئول حفاظــت از 
ایــن نظــم اســت؛ امــا در دوره ساســانی شــاه، همپایــه اهورامــزدا اســت. 
کــه  ــا در دوره ساســانی هنــوز پابرجاســت؛ امــا نقوشــی  البتــه مفهــوم آرت

مربــوط بــه ایــن مفهــوم اســت بــه فراموشــی ســپرده شــده اند.«
گرفت. این نشست با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان پایان 
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  سومین نشست »صورت و معنا در هنر هخامنشی« 

 پارسه؛ بارگاه جمشید یا مسجد سلیمان نبی
پژوهشــکده هنــر در ســومین نشســت از سلســله نشســت های »صــورت 
از منظــر  را  بــار »تخــت جمشــید«  ایــن  و معنــا در هنــر هخامنشــی« 
یخــی و جغرافیایــی ایــران دوران اســالمی  هشــت قــرن متــون و منابــع تار
در آینــه معمــاری، جهــان بینــی و فرهنــگ بــه تماشــا و تامــل نشســت.
یــا مســجد  بــارگاه جمشــید  بــا عنــوان »پارســه؛  کــه  در ایــن نشســت 
ــران پیــش از اســالم پژوهشــکده  ــر ای کمیتــه هن ســلیمان نبــی« توســط 
هنــر و معاونــت فرهنگی __ هنــری فرهنگســتان هنــر عصــر چهارشــنبه، 
30 آبــان، در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد، دکتــر میرزامحمــد حســنی، 
تاملــی  بــه  ایــران باســتان،  یــخ  تار پژوهشــگر، مــدرس و صاحب نظــر 
کالمــی مســلمانان و زرتشــتیان در نخســتین ســده های  در مباحــث 

ــت. ــی پرداخ ــدن پارس ــزرگ تم ــای ب ــک بن ــا ی ــاط ب ــالمی در ارتب اس
اشــاره  اســت  قــرار  کــه  نکتــه ای  اولیــن  گفــت:  ســخن  آغــاز  در  ی  و
کــه  کنــم و نتیجــه تحقیقــات انجــام شــده را ارائــه دهــم ایــن اســت 
کــه امــروز بــه نــام  مــا می خواهیــم بدانیــم چــه تصــوری از ایــن بنایــی 
تخــت جمشــید معــروف اســت و همــه می دانیــم بنایــی متعلــق بــه 
یخــی وجــود داشــته و ایرانیــان  گذشــته تار دوره هخامنشــیان بــوده، در 
ــتند و  ــا داش ــن بن ــوری از ای ــه تص ــده چ ــد س ــن چن ــول ای ــتی در ط زرتش

یافتــی؟ مســلمانان چــه تصــوری و چــه در
مطمئنــا همــه حاضــران در ایــن نشســت، مطالعاتــی دربــاره ایــن بنــا 
یخــی  تار متــون  وقتــی می خواهیــم دســتاورد  امــا  دارنــد؛  و مجموعــه 
کــه ممکــن  گذشــته را دربــاره ایــن بنــا جســتجو کنیــم بایــد ایــن را بدانیــم 
یخــی شــده باشــند یــا  اســت ایــن منابــع، دچــار اشــتباهات فاحــش تار
اطالعــات ارائــه شــده در ایــن متــون ارتباطــی بــا کارکــرد حقیقــی ایــن بنــا 

نداشــته باشــد.
گذشــته ایرانیــان دچــار یــک  ی در توضیــح ایــن مطلــب افــزود: در  و
شــد  ایــن  حاصلــش  شــده اند.  یخــی  تار فراموشــی  یــک  و  گسســت 
کارکردهــای متفــاوت   ــا  ــی و ی ــام بان ــا ن ــام سلســله ی کــه ممکــن اســت ن

کــرده باشــند. کــه از عصــر هخامنشــی اســت، فرامــوش  بنایــی را 
ی محــدوده تحقیــق خــود را از اواخــر ســده دوم و اوایــل ســده ســوم  و
کــه تــا  کــرد و دلیــل آن را در ایــن دانســت  تــا ســده نهــم هجــری عنــوان 
یخــی بــه مــا نرســیده  اواخــر ســده دوم هجــری، متــن و  مســتندات تار
ایــن مبــدا مفــروض خــود در  از  از دوره هــای پیــش  و عمــال تصــوری 
کــه چــرا تــا ســده  یــم. همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال  دســت ندار
کــه عمــال از ســده های 10 و 11 بــه بعــد و  ی  گفــت از ایــن رو نهــم؟ بایــد 
ــه، رفــت و آمــد ســیاحان غربــی در ایــران  ــا شــکل گیری دولــت صفوی ب
ی تمــدن و معمــاری هخامنشــی  آغــاز شــد و آنهــا بــا شــناخت قبلــی رو
از طریــق متــون یونانــی و یهــودی، حدســیات و مفروضــات پیشــینی 

ــا داشــتند. از بن
گفتــار خــود را  کلیــت بحــث و نقطــه مهــم  ســخنران نشســت، آنــگاه 

کــه بــه  کــه: در ایــن محــدوده زمانــی، مجموعــه ای  کــرد  این گونــه ترســیم 
یخــی  نــام »پارســه« یــا »تخــت جمشــید« می شناســیم در ایــن افــق تار
بــه دو نــام مشــهور بــوده: یــا »تخــت جمشــید« و یــا »معبــد ســلیمان 
کــه بحــث و   کــه متــون را تــورق می کنیــم درمی یابیــم  نبــی«. هنگامــی 
کالمــی شــدید و دامنــه داری در طــول قرن هــا بیــن زرتشــتیان  جــدال 
و مســلمانان بــر ســر تملــک ایــن بنــا وجــود داشــته اســت و منظــور مــا 
از مســلمانان در ایــن مبحــث نیــز، مســلمانان عــرب و نــو مســلمانان 

ــت. ــی اس ایران
در ســده های 3 و 4 بیشــترین رونــد اســالم پذیری بیــن ایرانیــان صــورت 
کــه ایــن بنــا را بــا  گرفتــه و طبیعتــا مســلمانان ایرانــی تمایــل داشــتند 

باورهــای خــود انطبــاق دهنــد.
یــخ ایــران باســتان آنــگاه از قــرن ســوم و ویژگــی  ایــن مــدرس و محقــق تار
کــم  کــرد: متــون ســده ســوم هجــری  خــاص متــون و منابــع ایــن دوره آغــاز 
شــمارترند و اطالعاتشــان نیــز خیلــی مختصــر اســت. مثــال در دو متــن 
مهــم جغرافیایــی ایــن ســده: شــامل مســالک و ممالــک ابــن خردادبــه 
کتــاب البلــدان را بایــد بــه دلیــل از میــان  کــه  و  البلــدان یعقوبــی اســت 
گذاشــت. مســالک و ممالــک ابــن  کنــار  رفتــن بخــش فارســی آن عمــال 
گــزارش بــرای خلیفــه عباســی معتمــد  خردادبــه هــم بــه صــورت یــک 
گســترده اســت. ایــن  نوشــته شــده اســت و در عمــل، فاقــد توصیفــات 
گــزارش حــدود متصرفــات، میــزان محصــوالت  بــه قصــد  اثــر بیشــتر 
ــار  ــرای درب گــزارش ب کارکــرد آن  ــرای اخــذ مالیــات و... نوشــته شــده و  ب

خالفــت بــوده اســت.
گــزارش  کــه  از ســده چهــارم بــه بعــد رفته رفتــه بــا متونــی مواجــه می شــویم 
کمیــت نیســتند و اوج آن مــروج الذهــب مســعودی اســت  رســمی بــه حا
ــی  ــاب مقدس کت ــت.  ــی اس ــر مقدس ــن طاه ــیم مطهرب ــن التقاس و احس
کــه  آنقــدر بــزرگ و مهــم اســت و وســعت اطالعــات آن بــه قــدری اســت 
یــک پژوهشــگر غربــی بــه شــکلی اغــراق شــده، آن را: »بزرگ تریــن متــن 

جغرافیایــی تمــام دوران« خوانــده اســت.
کــه وقتــی  دکتــر میرزامحمــد حســنی افــزود: نکتــه بعــدی ایــن اســت 
گــر دربــاره یک  یخــی انجــام دهــد حتــی ا کســی بخواهــد یــک پژوهــش تار
کنــد. متــون  یخــی  ــًا تار ــه متــون صرف ــد خــود را محــدود ب بنــا باشــد نبای
فقهــی، متــون پهلــوی، دیــوان اشــعار و... بــه مــا اطالعــات سرشــاری 

گســترده تر ســاخت. می دهــد. بــرای همیــن بایــد دامنــه پژوهــش را 
مختصرالبلــدان  در  جملــه  از  می بینیــم  متن هــا  نخســتین  در  آنچــه 
کل متــن را از نظــر می گذرانیــم متوجــه  اثــر ابــن فقیــه همدانــی، وقتــی 
ــهور  ــدۀ مش ــر ش ــی تحقی ــا ایران ــد ت ــالش می کن ــنده ت ــه نویس ک ــویم  می ش
جماعتــی  و  اســالمی  جامعــه  در  پیشــرو  انســانی  را،  »موالــی«  بــه 
کنــد. ایــن نویســنده تعــداد  فرهیختــه، برجســته و مــورد احتــرام معرفــی 
کــرم)ص( در همیــن راســتا نقــل می کنــد. از  یــادی حدیــث از پیامبــر ا ز
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جملــه: احادیثــی از آن حضــرت در بیــان فضایــل و ســعادتمندی اهــل 
یخــی از مشــارکت پارســیان در اســالم و تمــدن  گزارش هایــی تار فــارس، 
ــه  ــر ب ــن زبی ــداهلل اب ــان عب ــه در زم ک ــی  ــاران پارس ــه معم ــالمی از جمل اس
یدنــد و نیــز احادیثــی در صحــت و صــدق  کعبــه مبــادرت ورز تعمیــر 
ی در ایــن میــان روایتــی  و ثبــات قــدم پارســیان در طریــق مســلمانی. و
کــه برداشــت اولیــه و  از خلیفــه دوم راشــدین: عمربــن خطــاب مــی آورد 
غالــب اعــراب را از ایرانیــان مســلمان شــده نشــان می دهــد: خدایــا مــرا 
کــه در دل عجم انــد  بــا فرزنــدان زنــان »همــدان« و  »اســتخر« روبــرو مکــن 
بــا زبــان  ایــن روایــت بیانگــر آشــنایی ایرانیــان  بــر زبــان، عــرب!...  و 
کیــد دارد آنهــا اصالــت ایرانــی بــودن را در دل و بــاور  عربــی اســت، امــا تأ

کرده انــد. خــود حفــظ 
کــوه دماونــد و  کردنــش در  ک و دربنــد  ی ســپس بــه داســتان ضحــا و
ــا داســتان ربــودن انگشــتر ســلیمان نبــی بــه دســت دیــو در  تطبیــق آن ب
کــه اوج  کــرد و بــا ذکــر ویژگی هــای متــون ایــن دوره  ایــن متــون اشــاره 
کار عمــده آنهــا را: آشــتی دادن  آنهــا مروج الذهــب مســعودی اســت 
یــخ باســتانی ایرانیــان با  گــره زدن تار ایــران و ایرانــی بــا جامعــه اســالمی و 
کهن تریــن متن هایــی  کــرد و اظهــار داشــت:  یابــی  باورهــای اســالمی ارز
کــه بناهــای باســتانی ایــران را بــه نــام ســلیمان منتســب می کننــد عمــال 

ــوند. ــاز می ش ــارم آغ ــرن چه از ق
کــرد:  بــا نقــل حکایتــی از دوره مامــون خلیفــه عباســی تصریــح  ی  و
کــه شــهرت تخــت  یــاد بــود  حجــم تبلیغــات در زمــان مامــون آنقــدر ز
کل ممالــک اســالمی پیچیــده  جمشــید بــه عنــوان مســجد ســلیمان در 
بــود. برمبنــای ایــن روایــت در آغــاز ســده ســوم زائرانــی از بین المقــدس 
یــارت معبدســلیمان )تخــت جمشــید( بــه فــارس آمــده  بودنــد. بــرای ز
ــرن  ــالم در ق ــرفت اس ــرای پیش ــراب ب ــای اع ــی از راه ه ــه، یک ی در ادام و
اول هجــری را مهاجــرت طوایــف عــرب بــه متصرفــات دانســت و ســپس 
بررســی چرایــی و علــل و عوامــل فراوانــی شــورش ها در اســتخر و  بــه 
اهمیــت آن پرداخــت و  گفــت: جــدا از آنکــه ایــن منطقــه، مرکــز دیــن 
اینکــه:  آن  و  یــک عامــل مهم تــر وجــود دارد  بــوده  و دولــت ساســانی 
یــه بــر خــالف  اســتخری های فــارس قائــل بــه اختیــار بودنــد و ایــن رو
کــه بیشــتر بــه حــوزه آذرگشنسب)شــیز(  جبری هــا و اهــل تفویــض بــوده 
ــرایط  ــت و ش ــر وضعی ــول و تغیی ــه تح ــا ب ــته اند. اختیاری ه ــلط داش تس
ــاور داشــتند. در متــون  ــر، ب ــن تغیی ــرای ای ــارزه و شــورش ب ــه مب خــود و ب
مســلمانی  جماعــت  و  زوار  بــه  مســلمان  ســیاحان  توســط  یخــی  تار
کــه در حاشــیه و مجــاورت بنــای تخــت جمشــید یــا معبــد ســلیمان 
ــا ایــن حــد اهمیــت  ــا ت ــد اشــاره شــده و اینکــه ایــن بن کرده ان ســکونت 
کــه بخواهنــد بــا ســکونت و اســتقرار در مجــاورت آن، صبغــه  داشــته 
ــا را  ــتی بن ــرد زرتش کارب ــد و  ــه بدهن ــن مجموع ــه ای ــی ب ــالمی و مذهب اس

تغییــر داده و تحت الشــعاع قــرار دهنــد.

اســتخر  اهــل  انتســاب  از  روایت هایــی  بیــان  بــه  راســتا  ایــن  در  ی  و
دوران  ایــن  نوشــته های  و  متــون  در  نبــی  ســلیمان  بــه  ایرانی هــا  و 
بــه  گــروش  کتــاب  در  بولــت  یچــارد  کرد:ر خاطرنشــان  و  پرداخــت 
ــالم  ــد اس ــا رون ــول نام ه ــیر تح ــی س ــا روش بررس ــه ب ــرون میان ــالم در ق اس
کــرده و می گویــد: در  پذیــری و شــکل گیری جامعــه اســالمی را تبییــن 
ــرن 2 و 3 هجــری( بیــن نومســلمانان، انتخــاب نام هــای  ــرون )ق ــن ق ای
ســلیمان  چــون  نام هایــی  یعنــی  بــوده  مرســوم  ــ بنی اســرائیلی  یهودی 
زرتشــتیان در  کــه  اول هجــری  امــا در ســده  اســماعیل؛  و  اســحاق  و 
ــاب  ــد انتخ ــوند عب ــا پیش ــی ب ــلمانان نام های ــو مس ــتر ن ــد بیش کثریت ان ا
گیرنــد. در قــرن دوم  کــه تحــت حمایــت قبایــل عــرب قــرار  می کننــد 
چــون وضعیــت جامعــه مســلمان و زرتشــتی بینابیــن اســت نام هــای 
گــر زرتشــتی ها غالــب شــدند بگوینــد  یهــودی انتخــاب می شــود تــا ا
یــم و مســلمان نیســتیم یــا از جنبــه ای دیگــر، نــام  مــا نــام یهــودی دار
یهــودی انتخــاب می کردنــد چــون آییــن یهودیــت هــم بــرای زرتشــت 
ــوده اســت. ایــن حــد  ــرام ب ــل احت و هــم در میــان ایرانیــان باســتان، قاب
واســط و انتقــال، بــا باورهــای توراتــی و ســلیمان نبــی صــورت می گیــرد. 
کــه نــکات مهمــی را  مفصل تریــن نقــل قــول در مروج الذهــب اســت 
آتشــکده ای  نیــز  ایرانیــان در اســتخر  اینکــه  یافــت:   از آن در می تــوان 

بــزرگ می شــمارند. را  دارنــد و مجوســان، آن 
کهــن در ایــن  ــا متــون جغرافیایــی  ــا را ب ی بزرگ تریــن معضــل امــروز م و
بیشــتر  نهــم  قــرن  گزارشــی  جغرافیایــی  متــون  توالــی  در  کــه  دانســت 
کــه فی المثــل در منبــع  رونویســی از متــون قــرن ششــم بــوده و شــهری 
اولیــه آبــاد بــوده دیگــر اصــال وجــود خارجــی نداشــته اســت؛ امــا بــه دلیــل 

ــت. ــده اس ــف ش ــاد توصی ــاًل آب ــون عم ــی مت رونویس
پیکره هــا  سرســتون ها،  از  مســعودی  توصیــف  ذکــر  بــه  ســپس  ی  و
بنــا  ایــن  بیــن مجــاوران  رایــج  باورهــای  و  و فضــای تخــت جمشــید 
گفــت: بــر مبنــای ایــن توصیفــات، ایــن نقــوش تراشــیده  پرداخــت و 

می دانســتند. پیامبــران  بــه  متعلــق  را  ســنگ  بــر  شــده 
و تخریــب تخــت  از صدمــات  قابــل توجهــی  ایــن پژوهشــگر بخــش 
جمشــید را مربــوط بــه قــرون متاخــر و بــه ویــژه دوره صفویــه دانســت.
کــه بنــا در  کــه تصــور مســعودی ایــن بــود  نتیجه گیــری مــا ایــن اســت 
یخــی در  اصــل، آتشــکده اســت و بعــدا خامــوش شــده؛ امــا شــناخت تار
متــون متاخــر بیشــتر شــد و بعدهــا خاموشــی آن را از اســکندر می داننــد. 
کیانیــان و همــای  مســعودی بانــی بنــا را پادشــاهان اســاطیری و سلســله 
کــه  کنــون مــردم را عقیــده بــر آن اســت  دختــر بهمــن می دانــد و می گویــد ا

مســجد ســلیمان نبــی اســت.
بــه  متعلــق  کــه  اســت  اســتخری  ممالــک  و  مســالک  بعــدی  متــن 
از  بــوده  ترجمــه ای  بودنــد  معتقــد  عــده ای  و  اســت  چهــارم  ســده 
بنــا  از  نویســنده  توصیفــات  بــه  آنــگاه  ی  العالــم جیهانــی. و اشــکال 
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و معتقــدات اهــل پــارس و در آن روزگار و وصــف شــکوه و عظمــت 
مربــوط  را  بنــا  ایــن  »مجوســان  می نویســد:  اســتخری  پرداخــت.  آن 
بــه جمشــید می داننــد« امــا ایــن برداشــت آنهــا را اشــتباه می دانــد و 
کــه ایــن بنــا را ســلیمان ســاخته اســت.«  می گویــد: »درســت ایــن اســت 
کــه بنــا را بــه یــک شــخصیت  در اصــل تصــور ایرانیــان درســت بــوده 
گــر چــه جمشــید در  کرده انــد ا باســتانی ایــران یعنــی جمشــید منســوب 
ــت  ــم از »مزگ ــاب حدودالعال کت ــت. در  ــوده اس ــا نب ــن بن ــی ای ــل بان اص
ســلیمان« بــه معنــی مســجد ســلیمان نــام بــرده شــده اســت. در ادامــه 
کــه از جایــی بــه نــام »ملعــب ســلیمان«: محــل  می رســیم بــه مقدســی 

بــازی ســلیمان یــاد می کنــد.
کــه نبایــد  کنــم ایــن اســت  کــه در اینجــا بایــد یــادآوری  نکتــه مهمــی 
کــرد. مثــال در تفســیر طبــری، نکتــه ای  کتفــا  تنهــا بــه متــون جغرافیایــی ا
کــه ضمــن تفســیر آیــه ای از قــرآن در ذکــر ســلیمان نبــی بــه  را در می یابیــم 

تخــت جمشــید اشــارتی می کنــد )در ســده 4 هجــری(.
جغرافیایــی  و  متــن  اســت  انــدک  خیلــی  گزارش هــا  پنجــم  قــرن  در 
یــم.  کنــد در دســت ندار کــه اطالعــات خوبــی بــه مــا منتقــل  مســتقلی 
ابواســحاق  از  قصص االنبیــا  نــام  بــه  هســت  دوره  ایــن  در  کتابــی 
ــارس  ــه تمــام تحــوالت پ ــه نحــو عجیبــی ســلیمان را ب ــه ب ک نیشــابوری 
مرتبــط و منتســب می کنــد. فی المثــل معــدن مومیایــی دارابگــرد فــارس 
کــه منســوب  کاری  را بــه ســلیمان نســبت می دهــد و ضمنــا بــه هفــت 
گرمابــه ســاختن،  بــه ســلیمان اســت اشــاره می کنــد: از جملــه 
گداختــن آهــن، غواصــی در  کــوه، ذوب و  بریــدن ســنگ از 
ــد آوردن و  ــا پدی ــل و نقش ه ــکال و تماثی ــا و اش ی در
کــه طبــری و بلعمــی و مســعودی در  جالــب اســت 
قــرن قبلــی همــه اینهــا را بــه جمشــید نســبت داده 
بودنــد! پــس نــام جمشــید در قــرن پنجــم حــذف می شــود 
کــه جمعیــت مســلمانان  و  تبدیــل بــه ســلیمان می شــود چــرا 

در ایــن دوره غالــب شــده اســت.
را در فارســنامه  گــزارش  کامل تریــن  مــا  از مروج الذهــب،  بعــد 
کارش در دیوانســاالری دربــار ســلجوقیان  کــه  یــم  ابــن بلخــی دار
کــه حساســیت های قــرون 3 و 4 هـــ.ق  فــارس بــوده و می بینیــم 
در انتســاب بنــا بــه ســلیمان نبــی از بیــن رفتــه و بنــا را بــه 
کتــاب  ایــن  بلخــی در  جمشــید منســوب می کنــد. 
ک و مصالــح  باورهــای عامــه در مــورد خــواص خــا
ایــن بنــا، در مــورد وجــود ســرمه و توتیــا یــا خاصیــت 
در  می کنــد.  بیــان  را  آن  ســنگ  در  زخــم  ترمیــم 
توصیــف دروازه ملــل، آن را منتســب بــه بــراق اســب 
مفصل تریــن  و  می کنــد  معــراج  شــب  در  پیامبــر 
توصیف هــا از تخــت جمشــید متعلــق بــه اوســت.
در متــون قــرن ششــم بــا تنــوع چشــمگیری مواجــه 
عجایب المخلوقــات  و  نامه هــا  عجایــب  می شــویم. 
ــی در  ــد. مثــال همدان ــه ایــن بنــا دارن ایــن دوران نیــز اشــاراتی ب
ــه دیــو و پــری نســبت داده و از عهــده  عجایــب نامــه اش آن را ب
آن  شــگفتی های  بیــان  بــه  و  اســت  یافتــه  خــارج  بشــری  تــوان 
کامــل توصیــف  پرداختــه. او در جایــی تخــت جمشــید را بــه طــور 
می کنــد و در روایتــی دیگــر می گویــد: »مســجد ســلیمان، مســجدی 
کــه منظــور او  کــه بــه نردبــان بدانجــا شــوند« و احتمــال دارد  اســت عالــی 

آرامــگاه داریــوش در نقــش رســتم باشــد.
ــن  ــون ای ــید و مت ــم رس ــرن هفت ــه ق ــود ب ــیر خ ــه س ــگر در ادام ــن پژوهش ای
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قبــل  ســده های  متــون  شــده  بازنویســی  عمومــا  و  خالصه تــر  را  دوره 
کمونــی  ابــن  عجایب المخلوقــات  از  جایــی  در  گفــت:  و  دانســت 
می خوانیــم در دوره الــب ارســالن ســلجوقی در قلعــه اســتخر قدحــی 
کــه  کــه نــام جمشــید بــر آن ذکــر شــده و می تــوان احتمــال داد  یافتنــد 
کــه بنــا بــه بــاور و تصــور رایــج  کتیبــه ای بــه خــط میخــی داشــته  نقــش و 

آن را بــه جمشــید نســبت داده انــد.
را  بــار تخــت جمشــید  اولیــن  بــرای  کتــی  بنا یــخ  تار در ســده هشــتم 
کــه تــا دوران قاجــار و ورود ســیاحان غربــی نیــز  »چهــل منــار« می خوانــد 
گــزارش آنهــا بــه همیــن نــام معــروف بــوده اســت و بنــای آن را بــه  بنــا بــه 

جمشــید پســر طهمــورث نســبت می دهــد.
کــه در 740 نــگارش یافتــه و متــن  متــن مهــم دیگــر نزهة القلــوب اســت 
کــه از ابــن بلخــی نقــل قــول و اشــاره بــه ویرانــی اســتخر و  جالبــی اســت 
خالــی از ســکنه شــدنش در دوران ابوکالیجــار صمصــام الدولــه دیلمــی 
کــه ایــن بنــا می توانــد خانــه جمشــید  می کنــد. او احتمــال می دهــد 
کــرده اســت. یعنــی ایجــاد  کــه ســلیمان آن را تبدیــل بــه مســجد  باشــد 

گرفتــه اســت. کــرده و حــد وســط را  انطبــاق بیــن دو بــاور 
کتــاب بعــدی هفــت کشــور یا صوراالقالیم اســت که به امیــر مبارزالدین 
محمــد، سرسلســله دودمــان آل مظفــر، هدیــه شــده و اهمیتــش بــه ایــن 
ــود  ــدس وج ــه ح ــردی دارد از جمل ــه ف ــر ب ــات منحص ــه اطالع ک ــت  اس
کتــاب وجــود دارد. نویســنده ناشــناس ایــن  قــاره امریــکا و... در ایــن 

کــه ایــن نــام هــم  اثــر از اســتخر بــه »کنــاره« تعبیــر می کنــد 
کاربــرد داشــته  کنــار چهــل منــار، تــا دوره قاجــار  در 

کنــاری افتــاده بــود، آن  و چــون ویــران شــده و بــه 
کنــاره اطــالق می کردنــد. نویســنده در توصیــف  را 

ــاره و قفــل  ــار ســتون های آن را چندپ ــرای اولیــن ب بنــا ب
شــده بــه هــم می دانــد و نــه چنانکــه تصــور پیشــینیان، بــوده 

کــه تصــور نادرســتی اســت. بــه صــورت یکپارچــه 
کــه  ابــرو،  حافــظ  دوره،  ایــن  متــن  مهم تریــن  نهــم،  ســده  در 
بزرگ تریــن متــن جغرافیایــی اســت بــا نویســنده ای بــه غایــت، 
نکتــه بیــن و نکتــه ســنج، بنــا را بــه جمشــید و پاســارگاد را بــه 
الفــردوس  یــاض  ر می کنــد.  منتســب  ســلیمان  مــادر  مشــهد 

کــه در دوره صفــوی نوشــته شــده هــم در ایــن دوره  خانــی 
دو  دیــدگاه  تلفیــق  و  کهــن  متــون  بازنویســی  عمــال 
جمشــید و ســلیمان اســت. در ادامــه ایــن پژوهشــگر 
کتیبه هــای اســالمی ســده های 4  بــه بررســی آمــار 

بــر دیواره هــای تخــت جمشــید  کــه  تــا 9 هجــری، 
نوشــته شــده، پرداخــت و اطالعــات موجــود در ایــن 

کــرد. کتیبه هــا در ارتبــاط بــا بنــا را بررســی 
ســخنران نشســت، در انتهــا ســخن خود را این گونــه 

کــرد؛  کهــن آشــتی  کــه: بایــد بــا متن هــای  بــه پایــان بــرد 
ــا حتــی  ــرآن ت ــا متــون جغرافیایــی و از تفاســیر ق کتیبه هــا ت از 

کنیــم  کــرد. ســعی  متــون فقهــی و بایــد بــه اصــل منابــع رجــوع 
یخــی را اســتمرار دهیــم. مطالعــات تار

هنــر  در  معنــا  و  صــورت  نشســت های  سلســله  اســت  گفتنــی 
هخامنشــی بــا هــدف توســعه و تعمیــق مطالعــات هنرپژوهــی دوران 
و  صاحب نظــران  از  دعــوت  بــا  اســالم  از  پیــش  ایــران  و  هخامنشــی 
بــا حضــور تمامــی عالقه منــدان در پژوهشــکده هنــر همچنــان ادامــه 

یافــت. خواهــد 
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گل و مرغ مرسوم ترین نقش مایه دوره اسالمی
مولود زندی نژاد

کنــون«، بــا همــکاری فرهنگســتان هنــر  نشســت تخصصــی »گل و مــرغ ا
و پژوهشــکده هنرهــای ســنتی، در راســتای برگــزاری »همایــش ملــی هنر 
ایــران در دوره قاجــار«، عصــر یکشــنبه 29 مهرمــاه در مرکــز هنرپژوهــی 
کامرانــی، نقــاش و  نقــش جهــان برگــزار شــد. در ایــن نشســت بهنــام 

اســتاد دانشــگاه، بــا موضــوع »گل و مــرغ« بــه ایــراد ســخن پرداخــت. 
گفــت:  گل و مــرغ پرداخــت و    ایــن اســتاد دانشــگاه ابتــدا بــه تاریخچــه 
گل و مــرغ در هنــر ایرانــی بــا تلقــی نمادیــن از پردیــس  پیدایــش موضــوع 
یــا بهشــت رابطــه نزدیــک دارد. بهشــت در هنــر ایرانــی بــا بــاغ و باغ آرایــی 
گل و مــرغ رابطــه تنگاتنگــی بــا باغ هــای  تجســم می یابــد و  موضــوع 
گفــت شــاید خالصــه ای نمادیــن از آن بــه  ایرانــی دارد و حتــی می تــوان 

حســاب  آیــد. 
وی هنــر باغ ســازی را ماننــد معمــاری تابــع عوامــل و شــرایط طبیعــی 
هــر محیــط دانســت و توضیــح داد: وضعیــت جــوی هــر ســرزمین نیــز 
ایرانــی  باغ آرایــی  می شــود.  ســبب  را  باغ ســازی  گــون  گونا شــیوه های 
و  بیابانــی  حالــت  خاطــر  بــه  اســت.  اروپایــی  باغ آرایــی  از  متفــاوت 
ارزشــمند  جلــوه ای  بــاغ  خطــه،  ایــن  زمین هــای  از  بســیاری  خشــك 
کــه خــود در ســرزمین های  اروپایــی،  بــه باغ هــای  و نمادیــن نســبت 
سرســبز قــرار دارنــد، می یابــد. باغ هــای ایرانــی عــالوه بــر مفاهیــم تزیینــی 
مفاهیــم اقتصــادی و معیشــتی داشــته اند و مســافران بعــد از طــی بیابــان 
و گرمــای آن در حصــاری بــا هــوای خنــك و درختــان و گل هایی سرســبز 

روبــرو می شــدند. 
کاربــرد  ایــن پژوهشــگر بــه پیشــینه باغ هــای ایرانــی پرداخــت و در مــورد 
کــه بــه ســه  ــه ایــران  کــوچ آریایی هــا ب کــرد: بعــد از  واژه پردیــس تصریــح 
باغ هــا  را  ایرانیــان  خانه هــای  پیرامــون  برمی گــردد،  پیــش  ســال  هــزار 
کــه بعدهــا بــه زبــان انگلیســی  کــرده بودنــد و واژه »پردیــس« نیــز  احاطــه 
راه یافتــه بــه همیــن باغ هــا اطــالق می شــده اســت. ایــن شــیوه ظاهــرًا 

ــار  ــز دو ب ــتا نی ــرد و در اوس ــرار می گی ــق ق ــز سرمش ــل نی ــه مل ــا در بقی بعده
ــه معنــی پیرامــون و  ــاری )Pairi(  ب ــاد شــده. یکــی پ و در دو جــزء از آن ی
کــه بــر روی  کشــیدن،  دیگــری دازا )Daeza( بــه معنــی انباشــتن و دیــوار 

گلــکاری پیرامــون ســاختمان اســت.  ــه معنــای درختــکاری و  هــم ب
ــی نگاشــته اند،  ــه باغ هــای ایران ــه در زمین ک ــه تاریخ نویســانی  ــی ب کامران
گزنفــون، تاریخ نویــس یونانــی از تعــداد بی شــمار  کــرد و افــزود:  اشــاره 
پــور  یــان  )آر می کنــد  یــاد  هخامنشــیان  شــکوه  بــا  و  بــزرگ  باغ هــای 
کشــف  کــه توســط دیویــد اســتردناخ،  کانال هــای آبیــاری   .)1368،25
کانال هــای آبیــاری پیشــرفته را در پاســارگاد نشــان می دهــد  شــده نیــز 
کــه در پهلــوی و  )همــان ،129(. نــام »بــاغ« هــم واژه ای فارســی اســت 

کار رفتــه اســت.  ســغدی بــه 

گل و مرغ  جنبه های نمادینِ 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر در ادامه به جنبه هــای نمادین گل و 
مــرغ پرداخــت و افــزود: گل هــا و گیاهان در جهان شناســی انســان ایرانی 
نمادهــای مهمــی محســوب می شــوند. در تمــام اشــکال جهان بینــی 
کــه بتــوان آن را مشــاهده  ســنتی عالــم بــه صــورت »تمثالــی« در می آیــد 
پیوســتگی  هنرمنــدان  قلــب  خلــوص  و  وحــی  بــا  کــه  جهانــی  کــرد. 
تنگاتنگــی دارد. مــرغ در بیشــتر اشــعار و ادبیــات عارفانــه ایــران تمثیلــی 
از روح مشــتاق و عقــل اول یــا جبرئیــل اســت. از نوشــته های شــورانگیز 
و  عربــی  ابــن  انشــاء الدوایر  و  عطــار  منطق الطیــر  تــا  بســطامی  بایزیــد 
اشــعار ســنایی و داســتان های ابــن ســینا تصویــر نمادیــن و تکــرار تأویــل 

ــاز می یابیــم. یافتــه داســتان معــراج را ب

گل و مرغ در هنر سنتی ایران
و  دانســت  مــرغ  و  گل  نقــش  را  تزیینــی  نقــوش  مرســوم ترین  کامرانــی 
کــه بــر روی جلــد  گل مــرغ مرســوم ترین نقشــی اســت  یــادآور شــد: نقــش 
گل و پرنده هــا  کتاب هــا و جعبــه و قلمدان هــا ترســیم می شــد. نقــش 
بــاز در  از دیــر  ایــن نقش مایــه  از نقاشــی معمــول جلــد قرآن هاســت. 
هنرایرانــی دیــده می شــود؛ امــا از قــرن 9 هجــری/ 16 میــالدی بــه بعــد 
بــه صــورت مســتقل در نقاشــی ایــران دیــده می شــود. از اولیــن نمونه هــا 
دو پرنــده بــر روی شــاخه مربــوط بــه قــرن 9 هجــری/ 16 میــالدی اســت 
گل هــا و پرنده هــای مســتقل  کــه تاثیــرات چینــی در آن مشــهود اســت. 
ــه فراوانــی نقاشــی می شــوند.  ــه بعــد ب از قــرن 11 هجــری/ 18 میــالدی ب
نقاشــی پرنــده ای بــر تختــه ســنگ و دیگــر نقاشــی های رضــا عباســی از 
ــه ایــن موضوعــات در نقاشــی  کــه چگون ایــن موضــوع، نشــان می دهــد 
ایرانــی مســتقل می شــوند. ایــن نقــاش یکــی از ایــن موضوعــات را از 
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ــری در دســت نیســت.  کــه از اصــل آن اث کپــی نمــوده  ــری از »بهــزاد«  اث

گل و مرغ در هنر مدرن و معاصر ایران
گرایــش مســلط در جریــان دوره پهلــوی اول را  ایــن نقــاش معاصــر، دو 
کــه اقبالــی عمومــی  گردانش  کمال الملــک و شــا این گونــه شــرح داد: اول 
داشــتند و دوم گروهی از نگارگران که به شــیوه ســنتی نقاشــی می کردند؛ 
هــم اینــان بعدهــا پیشــگام احیــاء هنــر نقاشــی ســنتی شــدند. هــر چنــد 
نقاشــی در نــزد اینــان بیشــتر بــه همــان شــیوه ســنتی در جریــان بــود. 
کمتــری بــه لحــاظ  ایــن جریــان بــه مکتــب تهــران معــروف شــد و تحــول 
جنبه هــای سبک شناســانه در آن اتفــاق افتــاد )دل زنــده1395(. میــرزا 
آقــا، حســین بهــزاد و بعدتــر محمــود فرشــچیان و محمد باقــر آقا میــری 
گرایش هــای تازه تــری در  کــه  و مجیــد مهــرگان از هنرمندانــی هســتند 
کردنــد. محمــود فرشــچیان گل و مرغ هــای  نقاشــی ایرانــی ســنتی دنبــال 
کــه جنبه هایــی از  کاری خویــش ثبــت نمــوده  کارنامــه  متفاوتــی را در 

نقاشــی پیــش رافائلــی نیــز در آنهــا دیــده می شــود.
عضــو پیوســته انجمــن نقاشــان بــه بررســی جریانــات انقــالب و تاثیــر آن 
کــرد: بــا وقــوع انقــالب تضــاد میان  بــر ایــن نــوع نقاشــی پرداخــت و اضافــه 
جریان هــای نوگــرا و ســنتی و واقع گــرا بــه اوج رســید و جریــان انقــالب 
ــکل  ــه ش ــرا ب ــات نوگ ــروز داد و جریان ــه  ب ــر عرص ــان آخ ــه دو جری ــتر ب بیش

ــا بعــد از جنــگ تحمیلــی عرصــه ظهــور نیافــت. همه گیــر الاقــل ت
ــرای اقتبــاس  گل و مــرغ نقشــی مقبــول و تمثیلــی ب وی در ادامــه افــزود: 
در فرهنــگ و زندگــی مــدرن و معاصــر ایرانــی اســت. پــس از انقــالب 
و شــروع جنــگ ایــن نقــش بارهــا در پوســترها و نقاشــی های دیــواری 
و ســایر تصاویــر زندگــی دیــده می شــود. ایــن مقبولیــت هــم بــه دلیــل 
گل و مــرغ اســت هــم جنبــه تزیینــی و قابــل انعطــاف آن و  نمادیــن بــودن 
گفتمــان مســلط حاصــل از بازگشــت بــه ســنت ها و غــرب ســتیزی.  هــم 
کالســیک  نــگاه  از  کــه  اســت  موضوعــی  مــرغ  و  گل  حــال  عیــن  در 
کــه در  نیســت  بیهــوده  بســیاری دارد.  اقتبــاس  قابلیــت  و  زیباســت 
بســیاری از تبلیغــات از آن اســتفاده می شــود و محملــی اســت تزیینــی 
کــه جنبه هــای پیکره نمــا نیــز دارد. ایــن مقبولیــت هنــوز  در عیــن حــال 

هــم در محصــوالت زندگــی روزمــره دیــده می شــود. 

کامرانــی بــه تاثیــر گل و مــرغ در هنــر معاصــر پرداخــت و گفــت: البتــه ایــن 
ــه دنبــال شــده  ی ــه شــکل یــک رو کمتــر ب ــزد هنرمنــدان مــدرن  موضــوع ن
ــان نگارگــران امــروز و دنباله گیــری ایــن موضــوع  ــه جری ــوان ب و تنهــا می ت
گذشــته بــه حــال  کــه جریانــی اســت از  کــرد  در هنرهــای دســتی اشــاره 
و تقریبــا بــدون انقطــاع و تغییــر هــر چنــد در نــزد نگارگــران امــروزی حجــم 
گرفتــن دوبارۀجریــاِن  پردازانه تــر و تزیینی تــر بــه نظــر می رســد. بــا قــدرت 
و  جنبه هــا  بــه  برگشــت  نیــز  و  انقــالب  ســال های  از  بعــد  پیکره نمــا 
عناصــر ایرانــی در آثــار، ایــن موضــوع دوبــاره در نقاشــی و رســانه های 
گرفــت. بــه شــکل خالصــه می تــوان تقســیمات  دیگــر مــورد اقتبــاس قــرار 

کــرد:  ــازه ســراغ  گل و مرغ هــای ت ــر را در  کلــی زی
کــه طیــف وســیعی را در بــر  الــف( آثــار اقتباســی: در ایــن دســته از آثــار 
کارهــای  گذشــته بــا جنبه هایــی از راه  می گیــرد، جنبه هایــی از هنــر 
شــده تر  ســاده  مــدرن  آثــار  و  اســت  شــده  ترکیــب  معاصــر  و  مــدرن 
هســتند. از میــان هنرمنــدان مــدرن می تــوان بــه آثــار جعفــر روحبخــش و 
منیــر فرمانفرمایــان و بعدتــر رضــا درخشــانی اشــاره کــرد. حســن ســلطانی 
نیــز سال هاســت بــا ایــن موضــوع بــه نقاشــی می پــردازد. نقاشــی های 
آیدیــن آغداشــلو و تعــدادی از پیــروان شــیوۀ او بــا شــیوه ای سورئالیســتی 

و فضاســازی های متفــاوت شــیوه هایی مو شــکافانه و پــر پرداخــت از 
نظــر اجرایــی نیــز جــزو ایــن دســته هســتند. 

ب( آثــار انتقــادی و طنــز آمیــز: ایــن آثــار بیشــتر نــزد هنرمنــدان جــوان 
دیــده می شــود. هــر چنــد در ســال های اخیــر هنرمندانــی یــک دوره از 
آثــار خویــش را بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده انــد. احمــد امین نظــر و 
گزیــال وارگا  ســینایی از جملــه ایــن هنرمنــدان هســتند. ایــن هنرمنــدان 
خوش صــدای  و  خوش رنــگ  مــرغ  جــای  بــه  شــکلی  بــه  کــدام  هــر 
کالغ را جایگزیــن نموده انــد. یلــدا خواجــه زاده  گل و بلبــل،  نقاشــی های 
نیــز بــا اجرایــی مبتنــی بــر مینیاتورهــای ســنتی، موضوعاتــی انتقــادی را 

در نقاشــی هایش نشــان داده اســت. 
ج( آثــاری بــا مــواد و بســتر متفــاوت: ایــن آثــار نیــز در ســال های اخیــر 
بیشــتر دیــده می شــوند و امکانــات عکاســانه و دیجیتالــی همــراه بــا 
بســترهای مختلــف جلوه هــای تــازه ای بــه ایــن موضــوع داده انــد. آثــار 
کارد و  گل و مــرغ هایــی بــر اشــیاء برنــده ای ماننــد  گزیــال ســینایی بــا 

ســاطور و داس و اره از ایــن نمونــه اســت. 
ــف  ــیوه های مختل ــبک ها و ش ــالط س ــار از اخت ــن آث ــی: ای د( آثاربینابین
فضــای  بــا  حســینی   ســتاره  و  تامــی  شــیده  آثــار  می شــوند.  نتیجــه 
کــردن  اضافــه  بــا  عــرب   ســرمه  و  گرایانــه  زن  محتــوای  و  چند گانــه 
قالب بافــی و بیــژن قاســمی نــژاد بــا الیه هــای بــرش و روی هم انــدازی 

جمله انــد. ایــن  از   معرق گونــه 

گفــت:  خــود  ســخنان  پایــان  در  نقاشــان  انجمــن  پیوســته  عضــو 
از  دوره ای  در  را  مــرغ  و  گل  موضــوع  اخیــر  ســال های  در  هنرمندانــی 
وارگا ســینایی  گزیــال  و  کرده انــد. احمــد امین نظــر  کار خــود اســتفاده 
کار برده انــد. قبــل  کــدام ایــن موضــوع را در نمایشــگاهی مجــزا بــه  هــر 
گل و بلبــل توســط چنــد  از ایــن نیــز نمایشــگاهی انتقــادی بــا موضــوع 
تــن از هنرمنــدان پیشــرو در نگارخانــۀ طراحــان آزاد افتتــاح شــد. در ایــن 
کــه بــر جلــد  گل و مــرغ  نمایشــگاه همــۀ هنرمنــدان، طــرح مشــابهی از 
کردنــد.  کتــاب حافــظ و بــه شــکلی بــازاری نقــش بســته بــود، تکــرار 
پرینــت  ابیلیت هــای  کامپیوتــری  نرم افزارهــای  و  رســانه ای  امکانــات 
روی  پیــش  را  اجرایــی  مــوارد  از  تــازه ای  جنبه هــای  مختلــف  مــواد  و 
هنرمنــدان گشــوده اســت. بــه نظــر می رســد موضــوع گل و مــرغ موضوعــی 
ــه و در فرهنــگ  گرفت ــرار  ــورد اقتبــاس ق ــه ســال های بعــد هــم م ک اســت 

دیــداری بیــش از پیــش دیــده شــود. 
این جلسه با پرسش و پاسخ حاضران در جلسه به کار خود پایان داد.

گل و مرغ در هنر معاصر تأیید 

گل و مرغ در سال های بعد هم مورد اقتباس قرار  موضوع 
می گیرد
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نمایشگاه نقاشی گل و مرغ اکنون در گالری جهان 

نقش مایه های ایرانی  
به روایت هنرمندان معاصر 
کــه در راســتای برگــزاری »همایــش ملــی فرهنگ  کنــون« بــه نمایــش آثــاری از ســه هنرمنــد معاصــر اختصــاص داشــت  نمایشــگاه نقاشــی »گل و مــرغ ا

کــرد.  گالــری جهــان مرکــز هنرپژوهــی نقــش جهــان، روز یکشــنبه 29 مهرمــاه کار خــود را آغــاز  و هنــر دوران قاجــار« در 
گل و مــرغ خلــق شــده بودنــد. ایــن آثــار تصاویــری جدیــد از یــک نقش مایــه ایرانــی بــه  آثــار ایــن نمایشــگاه بــا نگاهــی نــو بــه نقاشــی ایرانــی و المــان 

گویــای ذهــن فعــال هنرمنــد معاصــر در ارتبــاط بــا دغدغه هــای زندگــی امــروزی اوســت.  کــه  دســت مــی داد 
کارش را بــا نگارگــری  کــه متولــد 1360 اســت و از دوره نوجوانــی  در ابتــدای ایــن نمایشــگاه آثــاری از ُســرمه عــرب خودنمایــی می کــرد. هنرمنــدی 
ی  کــرده. او نقاشــی را در دانشــگاه ادامــه داده و همــواره اســتفاده از موتیف هــای اســالمی و ایرانــی را ســر لوحــه آثــارش قــرار می دهــد. و ایرانــی آغــاز 

کــرده اســت.   کارشناســی و ارشــد اســتفاده  گل و مــرغ، بــه عنــوان موضوعــی محــوری، در آثــار پایــان نامــه دوره  از نمــاد 
ی بــا  گل و مــرغ، در تمامــی آثــار خــود دســت بــه تخریــب و بازآفرینــی بــا نگاهــی معاصــر و زنانــه می زنــد. آثــار و عــرب بــا پرداختــن بــه موضــوع 
یشــه دار در فرهنــگ  کــه زوال و نابــودی نمادهــای ر گل و مــرغ حامــل پیامــی اســت  کاموایــی و تلفیــق آن بــا نقاشــی  گل هایــی  دوخت هــا و بافــت  

ــد.  ــزد می کن گوش ــش  ــه مخاطبان ــل را ب ــای اصی ــر نماده ــم ارزش ب ک ــر  ــی عناص ــی و جایگزین ــری و ادب تصوی
کــه دو تابلــو بــا نقشــی یکســان، امــا رنگ هایــی کامــال متفــاوت، مخاطبان  در ابتــدای نمایشــگاه چنــد اثــر از ایــن هنرمنــد بــه نمایــش گذاشــته شــده، 
کشــیده شــده، پرنــده ای ســپید در میــان  ی بــوم بــه تصویــر  کــه بــا تکنیــک رنــگ و روغــن و ورق طــال رو گل و مــرغ او  را بــه خــود جــذب می کنــد. تابلــو 
گــرم و تنــد زرد، اخرایــی، قهــوه ای و تلفیقــی از اینهــا در زمینــه ای از رنگ هــای ســبز و آبــی، نمــادی از آزادی و رهایــی  ــا تــم رنگ هــای  گل هایــی ب
گل هــا پنهــان داشــته و  گویــی پرنــده، خــود را در میــان  دارد. امــا در تابلــوی همــزاد، پرنــده نیــز جزیــی از رنگ هــای زمینــه ســبز-آبی و قرمــز اســت. 

مشــوش اســت. 
کار هنــری خــود را  کــه متولــد 1353 اســت  در بخــش دیگــری از ایــن نمایشــگاه، آثــاری از یلــدا خواجــه زاده بــه نمایــش درآمــده بــود. خواجــه زاده 
گردی آمــوزش  کــه ایــن هنــر را علمی تــر و بــه رســم اســتاد و شــا ابتــدا بــا موســیقی ایرانــی آغــاز می کنــد، امــا عالقــه وافــرش بــه نقاشــی او را واداشــته 
ی  گیــری هنــر نقاشــی ایرانــی در زمینــه »گل هــا و پرنــدگان« پرداختــه اســت. آثــار و ببینــد. بــه همیــن مناســبت زیــر نظــر آیدیــن آغداشــلو بــه فرا
کامــال جدیــدی را بــه تماشــا  در عیــن ارتبــاط عمیــق بــا نقاشــی »گل هــا و پرنده هــا«ی قــرن ســیزدهم هجــری قمــری امکانــات و برداشــت های 
ــا از جهانــی ظالمانــه و خشــن ســخن بگویــد و در  کنــد ت ــازه ای ترســیم  ــا ترکیــب نقاشــی ســنتی و مــدرن توانســته چشــم اندازهای ت می  گــذارد. او ب
گــذر زمــان همچنــان بــه  کــه بــا  کیــد تــداوم شــرایط و موقعیت هــای ناهنجــاری دارد  یــخ هنــر، ســعی بــر تأ جاهایــی بــا ارجــاع بــه آثــار شــاخص تار

قــوت خــود باقــی هســتند. 
ی بوم اســت. چند اثر در این نمایشــگاه  کریلیــک و رنــگ و روغن رو کــه در ایــن نمایشــگاه از یلــدا خواجــه زاده بــه نمایــش درآمــده بــا تکنیــک ا آثــاری 
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کــه پیش تــر نیــز بــه نمایــش درآمده  مربــوط بــه مجموعــه »هجــوم« اســت، 
کــه بــا چــادری مشــکی در  بــود. یکــی از تصاویــر مربــوط بــه زنــی اســت 
کــه بمــب بــر ســرش فــرود می آیــد؛  زمینــه ای ســیاه و طوســی ترســیم شــده 
گل و مرغ هایــی بــا  ی صورتــش  گرفتــه و رو امــا او چــادرش را محکــم 
گذشــته نقــش بســته اســت. تابلــوی دیگــر زنــی  همــان ســبک و ســیاق 
گل و مرغ هــای  کــه تمــام بدنــش  کشــیده  در خــود فرورفتــه را بــه تصویــر 
کــه بدنــش را نشــانه  رفته انــد،  زیباســت؛ امــا دورادورش را چکش هایــی 
ــا  کــه از مجموعــه »هجــوم« اســت؛ ب گرفتــه اســت. ایــن دو تابلــوی  ــرا  ف
همــان نــگاه زنانــه، مشــکالت و مســایل اجتماعــی را نشــان می دهــد. 

کنــون«  ا مــرغ  بــه نمایــش درآمــده در نمایشــگاه »گل و  آثــار  در میــان 
را  آن  نمونــه  شــاید  کــه  می شــویم  مواجــه  متفــاوت  کامــال  آثــاری  بــا 
اســت  کــه متولــد 1358  یــدان  مــژگان جاو از  آثــاری  باشــیم.  ندیــده 
و  دانشــجویی  نشــریات  همــکاری  بــا  را  هنــری اش  فعالیت هــای  و 
کــرده  انجمن هــای علمــی و فرهنگــی دانشــگاه شــهید چمــران آغــاز 
کارشناســی ارشــد را  اســت و بــه دلیــل عالقــه شــدیدش بــه نقاشــی، 
الزهــرا پی گرفتــه اســت. شــاید رشــته  در رشــته نقاشــی در دانشــگاه 
یکــردش  رو انفورماتیــک(  و  )آمــار  لیســانس  تحصیلــی اش در مقطــع 
کامــال متفــاوت و  ــاری  کــه آث ــا جایــی  ــه نقاشــی تغییــر داده اســت ت را ب
ی مولتــی حک شــده  کریلیــک بــر رو جالــب خلــق نمایــد. او تکنیکــش ا
ی ایــن صفحــات  گل و مــرغ او بــر رو اســت. رنگ گــذاری و نقاشــی های 
و  ســنتی  هنــر  مظاهــر  و  معاصــر  مفاهیــم  پایــه  بــر  گفتمانــی  خــاص، 
فرهنگــی بــا اســتفاده از عناصــر هنــر معاصــر و ســنت تصویــری ایرانــی 
ــه  ــی ب کــه باززایــی هنــر ســنتی ایران ــه ای  گون ــه  ــه وجــود آورده اســت، ب ب

شــمار مــی رود.   
گالــری جهــان  گل و مرغ هــا، تــا 5 آبان مــاه در  ایــن نمایشــگاه دیدنــی از 

گــرم بازدیدکننــدگان بــود.   مرکــز هنرپژوهــی نقــش جهــان میزبــان نــگاه 
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از میــان هنرمنــدان ایرانــی؛ آنهــا کــه در تهــران بالیــده و فعالیــت هنــری کرده انــد، آثارشــان بیشــتر دیــده شــده اســت 
کــه در شــهرهای دور از مرکــز فعــال بوده انــد در شــهر خــود یــا نهایتــا اســتان  یــخ ثبــت شــده اند و آنهــا  و بــر حافظــۀ تار

خــود بــه شــهرت و اســم و رســم رســیده اند. 

ابراهیم مقبلی اما بر هم زننده این قاعدۀ نانوشته است.

کــودکان دیگــر موطــن خــود میــان  کودکــی را ماننــد  در ســال های ابتدایــی قــرن حاضــر در تبریــز متولــد شــد، 
گذرانــد و ایــن لمــس و برخــورد بی واســطه بــا طبیعــت او را بــه  ســبزه زارها و باغ هــا و چشــمه ها و رودخانه هــا 
کشــیدن دیده هایــش ســوق داد. بــه هنرســتان صنعتــی تبریــز رفــت و در آنجــا بــه تحصیــل  ســمت بــه تصویــر 
کادمیــک در حــوزۀ هنــر مشــغول شــد. از ســال 1337 در مدرســه هنرهــای زیبــای میــرک بــه طــور جــدی بــه  آ
کــه یکــی از آثــارش در اولیــن بینــال  کار نشــان داد  نقاشــی و تصویرگــری مشــغول شــد. آنقــدر پافشــاری و عالقــه در 

ــه نمایــش در آمــد. تهــران پذیرفتــه شــد و ب

کاظمــی، رئیــس هنرســتان نقاشــی تبریــز، را بــه توجــه ویــژه بــه او واداشــت. اســتاد او را  عالقــه بــی حــد او، حســین 
گرایشــات مدرن تــر در نقاشــی ســوق داد و از آن زمــان تــا بــه امــروز ابراهیــم مقبلــی در مراحــل مختلــف  بــه ســمت 
کوثــر، دانشســرای هنــر،  کــزی چــون هنرســتان میــرک، هنرســتان  زندگــی بــه آموختــن و آمــوزش دادن نقاشــی در مرا

ســینمای جــوان، خانــه فرهنــگ، آموزشــگاه شــخصی و دانشــگاه آزاد تبریــز پرداختــه اســت.

کانــون هنرهــای  کارشــناس نقاشــی و مجســمۀ اداره ارشــاد تبریــز و عضــو موســس  وی همچنیــن بــه عنــوان 
کشــف و تربیــت هنرمنــدان جوان تــر داشــته اســت. تجســمی اســتان آذربایجــان شــرقی نقــش بــه ســزایی در 

 از دیگــر فعالیت هــای اســتاد می تــوان بــه داوری دوره هــای مختلــف مســابقات نقاشــی و مجسمه ســازی جوانــان 
و ســمپوزیم ملــی مجســمه تبریــز اشــاره کرد.

کــه طــی بیــش از شــصت ســال فعالیــت مــداوم نقاشــی  کار وی در مکتــب رئالیســم و امپرسیونیســم اســت  شــیوۀ 
کارهــای ذهنــی و تجریــدی کشــیده شــده اســت.  بــه ســمت مخیــل شــدن بیشــتر و روی آوردن بــه 

گون  بــاغ هــا؛ بادهــا، درخت هــا و بــه طــور کلــی طبیعــت، زمینــه اصلی کار اســتاد مقبلــی اســت و او از زوایــای گونا
ســعی در بــه تصویــر کشــیدن  هرچه زیباتــر آن دارد.

گرافیــک تهــران 1366، مســابقه سراســری  مســابقات سراســری پوســتر ســازی تهــران 1353، مســابقات سراســری 
تمبــر 1369، چهارمیــن دوســاالنه نقاشــی ایــران1376، نمایشــگاه آســیایی/اروپایی آنــکارا1986 و... از جملــه 
کرده و برگزیده شــده اســت. همچنین از اســتاد مقبلی  که وی در آن شــرکت  مســابقات و جشــنواره هایی اســت 
کشــوری در ســال 1381 تقدیــر شــده و در ســال 1394 نیــز نشــان درجــه یــک هنــری  بــه عنــوان پیش کســوت نمونــه 
کشــور بــه وی اهــدا شــده اســت. ســال 1397 نیــز بازنشســته  رشــتۀ نقاشــی از ســوی شــورای ارزشــیابی هنرمنــدان 

کشــور بــوده اســت.   برگزیــدۀ ملــی در حــوزه فرهنــگ و هنــر ســازمان بازنشســتگی 

کاخ ســعد آبــاد و  کــو، مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران و  تعــدادی از آثــار ایــن هنرمنــد پیش کســوت در مــوزه برلیــن، با
مقبــرة الشــعراء تبریــز نگهــداری می شــوند.

گردان خود مشغول است. وی در حال حاضر در تبریز زندگی می کند و به آموزش نقاشی به شا
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نقاش باغ و بادها
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جلــد اول مجموعــه مقــاالت آجرســتان؛ همایــش آجــر و آجــرکاری در 
کوشــش مهــدی مکی نــژاد، دبیــر علمــی ایــن  هنــر و معمــاری ایــران، بــه 
ــار هنری)متــن(،  ــه همــت موسســۀ تألیــف، ترجمــه و نشــر آث همایــش ب
وابســته بــه فرهنگســتان هنــر، منتشــر شــد و در دســترس پژوهشــگران 

گرفــت. ــرار  حــوزه معمــاری ق

کتــاب بــه قلــم دبیرعلمــی همایــش مذکــور آمــده اســت:  در مقدمــه ایــن 
گیرتریــن و در دســترس ترین مــاده ســاختمانی در ایــران  گرچــه آجــر فرا » ا
کاربــرد و ظهــور و بــروزش در شــهرها و دوره هــای مختلــف  بــوده اســت، 
گــون بــوده اســت. یقینــا معمــاران دزفولــی در  گونا تاریخــی متفــاوت و 
شــناخت، اســتفاده فنــی و هنــری از آجــر، جــزو ســرآمدان بوده انــد. بــرای 
ــده  ــاده و پرکنن ــوش س ــک تن پ ــط ی ــر فق ــی، آج ــان دزفول ــاران و بنای معم
کاشــانه ها نبــوده اســت. آجــر و آجــرکاران دزفولــی بــه  جرزهــای خانه هــا و 
ترکیبــی از عشــق، مهــارت و هنــر دســت یازیده انــد و هــر قطعــه آجــر بــرای 

خــودش شــخصیت و ارزش دارد.«

مکی نــژاد، در بخــش دیگــری از ایــن نوشــتار در مــورد همایــش ملــی »آجــر 
و آجــرکاری در معمــاری ایــران« و همچنیــن پیش همایــش دزفول چنین 
بــه تحریــر آورده اســت: »فرهنگســتان هنــر در ســال 1395 همایــش ملــی 
»آجــر و آجــرکاری در معمــاری ایــران« را بــه منظــور شــناخت و تحقیقــات 

کــرد. همایــش اصلــی در تهــران و دوپیش همایــش در دزفــول و کرمــان برگــزار گردیــد. پیش همایــش دزفــول بــه میزبانــی  تخصصــی در ایــن حــوزه برگــزار 
دانشــگاه آزاد اســالمی و حمایــت همه جانبــه فرمانــدار محتــرم و همدلــی و همــکاری ســازمان میــراث فرهنگــی، اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 
کیفیــت و هماهنگــی  گــرم اســتادان، دانشــجویان، اســتادکاران و اهالــی فرهنــگ و هنــر دزفــول، بــا نظــم،  دانشــگاه جندی شــاپور و بــا حضــور 

گردیــد و اســتقبال مخاطبــان از ســخنرانی ها و برنامه هــای جنبــی آن بســیار چشــمگیر بــود.« شایســته ای برگــزار 

مجموعــه مقــاالت آجرســتان؛ همایــش آجــر و آجــرکاری در هنــر و معمــاری ایــران بــا 12 مقالــه بســیط و تخصصــی در حــوزه معمــاری و بــا شــمارگان 
1000 نســخه، در 284صفحــه و بــا قیمــت 37 هــزار تومــان توســط مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنری)متــن( عرضــه می شــود. عالقه منــدان 
کتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان ولی عصــر)ع(، پایین تــر از چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550 تهیــه  کتــاب را از  می تواننــد ایــن 

کننــد.

 »آجرستان« ;کتابی ویژه پژوهشگران حوزه 
معماری 
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»گتاری در قابی دیگر«
گتــاری در قابــی دیگــر بــه همــت مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر  کتــاب 

آثــار هنــری )متــن(، وابســته بــه فرهنگســتان هنــر منتشــر شــد.

گتــاری در قابــی دیگــر، نوشــته پــال الیــوت و ترجمــه ابراهیــم لطفــی 
متفکــران  »آرای  کتاب هــای  مجموعــه  از  جلــد  چهارمیــن  فروشــانی، 

کــه بــه تازگــی منتشــر شــده اســت. معاصــر دربــارۀ هنــر« اســت 

کتــاب آمــده اســت: وقتــی دربــاره دلــوز صحبــت می شــود،  در درآمــد 
گتــاری را اغلــب و حتــی در قابــل  گتــاری اســت.  غالبــًا مقصــود دلــوز و 
ــش  ــه نق ــده، ب ــته ش ــن دو نوش ــار ای ــاره آث ــه درب ک ــی  کتاب های ــن  اتکاتری
ــر اندیشــه های  کتــاب، درآمــدی ب دســتیار و همــکار تنــزل داده اند.ایــن 
گتــاری از طریــق رســانه فرهنــگ دیــداری اســت؛ امــا راهنمایــی بــرای 

ــت. ــم هس ــفی تر ه ــی فلس ــی زندگ ــتِن نوع ــه زیس چگون

کــه هــر یــک  کتــاب حاضــر بــه ســه بخــش اصلــی تقســیم شــده اســت، 
گتــاری را بررســی می کنــد. قســمت اول  مرحلــه متفاوتــی از فعالیــت 
کــه  گتــاری بــه نقــد محیــط و اوضــاع و احوالــی اســت  مربــوط بــه تعهــد 
کــه  خــود را در آن می یافــت. محــور ایــن قســمت ســه حیطــه ای اســت 
گتــاری از بیشــترین اهمیــت برخوردارنــد: ســالمت روان، فرهنــگ  بــرای 
کــه  بــه چیــزی  نگاهــی می کنیــم  ابتــدا  و سیاســت. در قســمت دوم 
گتــاری در حــوزه روش و هستی شناســی  می تــوان آن را تجربه ورزی هــای 
ــه 1970 و  ــی ده ــوز ط ــا دل ــردن ب کارک ــذر  ــاری، از رهگ گت ــمار آورد.  ــه ش ب
یــادی را تقســیم  بندی  اوایــل دهــه 1980، مفاهیــم و اندیشــه های بســیار ز

کــه در فعالیــت قبلــی او ســر بــرآورده بودنــد. قســمت ســوم ســیر نظــری را بــه  کــه در واقــع تالشــی بودنــد بــرای پاســخگویی بــه مســائلی  کــرد؛ مفاهیمــی 
ــد. ــه می دی ــد را چگون ــانه جدی ــق زیبایی شناس ــالب و سرمش ــه انق ــاری اندیش گت ــه  ک ــد  ــرح می ده ــال ش ــه اجم ــاند و ب ــام می رس انج

کنیم. کافی است چشمانمان را باز  کتاب، دعوتی برای دیدن جهان به شکلی متفاوت است؛ فقط  کلی این  به طور 

گتاری در قابی دیگر با شــمارگان 1000 نســخه، در 258 صفحه و بهای 13 هزار تومان توســط مؤسســه متن منتشــر شــده اســت. عالقه مندان  کتاب 
کتاب  فروشــی فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان ولی عصر)عــج(، پایین تــر از چهــار راه طالقانــی، شــماره 1550 تهیــه  کتــاب را از  می تواننــد ایــن 

کنند.
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کارگاه تخصصی »سینما و نقاشی«      
کارگاه هــای تخصصــی  کارگاه تخصصــی »ســینما و نقاشــی« از سلســله 
معاونــت فرهنگــی و هنــری فرهنگســتان هنــر بــا حضــور محمدرضــا 
کارگــردان و مستندســاز  در مرکــز هنــر پژوهــی نقــش  اصالنــی نویســنده، 

جهــان در حــال برگــزای اســت.

کــه از 28 مهــرّ آغــاز شــده اســت،  کارگاه تخصصــی ســینما و نقاشــی 
زیبایی شناســی  رویکــرد  چــون  حوزه هایــی  در  جلســه  دوازده  در 
مفهــوم پرســپکتیو خطــی؛ زیبایی شناســی بــدن؛ واقعیــت و اســطوره از 
غارهــای آلتامیــرا، تــا دورۀ رنســانس، تــا قــرن نــوزده؛ وظیفــۀ ثبــت جهــان، 
موضــوع بنــا بــه مفهــوم، واقعیــت عرصــۀ مفهــوم، قــرن بیســتم؛ آزادی 
نقاشــی از واقعیــت مفهــوم شــیئ، زمــان، ســطح؛ خــط و رنــگ، بــه مثابــه 
تصویــر؛ واقعیــت؛ رابطــۀ عکاســی  ســینما؛ رابطــۀ نقاشــی  ســینما و نمونه 
ــاش و  ــم از نق ــانه؛ فیل ــم نقاش ــینما؛ فیل ــانه در س ــوم نقاش ــک مفه فیلمی

ــردازد. ــم می پ ــن مفاهی ــی و تبیی ــه بررس ــی ب نقاش

0
نخستین جلسه گروه تخصصی سینما برگزار شد      
گــروه تخصصــی ســینما، تعییــن شــاخص ها و  در نخســتین جلســه 

یابــی فعالیت هــا در ایــن حــوزه در دســتورکار قرارگرفــت. ارز

اســماعیلی،  علیرضــا  حضــور  بــا  ســینما،  گــروه  جلســه  نخســتین 
رئیــس  یــان،  حیدر محمدمهــدی  و  هنــر  فرهنگســتان  سرپرســت 
گــروه و همچنیــن بــا همراهــی مجیــد مجیــدی، احمــد ضابطــی  ایــن 
جهرمــی، منوچهــر شاهســواری، امیرمحمــد دهســتانی، نــادر طالــب زاده 

برگــزار شــد. گــروه،  ایــن  از اعضــای  و علیرضــا قاســم خان، 

ایجــاد  ســینما،  حــوزه  در  فعالیت هــا  یابــی  ارز و  شــاخص ها  تعییــن 
کمیته هــای  کرســی های نظریه پــردازی و نقــد در ایــن حــوزه، تشــکیل 
بــزرگان همــه  از تجربیــات  مختلــف در حوزه هــای مرتبــط، اســتفاده 
صنــوف در رشــته ســینما، ایجــاد محافــل فکــری در کشــورهای غربــی بــه 
منظــور معرفــی و بررســی ســینمای ایــران و پژوهــش در راســتای تدویــن 
یــخ تحلیلــی ســینمای ایــران از مباحــث مطروحــه در این جلســه بود. تار

گــروه تخصصــی ســینما، از ایــن پــس به طــور مداوم با ریاســت  جلســات 
یــان، بــه کار خود ادامــه خواهد داد. محمدمهــدی حیدر

0
 نخستین جلسه گروه هنرهای تجسمی
 فرهنگستان هنر تشکیل شد      
گــروه هنرهــای تجســمی فرهنگســتان هنــر، تنظیــم  در نخســتین جلســه 
یابــی  ارز و  تجســمی  حیطــه  در  مختلــف  موضوعــات  از  فهرســتی 

قرارگرفــت. دســتورکار  در  اولویت هــا 

گــروه تخصصــی هنرهــای تجســمی فرهنگســتان هنــر،  در پــی تشــکیل 
گــروه بــا حضــور علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت  نخســتین جلســه ایــن 
گــروه هنرهــای  فرهنگســتان هنــر و همچنیــن مصطفــی گــودرزی، رئیــس 
جــالل  احصایــی،  محمــد  گــروه؛  ایــن  اعضــای  دیگــر  و  تجســمی 
شــباهنگی، مهــدی حســینی، حبیــب اهلل صادقــی، زهــرا رهبرنیــا و نیــز 
همراهــی محمدرضــا حســین خانی، رئیــس موسســه صبــا برگــزار شــد. 

گــروه تخصصــی تجســمی فرهنگســتان هنــر،  در ایــن جلســه، اعضــای 
ــر ســعی  کیــد ب گــروه و تا ــراز خرســندی از تشــکیل مجــدد ایــن  ضمــن اب
ــر در  ــتان هن ــای فرهنگس کاریزم ــت  ــر بازگش ــی ب ــدان مبن ــالش دوچن و ت
کشــور، نقطــه  نظــرات خــود را پیرامــون موضوعــات مختلــف  ســطح هنــر 
امــروز جامعــه تجســمی در حوزه هــای مختلــف آموزشــی، پژوهشــی و 

کردنــد. اجرایــی مطــرح 

تاثیرگــذاری بیشــتر فرهنگســتان هنــر در ســاحت هنر کشــور، فعال شــدن 
دوســاالنه های جهــان اســالم، فعال شــدن نشــریات پژوهشــی و بررســی 
آســیب های حــوزه آمــوزش از جملــه موضوعــات مطــرح شــده در ایــن 

جلســه بــود.

توافــق  و  تجســمی  گــروه  رئیــس  پیشــنهاد  بــه  جلســه،  ایــن  پایــان  در 
اعضــا، تنظیــم فهرســتی از موضوعــات مختلــف در حیطــه تجســمی و 
همچنیــن مباحــث میان رشــته ای مرتبــط بــا آن و ســپس دســته بندی و 
یابــی اولویت هــا بــه منظــور بررســی و آسیب شناســی، در دســتورکار  ارز

قرارگرفــت.

0
نخستین جلسه گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر 
تشکیل شد
گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی فرهنگســتان هنــر اولیــن جلســه 
یابــی طرح هــای ارائــه شــده از ســوی اعضــاء  بــه بررســی و ارز خــود را 
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واژگان  احیــای  و  ســنتی  هنرهــای  آسیب شناســی  و  داد  اختصــاص 
تخصصــی در ایــن حــوزه را در صــدر مباحــث خــود قــرار داد.

گــروه تخصصــی هنرهــای ســنتی بــا حضــور علیرضــا  نخســتین جلســه 
اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، بــا قرائــت آیاتــی چنــد از کالم 
گــروه، آغــاز شــد. در ادامــه  اهلل مجیــد توســط حســن بلخــاری، رئیــس 
کــه  گــروه بــه ارائــه طرح هــا و نظــرات خــود پیرامــون مباحثــی  اعضــای 
کنــون در مجامــع علمــی و هنــری مــورد توجــه قــرار نگرفته و می بایســت  تا

گیرنــد، پرداختنــد. مــورد بحــث و بررســی قــرار 

ایــن نشســت مقــرر شــد آسیب شناســی حــوزۀ هنرهــای ســنتی و  در 
گیــرد. همچنیــن مســائل اقتصــادی  کار قــرار  صنایــع دســتی در دســتور 
در بخش هــای خــرد و کالن؛ احیــای واژگان در ایــن حــوزه؛ تأمیــن منابــع 
آموزشــی و دانشــگاهی؛ پژوهش در حوزه میراث فرهنگی خارج از کشــور 
ــه جامعــه هنــری؛ رصــد  ــار ب کتــاب در ایــن زمینــه و معرفــی آث و انتشــار 
خأهــای پژوهشــی در ایــن حــوزه و ارائــه دســتاوردهای نــاب؛ همــکاری 
فرهنگســتان ها  بــا  تعامــل  و  ملــی  ســطح  در  دانشــگاهی  جامعــه  بــا 
در ســطح بین المللــی؛ حمایــت از تالیــف و ترجمــۀ منابــع هنرهــای 
کــه شــامل  ســنتی و صنایــع دســتی و راه انــدازی مجــدد کتــاب گنجینــه 
مقــاالت پژوهشــی در حــوزۀ هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی اســت از 
گرفــت. گــروه مــورد بحــث و بررســی قــرار  کــه در ایــن  جملــه مــواردی بــود 

دســتی  صنایــع  و  ســنتی  هنرهــای  گــروه  نشســت  نخســتین  در 
فرهنگســتان هنــر غالمحســین امیرخانــی، محمدعلــی رجبــی، محســن 
محســنی، بهمــن نامورمطلــق، محمد مهــدی هراتــی و مهــدی مکی نــژاد 
گــروه،  گــروه هنرهــای ســنتی و نفیســه ســادات موســوی، دبیــر  از اعضــای 
کیــوان رحیمــی، دبیــر فرهنگســتان هنــر و مســعود ناصــری،  بــه همــراه 

ــتند. ــور داش ــتان حض ــن فرهنگس ــری ای ــور هن کل ام ــر  مدی

0
نخستین جلسه شورای تخصصی تشکیل  شد
حضــور  بــا  هنــر  فرهنگســتان  تخصصــی  شــورای  جلســه  نخســتین 
آذر   11 تخصصــی  گرو ه هــای  رؤســای  و  هنــر  فرهنگســتان  سرپرســت 

شــد. برگــزار   1397

گــروه  گروه هــا، ســیدمحمد بهشــتی، رئیــس  در ایــن جلســه، روســای 
گــروه هنرهــای ســنتی  معمــاری و شهرســازی، حســن بلخــاری، رئیــس 
ادبیــات  و  نمایــش  گــروه  رئیــس  منتظــری،  علــی  دســتی،  صنایــع  و 

کیانــی  گــروه ســینما، مجیــد  یــان، رئیــس  نمایشــی، محمدمهــدی حیدر
گــروه  رئیــس  گــودرزی،  مصطفــی  و  موســیقی  گــروه  رئیــس  هنــدی، 
ــا  یابــی و بازتعریــف سیاســت ها پرداختنــد ت ــه ارز هنرهــای تجســمی، ب
در جلســات بعــدی و پــس از تنظیــم نظام نامــه جدیــد، بــر اســاس مفــاد 
اساســنامه فرهنگســتان هنــر، پیشــنهادات ایــن شــورا به منظــور تصویب 

ــرد. ــتورکار قرارگی ــود و در دس ــن ش ــی تدوی ــع عموم مجم

حــوزه  مفاخــر  از  شــباهنگی«،  جــالل  »بزرگداشــت  مراســم  برگــزاری 
تجســمی و عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر و »گرامیداشــت امیراشــرف 
آریان پــور«، از بــزرگان حــوزه موســیقی و همچنیــن برپایــی دو همایــش 
ایــن  مصوبــات  از  موســیقی«  دیــدگاه  از  »فارابــی  و  »خمســه نگاری« 

جلســه بــود.

علمــی  برنامه هــای  و  سیاســت ها  بررســی  اســت،  ذکــر  شــایان 
تدویــن  نیــز  و  عمومــی  مجمــع  بــه  آن  پیشــنهاد  و  هنــر  فرهنگســتان 
ــه آنهــا  نظام نامــه نحــوه اجــرای فعالیت هــای علمــی فرهنگســتان و ارائ
بــه مجمــع عمومــی بــرای تصویــب از وظایــف اولیــه شــورای تخصصــی 

اســت.  هنــر  فرهنگســتان 

0
آثار رئالیسم اکسپرسیونیستی 
بر دیوارهای جهان باال رفت
نقاشــی های رئالیســم اکسپرسیونیســتی فاطمــه راهیــل قوامــی بــا عنــوان 
»تنگنــای آســمان...« در  مرکــز هنــر پژوهــی نقــش جهــان بــه نمایــش 

گذاشــته شــد.

در ایــن نمایشــگاه 33 اثــر در تکنیک هــای رنــگ روغــن و مدادرنگــی 
کــه نقــاش در طراحی هــا،  گذاشــته شــد  روی بــوم و مقــوا بــه نمایــش 

گرفتــه بــود. کار  کاغــذ را بــه  تکنیــک مدادکنتــه و ذغــال روی 

دکتــری  دانشــجوی  و  پژوهشــگر  نقــاش،  قوامــی،  فاطمه راهیــل 
انفــرادی  و  گروهــی  متعــدد  نمایشــگاه های  در  کنــون  تا پژوهش هنــر، 
آثــار خــود را در معــرض دیــد عالقه منــدان نقاشــی قــرارداده  اســت. ایــن 
هنرمنــد، فعالیت هــای بســیاری از جملــه همــکاری با ســازمان ســمت، 
کارنامــه هنــری و پژوهشــی خــود دارد. ــه عنــوان مشــاورگروه هنــر، را در  ب

نمایشــگاه نقاشــی »تنگنــای آســمان...« از 24 آبــان تــا 15 آذرمــاه میزبــان 
عالقه منــدان هنرهــای تجســمی بــود.
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کارگاه  مباحث نظری و روش شناسی در 
»آیکونولوژی« بررسی شد
بــه  روش  از  »گوشــه هایی  کارگاه  هنــر  فرهنگســتان  هنــر  پژوهشــکده 

کــرد. برگــزار  را  آیکونولــوژی«  کارگیــری 

در ایــن کارگاه ناهیــد عبــدی، عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده هنــر، بــه 
بررســی  نظریــه، روش شناســی و مراحــل اجــرای آیکونولــوژی پرداخــت. 

ــه،  ــه جلس ــوژی« در س ــری آیکونول کارگی ــه  ــه هایی از روش ب کارگاه »گوش
ــر  ــد هن ــه و نق ــروه نظری گ ــت  ــه هم ــان ب ــنبه 14، 21 و 28 آب ــای دوش روزه

پژوهشــکده هنــر برگــزار شــد. 

0
کارگاه بنیان های نظری نقد موسیقی برگزار شد
نقــد  نظــری  »بنیان هــای  کارگاه  هنــر  فرهنگســتان  هنــر  پژوهشــکده    

کــرد.  بــه موســیقی شــرق« برگــزار را  گرایــش  موســیقی؛ 

گــروه هنــر شــرق پژوهشــکده هنــر در چهــار جلســه،  ایــن کارگاه بــه همــت 
ــا حضــور سیدشــاهین محســنی، پژوهشــگر حــوزه موســیقی و فلســفه  ب
هنــر، روزهــای 21 و 28 مهــر و 5 و 12 آبــان  در محــل پژوهشــکده هنــر 

برگــزار شــد. 

0
دومین دوره »کارگاه تاریخ اجتماعی هنر« برگزار  شد
کمیتــه هنــر  یــخ اجتماعــی هنــر«، بــه همــت  دومیــن دوره »کارگاه تار
معاصــر پژوهشــکده هنــر و بــا حضــور هلیــا دارابــی، پژوهشــگر و مــدرس 
ــر  ــکده هن ــر، در پژوهش ــنبه 29 مه ــه روز یکش ــك جلس ــی ی ــگاه، ط دانش

برگــزار شــد.

هلیــا دارابــی منتقــد و پژوهشــگر مســتقل هنــر اســت. عنــوان رســاله 
دکتــرای وی در رشــته پژوهــش هنــر در دانشــگاه هنــر تهــران  »روش هــا 
و رویکردهــا در نقــد هنــر بصــری، پژوهشــی در فرانقــد آموزشــی« اســت. 
یــخ و نقــد هنــر در دانشــگاه  یــس تار کنــون بــه تدر او از ســال 1386 تا
هنــر و دانشــگاه آزاد اســالمی در رشــته های مجسمه ســازی، نقاشــی، 

عکاســی، پژوهــش و فلســفه هنــر پرداختــه اســت.

0
»روش شناسی پژوهش در هنر« بررسی شد
ــا  کارگاه پیشــرفته »روش  شناســی پژوهــش در هنــر« را ب پژوهشــکده هنــر 

کــرد. حضــور دکتــر رضــا افهمــی برگــزار 

ایــن پژوهشــکده بــا هــدف آشــنایی بیشــتر بــا روش هــای پژوهــش در 
حــوزه هنــر، کارگاه پیشــرفته »روش شناســی پژوهــش در هنــر« را بــا حضــور 
گــروه پژوهــش هنــر دانشــگاه تربیــت مــدرس،  رضــا افهمــی، دانشــیار 

کــرد. برگــزار 

کــه عصــر روزهــای دوشــنبه 2، 9، 16 و 23 مهــر برگــزار  کارگاه  در ایــن 
شــد، مبانــی فلســفی روش شناســی، چیســتی روش شناســی، روش هــای 
بــا  متناســب  پژوهــش  روش  کارگیــری  بــه  روش هــا،  تلفیــق  پژوهــش، 

موضــوع تحقیــق و ... آمــوزش داده شــد.

مقاطــع  دانشــجویان  ویــژه  محــدود،  ظرفیــت  بــا  آموزشــی  دوره  ایــن 
هنــر،  پژوهــش  حــوزه  عالقه منــدان  و  دکتــری  و  ارشــد  کارشناســی  

بــود. شــده  برنامه ریــزی 

0
حضور انتشارات فرهنگستان هنر در نمایشگاه 
کتاب های استانی
نمایشــگاه   پنــج  آبــان 1397، در  و  مهــر  فرهنگســتان هنــر  انتشــارات 

داشــت. حضــور  اســتانی  کتــاب  

 400 از  بیــش  بــا  هنری)متــن(،  آثــار  نشــر  و  ترجمــه  تألیــف،  موسســه 
گلســتان،  کتــاب تخصصــی، در اســتان های اردبیــل، زنجــان،  عنــوان 
کرمــان میزبــان عالقه منــدان حــوزه هنــر بــود. در ایــن  آذربایجــان شــرقی و 
کتاب هــای منتشــر شــدۀ انتشــارات فرهنگســتان  نمایشــگاه ها، آخریــن 
و  اســمیرنا  بــه  روانــه  شــتران  ســه  اســالمی،  خوشنویســی  نظیــر  هنــر 
کتاب هــای خانه هــای قدیمــی تبریــز و موســیقی عصــر  ویراســت جدیــد 

گرفــت. کتاب خوانــان قــرار  صفــوی در دســترس 

الزم بــه ذکــر اســت، نمایشــگاه  اســتانی اردبیــل از 1 تا 6 مهرمــاه، ضیافت 
اســتان  کتــاب  نمایشــگاه  مهــر،   14 تــا   9 از  زنجــان،  اســتان  کتــاب 
گلســتان، از 18 تــا 23 مهرمــاه، نمایشــگاه اســتان آذربایجان شــرقی از 
کرمــان از 19 تــا 24 آبــان، پذیــرای  کتــاب  29 مهــر تــا 4 آبــان،  و نمایشــگاه 

بودنــد. کتاب خوانــان 

0
دهمین جشنواره عکس رشد در صبا برگزار شد
جشــنواره سراســری »عکــس رشــد« دهمیــن گام خــود را در موسســه صبــا 

بــا پیونــد هنــر و آموختــن جشــن گرفــت.

در  مــاه،  مهــر   25 تــا   15 رشــد  عکــس  سراســری  جشــنواره  دهمیــن 
شــد.  برگــزار  صبــا  موسســه  آینــه  نگارخانــه 

کــه امســال در دو بخــش ویــژه »مدرســه؛ خانــه دوم« و  در جشــنواره دهــم، 
»بازی هــا و پوشــش های محلــی« برگــزار شــد، 256 اثــر منتخــب از میــان 
9000 عکــس از 1400 هنرمنــد بــه نمایــش درآمــد. مضمــون و محتــوای آثــار 
ــ تربیتی و نمایــی از فرهنــگ،  ــه شــده، در راســتای اهــداف آموزشــی  ارائ
ســنت، طبیعــت و آیین هــای بومــی و قومــی در پیونــد بــا مدرســه، دانــش 

آمــوز، تعلیــم و تربیــت بــود. 

همچنیــن آییــن اختتامیــه ایــن جشــنواره روز 25 مهر با حضور مســئوالن 
عالــی وزارت آمــوزش و پــرورش، در تــاالر ایــران فرهنگســتان هنــر برگــزار و 

طــی آن نفــرات برگزیــده در ســه بخــش جشــنواره، معرفی شــدند.
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0
نمایشگاه عکس »به کدامین گناه« 
مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین هم زمــان بــا روز دفــاع از مــردم فلســطین، 
گنــاه«، آرمــان بــزرگ وارثــان قــدس  کدامیــن  بــا نمایشــگاه عکــس »بــه 

گرامــی داشــت. شــریف را 

کــه عصــر روز دوشــنبه، 9 مهــر، در مــوزه فلســطین  گنــاه«  کدامیــن  ــه   »ب
گشــایش یافــت، مجموعــه ای شــامل 16 عکــس برگزیــده از جلــوه  حضــور 
را  آوارگــی  و  کــودکان و نوجوانــان فلســطینی در متــن جنــگ، ویرانــی 
در پیونــد بــا فرهنــگ شــهادت و آرمــان مبــارزه و مقاومــت بــه نمایــش 

گذاشــت. 

 ایــن عکس هــا بــا همــکاری »جمعیــت دفــاع از ملــت فلســطین« و از 
آرشــیو تصویــری ایــن مرکــز، انتخــاب و ارائــه شــد و بــه مــدت ســه روز تــا 
چهارشــنبه 11 مهــر در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین میزبــان عمــوم 

بــود.  عالقه منــدان 

0
تجلی راز و رمزهای خوشنویسی ایرانی
 در خط شکسته 
گردهمایــی خوشنویســان خــط شکســته در نگارخانــه آینه موسســه صبا 

برگزار شــد.

چهارمیــن نمایشــگاه خوشنویســی هنرمنــدان خــط شکســته »جمــع 
برگــزار  صبــا  موسســه  آینــه  نگارخانــه  در  آبــان   20 تــا   11 از  مشــتاقان« 
بــزرگ خوشنویســی  اســاتید  نمایشــگاه  ایــن  گشــایش  آییــن  در  شــد. 
ــی  کرمعل ــک زاده،  ــی مل ــی، مجتب ــین امیرخان ــتادان غالمحس ــون اس چ

داشــتند.  حضــور  شــیرازی 

حســن بیدخام، رئیس انجمن خوشنویســان شهرســتان آســتانه اشــرفیه 
گشــایش ایــن نمایشــگاه  گــردان »جمــع مشــتاقان« در آییــن  و نمایشــگاه 
ایــن نمایشــگاه  اثــر در  بــا 106  کــه 46 هنرمنــد  ایــن مطلــب  بیــان  بــا 
گــروه جمــع مشــتاقان از ســال 88 بــا حضــور  کرده انــد افــزود:  شــرکت 
ــگاه  ــت و نمایش گرف ــکل  ــته ش ــط شکس ــان خ ــته ترین خوشنویس برجس
کــه توســط  فعلــی چهارمیــن نمایشــگاه تخصصــی خــط شکســته اســت 
کشــور برگــزار می شــود. ــا حضــور خوشنویســانی از سراســر  گــروه و ب ایــن 

ایــن هنرمنــد بــا بیــان اینکــه خــط شکســته اصیل تریــن خــط ایرانــی 
کارشناســان، اوج روحیــه زیبایی شــناختی  گفــت: بــه اعتقــاد  اســت 
ــت. ــوده اس ــته ب ــط شکس ــداع خ ــمی اب ــای تجس ــوزه هنره ــی در ح ایران

بیدخــام هنرمنــدان حاضــر در ایــن عرصــه را از موفق تریــن خوشنویســان 
کــه در ســال های اخیــر  کــرد  در جشــنواره های داخلــی و خارجــی ذکــر 
گفتــه وی در آخریــن دوســاالنه  کرده انــد. بــه  کســب  جوایــز متعــددی را 
کــه چنــدی پیــش برگــزار شــد، از میــان  بین المللــی خوشنویســی قزویــن، 
10 نفــر برگزیــده، 8 نفــر از میــان شکسته نویســان انتخــاب شــده بودنــد کــه 
گرفــت. ایــن  در ایــن میــان ســه رتبــه اول هــم بــه شکسته نویســان تعلــق 
گســتردگی و عالقه منــدی خط نویســی شکســته در میــان  خــود نشــان از 

عالقه منــدان دارد.

میزبــان  مــاه  آبــان   20 تــا  مشــتاقان«  »جمــع  خوشنویســی  نمایشــگاه 
بــود. عالقه منــدان 

0
»رنگ و زندگی« با آثاری از ۹6 هنرمند برپا شد
نمایشــگاه گروهــی تصویرســازی »رنــگ و زندگــی« با نمایش آثــاری از 96 
هنرمنــد در نگارخانــه خیــال شــرقی بــا حضــور هنرمنــدان پیش کســوت 

در عرصــه تجســمی، برپــا شــد. 

گــردآوری شــده بــود، بــا  کوشــش خســرو انصــاری  کــه بــا  ایــن نمایشــگاه 
نمایــش آثــاری از طیــف تصویرگــران پیش کســوت تــا جــوان مجموعــه 
کــه در آن 96  ــر دیــد هنرمنــدان و هنردوســتان قــرار داد  ویــژه ای را در براب

گذاشــتند.  تصویرگــر، بالــغ بــر 360 اثــر خــود را بــه نمایــش 

گرافیســت و اســتاد دانشــگاه  اســتاد بهــراد امینــی سلماســی، تصویرگــر، 
کــه 20 مهرمــاه برگــزار  گشــایش نمایشــگاه »رنــگ و زندگــی«  در آییــن 
ــد در  کنی ــالش  ــه »ت ک ــوان  ــران ج ــه تصویرگ ــب ب ــن مطل ــان ای ــا بی ــد، ب ش
کــرد و گفــت:  آثــار تصویرگری تــان روح ایرانــی دمیــده شــود«، ســخن آغــاز 
جنبــش نقاشــی ســقاخانه ای بــا همیــن رویکــرد جهانــی شــد و بســیاری 

ــه موزه هــای معتبــر راه یافتنــد. ــار ب از ایــن آث

کتــاب  کبــر نیــکان پــور، تصویرگــر  در ادامــه مراســم نیــز اســتاد علــی ا
کــودک و اســتاد دانشــگاه، بــه اهمیــت و جایــگاه زنــان در نمایشــگاه 
ــان در ایــن عرصــه در  گفــت: میــزان حضــور زن کــرد و  تصویرگــری اشــاره 
ســال های اخیــر رشــدی چشــمگیر داشــته اســت. اســتاد قبــاد شــیوا، 
ــاره لــزوم نــگاه متعهدانــه در هنــر تصویرگــری  گرافیــک، هــم درب طــراح و 

کــرد. صحبــت 

کــه  گرافیســت، دیگــر ســخنران برنامــه بــود  ســهراب هــادی، نقــاش و 
گفــت. ــر تصویرگــری ســخن  ــگاه هن ــاره جای ــرای شــرکت کنندگان درب ب

ــی  ــراه جمع ــه هم ــایش ب گش ــن  ــرکت کنندگان در آیی ــه ش ــه برنام در ادام
از هنرمنــدان از بخش هــای مختلــف نمایشــگاه در نگارخانــه خیــال 

ــد. کردن ــد  شــرقی بازدی

 این نمایشگاه تا 26 مهرماه ادامه داشت. 

0
نمایشگاه انتزاعی »بندهای فضا و زمان« در صبا   
موسســه صبــا بــا نمایشــگاه »بندهــای فضــا و زمــان«، میزبــان یــک تجربــه 

تجســمی دیگر شــد.

ــازه از طرح هــا و ایده هــای  نمایشــگاه »بندهــای فضــا و زمــان« نمایــی ت
ذهنــی مهــدی ارض پیمــا را در هندســه ترکیبــی، مفهــوم، انتــزاع و تخیل 

گــذارد.  بــه نمایــش 

کارشناســی ارشــد رشــته معمــاری از  مهــدی ارض پیمــا، دانش آموختــه 
کــه نقاشــی را نــزد اســتاد ضیاءالدیــن امامــی  دانشــگاه اصفهــان اســت 
کــه وی بــه صــورت انفــرادی  آموختــه و ایــن نخســتین نمایشــگاهی بــود 

گــذارد.  آثــارش را بــه نمایــش 

 30 شــامل  اثــر   50 برگیرنــده  در  زمــان«،  و  فضــا  »بندهــای  نمایشــگاه 
کــه دریافت هــای هنرمنــد  تابلــوی نقاشــی و 15 طــرح و اتــود مــدادی بــود 
را از فضــا و زمــان در بســتری از رویکــرد مفهومــی انتزاعــی نشــان مــی  داد.

فرشــچیان  و  لــرزاده  نگارخانه هــای  در  نمایشــگاه  16تــا 23مهــر  ایــن 
بــود.  عالقه منــدان  میزبــان  صبــا  هنــری  فرهنگــی  موسســۀ 




