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گرامیداشت هنر و فرهنگ ایران

ــزرگ و نجیــب متــرادف  ــا لغاتــی ماننــد عزیــز، احتــرام، مکــرم و محبــوب و ب ــزرگ« ب در لغت نامه هــا، واژه »گرامــی« را هماننــد واژه »ب
دانســته اند.

کــردن همــان دیــدن اســت؛ دیدنــی ارادی و  کــردن بــه یــک موضــوع یــا شــخص و...، شــروع می شــود. توجــه  »گرامی داشــتن« از توجــه 
کــردن و همراهــی بــا  تــوأم بــا دقــت. وقتــی مــا توانایــی دیــدن )حضــور داشــتن( را تجربــه می کنیــم در واقــع امــکان جدیــدی بــرای خلــق 
کــه دسترســی بیشــتر مــا بــرای شــناختن را فراهــم مــی آورد.  بــدون شــک موضوعاتــی توجــه را،  یــم. امکانــی  آن موضــوع بــه دســت می آور
کــه در هســتن مــا تاثیــر گذارنــد و بخــش مهمــی از فرهنــگ و زندگــی مــا را تشــکیل می دهنــد. بــه عبــارت  بــرای دیــدن، جلــب می کننــد 
گــو، مستندســازی،  گفــت و  کــردن، تماشــا و بررســی نمــودن، جســتجو، پژوهــش، ســنجش،  دیگــر الفاظــی چــون: شناســایی، برانــداز 

ثبــت و انتشــار بــه اشــکال مختلــف در ایــن واژه جــاری هســتند. 

کلمــه قدردانــی خــود را می نمایانــد، واژه مراقبــت و پاسداشــت اســت. جامعــه  کــه بعــد از  در نهــان ایــن عبارت هــا؛ واژۀ دیگــری 
فرهنگــی ایــن ســرزمین  بــا مداقه بــر  نقطه هــای درخشــان هنــر و فرهنــگ ایــران اســامی، بــه شــکلی متمرکــز از آن مراقبــت هــم  می کنــد. 

کــه چنانچــه بــه همــراه برنامه ریــزی )آینده نگــری( انجــام شــود، مایــه مباهــات فرزنــدان ایــران عزیــز خواهــد بــود. عملــی فرهنگــی 

به مردم خردمند نامی بود

گرامی بود1 که مردم به مردم 

ــر و  ــی هن ــرای بازخوان ــی را ب ــکیل،  برنامه های ــدای تش ــان ابت ــدان از هم ــدان و خردمن ــگاه هنرمن ــوان جای ــم به عن ــر ه ــتان هن فرهنگس
فرهنــگ ایــن ســرزمین مــورد توجــه قــرار داده اســت.همایش بین المللــی »جایــگاه شــخصیت و آراء عامــه قطب الدیــن شــیرازی«، 
گردهمایــی »مکتــب شــیراز«، همایــش »شــاهنامه نگاری«، همایــش »بین المللــی صفی الدیــن  گردهمایــی »مکتــب اصفهــان« ، 
بهــزاد«،  »کمال الدیــن  اســتاد  بزرگداشــت  بین المللــی  همایــش  ایــران«،  هنــر  رفتــه  یــاد  از  »گنجینه هــای  گردهمایــی  ارمــوی«، 
ــار منصــوره حســینی، بزرگداشــت و نمایشــگاه فعالیت هــای  ــر آث ــار خانــدان تجویــدی، نمایشــگاه مــروری ب ــر آث نمایشــگاه مــروری ب
کــه فرهنگســتان هنــر، در ایــن ســال ها بــا هــدف  هنــری و پژوهشــی دکتــر حبیــب اهلل آیت اللهــی و ... از جملــه برنامه هایــی هســتند 

کــرده اســت. گرامیداشــت هنــر و فرهنــگ ایرانــی اســامی برگــزار 

در ایــن بیــن نکوداشــت هنرمنــدان معاصــر ایــران در عرصه هــای ســینما، موســیقی، تجســمی و ... جایــگاه ویــژه ای داشــته اســت. 
گــروه  کــه بــا همراهــی  برگــزاری  نکوداشــت اســتاد جــال شــباهنگی  در عرصــه هنرهــای تجســمی از ایــن دســت  اســت.  ایــن برنامــه 

تخصصــی هنرهــای تجســمی فرهنگســتان برگــزار شــد، بــا اســتقبال هنرمنــدان و دانشــجویان روبــرو شــد.  

کویرهایــش  گردان فراوانــی را آمــوزش داده و آثــار هنــری او از دشــت ها و  کســوت اســتادی، شــا اســتاد شــباهنگی پنجــاه ســال در 
کنــار دیگــر  گل و مرغ هایــش و احجــام شیشــه ای، آیینــه تمــام نمــای شــخصیت اوســت. فرهنگســتان هنــر در ســال 1397، در  ــا  ت
کــرد. شــاید  کتــاب اســتاد شــباهنگی برگــزار  کاملــی از آثــار و انتشــار  برنامه هــای خــود، آییــن نکوداشــت اســتاد را بــه همــراه نمایشــگاه 

گفــت: ســال 1397 بــرای فرهنگســتان هنــر ســال شــباهنگی بــود. بــه حــق بتــوان 

               مسعود ناصری
دبیر هنری نکوداشت استاد جالل شباهنگی

گرشاسپ نامه. 1 . اسدی طوسی،  )شاعر قرن پنجم هجری ــ قمری(، 
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محبوبه حاجی پروانه

گرامیداشت »روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین« به مناسبت 29 نوامبر، برابر با 8 آذر، در فرهنگستان هنر، برگزار شد. آیین 

فرهنگســتان هنــر بــا مشــارکت کمیســیون ملــی یونســکو و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و بــا همــکاری مؤسســه توســعه هنرهــای تجســمی معاصر، 
گرامیداشــت »روز جهانــی همبســتگی بــا ملــت فلســطین« را بــا حضــور  مجمــع جهانــی صلــح اســامی و جمعیــت دفــاع از ملــت فلســطین، آییــن 

کــرد. شــخصیت  های برجســته و تأثیرگــذار ایــن حــوزه، برگــزار 
کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران، حجت االســام و  کل  در ایــن مراســم علیرضــا اســماعیلی سرپرســت فرهنگســتان هنــر، حجــت اهلل ایوبــی، دبیــر 
کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی، عبــاس خامه یــار، معــاون بین الملــل ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات  المســلمین احمــد مازنــی، رئیــس 

اســامی و ســفیر فلســطین در ایــران، بــه ایــراد ســخن پرداختنــد.
گفــت: خوشــبختانه در  ــا ملــت فلســطین  ــاره ایــن روز و همبســتگی مــردم ایــران ب در آغــاز علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، درب
کــه فرمودنــد: »فلســطین پــاره تــن اســام اســت.« و مقــام معظــم رهبــری  ایــران اســامی، مــردم فهیــم ایــران، بــه تأســی از حضــرت امــام خمینــی)ره( 
کــه فرمودنــد: »مســئله فلســطین، امــروز مســئله اول جهــان اســام اســت« همــواره همبســتگی خــود را بــا مــردم مظلــوم فلســطین اعــام داشــته و در 

ــد. کرده ان ســخت  ترین شــرایط هــم از آرمــان   ملــت فلســطین حمایــت 
گفــت: هنــر زبــان مشــترک تمامــی انسان هاســت. هنــر یــک شــیوه بیــان  سرپرســت فرهنگســتان هنــر، در توصیــف اهمیــت هنــر در حــوزه مقاومــت 
یــم صهیونیســتی  کــه دولــت امریــکا و رژ کــه از هــر تبییــن دیگــری دقیق  تــر، رســاتر، نافذتــر و صــد البتــه ماندگارتــر اســت. در روزگاری  اســت، شــیوه ای 
کــردن مســئله فلســطین دارنــد؛ هنــر مناســب  ترین روش بــرای بازتــاب  کمرنــگ  کشــورهای منطقــه، ســعی در  بــا همــکاری تکفیری  هــا و برخــی ســران 

مقاومــت و مظلومیــت آنهاســت.
ــادی را در حمایــت از هنــر مقاومــت  ی کنــون برنامه هــای ز کشــور، تا ــه عنــوان یکــی از متولیــان اصلــی هنــر در  ــزود: فرهنگســتان هنــر ب اســماعیلی اف

 

آیین گرامیداشت »روز جهانی 
همبستگی با ملت فلسطین«
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برگزارکــرده اســت. ایــن فرهنگســتان عــاوه  بــر برپایــی نمایشــگاه های 
کاریکاتــور در حمایــت از مقاومــت و مــردم  متعــدد عکــس، پوســتر و 
فلســطین و اختصــاص بخــش ویــژه بــه هنــر مقاومــت در دوســاالنه های 
جهــان اســام، در اوایــل دهــه 80 بــا نظــر و همــکاری دفتــر مقــام معظــم 
کــرد.  خریــداری  را  فلســطین  هنرمنــدان  از  ارزشــمندی  آثــار  رهبــری 
کم نظیــر می باشــد، عمدتــًا مربــوط بــه هنــر  کــه حــدود 90 اثــر  ایــن آثــار 
ــار در  ــرای اولیــن ب کــه امــروز ب ــار نقاشــان فلســطینی  مقاومــت اســت. آث
ــود،  ــی می ش ــر رونمای ــتان هن ــطین فرهنگس ــر فلس ــای معاص ــوزه هنره م
کــه از دهــه 60  گنجینــه ارزشــمند فرهنگســتان هنــر اســت  بخشــی از 
ــه بعــد توســط هنرمنــدان فلســطینی در اردوگاه هــای لبنــان،  میــادی ب
گنجینــه نیــز  یه و اردن خلــق شــده اند. بخش هــای دیگــری از ایــن  ســور
کشــورمان در دهه هــای  کــه شــامل آثــار منحصــر بــه فــردی از هنرمنــدان 

40 و 50 شمســی اســت، در آینــده نزدیــک رونمایــی خواهــد شــد.

زبان هنر، زبان دل است
کــه  حجــت  اهلل ایوبــی دیگــر ســخنران ایــن مراســم گفــت: 41 ســال اســت 
ســازمان یونســکو 29 نوامبــر را روز جهانــی همبســتگی بــا مــردم فلســطین 
کــه  کشــورها مراســمی را در ایــن روز برگــزار می  کننــد  نامیــده. برخــی از 
گذشــته در ایــران مغفــول واقــع شــده  متاســفانه ایــن مســئله ســال های 
ــوم،  ــی صلــح، وزارت عل ــا همــکاری مجمــع جهان ــا ب اســت. امســال م
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، جمعیــت دفــاع از مــردم فلســطین، 
بنیــاد فارابــی و بــا مشــارکت فرهنگســتان هنــر، بــرای نخســتین بــار ایــن 

یــم. گرامــی می دار روز را 
کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران، در ســتایش هنــر در ایــن  کل  دبیــر 
یــخ  تار می دانیــم،  و  می  بینیــم  کــه  آنگونــه  گفــت:  جنــگ زده  جهــان 
کــه بشــر در  گوهــر نایابــی اســت  جهــان را بــا جنــگ رقــم زده انــد، صلــح 
یــخ جهــان، خوانــدن جنگ  هــای جهــان  ــدن تار آرزوی آن اســت. خوان
گــر امــروز قــرار اســت تحّولــی در یونســکو اتفــاق بیفتــد، اســتفاده  اســت. ا
از زبــان هنــر اســت. زبــان هنــر زبــان دل اســت. مــا ســینمایی بــه نــام 
کــه بســیاری از کشــورها ندارنــد. مــا  یــم. چیــزی  »ســینمای مقاومــت« دار
کــه  از همیــن راه می توانیــم پیــام خودمــان را بــه جهــان برســانیم همانطــور 
کــه  کســانی  کــرد. پــس هنــر یعنــی رنــگ و  کار را  فیلــم »بازمانــده« ایــن 
دســتی در رنــگ دارنــد، در جنــگ دســت ندارنــد. جنــگ ســیاه و ســفید 

کــه اهــل رنــگ اســت تجــاوز را نمی  پذیــرد. اســت و ملتــی 
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ایران و فلسطین، یک روح در دو بدن
دفــاع  در  مراســم  ایــن  دیگــر  ســخنران  مازنــی  احمــد  حجت   االســام 
از مــردم فلســطین بیــان داشــت: در جمهــوری اســامی ایــران هــر روز، 
روز فلســطین اســت. روز دفــاع از مظلومیــن و همــه انســان های تحــت 
ســتم در همــه نقــاط جهــان. بارزتریــن نمونــه آن، روز قــدس، آخریــن 
کــه بــه صــورت یــک عبــادت برگــزار می شــود.  جمعــه مــاه رمضــان اســت 
خالــی  روزی  چنیــن  در  برنامــه  ای  چنیــن  جــای  کــه  سال هاســت 
کــه یــک نهــاد فرهنگــی بین  المللــی اســت،  بــود. ســازمان یونســکو، 
پیش قــدم ایــن حرکــت شــده و بــه عنــوان یکــی از متولیــان ایــن امــر، ایــن 
برنامــه را شــکل داده و در جهــت دیپلماســی جمهــوری اســامی ایــران 

ــت. ــته اس ــدم برداش ق
کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی در خصــوص نیــاز  رئیــس 
بــه دیپلماســی در حــوزه مقاومــت گفــت: در حوزه فلســطین و مقاومت، 
یــم. چــون بــا جنــگ نــرم طــرف هســتیم. مــا  نیــاز بــه دیپلماســی نــرم دار

امــروزه نیازمنــد دیپلماســی فرهنگــی هســتیم و از ایــن راه می  توانیــم بــه 
کنیــم.  کمــک  شناســاندن فرهنــگ و چهــره هــر چــه بهتــر ایــران در دنیــا 
زیــرا مــا یکــی از قربانیــان تروریســم در جهــان هســتیم و 17 هــزار شــهید 
یســم معرفــی می کننــد و  کــه مــا را  حامــی ترور یــم؛ در حالــی  تروریســم دار
ایــن یعنــی مــا بــرای شناســاندن چهــره ایــران در دنیــا کــم کاری کرده ایــم.

گفــت:  فلســطین  مــردم  از  حمایــت  در  خــود  ســخنان  پایــان  در  وی 
بــا  فلســطین،  پرچــم  بــا  مقاومــت،  بــا  ایــران  اســامی  جمهــوری 
فلســطین،  مظلــوم  مــردم  بــا  و  شــریف  قــدس  بــا   مســجداالقصی، 
کشــور درآمیختــه  هم خــون اســت و یــک روح در دو بــدن، دو وطــن و دو 

اســت.

قضیه فلسطین، فراملیتی است
جهانــی  روز  دربــاره  مراســم  ایــن  دیگــر  ســخنران  خامه  یــار  عبــاس 
بــا  فلســطین  مظلــوم  مــردم  گفــت:  فلســطین  مــردم  بــا  همبســتگی 
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ــدت  ــه ش ــد و ب ــرار دارن ــی ق ــارهای امنیت ــر فش ــات در براب ــن امکان کمتری
کــه  تــاراج دشــمنان هم کیــش، هم زبــان  و همســایه ای هســتند  مــورد 
ظلــم و ستمشــان بیــش از اســرائیل و صهیونیســت اســت. امــروز بحــث 
فلســطین یــک بحــث ملــی و مخصــوص فلســطین نیســت؛ بلکــه یــک 
قضیــه جهانــی و فرادینــی، فراملیتــی، فــرا مذهبــی و فراقومیتــی اســت. 
کشــورها برافراختــه اســت. پدیــده بادبادک  هایــی،  ایــن پرچــم در تمــام 
توانســت  انداختنــد،  راه  خــود  راهپیمایی  هــای  در  فلســطینی  ها  کــه 
گنبــد آهنیــن اســرائیل را بــه زانــو در بیــاورد و باعــث  ســامانه موشــکی 
کــره در قاهــره بیاینــد و توافق نامــه  ای  کــه اســرائیلی  ها پــای میــز مذا شــد 

کننــد. را امضــا 
وی در ادامــه ســخنان خــود ضمــن تشــکر و قدردانــی از برگــزاری ایــن 
مراســم و بازگشــایی نمایشــگاه نقاشــی هنرمنــدان ایرانــی و فلســطینی بــا 
گویاتریــن زبــان،  گفــت: امــروزه مؤثرتریــن و  موضــوع مقاومــت فلســطین 
کــه در فرهنگســتان هنــر انجــام شــده اســت،  کاری  زبــان هنــر اســت و 
کار پیــام همبســتگی هنرمنــدان جامعــه مــا را  ارزش واالیــی دارد. ایــن 

گــوش جهانیــان می رســاند. ــه  ب

دشمنی با ایران برای ملت عرب، عار است
ایــن  پایانــی  نیــز ســخنران  تهــران  الــزاوی ســفیر فلســطین در  صــاح 
مراســم بــود کــه بــه زبــان عربــی بــرای حضــار ســخنرانی کــرد. وی در ابتدا 
ضمــن تشــکر از مســئوالن فرهنگســتان هنــر و دفتــر یونســکو در تهــران در 
برپایــی ایــن مراســم از حضــور ســفیر الجزایــر در ایــن محفــل صمیمانــه 
انقابــی  کشــورهای  از  یکــی  ایــران  کنــار  در  را  الجزایــر  و  کــرد  تشــکر 
کــه همــواره از مســئله فلســطین حمایــت می کنــد. زواوی بــا  دانســت 
اشــاره بــه اقــدام ایــران در روزهــای ابتدایــی انقــاب در تبدیــل ســفارت 
اســرائیل بــه فلســطین گفــت: قــرار بــود االن ســفیر اســرائیل همیــن جا که 

مــن ســخنرانی می کنــم، حاضــر باشــد.
گرامیداشــت یــاد و خاطــره امــام خمینــی ایــن اقــدام ایشــان را  وی بــا 
کــه اعــراب بــه فلســطینی ها  در احیــای قضیــه فلســطین در شــرایطی 
کــرد. ســفیر فلســطین  کلیــدی توصیــف  کــرده بودنــد؛ بســیار  پشــت 
بــا  مبــارزه  در  فلســطینی ها  حرکــت  رشــد  بــه  رو  رونــد  بــه  اشــاره  بــا 
امریــکا  به ویــژه  غــرب  کنونــی  اقدامــات  بــه  صهیونیســت ها  طــرح 
کــرد و ضمــن محکومیــت همراهــی  علیــه فلســطین و منطقــه اشــاره 

کــرد: ایــن  کیــد  کشــورهای عربــی بــا پــروژه آمریکایــی ایران هراســی تأ
کــه ایــران را دشــمن  بــرای مــا بــه عنــوان ملــت عــرب عــار و ننــگ اســت 

خــود و اســرائیل را دوســت خــود قــرار دهیــم.
ــوای همبســتگی  گفتنــی اســت ایــن مراســم به ویــژه در بخــش اجــرای ن
ــتقبال  ــا اس ــتانی  ب ــد لرس ــور هنرمن ــرج علیپ ــروه ف گ ــط  ــطین توس ــا فلس ب

گســترده حضــار و شــرکت کنندگان همــراه بــود. 
ملــت  بــا  همبســتگی  جهانــی  »روز  گرامیداشــت  مراســم  انتهــای  در 
فلســطین« از منوچهــر محمــدی، تهیه کننــده و ســلما مصــری، بازیگــر 
فیلــم  ایــن  ســاخت  در  داد  ســیف  اهلل  مرحــوم  بــا  کــه  بازمانــده  فیلــم 
مرتضــی  از  همچنیــن  شــد.  تجلیــل  داشــتند،  همــکاری  مانــدگار 
شــعبانی، مستندســاز حــوزه مقاومــت، محبوبــه پلنگــی، رییــس ســابق 
مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین، مجیــد صفاتــاج، نویســنده، پژوهشــگر 
کارشــناس مســائل خاورمیانــه در حــوزه مقاومــت، تجلیــل و تقدیــر  و 

ــد. ش
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فرهنگســتان هنــر، بــه مناســبت روز جهانــی همبســتگی بــا مــردم فلســطین، بــرای نخســتین بــار نمایشــگاه نقاشــی »فلســطین در آیینــه خیــال 
کــرد. هنرمنــدان« را برگــزار 

بــه مناســبت 29 نوامبــر، مقــارن بــا 8 آذر »روز جهانــی همبســتگی بــا مــردم فلســطین«، فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران بــا مشــارکت 
کــرد. برپایــی نمایشــگاه نقاشــی »فلســطین در آیینــه  گرامیداشــت ایــن روز را برگــزار  کمیســیون ملــی یونســکو و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی آییــن 
کــه در دو بخــش نمایشــگاه آثــار هنرمنــدان ایرانــی و نمایشــگاه آثــار هنرمنــدان فلســطینی برپــا  خیــال هنرمنــدان« از جملــه برنامه هــای ایــن روز بــود 

شــد.
آثــار هنرمنــدان فلســطینی کــه در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین بــه نمایــش گذاشــته شــد، شــامل پنجــاه اثر کــم نظیر نقاشــی از هنرمندانــی همچون 
کــه توســط ایــن هنرمنــدان در  کرکوتلــی، توفیــق عبدالعــادل، مصطفــی حــاج و ... بــود  ســعید حســین، محمــد الشــاعر، ابراهیــم غنــام، برهــان 
اردوگاه هــا و خــارج از وطنشــان خلــق شــده و در دهــه هشــتاد توســط فرهنگســتان هنــر خریــداری و در گنجینــه ایــن فرهنگســتان نگهــداری می شــود.

گــودرزی، ناصــر پلنگــی،  هم زمــان بیســت اثــر نقاشــی از هنرمنــدان شــاخص ایرانــی همچــون احمــد اســفندیاری، حبیــب اهلل صادقــی، مصطفــی 
گنجینــه ایــن مؤسســه در نگارخانــه اســتاد لــرزاده  کاظــم چلیپــا، غامعلــی طاهــری و ... بــا موضــوع فلســطین، از مجموعــه  حبیــب اهلل آیت الهــی، 

گذاشــته شــد. مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا، وابســته بــه فرهنگســتان هنــر بــه نمایــش 

 نمایشگاه نقاشی »فلسطین در آیینه 
خیال هنرمندان ایرانی و فلسطینی«
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فرزاد زادمحسن

در  ساســانی«   و  هخامنشــی  دوره هــای  در  قــدرت  و  هنــر  »رابطــه    
شــد. بررســی  هنــر  پژوهشــکده 

اســام  از  پیــش  ایــران  هنــر  کمیتــه  همــت  بــه  کــه  نشســت  ایــن  در 
ــزار شــد،  پژوهشــکده، عصــر روز شــنبه ده آذرمــاه در ایــن مجموعــه برگ
دکتــر رضــا افهمــی و دکتــر ایلنــاز رهبــر بــه ترتیــب، پیونــد هنــر و قــدرت را 
کتیبه هــا  در دوره هــای هخامنشــی و ساســانی در آینــه منابــع تاریخــی، 
بــه تحلیــل و تبییــن  و ســنگ نگاره هــا، ســکه ها و ظــروف باســتانی 

نشســتند.
ســخنران آغازیــن نشســت، دکتــر رضــا افهمــی مــدرس، پژوهشــگر و 
کــه  صاحب نظــر نــام آشــنای حــوزه مطالعــات دوره هخامنشــی بــود 
در طلیعــۀ ســخن، بــه بیــان وجــه امتیــاز شــیوه پژوهشــی و رویکــرد خــود 
کــرد: روش هــای  ــح  ــا روش هــای پیشــین و متعــارف پرداخــت و تصری ب
گرایش هــای تاریخ نــگاری و باستان شناســی  قبلــی عمدتــا مبتنــی بــر 
کــه یکــی  تطبیقــی بــود و روش عینــی را دنبــال می کــرد، امــا ایــن پروژه هــا 
ــر و  ــط هن ــی رواب ــر و بررس ــت حاض ــوع نشس ــن موض ــش همی از نمونه های
قــدرت اســت بــه مــوازات مطالعــات بینارشــته ای و انتقــادی شــکل 
گرفــت کــه مطابــق آن فهمــی از هنــر بوجــود آیــد تــا بــه یــک »نگــرش ایرانــی 
یــخ هنــر ایرانــی« منتهــی  بــه هنرهــا« یــا پیدایــش و شــکل گیری یــک »تار
کنیــم  گــردد و دیگــر آنکــه بــه فهــم بصــری مســتقل خودمــان دســت پیــدا 
کــی و زیباشناســی هنــر را بــا روایــت خــود داشــته باشــیم .  و مباحــث ادرا
امــا به طــور خــاص در بــاب رابطــه هنــر و قــدرت در دوره هخامنشــی بایــد 
ابتــدا پرســید: مــا چگونــه می توانیــم از بررســی فرهنــگ تصویــری تولیــد 
کنیــم؟ شــده طــی یــک دوره، بــه فهــم بصــری مــردم آن دوره وقــوف پیــدا 
ســخنران نشســت در بیــان پاســخ ایــن پرســش و ورود بــه گســتره بحــث، 
ــده و از  ــا ش ــدرت معن ــا ق ــتگی ب ــا در پیوس ــتر هنره ــت: بیش ــار داش اظه
منبــع قــدرت تغذیــه می شــده اســت و مــا در ایــن نگــرش بــه هنــر؛ هنــر را 
بــه عنــوان یــک واســطه ارتباطــی بــا قــدرت یــا بــه مثابــه مفعــول قــدرت و 

ــزار آن بررســی می کنیــم. اب
در چنــد محــور  را  رویکــرد  ایــن  بنیادیــن  آنــگاه پیش فرض هــای  وی 

کــرد: تبییــن 
کــه  1. مــا در ایــن حــوزه مطالعاتــی، راجــع بــه هنــری صحبــت می کنیــم 
»هنرمنــد محــور« نیســت و هنرمنــد به عنــوان بخشــی از یــک پروســه و 

یــک فراینــد بیانــی بــرای انتقــال پیــام بــه جامعــه اســت.
2. جامعــه مــورد بررســی جامعــه ای مــدرن نیســت و ریخت شناســی 

کمیــت در آن بــا امــروز به کلــی متفــاوت اســت. قــدرت و حا
3. ایدئولــوژی: مــا در اینجــا هــرگاه از ایدئولــوژی ســخن می گوییــم فهــم 
ــه ای از  ــه »مجموع ــه آن به مثاب ــم و ب ــراد نمی کنی ــدرن را از آن م ــان م جه

 

رابطه هنر و قدرت در دوره های 
هخامنشی و ساسانی

ــاور تبدیــل شــده« نــگاه می کنیــم. ــه ب کــه ب بینش هــا و دانش هــا 
گفــت:  وی در ادامــه بــه تحلیــل رابطــۀ میــان هنــر و قــدرت پرداخــت و 
کــه میــان هنــر، قــدرت  بنابرایــن مــا در صــدد بررســی رابطــه ای هســتیم 
گــر از هخامنشــیان شــروع  ا و بینــش مردمــان در آن دوره وجــود دارد. 
ــا دوره مــاد اســت. حکومتــی متمرکــز  کنیــم یکــی از مــوارد، فاصلــه آن ب
از حکومــت هخامنشــی صحبــت می کنیــم  کــه  زمانــی  امــا  یــم؛  ندار
ــا  چنــد اتفــاق رخ داده اســت: در مرحلــه اول یــک ســرزمین یکپارچــه ب
گونه گونــی اقــوام تشــکیل می شــود. در مرحلــه دوم اینکــه ایــن اقــوام دارای 
ایدئولــوژی یکســان نیســتند و بایــد ایدئولــوژی یکســانی پیــاده شــود و در 
گرفته ایــم و مفاهیمــی  مرحلــه آخــر مــا در یــک دوره عطــف تاریخــی قــرار 

جدیــد بایــد ســاخته شــوند.
از آن بحــث می کنیــم  کــه  اولیــن مســئله  اینکــه  بیــان  بــا  وی ســپس 
مســئله »قــدرت« اســت، یــادآور شــد: در بحــث از قــدرت بایــد بــه دو نــوع 
کــرد: اول جنبــه فیزیکــی )ســخت افــزاری( قــدرت و دوم  قــدرت اشــاره 
مشــروعیت؛ یعنــی تطابــق بــا شــرعی انگاشــتن و باورمنــد بــودن قــدرت، 

مــورد توجــه اســت.
کننــد بــا  کــه انطبــاق نهــادی و ســاختاری پیــدا  مســئله اول ایــن اســت 
باورهــای مــردم و دوم اینکــه مشــروعیت و قــدرت را نمی توانیــد در ایــن 
دوره، به منزلــه یــک ســامانه سراســر اســتقرار یافتــه ببینیــد و تصــور کنیــد. 
کــه پارادایم هــای آن  »مشــروعیت« و »قــدرت«، یــک بــازی مــداوم اســت 
ــه تبــع اتفاقــات جمعــی، مــدام جابه جــا و عــوض می شــوند. مفاهیــم  ب
ــا ضوابــط  ــا ب ــد و ی ــه دیگــر تحقــق می یاب گون ــه  ــا ب مــورد نظــر قــدرت هــم ی

جدیــدی همــراه می شــود.
دکتــر افهمــی در خصــوص پیشــینه و  خاســتگاه مشــروعیت در این دوره 
ــاوت  ــروعیت متف ــای مش ــه مبن گون ــه  ــی س ــا در دوره هخامنش ــت: م گف

یــم: دار
کــه بــا ســازمانی منســجم از تمــدن آشــور می آمــد و دیگــری  1. مشــروعیتی 
ــوع  کــه در درون خــودش ســاختاری از مشــروعیت داشــته و یــک ن مــاد 
مبتنــی  آشــوری  )مشــروعیت  اســت  بــوده  یایی ــ ودایــی  آر مشــروعیت 
بــر یــک مشــروعیت پادشاهی ــ کشــاورزی: رابــط بیــن زمیــن و آســمان و 
کننــده نوعــی از ســامان اجتماعــی  اســتقرار بخــش نظــم بــر زمیــن و اداره 

کاســتی ــ طبقاتی بــود(.
یایــی دارد؛ امــا  کــه رگه هــای اولیــه ای از مشــروعیت آر 2. مشــروعیتی 
کــه  یــخ اســاطیری مــا هســت  یایی ــ ودایــی و در تار مشــروعیت پیــش از آر
گونــه ای الهــی پنــداری و رواج مجموعــه ای از داســتان ها و  مبتنــی بــر 
کــه نوعــی مشــروعیت بخشــی الهــی را تداعــی  گزاره هــا بــوده  روایت هــا و  
می کنــد. در تمــدن پیشــاهند و اروپایــی نوعــی از مشــروعیت آســمانی و 
کــو و  گونــه اســت. در داســتان دیاا الهــی دیــده می شــود و اینهــم از همــان 
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کــی شــهر هگمتانــه می تــوان ایــن را دیــد. در ســاختار افا
کارکــرد اســطوره ای  کتــر و   کارا کــه در آن چنــد  3. نوعــی از مشــروعیت 
گرومنــه )روشــنای ازلــی( و متیــره )یــاور  دیــده می شــود و بــا دو مفهــوم: 
کننــده نظــم و روشــنی الهــی زمیــن( همــراه می شــود. گرومنــه و تضمیــن 
یــا  ارتــه  ایرانــی«:  »مشــروعیت  در  و  ســاختار  ایــن  در  چیــز  دومیــن 
کــه جهــان مــی رود یــا  کــه در خــود، ناموســی ازلــی یــا راهــی  یتــا بــوده  ر
ــد. ایــن ســاختار نوعــی  ــکیل دهنــده آفرینــش را برمی تابان ســاختار تش
ــرای همــه چیــز تعییــن شــده و  شــکلی  کــه از پیــش ب از پذیــرش نظمــی 
کــه مفهــوم تقدیــر از  از »اپیســتمه«ی نظام منــد بــرای جهــان می ســازد 
دل آن زاده می شــود. پیامــد آن نیــز زایــش دو  مفهــوم عــام )خیــر( و )شــر( 
ــی دارد و  ــت و منف ــای مثب ــاد قطب ه ــدی در ایج کلی ــش  ــه نق ک ــت  اس
ــ بــی نظمــی و...  ـــ  شــاه بــد، نظم  ــ انیرانــی، شــاه خوب ـ دوگانه هــای: ایرانی 

را بــه صــورت »نظــام تقابل هــای دوگانــه« ایجــاد می کنــد.
ایــن پژوهشــگر و صاحب نظــر در ادامــه صحبت هــای خــود بــه اســطوره 
بــه  مــا  بنیــاد  کانونــی اســطوره های جهــان  نقطــه  گفــت:  و  پرداخــت 
کــه در تفکــر و حکمــت زرتشــتی  مفهومــی بنــام: »اهونــور« بازمی گــردد 
نیــز هســت. اهورامــزدا در زمیــن نایبــی تعییــن می کنــد و ایــن نایــب، 

کارکــردی مشــابه او دارد و هیــچ رابطــه نســبی بــا او نــدارد.
کنیــم از  بهتــر اســت قــدری در اســطوره های جهــان بنیــاد خــود تامــل 
کــه رگه هــای مشــروعیت و رگه هــای پدیدآورنــده قــدرت در دل  آن روی 
همیــن اســطوره ها نهفتــه اســت. از جملــه ایــن اســطوره های جهــان 

کــه در متــن جــدال خیــر و شــر  بنیــاد، بندهشــن اســت 

گونــه ای ایجــاد تعــادل بــا مفهــوم اهونــور و در نهایــت،  ظهــور می کنــد و از 
کلیــدی در  غلبــه خیــر بــر شــر ســخن می گویــد. یکــی دیگــر از عناصــر 
گذاشــتن جانشــین و نایــب  ــه  ــد اســت ب ایــن اســطوره، تصمیــم خداون

خویــش در زمیــن.
دکتــر رضــا افهمــی در ادامــه بــه تحلیــل ســاختار »فــره وشــی« پرداخــت 
کــه از دل ایــن ســاختار بیــرون می آیــد ســاختار  گفــت: دومیــن چیــزی  و 
کــه می تــوان بــا اغمــاض آن را بــا روح و »ایــده مثالیــن«  »فــره وشــی« اســت 
کــرد. فــره وشــی مجموعــه ای از ابعاد  در نظــام اندیشــه افاطونــی مقایســه 
کــه هــر انســانی در وجــود خویــش دارد و یــک نــوع بی زمانــی  الهــی اســت 

و بی مکانــی و محــدود نشــدن بــه ابعــاد مــادی را بــه مــا می بخشــد.
کــه بــا داســتان »جــم« بوجــود می آیــد و بــا فــره  مفهــوم دیگــر »فــره« اســت 
کشــاورزی، ارتشــتاری،  وشــی پیونــد می خــورد و بــه فره هــای مختلــف: 
و....تقســیم می شــود و در نهایــت، معنــای غایــی و تــام خــود را در وجــود 
کلــی مــا مفهــوم انســان را در جهــان  شــاهان جلــوه می بخشــد. بــه طــور 
کنیــم و هــر یــک از مــا عمــا  ایرانــی نمی توانیــم از مفهــوم شــاه جــدا 
پاره هایــی از وجــود شــاه بــه شــمار می آییــم و شــاه ــ پدری یــک مفهــوم 

ــوده اســت. محــوری در فرهنــگ مــا ب
کــرد ایــن فــره در  وی در ادامــه و در تبییــن معنــای »فــره« خاطرنشــان 

گشتاســب نامــه چهــار ویژگــی دارد:



کــه  کــه جایــگاه خــود را در مینــو می بینــد و فــره ای  کســی اســت  1. تنهــا 
کمــال و نهایــت  در وجــود همــه مــا پنهــان شــده یــا نافــذ اســت، در او بــه 

ــد. ــور می کن ــم، ظه ــان و مجس ــد و عی می رس
2. روییــن تــن اســت و بــه اســرار و حــوادث آینــده وقــوف و اشــراف دارد و 

انوشــه و  جــاودان اســت.
کــرد: در اندیشــه ایرانــی، مــردم  ایــن پژوهشــگر و صاحب نظــر اضافــه 
کــه می آیــد و مــی رود، ندارنــد و فقــط بــا مفهــوم شــاه  کاری بــه شــاهی 
کار دارنــد و تنهــا نبــودن شــاه یــا »شــاه میــران« دوره آشــفتگی،  ســر و  
بــا عالــم بریــن وباالســت. بنابرایــن یکــی  گسســتگی، انقطــاع رابطــه 
کــه یــک مفهــوم را  کارهــای هخامنشــیان ایــن اســت  از نبــوغ آمیزتریــن 
گیــر می کننــد و در بطــن دیــن و اندیشــه و آئیــن جــای می دهنــد  چنــان فرا

کــه دیگــر قائــم بــه شــخص نمی مانــد.
وی ادامــه داد: امــا آنچــه بــه عنــوان »اپیســتمه« از آن صحبــت می کنیــم 
ســاخت  در  هخامنشــیان  کار  مهــم  جنبــۀ  یــک   چیســت؟  اساســا 
یــک آنــان اطــاع  تئولوژیکشــان نهفتــه اســت. مــا در مــورد ســاخت بیولوژ
کــه تمــام  کــه همــه بــه یــک بطــن اســطوره ای بــاز می گــردد. از آنجــا  یــم  دار
ــی داشــتند، در ایــن ســاختار  هخامنشــیان و پارســیان بینی هــای عقاب
کــه بتوانــد  عقــاب نقشــی اساســی دارد. هــر خصوصیــت بیولوژیکــی 
یــک قــوم را تمایــز بخشــد و از طریــق ایــن تمایــز، نوعــی از انحصــار قدرت 
در  می شــود.  محســوب  محــوری  عنصــر  یــک  بیافرینــد  آنــان  بــرای  را 
کتیبه هــای متعــدد هخامنشــی چنــد چیــز همیشــه مــورد توجــه اســت: 
اول  امتیــازات نــژادی و بدنــی نــژاد پارســی؛ دیگــری داســتان هایی در 
گزنفــون بــر مبنــای باورهــای ایرانــی  کتــاب  کــه در  کــوروش  مــورد شــخص 
دربــاره شــاهان هخامنشــی در مــدار پادشــاهی کشــاورزی نوشــته شــده و  

پذیــرش شــاهانه بــا مفهــوم بــاروری زمیــن متناظــر اســت.
کــه  در ایــن دوره معنــای مشــروعیت، احتــرام بــه باورهــای دیگــران بــوده 
کــوروش  از دل ایــده بازگشــت یهودیــان بــه ســرزمین های خــود توســط 
کثــرا یهودمحــور  کــه از دو منشــا برمی خیــزد: اول اینکــه ایــن آثــار ا برآمــده 
کتاب هــای یهــودی در دوران خشایارشــا و توســط  ــد؛ و دوم اینکــه  بودن
ایــن  کــه  داشــت  یــاد  بــه  بایــد  شــدند.  ســاماندهی  او  فرســتاده  دو 
کتاب هــا بــا یــک ایــده تزریــق شــده از ســوی حکومــت بازنویســی شــده و 

کرده انــد. کــه آنهــا می خواســته اند، معرفــی  هخامنشــیان را، آنطــور 
کتیبــه بیســتون بی تردیــد  گفــت:  وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود 
ــت  ــن اهمی ــه ای ــته ای ب ــت و نوش ــتان اس ــان باس ــه جه ــن روزنام مهم تری
یــم کــه ایــن حجــم از اطاعــات را به طــور صریح و دقیــق به ما منتقل  ندار
کــه از داریــوش بــه مــا می دهــد  کتیبــه در شــناختی  کــرده باشــد. ایــن 
ویژگی هــای خاصــی دارد: ابتدایــش بــا بیــان قــدرت فــردی داریــوش و 
کــه یکــی از پایه هــای مهــم و  ویژگی هــا و برتری هــای او شــروع می شــود 
اصلــی در مشــروعیت هخامنشــی اســت. دومیــن 
کــه دومیــن رگــه از  ویژگــی، بنیــان دودمانــی اســت 
مشــروعیت و فضیلــت ذاتــی شــاه اســت و دیگــر 

کارکردهایشــان دوبــاره احیــا  کــه  اینکــه ایــن مشــروعیت در جاهایــی 
ــزاع بیــن شــاهزادگان. ســومین عنصــر  می شــود مــورد توجه انــد مثــا در ن
کــه در آن هســت و محــور بســیار مهمــی را در ایدئولــوژی  بســیار مهمــی 
کتیبــه هیــچ  کــه در ابتــدای  هخامنشــی نشــان می دهــد ایــن اســت 
حضــوری از اهورامــزدا نمی بینیــد و موجــود شــناخته شــده ای نیســت؛ 
ــه میتــرش تشــبیه می کنــد و خــود  ــی قبــل از آن داریــوش خــودش را ب ول
را فرمانــروای شــب و روز می نامــد. بــه خصــوص شــب، چــون میتــره 
نگاهــدار پیمان هــا در شــب و روز اســت و جایــی را اشــغال می کنــد 
کــه جایــگاه زرتشــت اســت. اهورامــزدا یــا اهورادانــا بعــدا مطــرح می شــود 
کــه می دانــد  کــه در اندیشــه جهــان بنیــاد مــا از ایــن جهــت داناســت 
شــر، نابودشــدنی اســت و بنیــان جهــان بــر خیــر اســت.نکته دیگــر آنکــه 
در اینجــا بــا مجموعــه ای از تبییــن صفــات و ویژگی هــای پادشــاهی 
کــه تــا ســال ها بــه عنــوان فــره  مواجهیــم و  یــک چیــز مهــم دیگــر: عامتــی 

از آن یــاد می کردیــم.
دکتــر افهمــی آنــگاه بــا تحلیــل عناصــر »بصــری« و »مفهومــی« فــره ایــزدی 
کیــد نمــود: شــاهی تنهــا مفهومــی در ایــن نظــام اندیشــه اســت کــه زمان  تا
کــه بــا خــود اهورامــزدا پیونــد  پذیــر نیســت و عنصــر برکــت بخشــی اســت 
کتیبــه بیســتون،  خــورده اســت. امــا یکــی از جالب تریــن تصاویــر در 
ســربند  کــه  خــود،  خــاص  ســربند  بــا  اســت  داریــوش  خــود  تصویــر 
کــه نظــم و  میتراســت و نشــان قرارگرفتــن شــاه اســت در جــای خــود؛ 
ســامان جهــان اســت. شــاه هخامنشــی در ایــن اندیشــه، جایــی را هرگــز 
کــم  تســخیر نمی کــرد؛ بلکــه بــه جایــی قــدم می نهــاد تــا اراده الهــی را حا
ــش  ــت و دروغ معنای ــا دروغ اس ــم ب ــل دائ ــی در تقاب ــاه هخامنش ــد. ش کن
کــه خــود را در داســتان بردیــا  ســرپیچی و  نافرمانــی از پادشــاه اســت 
تجســم می بخشــد. داریــوش شــاه بی نهایــت باهــوش و بســیار مقتــدر 
کــه پیکــره او از آن  کــه هیچگونــه فــره بــا بــال مــدور نمی بینیــد  اســت 

بیــرون آمــده باشــد.
وی بــا تفکیــک دو معنــای فــره بــه فــره بالــدار یــا میتــره و فــره بــا بال هــای 
هخامنشــی  سیاســت  نمــود  بارزتریــن  را  آپادانــا  کاخ  پلــکان  صــاف، 
دانســت و گفــت: اولیــن عنصــر مهــم در ایــن پلــکان، مفهــوم »فــره وشــی« 
کــه در صــورت شــاه و در  کــه در همــه افــراد وجــود دارد و »فــره«  اســت 
ــا  ــوژی الهــی او تجلــی یافتــه اســت. دومیــن عنصــر، نســبت شــاه ب بیول
کــه  گل لوتــوس  عالــم باالســت. شــاه دو چیــز دیگــر هــم در دســت دارد: 
کــه در ارتبــاط  شــاه را در مقــام پــدری قــرار می دهــد و دیگــری عصــا 
گذاشــتن  یــخ پــا  بــا فــره مــدور اســت. تمــام نظــم روی ایــن پلــکان، تار
ایــن  شــاه  وظیفــه  اســت.  مختلــف  ســرزمین های  بــه  هخامنشــیان 
کــه مــردم را در ایــن ملــک اهورایــی ســامان دهــد. فــره مــدور بــا فــره  اســت 
کــه شــاه مســئول  کیــد می کنــد  مســتقیم ترکیــب شــده و ایــن اندیشــه را تا

مــردم اســت.
کوچــک  ســخنران نخســت نشســت آنــگاه بــه توضیــح رابطــه جهــان 
از  هخامنشــی  ایرانشــهری  اندیشــه  در  بــزرگان  و  شــاه  خــرد،  بــزرگ،  و 



گفــت: یکــی  طریــق تبییــن و تحلیــل عناصــر ایــن پلــکان پرداخــت و 
کــه  دیگــر از جنبه هــای بیــان قــدرت هخامنشــیان در معمــاری اســت 
کلــی  می کوشــند تــا تمــام تناســبات خــود را از ایــن فــره بگیرنــد. بــه طــور 
ــران  ــوری و ای ــن امپراط ــت ای ــمی از تمامی ــا تجس ــاختمان آپادان ــود س خ
کــه ایــن نقــش از حالــت پنهــان در  بــه حســاب می آیــد امــا اولیــن بــار 
می آیــد و بــه وضــوح، تغییــر فــره را بــه واســطه حضــور شــاه نمی بینیــم 
کائنــات نشــان می دهــد و  کــه رابطــه شــاه را بــا  کتیبــه نقــش رســتم اســت 

ــمانی. ــرد آس ــش( و خ ــی )آت ــرد زمین ــا خ ــاه را ب ــه ش ــن رابط همچنی
نخســتین نمونه هــا و شــواهد در هالــه داشــتن شــاه در دوره خشایارشــاه 
کــه دیــده می شــود. در ایــن دوره چیزی باالی ســر شــاه نگهداشــته  اســت 
کــه نمــاد میتــره اســت و بــر فــراز ســر ورونــه اســت و از طریق هال  می شــود 
مــاه، نقــش فزون تــر او از ورونــه نشــان داده می شــود. نتیجــه در اینجــا 
یــک چیــز اســت: مشــروعیت هخامنشــی در تمــام مــدت حکومــت. 
ــر اهورامــزدا و در عیــن  ــردی اســت و هــم مبتنــی ب ایــن مشــرعیت هــم ف
کــه ایــن  حــال مبتنــی بــر پدرــ شــاهی اســت. ایــن نکتــه را هــم بایــد افــزود 
نظــام مشــروعیت، دســتخوش تغییــرات فــراوان بــوده و از خــال ایــن 
ــه بررســی  کــرد و در ادامــه ب ــوان تحــول اندیشــه را تحلیــل  تغییــرات می ت
کــه  تغییــرات ایــن نمادهــا در دوره هخامنشــی پرداخــت و توضیــح داد 
ــی هســتند  گفتمان اینهــا واقعیــت نیســتند؛ بلکــه اینهــا برســاخته های 
گــون  گونا یــخ اســتبداد در ایــران همــواره آنهــا را در قالب هــای  کــه تار

کــرده اســت. بازتولیــد 
کــردم  کــه: مــن ســعی   وی بــا ذکــر ایــن نکتــه ســخنان خــود را بــه انتهــا بــرد 
کلــی در تبییــن نســبت قــدرت بــا هنــر در ایــن دوره ارائــه  کانســپت  یــک  

دهم.

رهبــر،  ایلنــاز  دکتــر  نشســت،  ســخنران  دومیــن  بــه  نوبــت  اینجــا  در 
گفتــار خــود را بــا  کــه  محقــق، مــدرس و پژوهشــگر دوره ساســانیان رســید 
کــرد. عنــوان »بازتــاب هنــر و قــدرت در دوره ساســانی« بــه حاضــران ارائــه 
وی در آغــاز ســخن اظهــار داشــت: در نگــرش بــه آثــار هنــری می تــوان 
کــرد و بــا نگاه هــای متفــاوت، پرســش های  از زاویه هــای متفــاوت نــگاه 
کــرد. نگــره »نســبت هنــر و قــدرت« هــم یــک پرســش  جدیــد مطــرح 
را  مشــروعیت  و  قــدرت  رابطــه  می خواهیــم  آن  در  کــه  اســت  جدیــد 
بدانیــم. هــدف تولیــد آثــار هنــری قطعــا متفــاوت اســت و کارکردهــای آن 

ــت. ــدرت اس ــغ ق ــا تبلی کارکرده ــن  ــی از ای ــت. یک ــوع اس ــم متن ه
کــه: دوره ساســانی در ایــن رابطــه دوره مهمــی  وی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه 
گفــت:  ــم،  ی ــادی میــان دیــن و سیاســت دار ی اســت چــون آمیختگــی ز
ــکه ها،  ــامل س ــم ش ی ــددی دار ــای متع ــار و نمونه ه ــانی، آث در دوره ساس
نقــش برجســته ها، ظــروف، موزائیک هــا، و...؛ امــا در بررســی مــا ســکه ها 
بیشــتر مــورد توجه انــد چــون هــر شــاهی در ایــن دوره بــه تشــخص فــردی 
گانــه بــرای خــود دارد و همچنیــن در دوره هایــی نیــز  رســیده و تاجــی جدا
ــم. امــا نقــش برجســته ها مشکلشــان  ی یــخ ضــرب ســکه ها را هــم دار تار

یــم  ندار از همــه شــاهان ساســانی نقش برجســته  اوال  کــه  اســت  ایــن 
کــه ایــن  و دیگــر اینکــه بیــن محققــان، توافــق و اجمــاع وجــود نــدارد 
کــدام پادشــاه تعلــق دارد. در هــر صــورت  نقش برجســته یــا ایــن ظــرف بــه 
در  ارزشــمندی  اطاعــات  قــدرت  بازتولیــد  در  می تواننــد  آثــار  همــه 

اختیــار مــا بگذارنــد.
و   قــدرت  تــوازن  بررســی  بــرای  دوران  بهتریــن  اینکــه  تبییــن  در  وی 
کــرد: در جاهایــی  مشــروعیت، دوره هــای بحــران اســت، خاطرنشــان 
کــه ایدئولــوژی شــاهانه دچــار ضعــف شــده و خــأ قــدرت رخ نمایانــده، 
ایــن بحــران در بازنمایــی آثــار هنــری، خــود را نشــان می دهــد یــا بــه بیــان 
دیگــر هــر تغییــری در نشــانه های بصــری، تغییــر در اذهــان و اندیشــه ها را 

بازتــاب و انعــکاس می دهــد.
کــه مهم تریــن مفهــوم  دکتــر رهبــر در ادامــه بــا اشــاره بــه اندیشــه شــهریاری 
کــه ریشــه در اندیشــه  در اندیشــه ساســانی و در ایــران باســتان اســت 
کــرد: در ایــن  کیــد  سیاســی و از آن طریــق در اندیشــه مذهبــی دارد، تا
ــتی(  ــن )زرتش ــاد دی ــروعیت را از نه ــمی، مش ــکل رس ــه ش ــاه ب دوره پادش

می گیــرد.
وی آنــگاه بــه بحران هــای سیاســی دوره ساســانی، از جملــه یکــی از 
کــه در کتــاب بندهشــن در بخــش  مهم تریــن آنهــا یعنــی بحــران مزدکیــان 
کــه هــزاره هــزاره بــه ایرانشــهر آمــد« اشــاره شــده، پرداخــت و  »گزندهایــی 
بــا مــرور ســیری از حــوادث پادشــاهی قبــاد و قدرت یابــی نجبــا و اشــراف 
و نهایتــا عــزل او توســط موبــدان، روی کار آمــدن جاماســب، قدرت یابــی 
گفــت:  مجــدد قبــاد، نگاهــی بــه ســکه های قبــاد بــا تــاج بــاش و... 
مشــروعیت دینــی بــا الگــوی »اهــدای دیهیــم« در ســکه های جاماســب، 
کــه در دوره  برجســته ترین نــوع مشــروعیت در دوره ساســانی بــوده اســت 
بــروز و اوج گیــری اغتشاشــات از جملــه در دوره جاماســب تجلیــات 
ایــن الگــو دیــده می شــود. البتــه پیشــینه چنیــن صحنــه ای در هنــر ایــران 
بی ســابقه نیســت بــرای مثــال در ســنگ نــگاره »آنــو بــا نــی نــی« شــاه 
گرفتــه چنیــن الگویــی دیــده می شــود  کــه در برابــر »ایشــتار« قــرار  لولوبــی 
و در دروه ساســانی آغــاز آن بــا ســنگ نگاره های اردشــیر اول ساســانی 
کــه در برابــر اهورامــزدا  در فیرزآبــاد، نقــش رجــب و نقــش رســتم اســت 

ــد. ــت می کن یاف ــم را از او در ــتاده و دیهی ایس
کارشــناس دوم نشســت، پایــان ســخن خــود را بــه تحلیــل  ســخنران و 
الگــوی اهــدای دیهیــم در ســنگ نگاره هــا بــا نمایــش تصاویــر و تحلیــل 
هــر یــک و بررســی ایــن الگــو در در ســکه های هرمــز اول، بهــرام دوم، قبــاد 

اول، اختصــاص داد.
پایــان بخــش نشســت، طــرح پرســش های حاضــران بــود کــه دو ســخنران 

و پژوهشــگر ایــن همایــش بــه آنهــا پاســخ گفتند.
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ــا  ــری ب ــاری و درودگ ــازی در معم گره  س ــر  ــاب هن کت ــی از  ــم رونمای مراس
همــکاری و مشــارکت انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی و فرهنگســتان 
ــزار  ــر برگ هنــر، عصــر چهارشــنبه، 21 آذرمــاه 1397، در فرهنگســتان هن

شــد.

کــه دکتــر حســن بلخــاری قهــی، دکتــر مهــدی حجــت،  در ایــن مراســم 
مهنــدس ســیدمحمد بهشــتی و مهدیــه شــفائی بــه ایــراد ســخنرانی 
ــر،  پرداختنــد؛ ابتــدا علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هن
ضمــن خوش  آمدگویــی بــه اســتادان حــوزه معمــاری و اعضــاء انجمــن 
گفــت: یکــی  آثــار و مفاخــر فرهنگــی، دانشــجویان و حاضــران در برنامــه 
از وظایــف ذاتــی و اساســی فرهنگســتان هنــر حمایــت، شناســایی، 
معرفــی و اشــاعه هنرهــای ســنتی بــه ویــژه در حــوزه معمــاری اســت. 
ــت  ــازی فعالی گره س ــوزه  ــادی در ح ی ــت ز ــتادان زبردس ــا اس ــور م کش در 
ــتادان  ــن اس ــی از ای ــه یک ک ــد  ــد آورده ان ــانی را پدی ــار درخش ــد و آث کرده ان
ــد بیــن نظــر و عمــل توفیــق  کــه در پیون برجســته مرحــوم شــفائی اســت 

ــی داشــته اســت. فراوان
ــاری  ــازی در معم گره  س ــر  ــاب هن کت ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــماعیلی در ادام اس
معمــاری  حــوزه  در  ارزشــمندی  اثــر  کتــاب  ایــن  گفــت:  درودگــری  و 
کــه توســط انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی منتشــر شــده  اســامی اســت 
و در فرهنگســتان هنــر رونمایــی می  شــود. ایــن مراســم بابــی اســت بــرای 
ــگ و  ــوزه فرهن ــه در ح ک ــی  ــا نهادهای ــر ب ــتان هن ــتر فرهنگس ــل بیش تعام

ــد. کشــور فعالیــت دارن هنــر 

کتاب استاد شفائی محصول تئوری و تجربه است
در ادامــه حســن بلخــاری قهــی، نویســنده، پژوهشــگر و عضــو هیئــت 
دوره  کــرد:  آغــاز  اینگونــه  را  خــود  ســخنان  تهــران،  دانشــگاه  علمــی 

رونمایی از کتاب هنر گره سازی در معماری و درودگری

استاد شفائی، پیروِز میداِن عمل و نظر
گره  ســازی در معمــاری و درودگــری تالیــف اســتاد  ســه جلــدی هنــر 
کتــاب ماننــد  ــه اســت. رویکــرد ایــن  شــفائی، محصــول تئــوری و تجرب
کــه دستشــان در  لــرزاده و مرحــوم پیرنیــا اســت  رویکردهــای مرحــوم 
کننــد.  کار بــود و ذهنشــان در پــرواز تــا بیــن عمــل و نظــر، تألیفــی ایجــاد 
گم شــده میــان صنعــت و هنــر و فنــون و  زیــرا پیونــد عمــل و نظــر، نقطــه 

مســائل تئــوری و نظــری در جامعــه ماســت.
گــره در هندســه  تعریــف  بــه  ادامــه ســخنان خــود  ایــن پژوهشــگر در 
از  گــره  داد:  ادامــه  و  پرداخــت  معمــاری  هنــر  در  هندســه  جایــگاه  و 
هندســه  حکمــت  و  علــم  نتایــج  از  گــره  اســت.  هندســه  مولــودات 
کــه در بخش  هــای مختلــف معمــاری و صنایــع دیگــر مــا حضــور  اســت 
کــه هندســه در هنــر معمــاری و همــه هنرهــای مــا دارد؛  دارد. نقشــی 
هیــچ علــم دیگــری نــدارد. نقــش هندســه هــم ســاختاری اســت هــم 
کتــاب فلســفه، هندســه و معمــاری تــاش  زیبایی  شــناختی. مــن در 
کــه  کــردم تــا جایــگاه هندســه را در میــان علــوم نشــان دهــم. علمــی 
می  توانــد مــا را از محســوس بــه معقــول برســاند، هندســه اســت. ادعایــی 
کــه بازتابــی از  یــم ایــن اســت  کــه در بــاب هنــر و معمــاری اســامی دار
عالــم اعلــی اســت و فــرم نیســت. از دیــدگاه فاســفه، هندســه نســبت 

وســیع میــان حکمــت، فلســفه و مباحــث عقلــی اســت.

ایــن اســتاد دانشــگاه بــا توجه به تقســیم بندی فلســفه از دیــدگاه یونانیان 
یــم.  گفــت: در تقســیم بندی یونانیــان، فلســفه علیــا، وســطی و ســفا دار
فلســفه علیــا بــه مجــرّدات محــض مثــل خــدا، روح و همــه چیزهــای 
غیرمــاّدی می پــردازد. فلســفه ســفلی بــه جهــان طبیعــت مثــل شــیمی 
کــه موضوعــش مــواّد محســوس اســت می پــردازد.  و فیزیــک و آنچــه 
فلســفه وســطی بیانگــر جهــان برزخــی میــان معقــوالت و محسوســات 
م ایرانــی، چهــار علــم 

ّ
اســت. از دیــدگاه فاســفه یونــان و حکمــای مســل

ــی  ــه ف ک ریاضیــات، هندســه، موســیقی و نجــوم، 
حــّد ذات، انتزاعــی، مجــّرد و اعتباری انــد؛ امــا بــر 
کــه مجــّرد محــض اســت،  خــاف فلســفه علیــا 
بــر  هندســه  دارنــد.  را  مــواد  بــر  حمــل  قابلّیــت 
اســاس دیــدگاه همــه حکمــای یونانــی و ایرانــی از 
مســلمان و غیــر مســلمان، مهم تریــن نردبــان ورود 

از محسوســات بــه معقــوالت اســت.

کار  ارزِش  بــودن،  ســرزمین  ایــن  اهــِل  تمنــای 
می دهــد نشــان  را  شــفائی  اســتاد 

شــورای  عضــو  شــیرازی،  بهشــتی  ســیدمحمد 
عالــی میــراث فرهنگــی و مشــاور عالــی شــورای 
ایــن  ســخنران  دیگــر  هنرمنــدان،  خانــه  عالــی 
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کــه در آثــار  گفــت: مــا وقتــی دربــاره هنرهــای اســامی و هنرهایــی  مراســم 
یــم، بحــث می  کنیــم بیشــتر  علمــای ایرانــی در صحنه  هــای مختلــف دار
بــه جنبه  هــای زیبایی   شناســی و معنایــی توجــه می  کنیــم. در حقیقــت 
کشــوری بــه انــدازه ایــران در پدیــد  کل ســرزمین  های اســامی، هیــچ  در 
گــوی  آمــدن آثــار هنــری نقــش نداشــته. فراوانــی آثــار هنــری در ایــران، 
کشــورهای اســامی ربــوده اســت. در ایــران  ســبقت و رقابــت را از دیگــر 
بیــش از یــک ســده پیــش، تفکیکــی بیــن هنــر و صنعــت وجــود نداشــته 
اســت؛ هــر چیــزی در ایــران زمینــی داشــته و آســمانی و مــا بایــد هــم زمین 
آن، هــم آســمان آن و هــم از زمیــن تــا آســمان آن را فتــح می کردیــم. بــرای 
کــه قدمــت بیــش از صــد  کــه هــر شــیء هرچنــد بــی ارزش،  همیــن اســت 

ــر هنــری شــناخته می شــود. ــه عنــوان یــک اث ســال دارد، ب
کتــاب اســتاد شــفائی بــه عنــوان یــک  وی در ادامــه ســخنان خــود بــه 
کتــاب  کــه دربــاره ایــن  گفــت: آن چیــزی  کــرد و  اثــر ارزشــمند اشــاره 
ارزشــمند شــایان بیــان اســت، توجــه بــه اصطاحــات و اســامی خــاص 
کــه نــزد اســتادان مرســوم بــوده  نقــوش ایرانــی اســت. حتــی اصطاحاتــی 
گذشــته 1700  کتــاب بیــان شده  اســت. در طــول ده ســال  نیــز در ایــن 
روســتا در جنــوب خراســان و سیســتان، خالــی از ســکنه شــده اســت. 
کافــی اســت فقــط یــک نســل، خالــی بــودن  مــا چــه از دســت داده ایــم؟ 
ــا را از  ــن مکان  ه ــام ای ــام تم ــد؛ ن کن ــدا  ــه پی ــکنه ادام ــتاها از س ــن روس ای
دســت می  دهیــم. چــون ثبــت و ضبــط نشــده  اند. دکتــر شــفائی یــادگار 
گذاشــت، زیــرا بســیاری از نام هــا و اصطاحــات  خوبــی از خــود بــه جــا 
گــر تمنــای اهــِل ایــن ســرزمین  کــرد تــا بــه آینــدگان برســد. ا و ... را مســتند 

کار مرحــوم شــفائی را می  فهمیــم. ــد، ارزش  ــه وجــود بیای ــودن در مــا ب ب

نظم، تعادل و تناسب، رمز موفقیت و ماندگاری هنر استاد شفائی
و  ارشــد  مدیــران  از  حجــت  ســیدمحمدمهدی 
بنیان گــذاران ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
گردشــگری ایــران در ایــن مراســم ضمــن  دســتی و 
اظهــار خوشــحالی از نخســتین تشــکیل محفــل 
بیــن فرهنگســتان هنــر و انجمــن میــراث فرهنگــی 
ــه  کتــاب، صــرف افتخــار ب گفــت: در انتشــار ایــن 
کافی نیســت. باید از ثروت  گذشــته و ورق زدن آن 
کنیــم. هنرمنــدان مــا  ملــی بهره  بــرداری و اســتفاده 
افــرادی مجّهــز بــه یــک جــواز ویــژه اعتقــادی بودنــد 
کــه بــا آن بــه خلــق اثــر هنــری می  پرداختنــد. وقتــی 
شــما وارد یــک بــاغ ایرانــی می شــوید، مختصــری 
کل بــاغ  کــم بــر  کــه ببینیــد، هندســه حا از بــاغ را 
را تجربــه می  کنیــد؛ امــا باغ هــای رم و ژاپــن ایــن 

یــد بــاغ را ببینیــد، آن را  کــه فرصــت دار توانایــی را ندارنــد. تــا جایــی 
اوج  ایــن  و  نمی  فهمیــد  را  آن  نبینیــد  را  بــاغ  باقــِی  گــر  ا و  می فهمیــد 

جهان  بینــی معمــاری ایرانــی اســت.
گفــت: زیبایــی یعنــی هــر چیــزی برابــر بــا  وی در ادامــه ســخنان خــود 
اصــل خــودش باشــد و بــا هندســه، هــر چیــزی برابــر بــا اصــل خــودش 
گرایــش مــا در درک میــراث  اســت. آنچــه امــروز در هنــر مــا، تفکــر مــا، 
کیفیــت زیســت در ایــن ســرزمین وجــود دارد، روح  فرهنگــی کشــورمان و 
کــه بــا هنــر دیگر ســرزمین ها  کــم بــر مجموعــه آن چیــزی اســت  معنــوی حا
متفــاوت اســت. مــا بایــد بــه ریشــه ها و اصــول و مبانــی اساســی آثــار 
کنیــم. چیســتی هنــر و مفهــوم، ادراک،  تاریخــی برگردیــم. نبایــد غفلــت 
راز  و  رمــز  تعــادل و تناســب،  کار و هنــر خــود، نظــم،  بــه  بــاور، عشــق 
موفقیــت و دلیــل پایــداری و مانــدگاری هنــر اســتادانی چــون شــعرباف، 

شــفائی، لــرزاده و ... اســت. 

پیوند عمیق هنر معماری با فرهنگ ایرانی
رونمایــی  مراســم  در  شــفائی،  اســتاد  مرحــوم  دختــر  شــفائی،  مهدیــه 
کتــاب پــدر ضمــن تقدیــر و تشــکر از حضــور اســتادان بنــام معمــاری 
و حاضــران بــه معرفــی آثــار و افتخــارات مرحــوم اســتاد جــواد شــفائی 
کــرده قدمــت طوالنــی  کتــاب تــاش  پرداخــت و ادامــه داد: پــدرم در ایــن 
هنــر معمــاری و درودگــری و پیونــد عمیــق هنــر معمــاری بــا فرهنــگ 

کنــد. ایرانــی را مطــرح 
در انتهــای مراســم، بــا حضــور حجت الســام محمــود دعایــی، اســتادان 
و چهره  هــای برجســته انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی و دختــر اســتاد 
گره  ســازی در معمــاری و  شــفائی، مجموعــه ســه جلــدی کتــاب هنــر 

درودگــری رونمایــی شــد.
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 نخستین دوره جشنواره اینترنتی مد و لباس »سی پال«، پنجشنبه 15 آذر 1397 در مجموعه فرهنگی  هنری آسمان گشایش یافت.
ــا  ــا رویکــرد حمایــت از هنــر ملــی و بومــی راه انــدازی شــده، عصــر پنــج شــنبه ب ــا حمایــت فرهنگســتان هنــر و ب کــه ب گشــایش ایــن جشــنواره  آییــن 
کشــاورزی، فریبــا الهوتــی،  حضــور معصومــه ابتــکار، معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده، ســید محمــد مجابــی، قائــم مقــام وزیــر جهــاد 
مدیــرکل حــوزه دفتــر معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده و ســجاد محمــد یــارزاده، سرپرســت معاونــت فرهنگــی هنــری فرهنگســتان هنــر  و 

کشــور در مجموعــه فرهنگی هنــری آســمان برگــزار شــد. همچنیــن طراحــان و عاقه منــدان بــه ایــن عرصــه هنــری از سراســر 
در ایــن مراســم معصومــه ابتــکار، ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور در جمــع پــر شــور و بــا نشــاط طراحــان و تولیدکننــدگان عرصــه مــد و لبــاس ایرانــی، 
کــه می بینــم اســتعداد، توانمنــدی و موفقیــت بــه عشــق ایــران و هنــر و هویــت ایرانــی در بیــن زنــان و مــردان هم وطــن مــوج می زنــد. گفــت: خوشــحالم 

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ایده پــردازی و خاقیــت در هنــر توضیــح داد: توجــه بــه هویــت ایرانــی بــرای نســل کنونــی و آینــده بســیار حائــز اهمیــت اســت 
کنیــم پوشــش و لبــاس، چــه بــرای زنــان و چــه  کــه نــگاه  یــم. بــه هــر جــای ایــران  و مــا زمینه هــای مختلفــی را در ایــن حــوزه در فرهنــگ اقواممــان دار
یــخ و تمــدن همــان قــوم اســت و ایــن پوشــش متاثــر از رســومات، باورهــا و همچنیــن جلوه هــای طبیعــت  بــرای مــردان، موضوعــی اســت کــه متاثــر از تار

هــر منطقــه اســت.
ــخ و همچنیــن اقتضــای روز،  ی گرفتــن ابزارهــای هویــت و تار ــا در دســت  کــه ب کار هنرمنــدان و طراحــان اســت  ــزود: ایــن  معــاون رئیــس جمهــور اف
کــه  کــرده و تحلیلگــران معتقدنــد  کننــد و آثارشــان را بــه میــدان بیاورنــد. خوشــبختانه بخــش خصوصــی در عرصــه اقتصــادی خــوب ورود  طراحــی 
کنونــی تولیــد لبــاس ایرانــی آســیب نخواهــد دیــد؛ بلکــه رشــد هــم خواهــد داشــت و مــورد اســتقبال و توجــه بــازار داخلــی و حتــی  نــه تنهــا در شــرایط 

کاالی ایرانــی اســت«، قــرار دارد. کــه »حمایــت از تولیــد ملــی و  بازارهــای صادراتــی خواهــد بــود و ایــن در امتــداد عنــوان ســال 
کوچــک و متوســط و حتــی بــزرگ را شــکل داد، بــه  کارهــای  کســب و  کــرد و  کار آفرینــی محســوب  وی بــا ذکــر اینکــه می تــوان ایــن فعالیت هــا را 
کــه مــورد توجــه معاونــت  گفــت: حمایــت از لبــاس اقــوام و لباس هــای ســنتی ایرانــی از موضوعاتــی اســت  اهمیــت توجــه بــه لبــاس اقــوام پرداخــت و 
ــرای  ــازی ب ــه الگو س ــروز ب ــه ام ــا در جامع ــال م ــن ح ــت. در عی ــی اس ــت زن ایران ــه هوی ــه ب ــئله توج ــی آن مس ــل اصل ــوده و دلی ــواده ب ــور خان ــان و ام زن

ــر باشــد. کــه عرصــه مهمــی اســت، بســیار در ایــن مســئله می توانــد موث جوانانمــان نیازمندیــم و عرصــه مــد و لبــاس، 
کشــور، بــه نشــاط و بالندگــی در  کــه بــا اشــاعه فرهنــگ بومــی هــر منطقــه و پوشــیدن لبــاس اقــوام مختلــف در اســتان های  کــرد  وی ابــراز امیــدواری 
گام هــای  کــه بــا  یــم  کنیــم و امیدوار کــه از ایــن فعالیت هــا حمایــت و پشــتیبانی  جامعــه کمــک شــود و ادامــه داد: مــا در دولــت وظیفــه خــود می دانیــم 
کاالهــا در عرصه هــای ملــی و بین المللــی دارنــد، روز بــه روز  کــه هنرمنــدان و طراحــان و تولیدکننــدگان و همینطــور عرضه کننــدگان ایــن  اســتواری 

شــاهد پیشــرفت و ســربلندی جامعه مــان در ایــن زمینه هــا باشــیم.

نخستین جشنواره مد و لباس سی پال
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  تقدیر از برگزیدگان جشنواره سی پال در آسمان
آییــن اختتــام جشــنواره اینترنتــی مــد و لبــاس »ســی پال« بــا اعــام برگزیــدگان در بخش هــای مختلــف، عصــر جمعــه 23 آذرمــاه در مجموعــه فرهنگی 

هنــری آســمان فرهنگســتان هنر برگزار شــد.
یان، معــاون امــور اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری  کشــور، ولــی اهلل شــجاع پور کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس  در ایــن مراســم حمیــد قبــادی، دبیــر 
کاظمی دینــان، رئیــس انجمــن روابــط عمومــی  تهــران، ســجادمحمد یــارزاده، سرپرســت معاونــت فرهنگــی هنــری فرهنگســتان هنــر، ســیدغامرضا 

کشــور، حضــور داشــتند. کارآفریــن برتــر  کشــور و مهــدی صفایــی،  کارآفریــن  ایــران، هومــن زنگنــه، رئیــس انجمــن خیریــن 
کلونــی مشــترک،  کــه بــا تشــکیل یــک  کــرد  کیــد و ابــراز امیــدواری  ســجادمحمد یــارزاده در ایــن مراســم بــر تشــابه میــان دو حــوزه لبــاس و معمــاری تأ
بتــوان بــه معرفــی ظرفیت هــای هــر دو حــوزه و اشــتراکات میــان آن دو پرداخــت و افــزود: لبــاس و معمــاری نشــانه شــخصیت مــردم ایــن مــرز و بــوم 
گیــری از الگوهــای خودمــان، در ایــن عرصــه  زبانــی بین المللــی  کــرد بــه شــخصیت واقعــی فرهنگــی ایرانــی بازگردیــم و بــا بهــره  اســت و بایــد تــاش 

کنیــم. پیــدا 
حمیــد قبــادی، دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور، نیــز در ســخنانی بــا تقدیــر از تاش هــای برگزارکننــدگان نخســتین جشــنواره اینترنتــی مد 
یــداد بــا تــاش فرزنــدان ایران زمیــن و بــدون کمــک  کــه ایــن رو گفــت: آزمــون بســیار مهمــی را پشــت ســر گذاشــتیم و تبریــک می گویــم  و لبــاس ســی پال 
بخــش دولتــی و یــا نهــاد عمومــی شــکل گرفــت و امیــدوار هســتیم بــه زودی شــاهد ثمربخشــی ایــن نهــال جدیــد در عرصــه مــد و لبــاس باشــیم. صــرف 

کــه ممکــن اســت بــه هــر رخــدادی وارد باشــد، در مجمــوع امــروز اتفــاق بزرگــی را در عرصــه مــد و لبــاس شــاهد هســتیم. نظــر از نقدهایــی 
کــه بــا تقدیــر از حضــور و حمایــت  خاتــون شــهبازی، دبیــر نخســتین جشــنواره اینترنتــی مــد و لبــاس ســی پال، از دیگــر ســخنرانان ایــن مراســم بــود 
کردیــم تصویــر  گفــت: ســی پال بــا پشــتوانه و اندوختــه ســی ســال تجربــه رقــم خــورد و تــاش  یــداد  گــرم فعــاالن مــد و لبــاس و تشــریح برنامه هــای ایــن رو
یــم  یــم. پشــتوانه های فرهنگــی ایــران قابلیــت به روزرســانی دارنــد و امیدوار گذار بهتــری از فرهنــگ و هنــر ایرانــی را در ایــن عرصــه در معــرض نمایــش 

بــا انســجام، برنامه ریــزی و اســتراتژی خــاص، آینــده بهتــری را در عرصــه مــد و لبــاس رقــم زنیــم.
ــا  ــر لــزوم همراهــی هــر چــه بیشــتر شــهرداری ب کیــد ب ــا تأ ولــی اهلل شــجاع پوریان، معــاون امــور اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران، در ســخنانی ب
عرصــه مــد و لبــاس اســامی ایرانــی، قــول تأســیس مــوزه مــد و لبــاس را در آینــده ای نزدیــک در منطقــه ای درخــور، بــه فعــاالن ایــن حــوزه داد. همچنیــن 

بنــا شــد دومیــن جشــنواره مــد و لبــاس ســی پال در مجموعــه بــرج میــاد بــا ظرفیــت میزبانــی بیشــتر برگــزار شــود.
ــه بخــش طراحــی لبــاس  ــار ب کــه بخــش عمــده آث گذاشــته شــد  ــه نمایــش  ــر ب در نخســتین جشــنواره اینترنتــی مــد و لبــاس ســی پال؛ بیــش از 500 اث

ــت. ــاص داش اختص
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دوســاالنه مجســمه های شــهری، ششــمین دوره خــود را بــا نمایــش »مجســمه هایی بــرای یــک شــهر« در مجموعــۀ صبــای فرهنگســتان 
کرد. هنــر برگــزار 

در آییــن گشــایش ایــن دوســاالنه کــه جمعــه 9 آذر در نگارخانه هــای خیــال و آیینــه بــا حضــور و اســتقبال چشــمگیر عاقه منــدان برگزار 
یــادی از هنرمنــدان و چهره هــای نــام آشــنای مجسمه ســازی و حجم حضور داشــتند. شــد، مســئوالن شــهری پایتخــت و شــمار ز

کمیســیون فرهنگــی  دکتــر برزیــن ضرغامــی، رییــس ســازمان زیباســازی شــهرداری تهــران، دکتــر محمدجــواد حق شــناس، رییــس 
شــورای شــهر تهــران، ســید مجتبــی موســوی، معــاون فرهنگی هنری زیباســازی و شــماری 

دیگــر از مســئوالن و مدیــران شــهری از حاضــران در ایــن مراســم بودنــد.
در میــان هنرمنــدان حضــور یافتــه در گشــایش ششــمین دوســاالنه نیز، چهره های برجســته 
باســابقه ای چــون حمیــد شــانس، جعفــر نجیبــی، مرتضــی نعمت اللهــی، محمــود  و 
ــر  کیــوان پــور نصری نــژاد، شــعله هژب کامبیــز صبــری،  ــر ابراهیمــی، محســن ناصریــان،  هژب

ــد. ــم می خوردن ــه چش ــی و.... ب ابراهیم

ششمین دوره دوساالنه مجسمه های شهری
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بــه  و  شــد  برگــزار  یادبــود  بخــش  ســه  در  امســال  ششــم،  دوســاالنه 
کــه هــر ســه نیــز  نکوداشــت ســه اســتاد و هنرمنــد فعــال در ایــن حــوزه، 
کارل اشــامینگر هنرمنــد  به تازگــی درگذشــته اند، اختصــاص یافــت. 
کــه طراحــی ســازه های فلــزی و نمــای میــدان  کن ایــران  آلمانــی تبــار ســا
امــام حســین )طــرح جدیــد( از یادگارهــای او در تهــران اســت؛ زنــده یــاد 
کــه تندیــس بــزرگان هنــر و فرهنــگ  رضــا امیــر یاراحمــدی مجسمه ســاز 
کشــور و نیــز مرمــت مجموعــه مجلــس شــورای ملــی  ایــران در سراســر 
میــراث مانــدگار اوســت؛ همچنیــن زنــده یــاد محســن وزیــری مقــدم، 
هنرمنــد مجسمه ســاز، نقــاش و طــراح و پژوهشــگر و صاحب نظــر هنــری 
ایرانــی، ســه هنرمنــدی  نوگــرای  از چهره هــای پیشــرو جنبــش هنــر  و 
بودنــد کــه شــروع نمایشــگاه بــا یادبــود و نمایــش تصاویــر آثار ماندگارشــان 

ــود. همــراه ب
 در ادامــه، 61 اثــر منتخــب و راه یافتــه بــه ششــمین دوســاالنه، رونمایــی 
کــه از میــان بیــش از 900 اثــر در مرحلــه اول و ســپس 280 اثــر در  شــد 
بــرای ارائــه در ایــن بــی ینــال برگزیــده شــده اند. از میــان  مرحلــه دوم 
کیفیــت ســاخت، نــوع نگــرش و نیــاز  ایــن 61 اثــر، 15 طــرح بــر اســاس 

منطقــه ای، انتخــاب نهایــی شــده و اجــرا می شــوند.
نمایشــگاه ششــمین دوســاالنه مجســمه های شــهری بــا ارائــه نمایــی 
گرایش هــا و رویکردهــا در پیونــد هنــر مجســمه و حجــم بــا  از تازه تریــن 
زندگــی - مــکان- فضــا و نمــای شــهر و زیســت جمعی در شــهر، تــا 5 دی 

گالری هــای خیــال و آیینــه مؤسســه صبــا میزبــان عمــوم عاقه منــدان  در 
کننــدگان بــود. و بازدیــد 

پیــروز حناچــی شــهردار تهــران: »هنــر در شــهر« را بــه شــکل جــدی 
می کنیــم تعقیــب 

شــهری  مجســمه های  دوســاالنه  ششــمین  اختتامیــه  در  همچنیــن 
گیــر بــه محوریت  تهــران، شــهردار تهــران، از سیاســت رویکــرد جــدی و فرا

ــر داد. ــر در مدیریــت نظــام شــهری خب هن
حضــور  بــا  کــه  دوســاالنه،  ایــن  اختتامیــه  در  حناچــی  پیــروز  دکتــر 
کبــر نیکانپــور، ایــرج راد، لیلیــت  هنرمندانــی چــون ســعید شــهاپور، ا
بــر  شــد،  برگــزار  و...  معاصــر(  مجسمه ســازی  )پیش کســوت  تریــان 
کــرد  کیــد  ضــرورت توجــه جــدی بــه مقولــه هنــر در شــهر و هنــر شــهری تا
گیــر در  و از پیگیــری ایــن سیاســت بــه شــکل عملیاتــی، متمرکــز و فرا

مدیریــت جدیــد شــهر تهــران خبــر داد.
کــرد: درک زیبایــی و آفرینــش هنــری در مدیریــت نظــام  وی خاطرنشــان 
ــی  ــه فضاهای ک ــرا  ــد. چ ــخصی بیاب ــف مش ــگاه و تعری ــد جای ــهری بای ش
و همچنیــن  اســت  بــا هنــر  کن در شــهر  انســان ســا تعامــل  بســتر  کــه 
کمــک  یادمان هــای هنــری شــهری هــم بــه آرامــش شــهروندان از آالم 
گاهــی و ادراک هنــری  می کنــد و هــم مایــه تلطیــف روحــی و  ارتقــای آ
یکــرد را بــه شــکل جــدی دنبــال  آنــان اســت. بــه همیــن خاطــر  مــا ایــن رو

ــرد. ک ــم  خواهی
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مولود زندی نژاد

یــخ خوشنویســی اســامی، عصــر 24 آذرمــاه  مــورد  آراء، نظریــات و تار
ــت. گرف ــرار  ــی ق ــث و بررس بح

زیبــای  هنرهــای  پردیــس  همــت  بــه  کــه  تخصصــی  نشســت  ایــن 
دانشــگاه تهــران و دانشــکده الهیــات و معــارف اســامی و بــا مشــارکت 
فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد، در دو نشســت تخصصــی بــا اجــرای فریبــا 
پــات، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه الزهــرا، بــه بررســی ســیر تحــول 

اســامی اختصــاص داشــت. خوشنویســی 
کریمــی نیــا، پژوهشــگر مطالعــات  در ابتــدای ایــن نشســت مرتضــی 
قرآنــی، بــه ارائــه مقالــه خــود بــا عنــوان »مســائل اصلــی در پیدایــش، 
کهــن در آرای فرانســوا دروش«  کوفــی  تنــوع و تحــول خطــوط حجــازی و 
کهن تریــن نگاشــته های عربــی امــروزه از  پرداخــت و اظهــار داشــت: 
ســنگ نوشــته های باقیمانــده از عصــر جاهلــی و آغــاز اســام نشــان 
کنونــی پیــش از اســام بــه صورتــی ابتدایــی وجــود  می دهنــد خــط عربــی 

کار می رفتــه اســت. داشــته و در آن نقطــه نیــز بــه 
افــزود:  قرآنــی  نوشــته های  بــرگ  قدیمی تریــن  خصــوص  در  وی 
قدیمی تریــن بــرگ نوشــته های قرآنــی بــه صــورت مایــل بــه ســمت راســت 
کــه در آنهــا نیــز ســادگی، عــدم تزیینــات خــط و  ــد.  ــه خــط حجازی ان ب
کتابــت، غرائــب و اســتثناهای  تذهیــب، بی نظمــی در ســطربندی و 

نگارشــی و مــواردی از ایــن دســت بســیار مشــهود اســت.
کتــاب قرآن هــای عصــر امــوی، در خصــوص نگارش خــط کوفی  مترجــم 
کــرد: از اواخــر قــرن نخســت و اوایــل قــرن  کتابــت قــرآن خاطــر نشــان  در 
دوم هجــری، خطــی موســوم بــه کوفــی در کنــار خــط حجــازی در کتابــت 
کوفــی ویژگی هــای خــط حجــازی تغییــر  کار رفــت. در خــط  قــرآن بــه 
ــواع مختلفــش  ــا ان ــا ســبک عباســی ب کوفــی ی کــرد. ایــن ســبک از خــط 
کــم تــا پایــان قــرن چهــارم بــه صورت هــای مختلــف شــش گانه در  دســت 

گاه در متــون غیــر قرآنــی رواج داشــت. کتابــت قــرآن و 
ــه ای  گون ــه  کام خــود ب ایــن پژوهشــگر حــوزه مطالعــات قرآنــی در ادامــه 
کــه از  کــرد  از خــط موســوم بــه »ســبک جدیــد« یــا »کوفــی ایرانــی« اشــاره 
اواخــر قــرن ســوم هجــری پدیــد آمــد و انــواع آن تــا پایــان قــرن ششــم هجــری 
کاربــرد داشــت. وی در ادامــه بــه نمونه هایــی پرداخــت  در قرآن نویســی 
کــه ترکیبــی از »خوشنویسی ــ نقاشــی« اســت،  کــه عناصــری از نگارگــری، 

کار رفتــه. در آنهــا بــه 
طبــاع«  یاســر  دیــدگاه  از  مقلــه  ابــن  ابداعــات  کامی سیاســی  »ابعــاد 
یــار، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر بــود.  عنــوان مقالــه ای از امیــر ماز
وی عمومــا خوشنویســی اســامی را دارای ذاتــی فراتاریخــی و تحــوالت 
کــه در  فــردی خوشنویســان دانســت  نبــوغ و خاقیــت  آن را حاصــل 
گشــوده اند.  را  راه هــای جدیــدی  اســامی  کلــی معنویــت  چارچــوب 
ــت  ــامی پرداخ ــر اس ــرداز هن ــاع، نظریه پ ــر طب ــکار یاس ــه آراء و اف ــگاه ب آن
گفــت: یاســر طبــاع نگاهــی تاریخــی بــه هنــر اســامی دارد. او معتقــد  و 
»خــط  پیدایــش  بــه  کــه  خوشنویســی  در  ابن مقلــه  ابداعــات  اســت 

خوشنویسی، نظریه و  تاریخ 
کامــی اشــعری  منســوب« منتهــی شــد، در ارتبــاط مســتقیم بــا اندیشــه 

ــود. ــت ب ــتگاه خاف ــدید دس ــت ش ــورد حمای ــه م ک ــت  ــرار داش ق
مقلــه  ابــن  افــزود: خــط جدیــد  ادامــه  در  هنــر  فلســفۀ  پژوهشــگر  ایــن 
ایدئولــوژی دســتگاه خافــت را تجســم می بخشــید و در تقابلــی آشــکار 
کوفــی  بــا دیگــر ســبک های خوشنویســی و بــه خصــوص ســبک مســلط 
گذشــته  کامــی رقیــب یــا  کــه در ارتبــاط بــا اندیشــه های  قــرار داشــت 
نمایندگــی  را  مخالــف  سیاســی  جریان هــای  و  بودنــد  گرفتــه  شــکل 

می کردنــد.
کــه طبــاع در ایــن زمینــه انجــام داده،  بــه پژوهش هایــی  یــار  امیــر ماز
کــرد: طبــاع بــا بررســی چگونگــی پیدایــش خــط  پرداخــت و تصریــح 
منســوب از خطــوط پیشــین و نشــان دادن ارتبــاط ویژگی هــای ایــن خــط 
گمــان می کنــد زمینه هــای اصلــی شــکل گیری ایــن  کام اشــعری  بــا 
تحــول اساســی را در خــط بــه دســت داده اســت. دســتگاه خافــت بــه 
عنــوان حامــی اصلــی هنــر در دوران مــورد بحــث و شــخص ابــن مقلــه، 
کــه جایــگاه سیاســی قابــل توجهــی در ایــن دســتگاه داشــت، بــا ایجــاد 
خــط منســوب و حمایــت از آن؛ رویکــرد کامــی و سیاســی خاصــی را که 
مایــه اصلــی جنــگ قــدرت سیاســی و مذهبــی بــود، نمایندگــی و تبلیــغ 

می کــرد.
ولــی اهلل  تخصصــی  نشســت  ایــن  نخســت  بخــش  ســخنران  آخریــن 
کــه  ــود  کاووســی، عضــو هیئــت علمــی بنیــاد دایرة المعــارف اســامی ب
ــش  ــر و پیمای ــیا بل ــور: ش ــِس منش ــی از پ ــوان »نگاه ــا عن ــود را ب ــۀ خ مقال
کــرد. وی در مقدمــه ســخنان خــود بــه  چندوجهــی هنــر خــط« ارائــه 
گرفتــه پرداخــت  کنــون صــورت  کــه در زمینــۀ خوشنویســی تا مطالعاتــی 
ــای  ــرش در زیربن ــگاه معتب ــم جای ــه رغ ــی ب ــت: خوشنویس ــار داش و اظه
ــا  ــده. ن ــخ هنــر جــا مان ی تمــدن اســامی، از قافلــۀ مطالعــات معاصــر تار
ــا خــط عربی ــ فارســی شــاید نخســتین مانــع  آشــنایی دانشــوران غربــی ب

ــود. ــه ایــن عرصــه ب ورود ب
جاماندگــی  عوامــل  از  دیگــر  یکــی  اســامی،  هنــر  پژوهشــگر  ایــن 
ــا دیگــر  ــر ب خوشنویســی در مطالعــات هنــر اســامی را همراهــی ایــن هن
ــا  ــی ب ــر خوشنویس ــگی هن ــی همیش ــه داد: همراه ــت و ادام ــا دانس هنره
دیگــر محمل هــای هنــر اســامی از معمــاری تــا نگارگــری و هنرهــای 
هنرهــا  دیگــر  فهــم  حاشــیۀ  بــه  همــواره  را  آن  در  کاوش  صناعــی، 
کتاب آرایــی  کتیبه نــگاری و  کشانده اســت. چنان کــه انبــوه تحقیقــات 

نشناســانده اند. جایگاهــش  ســزاوار  را  هنــر  ایــن  هرگــز 
کتــاب خوشنویســی اســامی در ادامــه بــه پژوهش هــای شــیا  مترجــم 
هنــر  مــورخ  بلــر،  شــیا  افــزود:  و  پرداخــت  خوشنویســی  حــوزۀ  در  بلــر 
ــامی  ــی اس ــدۀ خوشنویس ــکل دهن ــزاء ش ــا اج ــرد ت ک ــش  کوش ــامی،  اس
کارش  ــل  ــد و حاص ــم بچین ــار ه کن ــر در  کل نگ ــر و  ــی تجزیه گ ــا نگاه را ب

کتــاب خوشنویســی اســامی اســت.
گلچیــن  مهــدی  ســخنرانی  بــا  تخصصــی  نشســت  ایــن  دوم  بخــش 
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عارفــی، مترجــم و مــورخ هنــر و معمــاری اســامی، 
ماهیــت  از  پرســش  و  »گرابــار  خصــوص  در 

ــار در  گراب خوشنویســی« آغــاز شــد. وی بــه مواجهــه 
بــا مقولــه خوشنویســی در جهــان اســامی  مواجهــه 

دو  گرابــار  گفــت:  و  پرداخــت  او  پرســش های  طــرح  و 
پرســش اساســی را مطــرح می کنــد. نخســت آنکــه جایــگاه 

ــه  ــر آنک ــت و دیگ ــامی چیس ــای اس ــرۀ هنره ــی در دای خوشنویس
چــه چیــز در خوشنویســی آن را از نوشــتن صــرف جــدا می کنــد و بــه 

می رســاند؟ هنــر  مرتبــۀ 
کتــاب  معمــاری متقــدم مســلمانان در ادامــه افــزود: در مســیر  مترجــم 
گــون  گونا کنــدوکاو در هنرهــای  گرابــار بــه  یافتــن پاســخ ایــن پرســش ها، 
یــخ جامعــه  عالــم اســام می پــردازد و نســبت هــر یــک از آنهــا را بــا تار
نخســتین  ســده های  در  ویــژه  بــه  او  بررســی  می ســنجد.  مســلمان 
کــه دوران پیدایــش ســنت های هنــری ایــن فرهنــگ بــود، او را  اســامی، 
بــه نتایجــی در ماهیــت هنــر و نســبت هنــر و جامعــه می رســاند و بــرای 
گرابــار پرســش های تــازه ای بــه دســت می دهــد. پرســش هایی چــون: 
خوشنویســی چــه جایگاهــی دارد؟ آیــا توانایــی خوانــدن متــن بــر میــزان 
ــا اصــوال بدیــن معنــا  ــر اســت؟ و آی لــذت مخاطــب از خوشنویســی موث

کار اســت؟ مخاطبــی در 
کــه  کتیبه هــا و نمونه هــای خوشنویســی ،  عارفــی بــا ارائــه تصاویــری از 
کــه محتــوای  گرفــت  کار رفتــه، نتیجــه  در معمــاری بناهــا و مســاجد بــه 
گرایــش مخاطبــان تاثیــری نــدارد؛ بلکــه فرم هــا و وجــه  خوشنویســی در 

کــه آن را جــذاب می کنــد. ــر اســت  زیبایــی اث
و  شــیمل  آنه مــاری  خوشنویســی:  بــه  پدیدارشناســانه  »رویکــرد 
عضــو  خندق آبــادی،  حســین  مقالــه  عنــوان  اســامی«  خوشنویســی 
کــه در ایــن نشســت  هیئــت علمــی بنیــاد دایرة المعــارف اســامی، بــود 
کــرد. وی بــه روش مــورد اســتفادۀ آنه مــاری شــیمل در پژوهش هــای  ارائــه 
گفــت: آنه مــاری شــیمل بــرای رســیدن بــه  کــرد و  هنــر اســامی اشــاره 
فهــم و شــناختی بهتــر از فرهنــگ اســامی رهیافــت پدیدار شناســانه 
یــش  را بســیار مناســب می دانــد و در ایــن راه از شــیوۀ اســتادش فریدر

هایلــر، پدیدارشــناس و مــورخ آلمانــی، پیــروی می کنــد.
وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: شــیمل بــه مــدد پژوهــش اســتقرایی 
بــه  مختلــف  مکان هــای  و  زمان هــا  در  خوشنویســی  پدیــدۀ  دربــارۀ 
کــرد و مهم تریــن  الیه هــای درونــی نهــان در پــس آثــار خوشنویســانه نفــوذ 
پیــش  نهــادن  کنــار  را  خوشنویســی  پدیــدۀ  عمــق  بــه  نفــوذ  محمــل 
ــا ذهنیــات صاحــب  ــی ب ــه نوعــی همدل ــرای نیــل ب فرض هــای نظــری ب

اثــر خوانــد.
شــیمل  پژوهش هــای  بــه  ادامــه  در  تعالــی  و  منطــق  کتــاب  مترجــم 
پرداخــت و افــزود: شــیمل بــا حضــور همیشــگی در موزه ها و جشــنواره ها 
گــون  گونا شــیوه های  می کوشــد  اســامی،  تاریخــی  مکان هــای  و 

خوشنویســی اســامی و ســیر تحول و پیشــرفت خط 
گرایش هــای نویــن  ــا  کوفــی نخســتین ت عربــی را از 
خوشنویســی در ســرزمین های مختلــف اســامی 
بــه  کنــد. روش پدیدارشناســانه شــیمل  بررســی 
در  بســیار  کنــدۀ  پرا مطالــب  تــا  می کنــد  کمــک  او 
فرهنگــی  متفــرق  اجــزای  پــاره ای  صرفــا  را  خوشنویســی  مــورد 
ــر از شــرایط بیرونــی شــکل  کــه در دوره هــا و مکان هــای مختلــف متاث
کــی  ــد، در نظــر نگیــرد؛ بلکــه آنهــا را پدیده هــا و نشــانه هایی حا گرفته ان

از حقیقتــی نهــان در دل آنهــا بدانــد.
کــرد  یافــت  کــه شــیمل از تحقیقــات خــود در ــه نتایجــی  ــان ب وی در پای
کنــکاش در آثــار عارفــان و اشــعار شــاعران بــرای  گفــت:  پرداخــت و 
پرده برداشــتن از وجــوه رازوارگــی حــروف و بهره جویــی از صــور خیــال 
ــکیل  ــیمل را تش ــای ش ــم از پژوهش ه ــی مه ــعر بخش ــی در ش خوشنویس
فوایــد  از  فــارغ  کــه  می دهــد؛ همیــن ســلوک پژوهشــی شــیمل اســت 

بســیار علمــی جذابیتــی خــاص بــه نوشــته های او می بخشــد.
ســخنران پایانــی محمــد فدایــی، دبیــر اجرایــی ایــن نشســت تخصصــی 
کــه مقالــه خــود را بــا عنــوان »مفهــوم خوشنویســی در رســاله های  بــود 
کــرد. وی رســاله های  فارســی و آرای پژوهشــگران هنــر اســامی« ارائــه 
فارســی خوشنویســی را مهم تریــن منابــع بــرای فهــم پیشــینیان از مفهــوم 
ــو رســاله های  گفــت: در پرت خوشنویســی و مصداق هــای آن دانســت و 
ــوم در دل  ــن مفه ــول ای ــه تح ــوان ب ــه می ت ک ــت  ــی اس ــی خوشنویس فارس

ــرد. یخــی پی ب تغییــرات نظــری و اندیشــگی هــر دورۀ تار
گفــت: در  کــرد و  وی بــه ســیر نظــری رســاله های خوشنویســی اشــاره 
بررســی ســیر نظــری رســاله های خوشنویســی، اهمیــت مفهــوم اصــول در 
تعریــف مفهــوم خوشنویســی و شــکل گیری زیبایی شناســی خــاص آن 
آشــکار می شــود. در بعضــی از ایــن رســاله ها بــه صراحــت بــه اختــاف 
یافتــه می شــود  در اصــل خــط اشــاره شــده اســت و بــا بررســی دقیق تــر در
یــخ دو معنــای متفــاوت )عــام و خــاص( داشــته  کــه اصــول در طــول تار

اســت و اجــزای آن توقیفــی و تعــداد آنهــا هرگــز ثابــت نبــوده اســت.
ایــن پژوهشــگر هنــر اســامی در ادامــه ســخنان خــود افــزود: خوشنویســان 
بــرای  و  نبوده انــد  بی تفــات  اختاف هــا  ایــن  بــه  نســبت  گذشــته  در 
گاه حتــی از اصطاحاتــی همچــون »حســن و قبــح عقلــی«  تبییــن آنهــا 
ــد. بعضــی از پژوهشــگران غربــی هــم  ــودن« بهــره برده ان ــا »ســماعی ب و ی
کــه بــه خوشنویســی پرداخته انــد بــه ایــن مســائل التفــات نشــان داده 
گــون هنــر اســامی  گونا و بــرای تعییــن هویــت خطــوط متنــوع در آثــار 
در  آنهــا  نظــری  رویکردهــای  بررســی  کرده انــد.  ارائــه  پیشــنهادهایی 
نوع شناســی ایــن مجموعــۀ خطــوط می توانــد فهــم آنهــا را از خوشنویســی 

روشــن ســازد.
ــا  ــه آنه ــاتید ب ــه اس ک ــود  ــران ب ــش حاض ــت پرس ــن نشس ــش ای ــان بخ پای

پاســخ دادنــد.
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در هجدهمیــن نشســت از سلســله  نشســت های »درونمایه هــای هنــر معاصــر« بــا عنــوان »نقــد نهــادی در 
کــه عصــر یکشــنبه 25 آذر در پژوهشــکده هنــر برگــزار شــد؛ دکتــر هلیــا دارابــی بــه بازگشــایی  هنــر معاصــر« 

گســتره ای از جهــان تــا ایــران، پرداخــت. کارنامــه نقــد نهــادی در هنــر معاصــر در 
ــه معرفــی ســخنران  کمیتــه هنــر معاصــر پژوهشــکده هنــر، ب ــر  در ابتــدای نشســت دکتــر امیــر نصــری، مدی
نشســت و آثــار و  فعالیت هــای او در ایــن ســال ها در حــوزه نقــد و پژوهــش هنــری پرداخــت. ســپس هلیــا 
ــا عنــوان »نقــد  ــه طــرح مباحــث خــود ب دارابــی، دکتــرای پژوهــش هنــر و نویســنده و صاحب نظــر هنــری، ب

نهــادی در هنــر معاصــر« پرداخــت.
کــرد و او را از  هلیــا دارابــی در ابتــدا ســخن خــود را بــا یــاد هنرمنــد و هنرپــژوه فقیــد، احمدرضــا دالونــد، آغــاز 
منتقــدان پــرکار در حــوزه هنــر تجســمی در ســال های پــس از انقــاب برشــمرد و از فعالیت هــای او در ایــن 

کــرد. زمینــه یــاد 
کــرد و ادامــه داد: در ایــن بحــث  وی ســپس »نقــد نهــادی« را رویکــردی در جریــان هنــر معاصــر معرفــی 
کلــی از ایــن رویکــرد ارائــه دهــم و نمونه هایــی از آن را در هنــر غــرب بــه صــورت تاریخــی و  می کوشــم تعریفــی 

ــر و ســپس مصادیــق آن را در هنــر ایــران نشــان دهــم. ــا نمونه هــای جدیدت کاســیک ت
گفــت: یکــی از ریشــه های ایــن جریــان، هنــر  وی در بیــان خاســتگاه های نقــد نهــادی در هنــر غــرب 
ــای 60 و  ــه از دهه ه ک ــت  ــرب اس ــر غ ــخص در هن ــان مش ــک جری ــادی، ی ــد نه ــود. نق ــرب ب ــرا در غ مفهوم گ

70 آغــاز شــده.
کــه هنــر معاصــر را از هنــر مــدرن تفکیــک می کنــد  ســخنران نشســت ســپس بــا اشــاره بــه بن مایه هایــی 
یــادآور شــد: هنرمنــدان معاصــر در چنــد حیطــه بــه نفــی اصــول هنر مــدرن بصــری پرداخته اند. در نخســتین 
کردنــد عینیــت مــادی رســانه هایی مثــل نقاشــی و  رهیافــت، هنرمنــدان مفهوم گــرا و پســامفهوم گرا ســعی 
کننــد. دومیــن مقولــه عبــارت بــود از  گــذرا و آثــار هنــری فناپذیــر نفــی و نقــد  مجسمه ســازی را بــا اجراهــای 
کیفیــت  کلــی و عــام از  نفــی رســانه ویژگی و عــدم پایبنــدی بــه یــک رســانه مشــخص؛ بنابرایــن یــک ادراک 
ــد.  کارمــاده را از طریــق اشــکال مختلــف مینی مالیســم و  جنبش هــای هنــری بینابینــی زیــر ســوال بردن و 
ــر  ــا »اتونومــی« اث ــود. نفــی خودمختــاری ی ــار هنــری ب ــا »بصریــت« در آث ــه؛ نفــی »ویژوالیتــی« ی ســومین مقول
کــه متعاقــب آن مفاهیمــی چــون: خودجوشــی، خودانگیختگــی و الهــام زیــر  هنــری، چهارمیــن مقولــه بــود 

ســوال رفــت.
کــه هرکســی می توانســت اثــر خــود را هنــر بنامــد. هنــر از قلمــرو دیــداری و امــور  نتیجــه ایــن  همــه آن بــود 
کاالیــی  ــه ســمت برائــت از  کــرد. هنرهــا ب ــی حرکــت  ــه ســمت امــور معقــول و قلمروهــای زبان محســوس ب
شــدن، تکثیــر، و نفــی منحصربه فــرد و  خــاص بــودن روی نهادنــد. طرفــداران ایــن رویکــرد، ماهیــت هنــر را 
کشــیدند و دســت بــه »مــاده زدایــی از هنــر« زدنــد؛ و در نهایــت، بــه ســمت »نقــد نهــادی هنــر«  بــه چالــش 
کــز  کشــیدن نهادهــا و  متولیــان و مرا گالری هــا و بــه چالــش  کــه بــه معنــای درافتــادن بــا موزه هــا،  رفتنــد 

رســمی و شــناخته شــده هنــر بــود.
وی افــزود: بنابرایــن نقــد نهــادی رویکــردی در هنــر مفهومــی اســت و در کنــار رویکردهایــی چــون »از آن خــود 
ســازی« و فعالیت هــای مستندســازی و آرشــیو، یــک رویکــرد مســتقل محســوب می شــود. بــا وجــود ایــن در 
اینجــا اشــاره بــه بحثــی نظــری در حــوزه تعریــف هنــر بــرای روشــن شــدن مطلــب ضــروری اســت، و آن »نظریه 
یــف  نهــادی هنــر« اســت. »نظریــه نهــادی هنــر« بحثــی در تعریــف هنــر اســت. چنان کــه می دانیــد، تعار
متعــددی از هنــر ارائــه شــده اســت؛ از جملــه هنــر بمثابــه تقلیــد، هنــر بمثابــه بیــان، هنــر بمثابــه فــرم، و... در 
کــه ذات  کــرد؛ چرا گرایانــه از هنــر عبــور  گفتنــد بایــد از تعاریــف ذات  یــس وایتــس  نهایــت عــده ای ماننــد مور
یــف برآمدنــد؛  گریــزان اســت. بنابرایــن در پــی مجموعــه ای از ویژگی هــا و تعار هنــر از هــر تعریــف و تحدیــد، 

هجدهمین نشست از سلسله نشست  های درونمایه های هنر معاصر

 نقد نهادی در هنر معاصر 



یــف قــادر نبودنــد  مثــل تعاریــف خوشــه ای یــا نظریــه شــباهت های خانوادگــی. امــا هیــچ یــک از ایــن تعار
بعضــی اشــیا و تولیــدات هنــری مثــل آبریــزگاه مارســل دوشــان یــا جعبه هــای بریلــو وارهــل را پوشــش دهنــد. 
کــه: هنــر بــودن اساســا در خــود اثــر و در خــود شــیء  نظریــه نهــادی در تــاش بــرای حــل ایــن مشــکل بــر آن بــود 
کــه شــیء در آن قــرار  کــه در پــس اثــر اســت. یــا در آن بســتر نهــادی اســت  نیســت؛ بلکــه در نظریــه ای اســت 
کــه بــه  کــه چیــزی هنــر هســت یــا نیســت. مثــل همــان جعبه هــای بریلــو  می گیــرد و آن بســتر تعییــن می کنــد 

گــر در داخــل مغــازه باشــند. خــودی خــود و بــدون آن پشــتوانه نظــری، هنــر نیســتند ا
کــه یــک اثــر هنــری واجــد  گفتــار خــود اظهــار داشــت: ایــن بعــد »نهــادی«  دکتــر هلیــا دارابــی در بخــش دیگــر 
یکــردی  کــه رو آن اســت در ایــن دوره بیــش از پیــش بــه عرصــه آمــد. امــا موضــوع بحــث مــا نــه ایــن نظریــه، 
کــم بــر موزه هــا و بســترهای تبعیض آمیــز نمایــش آثــار  کــه بــر نابرابری هــای قــدرت، مناســبات حا هنــری بــود 
کــه بــا ایــن عهــد و آرمــان  یــخ غــرب محصــول دوران و  جریــان روشــنگری اند  هنــری شــوریدند. موزه هــا در تار
کننــد. ســالن های  گیــر بــرای مشــارکت در هنــر ایجــاد  کــه یــک عرصــه »عمومــی« و فرا پــا بــه عرصــه نهادنــد 
کــه آثــار هنــری را بــرای عمــوم قابــل  یــس و نمایشــگاه های ســاالنه در شــهرهای بزرگــی چــون لنــدن  پار
ــه نحــوی  ــد. امــا همیــن مناســبات عمومــی رفته رفتــه ب ــد آمدن ــده پدی ــا همیــن ای ــد نیــز ب دســترس می کردن
فزاینــده وارد سلســله مراتــب قــدرت شــد و آرمــان »عرصــه عمومــی« بــا چالــش مواجــه شــد. در اینجــا بــود 
کــه تبعــات اجتماعــی، برخوردهــای جنســیتی، مســئله »دیگــری« و... در دل ایــن مناســبات و ســاختارها 
ــاالری  ــر مردس ــت ها در براب ــرمایه داری و فمینیس ــد س ــتای نق ــت ها در راس ــه مارکسیس ــد. از جمل ــرح ش ط

وارد نقــد ایــن مناســبات شــدند.
وی در اینجــا بــه طــرح چنــد پیش زمینــه تاریخــی در ایــن مســیر پرداخــت و افــزود: مانیفســت فوتوریســت ها 
یــخ نمی خواهیــم!  کتابخانه هــا را آتــش بزنیــد؛ مــا تار کــه می گفتنــد موزه هــا و  را حتمــا یادتــان هســت 
دادائیســت ها هــم همیــن ویژگــی ضــد هنــر را داشــتند. در دهــه دوم قــرن 20 ایــن جریان هــا وجــود داشــتند؛ 
کتیویســت ها برافراشــتند بــر زمیــن افتــاد و مجــددا در  کانترا کــه اینهــا، بــه ویــژه دادائیســت ها و  امــا پرچمــی 

دهــه 60 ایــن مســیر در قالــب جریان هــای مفهوم گــرا و پســامدرن احیــا شــد.
کاســیک  گفــت: ایــن مفهــوم ریشــه در مجسمه ســازی  ــا اشــاره بــه مفهــوم »َکنــون« یــا معیــار  وی ســپس ب
کــه پراکســی تلس ایــده ای آرمانــی از تناســبات طایــی یونانــی را در تجســم یــک  یونــان باســتان دارد؛ زمانــی 
کــرد و آن را »کنــون: نیــزه دار« یعنــی معیــار نــام نهــاد؛ ایــن ایــده و انــگاره آرمانــی، قرن هــا  بــدن انســانی ترســیم 
کــه در  بــر هنــر غــرب غلبــه داشــت و در دوره رنســانس هــم همیــن تناســبات عینــًا پیــاده می شــد و می بینیــم 
آرای بزرگانــی چــون ولفلیــن، وینکلمــان و دیگــران نیــز، همــان الگــوی هنــر آرمانــی یونــان باســتان در حکــم 

برتریــن شــکل هنــر تفــوق داشــت.
کنون هــا و  یــخ هنــر را مجموعــه ای برســاخته از ایــن  کــه تار مفهــوم دیگــر »کنــون«، شــاهکارها و برترین هــا بــود 
کنــار هنرمنــدان نقــد نهــادی ایــن الگوهــا را زیــر ســوال بردنــد؛ و  برترین هــا می ســازد. امــا منتقــدان معاصــر در 
کــه ایــن شــاهکارها و بهترین هــا به نوعــی همــه بــه مــردان سفیدپوســت اروپایــی و ســنت های  نشــان دادنــد 

هنــری غربــی تعلــق دارنــد و اشــکال دیگــر آفرینــش هنــری در ســایه آنهــا کم اعتبــار شــده اند.
گالری هــا و حرکــت بــه ســمت  ایــن پژوهشــگر هنــر در ادامــه بــه تشــریح ســیر و رونــد خــروج هنــر از انحصــار 
گــذار از  کــه در راســتای خــروج و  کــرد  لنــد آرت و هنرهــای محیطــی و میدانــی و فضاهــای عمومــی اشــاره 

نهادهــای ثابــت و مســتقر و شــناخته شــده هنــر بودنــد.
هلیــا دارابــی در بخــش دوم ســخنان خــود بــه مصادیــق نظریــه نهــادی از نمونه هــای کاســیک تــا جدیــد آن 
کــه نخســتین نمونــه مــورد اشــاره؛ مارســل بــرودرزر، هنرمنــد بلژیکــی، بــود. او بــا به چالش کشــیدن  پرداخــت 



کــرد  کــه واجــد تصویــر یــا نشــانه عقــاب بودنــد جمــع  موزه هــا، اشــیائی مثــل بطــری، چــوب پنبــه و ســیگار را 
ــن ترتیــب معیارهــای مســلط  ــر مــدرن، دپارتمــان عقاب هــا« نمایــش داد و بدی ــوزه هن ــوان »م و تحــت عن

گرفــت. گــردآوری، دســته بندی، تفکیــک و نمایش گــذاری آثــار هنــری را بــه چالــش 
کــه آثــارش بســیار سنت شــکن و  شــخصیت دیگــر دنیــل بــورن، از هنرمنــدان معاصــر فرانســوی اســت 
 جنجالــی بــود. او بــا خط هــای مــوازی رفتــاری مینی مالیســتی را نشــان داد تــا بــا ایــن تکثیرپذیــری بتوانــد 
ــر  گیــرد. او در اث ــواع فضاهــا را بــه اشــغال درآورد و قوانیــن تولیــد و فــروش در  نهادهــای هنــر را بــه چالــش  ان
گرفــت و  گوگنهایــم نیویــورک بــا آویختــن پــرده بــزرگ راه راهــش معمــاری بنــا را بــه چالــش  مشــهوری در مــوزه 

کــرد. کلــی نمایشــگاه را مختــل  دیــد 
ــت و  ــاه اس کوت ــیار  ــًا بس ــا عموم ــن جریان ه ــودن ای ــه ب ــه و  معترضان وی در اینجــا توضیــح داد: عمــر نقادان
 مســئله نقــد نهــادی تکاپویــی مــداوم و پیوســته اســت؛ چــرا کــه خــود ایــن نقــادان نهــادی بــه ســرعت تبدیل 

بــه قالب هــای مســتقر و نهــادی می شــوند و در واقــع بــه ضــد خــود تبدیــل می شــوند.
ســخنران نشســت، مجــددا بــه معرفــی نمونه هــای شــاخص نقــد نهــادی در دهه هــای اخیــر هنــر غــرب 
کــف خــرد شــده و  ــه  ــا ارائ کــه مثــا در بی ینــال ونیــز 1993ب ــود  کــه ب پرداخــت: هنرمنــد بعــدی، هانــس ها
شکســته پاویــون آلمــان و آویختــن تصویــر هیتلــر در بازدیــد از نمایشــگاه »هنــر منحــط«، از یــک ســو بــه 
ــر  ــه آلمــان هیتلــری ب ک ــی ای را  ــرد و از ســوی دیگــر ویران ک محدودیت هــای ملــی ایــن دوســاالنه اعتــراض 

کشــید. ــه رخ  کــرد، ب جهــان تحمیــل 
کارگــران هنــر« بــود، آنهــا جلــوی موزه هــا  مقولــه دیگــر در ســخن ایــن صاحب نظــر هنــری، جریــان »ائتــاف 
بســت می نشســتند و موزه هــا را »نژادپرســت« و جنســیت گرا اعــام می کردنــد. مطالبــات 13مــاده ای آنهــا 
مشــهور اســت کــه از جملــه بندهــای آن ایــن  مــوارد اســت: بخشــی از مــوزه بایــد بــه هنــر ســیاهان اختصــاص 
یابــد و  مدیــری ســیاه پوســت داشــته باشــد؛ یــا اثــر هــر مــوزه بایــد بــا اجــازه هنرمنــد در نمایشــگاه های 
ــه افــراد حاشــیه ای و برتــری  موضوعــی نمایــش داده شــود. همچنیــن مــوارد دیگــری چــون جایــگاه دادن ب
دادن هنرمنــد و داشــتن حــق و  موقعیــت برابــر بــا امنــای اجرایــی هنــر. آنهــا ســعی می کردنــد دیــده شــوند، 

رســانه ای شــوند و بدیــن ترتیــب از موزه هــا امتیــاز بگیرنــد، و تــا حــدودی هــم موفــق بودنــد.
یــادی دارنــد؛ آنهــا  کــه در نقــد نهــادی اهمیــت ز گرلــز یــا دختــران چریــک« هســتند  گــروه بعــدی »گریــا 
ــرای  ــان ب کــه شــرط نانوشــته ورود زن ــان را  ــد و برهنه نمایــی زن ــرار دادن موزه هــا را هــدف و آمــاج نقــد خــود ق
کــه  کردنــد. یــا مثــا بــه منتقــدان اعتــراض می کردنــد  ورود در موزه هــا و بــه شــکل اثــر هنــری بــوده محکــوم 
کافــی راجــع بــه هنرمنــدان زن نمی نویســند و بــرای همیــن اســم آنهــا را افشــا و  منتشــر می کردنــد.  بــه انــدازه 

گــروه ماســک می زننــد و  هویتشــان پنهــان اســت. اعضــای ایــن 
گو  کــه ســاختمان ها را نصــف می کنــد، یــا ســانتا ک اســت  کا گــوردون ماتــا دیگــر از ایــن هنرمنــدان منتقــد، 
کــه پاویــون اســپانیا را گرفــت و فقــط افــراد دارای پاســپورت اســپانیایی را بــه درون آن راه مــی داد کــه  ســیه را، 

اعتراضــی بــه ناسیونالیســت بــودن دوســاالنه ونیــز بود.
گالری هــا و موزه هــا  کــه بــه  کرمــن یوکلــس اســت  وی ادامــه داد: از نمونه هــای مهــم دیگــر نقــد نهــادی مریلــه ا
کار او از یــک ســو بــه  می رفــت و آنهــا را می شســت و ایــن اجراهــای خــود را »هنــر نظافــت« نــام نهــاده بــود. 
آلوده بــودن و محکــوم  بــودن ایــن نهادهــا اشــاره داشــت و از ســوی دیگــر بــر نگهــداری و نظافــت بــه عنــوان 

کمتــر دیــده می شــود و  می خواســت شــأن مــوزه ای بــه آن ببخشــد و  کــه  کیــد می کــرد  کاری زنانــه تا
باعث دیده شدن آن شود.

مــوزه،  کارشناســان  تقلیــد  و  موزه هــا  درون  اجراهایــی  بــا  فریــزر  آندرئــا 
گاهــی بازدیدکننده هــا را هــم دســت  عــاوه بــر تمســخر نهادهــا 



می انداخــت و از ایــن طریــق، فاصلــه و شــکاف بیــن طبقــات اجتماعــی را نقــد می کــرد.
وی در بخــش پایانــی جریان هــا و هنرمنــدان نقــد نهــادی در هنــر معاصــر غــرب بــه نمونه  هایــی چــون 
کاپــور« و چالــش مومــی او بــا ســاختمان  کــف تیــت مــدرن؛ »آنیــش  دوریــس سالســدو و ترک انداختــن بــر 
هنرمنــد  ال آناتســویی،  مفهوم گــرا،  هنرمنــدان  بــا  او  چالــش  و  فلــوری  ســیلوی  لنــدن؛  کادمــی  آ یــال  رو
کــه در  کار می کنــد؛ پرداخــت و ســرانجام بــن ویلســن  کــه بــا تشــتک ها و بطری هــای نوشــابه  افریقایــی، 

کــف خیابــان نقاشــی می کنــد. اطــراف تیــت مــدرن لنــدن بــر روی آدامس هــای جویــده شــده 
ایــن محقــق و منتقــد هنــری، بخــش انتهایــی ســخن خــود را بــه تاریخچــه و نمونه هــای شــاخص جریــان 

نقــد نهــادی در هنــر ایــران اختصــاص داد.
کیــد کرد:  وی در آغــاز ایــن بخــش بــا طــرح ایــن پرســش کــه نقــد نهــادی در ایــران درونــی اســت یــا تقلیــدی تا
یــم و نهادهــای متولــی هنــر کــه مســئول  مــا در ایــران اساســا آن ســیطره نهــادی را کــه در غــرب وجــود دارد ندار
کمبــود و  فقــدان آنهاســت. از طرفــی  کــه اتفاقــا  کثــرت و تعــدد،  باشــند بســیار محدودنــد و مشــکل مــا نــه 

کنیــم. کار  کــه در حــوزه نهــادی  یــم  ایــن آزادی عمــل را هــم  ندار
ــا امــروز  گــروه هنرمنــدان آزاد ت وی آنــگاه از قدیمی تریــن نمونه هــای نقــد نهــادی در ایــران از دهــه پنجــاه و 
کــرد. از نمونه هــای پیــش از انقــاب، وی از چاقوهــای  مثال هــا و شــواهد و  نمونه هــای شــاخصی را معرفــی 
گســتره  گنــج و  کلمــه آخ، در نمایشــگاه  معلــق و آویــزان مرتضــی ممیــز و بیــل معــروف هانیبــال الخــاص بــا 
کــه نوعــی از »از  کــوروش شیشــه گران و  هنــر نامیــدن خیابــان شــاهرضا،  کــرد و بــه  در میانــۀ دهــه 50 یــاد 
آن خودســازی« بــود و اشــکال هنــر پســتی  ابداعــی وی پرداخــت. در نمونه  هــای پــس از انقــاب از آثــار 
هنرمندانــی چــون: مصطفــی دشــتی، خســرو حســن زاده، بیتــا فیاضــی و ... در پروژه هــای »هنــر تخریــب« 
کــرد. ســپس از نمایشــگاه های هنــر جدیــد در مــوزه هنرهــای معاصــر  و »کــودکان آبــی، آســمان ســیاه« یــاد 
کــه هــم مکان ــ ویــژه و هــم نقــد نهــادی اســت؛ یــا  کــرد و آثــاری چــون »تــار عنکبــوت« شــهریار احمــدی  یــاد 
کــه یــک نمونــه اســتثنایی در نــوع  اثــر مشــهور »جــاده در دســت تعمیــر اســت« از مهــران هوشــیار و تیــم او 
کشــیدن ســیم خــاردار دور مــوزه هنرهــای معاصــر و  ممانعــت از ورود مــردم  خــود بــود و اجرایــی بــود شــامل 

کاغــذی. بــه داخــل مــوزه، بســتن افــراد بــه در و دیــوار مــوزه و قــدرت نمایــی بــا باتوم هــای 
ــاد  ــاوال تهــران« در دســتکاری در فضاهــای شــهری ی کارن هلیــا دارابــی در ادامــه از »گــروه مــوازی« و »گــروه 
کــرد.  کــرد اشــاره  گالــری خالــی حبــس  ــه مــدت یــک هفتــه خــود را در  کــه ب ــر محمــود بخشــی  ــه اث کــرد و ب
کــه اجراهــا و چیدمان هــای متعــددی بــا ایــن  یکــی از مهم تریــن هنرمنــدان ایــن جریــان، امیــر معبــد اســت 
کــه در آن بــه بازدیدکننــدگان امــکان داده می شــد تــا بــا  کــن«  مضمــون دارد؛ از جملــه اثــر  »بیــا نوازشــم 
تفنــگ ســاچمه ای بــه هنرمنــد شــلیک کننــد؛ یــا در اثــری دیگــر در گالــری طراحــان آزاد کــه از خــودش خــون 
کــه در  می گرفــت و روی بــوم می پاشــید و بوم هــا را قیمت گــذاری می کــرد، و در نهایــت داربســت هایی 

کــرد. ــا  گــرد مــوزه هنرهــای معاصــر برپ گردا جریــان دوســاالنه مجسمه ســازی هفتــم 
پایان بخش این نشست و سخنرانی، پرسش و پاسخ با مشارکت حاضران بود.
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بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی، همایــش 
»چهــل چــراغ هنــر«  بــا ارائــه مقــاالت و ســخنرانی های علمــی

گــروه هنــر  بــه دبیــری علمــی محمدعلــی رجبــی، عضــو پیوســته و رئیــس 
انقــاب فرهنگســتان هنــر، 24 و 25 دی مــاه در فرهنگســتان هنــر برگــزار 

. شد
بــا عنــوان »هنــر  ایــن همایــش محمــد رجبــی  در نخســتین نشســت 
انقابــی، انقــاب هنــری«؛ ســید محمــد بهشــتی  بــا موضــوع »چهــل 
ســال هنــر پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، بازگشــت بــه خویــش« و 
ــی  ــر اســاس مبان ــر انقــاب اســامی ب ــر هن ــا »تحلیلــی ب هــادی ربیعــی ب

حکمــی فارابــی«، بــه بررســی هنــر انقــاب پرداختنــد.

هنر انقالب اسالمی را نمی توان بدون تعریف از آن، معرفی کرد
  در ابتــدا، دبیرعلمــی ایــن نشســت ها دربــاره قالــب و محتــوای هنــر، 
توجــه مخاطبــان را بــه مفهومــی از ایــن منظــر فراخوانــد. محمدعلــی 

کــه قالــب از قبــل وجــود دارد و در آن محتــوا  ــا ذکــر ایــن نکتــه  رجبــی، ب
کــه ظــرف  و حکمــت، ریختــه می شــود، بیــان داشــت: »مســلم اســت 
و مظــروف بایــد بــا هــم تناســب داشــته باشــند و تفاوت هــای هنرهــا در 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــود. ب ــوط می ش ــا مرب ــاوت نگرش ه ــه تف ــخ، ب ی ــول تار ط
نگارگــری ایرانی،یــک ســبک نقاشــی ایرانــی اســت؛ ولــی وقتــی حکمت 

در آن ریختــه می شــود، تکمیــل می شــود.«
»هنــر  افــزود:  ســخنانش  ادامــه  در  هنــر،  فرهنگســتان  پیوســته  عضــو 
اســامی،  انقــاب  از  تعریــف  بــدون  نمی تــوان  را  اســامی  انقــاب 

   همایش چهل چراغ هنر:

کارنامه چهار دهه هنر انقاب اسامی
ــد و  کردن ــه خاطــر خــدا قیــام  کــرد. در انقــاب اســامی، مــردم ب معرفــی 
کــه ســردادند، خــدا محــور بحثشــان بــود. مــردم بــا شــعار  هــر شــعاری 
کبــر، جلــوی تانک هــا می رفتنــد. هنــر انقــاب هــم تجلــی همــان  اهلل ا

کبــر شــد و آثــار مطلوبــی هــم بــه دســت آورد.« اهلل ا
کــه شــور و  کــرد  محمدعلــی رجبــی اوایــل انقــاب را دوره ای قلمــداد 
گاهانــه نمــی داد و  بــا بیــان ایــن  احساســات مــردم، اجــازه بررســی خودآ
گاهــی برآییــم،  گذشــت ســال ها بایــد در مقــام خودآ کــه پــس از  نکتــه 
کــرد تــا  از ســخنرانان پنــل اول نشســت روز دوشــنبه، 24 دی، دعــوت 

ــراد نماینــد. ــرای حاضــران ای مباحــث موردنظــر خــود را ب

هنر انقالبی؛ انقالب هنری
بــا  اســامی،  کتابخانــه مجلــس شــورای  اســبق  محمدرجبی،رئیــس 
گرفتــه بــود دربــاره »ظاهــر« و  کــه بخشــی از آنچــه در نظــر  ذکــر ایــن نکتــه 
کــرد: »افاطــون،  ــرادرش وجــود داشــت، عنــوان  »باطــن«، در ســخنان ب

ــا« می نامیــد.  ــه ظاهــر هــر چیــزی »صــورت« می گفــت و باطــن را »معن ب
ــر،  ــود و در هن ــزی ب ــر چی ــت ه ــطویی، ماهی ــای ارس ــه معن ــورت ب ــا ص ام
ــی  کســی فکــر انقاب ــر  گ ــرار می گیــرد. ا ــی مدنظــر ق بیشــتر شــکل افاطون
دارد، بایــد نــگاه بــه آینــده داشــته باشــد و طرحــی بــرای آن ارائــه دهــد. «

محمــد رجبــی ادامــه داد: »هنــر، ماننــد هــر مقولــه دیگــری از مقــوالت 
باشــد،  تمدنــی  و  فرهنگــی  انقابــی  از  ناشــی  گــر  ا جامعــه،  فرهنــگ 
ویژگی هــای عــام و خــاص فرهنــگ و تمــدن نویــن را هــم در معنــا بــه 
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ــرا  ــرم، متجلــی می کنــد. زی ــه معنــی ف معنــی محتــوا و هــم در صــورت ب
انقــاب فرهنگــی اصیــل، بازتــاب تمــام تراوشــات ذهنــی فــرد انقابــی 
گونــه ای دیگــر نــگاه  کــه بــه جهــان هســتی و هســت هایش بــه  اســت 
انســانی  آنچــه  و  انســان  چشــم انداز،  ایــن  در  می اندیشــد.  و  می کنــد 
نمایــان  نیــز  را  دیگــری  صــورت  و  می گیــرد  تــازه ای  معنــای  اســت 

می کنــد.«
کــه  »هنــر،  داشــت:  بیــان  زیبایی شناســی  و  هنــر  فلســفه  پژوهشــگر 
یافــت قلبــی انســان از حقیقــت خــود و حقیقــت  کــی از شــهود و در حا
اشــیاء و امــور و بیــان آن در مجــای زیبایــی اســت، طبعــًا از ایــن قاعــده 
کــه ناشــی از انقــاب اســت،  بــا منظــر جدیــدی  مســتثنی نیســت و 
مضمــون و زبــان تــازه ای را ارائــه می کنــد. هنرپژوهــان تحــول در معنــای 
هنــر را  هنــر انقابــی می نامنــد و صــورت و ســبک تحــول یافتــه هنــر را 
ــر باشــد،  انقــاب هنــری، می خواننــد.  هــر قــدر تحــول در معنــا عمیق ت
ــه انقــاب هنــری،  ــه هنــر انقابــی و تحــول صــورت آن ب توصیــف هنــر ب

ــد.« ــد ش ــزاوارتر خواه س

در هنر این چهل سال، استقالل و آزادی وجود دارد
پــس از محمــد رجبــی، ســیدمحمد بهشــتی،  بــا موضــوع »چهــل ســال 
هنــر پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، بازگشــت بــه خویــش« توجــه 
کارنامــه چهــل ســاله مدیریــت  یــت  بــه محور را  حاضــران در جلســه 
کارنامــه ای  کــرد و عنــوان داشــت: »بــرای اینکــه  کشــور و انقــاب جلــب 
را بســنجیم، چهــل ســال، عــدد مناســبی اســت. از طرفــی در زمــان 
آزادی،  اســتقال،  مــا،  شــعار  کلیدی تریــن  و  اصلی تریــن  انقــاب، 
کلمــه  جمهــوری اســامی بــود و بــه نظــر مــن، بیت الغــزل ایــن شــعار، 
آیــا در حوزه هــای  کــه  بپرســیم  از خــود  بایــد  مــا  و  اســت  »اســتقال« 

مختلــف، توانســته ایم آن را مدنظــر داشــته باشــیم یــا خیــر؟«

کــه  رئیــس اســبق ســازمان میــراث فرهنگــی افــزود: »تنهــا صحنــه ای 
گرفــت، صحنــه فرهنگــی بــود و بــا  بهتــر از همــه، موضــوع ایــن شــعار قــرار 
کــه چهــل ســال قبــل منجــر بــه انقاب  اطمینــان می تــوان گفــت، آرمانــی 
ــید.  ــن نپوش ــه ت ــل ب ــه عم ــر، جام ــدازه هن ــه ان ــه ای ب ــچ عرص ــد در هی ش
کــه هیــچ عرصــه ای بــه انــدازه هنــر شــاهد ایــن همــه  آن هــم در شــرایطی 

کشــمکش میــان فضــای رســمی و غیررســمی نبــوده اســت.«
کــه در ظاهــر همــه اهالــی هنــر   مهنــدس بهشــتی بــا ذکــر ایــن نکتــه 
کــرد: »فضــای رســمی، هیچ کــدام  گله منــد هســتند تصریــح  ناراضــی و 

فضــای  و  نمی یابــد  منطبــق  انقــاب  آرمان هــای  بــا  را  دســتاوردها  از 
غیررســمی نیــز تنهــا از ســیطره فشــار و رانــت و... دم می زنــد؛ ولــی آنقــدر 
کــه هنــر طــی ایــن مــدت در عمیق تریــن الیه هــای جامعــه اشــاعه و نفــوذ 

ــخ نظیــر نداشــته باشــد.« ی کل تار یافــت، شــاید در 
پایــان  در  هنــر،  فرهنگســتان  شهرســازی  و  معمــاری  گــروه  رئیــس 
ــرد  ک ــه نتیجه گیــری  ــر را اینگون ســخنانش، عامــل موفقیــت صحنــه هن
یــت هنرمنــد و خلــق  و اظهــار داشــت: »صحنــه هنــر، بــا تــداوم محور
ارزش، موفــق شــده اســت. زیــرا در ایــن چهــل ســال، تنهــا بخشــی بود که 
بــرای دســتیابی بــه اســتقال و آزادی،کوشــید و فقــط هنرمنــدان بودنــد 
کــه اســتقال و  کردنــد  کــه محصولــی واقعــی دارای ارزش ذاتــی تولیــد 

آزادی در آن وجــود دارد و از اســارت فکــر دیگــران رهــا شــده اســت.«

ما تابع بی چون و چرای مباحث یونانیان نیستیم
هــادی ربیعــی، رئیــس پژوهشــکده هنــر، آخریــن ســخنران نشســت اول 
بــود. او بــا تکیــه بــر دیدگاه هــای ابونصــر فارابــی، تحلیلــی از هنــر انقــاب 
کــه ایــن چهل ســالگی مفهــوم  اســامی ارائــه داد و بــا بیــان ایــن نکتــه 
گــذر از جوانــی، پــس از چهل ســالگی را بیشــتر خاطرنشــان  شــخصی و 
می کنــد، بیــان داشــت: »وقتــی فیلســوفانی ماننــد فارابــی و ابــن ســینا بــه 
بحــث هنــر، می رســیدند، مقدمــه ای را اضافــه می کردنــد و آن هــم ایــن 

کــه مــا تابــع بــی چــون و چــرای مباحــث یونانیــان نیســتیم.« بــود 
دیگــر  بــا  قیــاس  در  فارابــی  تفکــر  ویژگی هــای  »از  داد:  ادامــه  ربیعــی 
کیــد خــاص او بــر جایــگاه اجتماعــی  حکمــای مســلمان می تــوان بــه تأ
اصــول  بــا  منطبــق  فاضلــه ای  مدینــۀ  خصــوص  در  بررســی  انســان، 
وحیانــی و برشــمردن امتیــازات آن بــر دیگــر ُمــُدن و جایــگاه صناعــات و 

کــرد.« هنرهــا در چنیــن آرمانشــهری اشــاره 
یــادی  عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر، بــا بیــان اینکــه فارابــی توجــه ز
بــه جامعــه داشــته اســت و همچنیــن در اندیشــه ایــن فیلســوف بــدون 

بهره گرفتــن از تخیــل، بســیاری از مــوارد امــکان انتقــال بــه جامعــه را 
ــه  ــه راه ب ک ــه ای  ــدگاه او در جامع ــت: »از دی ــان داش ــد، بی ــدا نمی کنن پی
کاِر درســت،  ســوی ســعادت می بــرد اهــل هــر صناعتــی بــا تــاش و 
مهارت هــای خــود را تقویــت می کننــد و از زیبایی هــای آن صناعــت 
لــذت می برنــد. بــه بیــان دیگــر، لــذت از زیبایی هــای حقیقــی نیازمنــد 
بــه درســتی شــکل  کــه در جامعــه ای ســالم می توانــد  اســت  تربیتــی 

گیــرد.«
کــرد: »از  ربیعــی دربــاره مفهــوم فســاد تخیــل از منظــر فارابــی تحلیــل 
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کــه  نــگاه فارابــی، فســاد تخیــل، پیامــد هنــر نادرســت اســت و تخیلــی 
کــرد.  همان گونــه  بیمــار شــود، حقیقــت و زیبایــی هنــر را درک نخواهــد 
کــه ســامت حــواس، شــرط الزم بــرای درک امــور مطبــوع حســی اســت، 
صناعــات  زیبایی هــای  درک  بــرای  الزم  شــرط  هــم  تخیــل  ســامت 
کــه ناشــی از تربیــت معنــوی و روحانــی اســت،  اســت. ســامت تخیــل 
کار و تــاش در جامعــه ای وحیانــی قابــل  در شــکل آرمانــی خــود، از 
دســتیابی اســت و به نظــر می رســد ایــن دیــدگاه، در بطــن تاش هــای 
هنرمنــدان و پژوهشــگران هنــر انقــاب اســامی تــا بــه امــروز وجــود داشــته 

اســت.«
رئیــس پژوهشــکده هنــر، مشــخصات هنــر انقــاب اســامی را بــا توجــه 
کــه فارابــی در تعریــف هنــر دارد، اینگونــه نتیجه گیــری  بــه رویکــردی 
کــرد: »هنــر انقــاب اســامی، پیونــد محکمــی بــا جامعــه دارد و بــه نوعــی 
ــد  ــر، هنرمن ــن هن ــود. در ای ــداد می ش ــدان قلم ــی هنرمن ــه اجتماع وظیف
بایــد تخیــل را برانگیــزد و در عیــن حــال هــم باعــث ارتقــا روحیــه هنــری و 
ســامت روحــی باشــد. محتــوا در هنــر انقــاب اســامی، اهمیــت دارد و 

بــا فرهنــگ و رســوم جامعــه تناســب خــود را حفــظ می کنــد.«
ایــن نشســت، بــا جمع بنــدی، دبیرعلمــی همایــش »چهــل چــراغ هنــر؛ 
ــه  ــود را ب کار خ ــران«  ــامی ای ــاب اس ــر انق ــال هن ــل س ــتاری در چه جس

پایــان بــرد.

جستاری در چهار دهه هنر تئاتر، سینما و موسیقی
ــر؛ جســتاری  دومیــن نشســت نخســتین روز همایــش »چهــل چــراغ هن
در چهــل ســال هنــر انقــاب اســامی ایــران« بــه بحــث و بررســی در ســه 
حــوزه تئاتــر، ســینما و موســیقی اختصــاص داشــت. ایــن نشســت بــا 
گــروه چنــد  هدایــت عبدالحســین اللــه ، عضــو هیئــت علمــی و رئیــس 

رســانه ای فرهنگســتان هنــر، بعــد از ظهــر 24 دی برگــزار شــد.
دومیــن  موضــوع  کــرد:  بیــان  کوتــاه  مقدمــه ای  در  اللــه  عبدالحســین 

کــه آقایــان بــه  نشســت در ســه حــوزه تئاتــر، ســینما و موســیقی اســت 
کاوه خورابــه بــه بحــث و  ترتیــب علــی منتظــری، حمیــد دهقانپــور و 

می پردازنــد. حــوزه  ایــن  مباحــث  بررســی 
کاوی هنــر در چهلمیــن ســالگرد  کــه وا وی بــا اشــاره بــه موضــوع همایــش 
پیــروزی انقــاب اســامی اســت، ادامــه داد: مــرز چهــل ســالگی بــرای مــا 
گذشــته و  معنــا و مفهــوم پختگــی دارد. در ایــن ســال بایــد بازگشــتی بــه 
ــا بتوانیــم  تحلیــل و بررســی آنچــه پشــت ســر نهاده ایــم، داشــته باشــیم ت
کنیــم.  بازشناســی یــا بــاز تعریفــی از خــود و آنچــه انجــام داده ایــم، ارائــه 

کــدام از  کــه هــر  گذاشــته  هنــر انقــاب اســامی چهــار دهــه را پشــت ســر 
کــه در  ایــن دهه هــا، مختصــات و ویژگی هــای خــاص خــود را دارنــد 
ارتبــاط مســتقیم بــا مباحــث و مســایل روز جامعــه در آن زمــان بوده انــد.
کــرد  عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان هنــر بــه چهــار محــور اشــاره 
ــا مســایل مختلفــی  ــر، ســینما و موســیقی ب گفــت: هــر ســه حــوزه تئات و 
کــدام از حوزه هــای دولتــی و غیــر دولتــی ســعی دارنــد  کــه هــر  مواجه انــد 
ــد  کننــد. ابتــدا بای ــه تحلیــل درســتی از ایــن مباحــث دســت پیــدا  ــا ب ت
کــه در ایــن حوزه هــا وجــود دارد؛ بحــث  کنــم  بــه فقــر پژوهشــی اشــاره 
کــه آثــار هنــری بــا پدیده هــای هنــری و اقتصــادی  دوم، چالشــی اســت 

و سیاســی دارنــد.
ــه ســومین محــور را عــدم تناســب میــان دانشــجویان  عبدالحســین الل
کیفیــت را  بــر  کمیــت  و مباحــث هنــری دانســت و ارجحیت یافتــن 
کــه در مباحــث امــروز هنــر وجــود دارد.  از جملــه چالش هایــی شــمرد 
کــه  وی آخریــن محــور را جشــنواره زدگی نامیــد و آن را مبحثــی دانســت 

ــود. ــر می ش ــعه هن ــد و توس ــدم رش ــب ع موج

تئاتر و انقالب به یکدیگر خدمت کرده اند
گــروه نمایــش  در ادامــه نشســت علــی منتظــری، عضــو پیوســته و رئیــس 
و ادبیــات نمایشــی فرهنگســتان هنــر، بــا موضــوع »مــروری بــر چهــل 
ســال تئاتــر ایــران؛ دســتاوردها، چالش هــا و چشــم انداز آینــده« ســخنان 
کــرد و امــام)ره( را  کبیــر انقــاب اســامی آغــاز  خــود را بــا یــاد معمــار 
شــخصیتی تاثیرگــذار بــر عرصــه بنیان هــای فرهنــگ و هنــر شــمرد. وی 
از درگذشــتگان و پیش کســوتان حــوزۀ تئاتــر نــام بــرد و اظهــار داشــت: 
کبــر رادی، عــزت اهلل انتظامــی، جعفــر والــی، جمشــید  ســمندریان، ا
آقالــو، داوود رشــیدی،  انوشــیروان ارجمنــد، احمــد  اســماعیل خانی، 
کــه تئاتــر  کســانی هســتند  ســعدی افشــار، هاشــم فیــاض و ... از جملــه 

ــون آنهاســت. ــران مدی ای

کــه  کــرد  منتظــری در ادامــه بــه شــهید آوینــی، شــهید اهــل قلــم، اشــاره 
کــرد و افــزود: هنــر نمایــش،  در راه اعتــای فرهنــگ و هنــر بســیار تــاش 
کــه دغدغــۀ مــردم را دارد. یکــی  هنــری اجتماعــی اســت و هنــری اســت 
کــه آالم اجتماعــی را بازتــاب  از اصلی تریــن مســایل مــا هنرهایــی اســت 

می دهنــد و نمایــش یکــی از ایــن هنرهاســت.
کــرد:  گــروه هنرهــای نمایشــی فرهنگســتان هنــر در ادامــه تصریــح  رئیــس 
کنیــم، بایــد بگوئیــم  گــر بخواهیــم مقولــه تئاتــر ایــران و انقــاب را بررســی  ا
کــه تئاتــر  کــرد، هــم انقــاب بــه تئاتــر. چــرا  هــم تئاتــر بــه انقــاب خدمــت 
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در دوران قبــل از انقــاب بســیار محجــور بــود. بازیگــران تئاتــر را 
کســی نمی شــناخت. بعــد از انقــاب بســیاری از بازیگــران تئاتــر 
بــه عرصــه ســینما و تلویزیــون راه یافتنــد و بــه نوعــی آن را نجــات 

کردنــد. دادنــد و آن را از حالــت مبتــذل خــارج 
ــق  کــه موجــب رشــد و رون کــرد  ــه جشــنواره ها اشــاره  وی ســپس ب
بســیار تئاتــر شــده و گفــت: بســیاری از هنرمنــدان بزرگ کشــورمان 
ک نیــت و همسرشــان مهــوش صبرکــن، امیــن  ماننــد محمــود پا
تــارخ، بــرادران ارجمنــد و... از جشــنواره های اســتانی وارد عرصــه 
کردنــد. مــا بایــد بــه تئاتــر  کشــور خدمــت  هنــر شــدند و بــه ایــن 

اســتان ها توجــه خــاص داشــته باشــیم.
سیاســت های  بــه  خــود  ســخنان  پایــان  در  منتظــری  علــی 
انقــاب  عالــی  شــورای  در  تصویــب  مــورد  نمایشــی  هنرهــای 
کــرد: تئاتــر ایــران دارای نظــام و  فرهنگــی اشــاره و خاطــر نشــان 
کــه در ســال 1378 بــه تصویــب شــورای  سیاســت گذاری اســت 
عالــی انقــاب فرهنگــی رســیده اســت و می تــوان از آن بــه عنــوان 
کــه در شــش مــاده بــه مباحــث گســترده  اولیــن ســندهایی نــام بــرد 

حــوزه تئاتــر رســیده اســت.

سال های پیش از انقالب، سینما به حد ورشکستی رسید
حمیــد دهقانپــور، دیگــر ســخنران نشســت همایــش »چهل چــراغ 
جــذب  شــیوه های  کاوی  »وا عنــوان  بــا  را  خــود  مقالــه  هنــر«، 
ســرمایه در ســینمای پــس از انقــاب« ارائــه داد. وی بــا اشــاره 
کــه مباحــث ارائــه شــده بیشــتر پیرامــون مســایل  بــه ایــن مطلــب 
گفــت:  کــرد و  آمــاری اســت تــا محتوایــی ســینما، ســخن آغــاز 
ســالن،  عنصــر  شــش  از  پیوســته  هــم  بــه  مجموعــه ای  ســینما 

ــع و نمایــش اســت.  ی ــروش، توز ــزان ف ــزان تولیــد، می گر، می تماشــا
بخــش عمــده ای از اســاس ســینما بــه پــول و ســرمایه برمی گــردد.

وی آمارهایــی از فــروش فیلــم در ســال های 1356 و 1357 ارائــه 
کــرد کــه میــزان فــروش فیلــم را بســیار پاییــن و در حد ورشکســتگی 
نشــان مــی داد و در ادامــه افــزود: در ســال های پیــش از انقــاب 
ســینما بــه پایین تریــن ســطح خــود و بــه حــد ورشکســتی رســید و 
کــه بــا عنــوان فیلــم فارســی  امــکان ادامــه حتــی بــرای فیلم هایــی 

از آن یــاد می شــود نیــز وجــود نداشــت.
ســاخت  بــرای  ســرمایه  جــذب  بــه  ادامــه  در  پژوهشــگر  ایــن 
ــرای ســاخت فیلــم،  جــذب ســرمایه  فیلم هــا پرداخــت و افــزود: ب
از مهم تریــن مباحــث اســت و در ایــن مبحــث، فیلم هــا بــه دو 
دســته تقســیم می شــوند،یکی فیلم هــای بــا بودجــه انــدک و دیگــر 
ــت.  ــد داش ــر خواهن ــنگینی را در ب ــه س ــه هزین ک ــر  ــای فاخ فیلم ه
یکــی از شــیوه های متــداول بــرای جــذب ســرمایه، حمایت هــای 
کانــون پــرورش فکــری  کــه از آن جملــه می تــوان بــه  دولتــی اســت 
کــودکان و نوجوانــان، انجمــن ســینمای جــوان، وزارت ارشــاد، 
کــرد. ایــن نهادهــا در دهــه 60 ســرمایه  صــدا و ســیما و ... اشــاره 
یــادی را بــه فیلم هــای فاخــر اختصــاص دادنــد. در ایــن زمــان مــا  ز
کارنامــه بســیار خوبــی را در حــوزه ســینما می بینیــم. حتــی در ایــن 
دوره بنیــاد ســینمایی فارابــی تاســیس می شــود. فارابــی ســرمایه 
بســیاری را بــرای راه انــدازی ســینما هزینــه می کنــد و مباحــث 
ــینما، را  ــم س ــر مه ــوان دو عنص ــه عن ــو، ب ــه نگاتی ــزار و تهی ــه اب تهی

ــد. ــرار می ده ــه ق ــورد توج م
و  پرداخــت  مختلــف  دهه هــای  در  ســینما  وضعیــت  بــه  وی 
کــرد  دوران طایــی ســینمای ایــران را مربــوط بــه دهــه 60 قلمــداد 
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ــه یکبــاره دچــار تحــول شــگرفی  ــران ب گفــت: در دهــه 60 ســینمای ای و 
کارگردان هــا تشــکیل  شــد. تــا قبــل از ایــن دهــه، محــور اصلــی فیلم هــا را 
ــا  ــی فیلم ه ــور اصل ــتاره ها مح ــرد و س ک ــر  ــد تغیی ــن رون ــا ای ــد؛ ام می دادن
شــدند. در ایــن دوره فیلم هــای بســیاری بــه جشــنواره ها راه پیــدا کردند. 
ایــن راه در دهــه هفتــاد نیــز بــا رشــد ژانرهــای مختلــف ادامــه پیــدا  کــرد.
ــد  ــورد نق ــاره و آن را م ــینما اش ــط س ــرخ بلی ــده ن ــد فزاین ــه رش ــور ب دهقانپ
قــرار داد و افــزود: متاســفانه مــا بــا رشــد عجیــب در نــرخ بلیــط مواجه ایــم 
ــر داشــته اســت.  ــروش فیلم هــا بســیار تاثی و ایــن در جــذب ســرمایه و ف
عجیب تــر آنکــه در دســته بندی فیلم هــا بــه »الــف«، »ب«، »جیــم« و 
»دال« متاســفانه آمــار فــروش فیلم هــای »دال« در ایــن ســال ها بســیار 

بــاال بــوده اســت.
و  کــودک  ژانرهــای  در  فیلــم  فــروش  بــه  خــود  ســخنان  پایــان  در  وی 
نوجــوان، اجتماعــی، سیاســی و ... در دهه هــای مختلــف پرداخــت و 

آنهــا را مــورد بحــث و بررســی قــرار داد.

امروز نیاز است تا به مباحث کیفی موسیقی توجه بیشتری شود
    آخریــن ســخنران نشســت اولیــن روز همایــش »چهــل چــراغ هنــر«، 
بــا  را  خــود  مقالــه  کــه  بــود  موســیقی  عرصــه  پژوهشــگر  خورابــه،  کاوه 
عنــوان »گفتمــان موســیقی ایــران در چهــل ســال اخیــر« ارائــه داد. وی بــا 
کــه موســیقی مفهومــی ذهنــی  ــرد  ک ایــن مطلــب ســخنان خــود را آغــاز 
کــه ســخن از فعالیــت در  و انتزاعــی اســت و اظهــار داشــت: هنگامــی 
کــه بــا پدیــداری  عرصــه ای چــون موســیقی می شــود بایــد توجــه داشــت 

کــرد. کــه آن را می تــوان از جوانــح مختلــف بررســی  روبــرو هســتیم 
کــرد  ــراز و فرودهــای موســیقی در عرصه هــای مختلــف اشــاره  ــه ف وی ب
و افــزود: موســیقی فــارغ از تحــوالت فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی 
در  و  اســت  داده  ادامــه  ســال ها  ایــن  در  خــود  حیــات  بــه  همــواره 
ســال های پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران از فــراز و فرودهــای 

کــرده اســت. گــذر  بســیاری 
از  بعــد  موســیقی  اهالــی  مواجــه  بــه  موســیقی  حــوزۀ  پژوهشــگر  ایــن 
کــرد: مهم تریــن مواجــه اهالــی موســیقی  انقــاب پرداخــت و تصریــح 
بعــد از همراهــی و همدلــی بــا خیــزش مردمــی انقــاب 1357 در قالــب 
ســرودها و تصانیــف میهنــی، پرســمان اثباتــی و ثبوتــی موســیقایی بــود 
کــه از آغازیــن روزهــای انقــاب اســامی تحــت تأثیــر مجموعــه نظریــات 
و  متضــاد  برداشــت های  ســبب  گاه  کــه  گرفــت  قــرار  فقهــی  متکثــر 
متناقــض شــده بــود و در رأس آن مســئله حرمــت و حلیــت موســیقی 
کلــی مســیر ایــن هنــر واالی انســانی را در ایــن ســالیان تحــت  به طــور 

شــعاع قــرار داد.
وی حکــم حکومتــی امــام خمینــی )ره( در بــاب موســیقی را سبب ســاز 
منظــر  دو  از  را  هنــر  ایــن  بررســی  امــکان  کــه  دانســت  بســتری  ایجــاد 
کــرد، آنــگاه بــه بحــث و بررســی از دیــدگاه ایــن  کیفیــت ایجــاد  کمیــت و 
گــر از منظــر کمــی بخواهیــم بــه این مســئله  مناظــر پرداخــت و ادامــه داد: ا
یــم بایــد از یــک ســو تأســیس و رشــد نهادهــای موســیقی همچــون  بپرداز
حــوزه موســیقی وزارت ارشــاد اســامی، مرکــز موســیقی صداوســیما، 
تحقیقــات،  و  علــوم  وزارت  بــه  وابســته  موســیقی  دانشــکده های 
دانشــکده های  آزاد،  دانشــگاه  بــه  وابســته  موســیقی  دانشــکده های 
موســیقی وابســته دانشــگاه های جامــع علمی-کاربــردی، مرکز موســیقی 
ســازمان صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران، مرکــز حفــظ و اشــاعه 
)بعــد پژوهــش( موســیقی ســازمان صداوســیما، مرکــز موســیقی حــوزه 
هنــری ســازمان تبلیغــات اســامی، هنرســتان های موســیقی مربــوط بــه 
گــروه تخصصــی  وزارت آمــوزش و پــرورش و فرهنــگ و ارشــاد اســامی، 
کــز آمــوزش موســیقی در فرهنگســراهای  موســیقی فرهنگســتان هنــر، مرا
بســیار  شــده  ثبــت  آموزشــگاه های  کشــور،  سراســر  شــهرداری های 
کثــرا  کشــور و آموزشــگاه های خصوصــی غیررســمی )ا متعــدد در سراســر 
کــز غیرثبتــی( و... و از ســوی دیگــر اجراهــای موســیقی  در منــازل و مرا
)کنســرت ها(، جشــنواره ها، تولیــدات موســیقایی شــامل آلبوم هــا و آثــار 
کتــاب و نشــریات  ــات در دو حــوزه  مختلــف مصــوت و انتشــار مکتوب
و همچنیــن عرصــه همیــن فعالیت هــا در ســپهر بیکــرانِ موســوم بــه 
فضــای مجــازی همــه و همــه نشــان از اراده ای پویــا و فعــال از منظر رشــد 
کــه مســلما از ارزش قابــل  کمــی موســیقی در طــی چهــل ســال اخیــر دارد 

توجهــی برخــوردار اســت.
معــاون علمــی و پژوهشــی انجمــن مفاخــر ســپس بــه بحــث و بررســی از  
کــه در حــوزه  ــه بی مهــری  کیفــی در حــوزه موســیقی پرداخــت و ب منظــر 
کــرد: مباحث  موســیقی دانان بــا اصالــت می شــود، اشــاره و خاطــر نشــان 
کیفــی در حــوزه موســیقی همــان ســنجش ارزش هــا و اهــداف مــورد نظــر 
ــع  ــه تب ــمندانه و ب ــد و اندیش ــر متعه ــه هن ــه ب ــت و توج ــوزه اس ــن ح در ای
آن موســیقی هنــری و بــه دور از اندیشــه های عــوام پســندانه در قالــب 
دســتگاهی،  ردیــف  موســیقی  از  اعــم  موســیقی  مختلــف  گونه هــای 
موســیقی نواحــی مختلــف ایــران، موســیقی کاســیک غــرب، موســیقی 
پــاپ، موســیقی های آیینــی و مذهبــی و غیــره از جملــه مدعیــای بــوده 
ــن  ــواهد و قرای ــت. ش ــده اس ــری می ش ــالیان پیگی ــن س ــه در ای ک ــت  اس
ــر رشــد نســبی موســیقی های  گرچــه ب برآمــده از مطالعــات پژوهشــگران 
کفــه بــه  هنــری اذعــان داشــته؛ امــا متأســفانه حکایــت از ســنگینی 
گونه هــای موســیقی مردم پســند و غیرهنــری و  گســترش روزافــزون  نفــع 



27
ره 

شما
م- 

سو
ال 

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن

29

بی مهــری بــه موســیقی دانان اصالتمنــد دارد.
کمیــت  ــر هنــری را حاصــل حا ــه موســیقی های غی ــه توجــه ب کاوه خوراب
گیــر دانســت و اظهــار داشــت: امــروز نیــاز  ــازار و رقابــت رســانه های فرا ب
کیفــی موســیقی توجــه بیشــتری شــود؛ به نظــر  بــه مباحــث  تــا  اســت 
ــه  ــدن از قافل ــازار و عقــب نمان کمیــت ب ــر حا می رســد رویکــرد مبتنــی ب
گیــر امروزیــن، متولیــان را از نگرشــی مراقبتــی  مردم پســند رســانه های فرا
کارزاری چنیــن  ــه دور داشــته اســت و در  و محافظتــی فرهنــگ مــدار ب

خــود بــه رنــگ دیگــری درآمــده اســت.
کــه تــا  کــرد  وی در پایــان ســخنان خــود بــه مباحــث و مســائلی اشــاره 
بــه امــروز بــه عنــوان نــکات قابــل توجــه امــا  همچنــان مبهــم در حــوزه 
موســیقی باقــی مانــده اســت و بــه مســائلی چــون: جایــگاه موســیقی 
ــادی  کپی رایــت و حقــوق م ــئله  کنــش موســیقایی از منظــر فقــه؛ مس و 
و معنــوی هنرمنــد؛  مســئله رســانه ملــی و موســیقی؛  مســئله زنــان و 
کار  موســیقی؛  مســئله حمایــت از موســیقی های هنــری و  وضعیــت 
گفتمــان  ــه عنــوان  و معیشــت فارغ التحصیــان رشــته های موســیقی ب
کنــون پیــش روی خــود داشــته، اشــاره  کــه تا موســیقی و چالش هایــی 

کــرد.

از  پــس  تجســمی  و  نگارگــری  خوشنویســی،  وضعیــت  بررســی 
اســالمی انقــالب 

در دومیــن روز از همایــش چهل چــراغ هنــر بررســی جســتارهایی در هنــر 
انقــاب اســامی ادامــه یافــت.

حمیدرضــا  دکتــر  همایــش  ایــن  روز  دومیــن  نشســت  نخســتین  در 
قلیچ خانــی بــا مقالــه ای بــا عنــوان »خوشنویســی ایــران، از انقــاب تــا 
انقــاب«، دکتــر خشــایار قاضــی زاده بــا مقالــه » ســیر تحــّول نگارگــری 
در دوران انقــاب اســامی« و دکتــر محمدکاظــم حســنوند بــا موضــوع 
ــران«  ــه »شــکوفایی صــورت و معنــا در نقاشــی انقــاب اســامی ای مقال
ــت را  ــن نشس ــی ای ــت علم ــن مدیری ــد. همچنی ــخنرانی پرداختن ــه س ب
مهــدی مکی نــژاد، عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان هنــر، بــر عهــده 

داشــت.

انقالب اسالمی انقالبی در حوزه هنر خوشنویسی
ــنجی  ــه اصالت س کمیت ــو  ــنویس و عض ــی، خوش ــا قلیچ خان حمیدرض
ایــن  ایــران، نخســتین ســخنران  ملــی  کتابخانــه  نســخه های خطــی 
تحــت  خوشنویســی  کــرد:  آغــاز  اینگونــه  را  خــود  ســخنان  نشســت، 
گرفتــن باورهــا و ســنت های اســامی  تأثیــر انقــاب اســامی و قــوت 

ــان  ــابقه جوان ــی س ــتقبال ب ــا اس ــی، ب ــای غرب ــی هنره ــت برخ و ممنوعی
یــت انجمــن  رو بــرو شــد و در بیســت ســال نخســت، آمــوزش بــا محور
گســترش یافــت. امتحانــات و صــدور  خوشنویســان در تمــام شــهرها 
معادل ســازی  و  خوشنویســی  گواهی نامه هــای  معمــول  از  بیــش 
از  بیــش  اســتقبال  ســبب  دانشــگاهی،  مــدارج  بــا  هنــری  مــدارک 
تذهیــب،  همچــون  آن  بــه  وابســته  هنرهــای  و  خوشنویســی  انــدازه 
کاغذســازی و ماننــد اینهــا شــد و یــک شــعبه انجمــن  قلم تراش ســازی، 
کشــورهای  خوشنویســان بــه حــدود ســیصد شــعبه در ایــران و برخــی از 

همســایه و اروپایــی رســید.
ایــن خوشــنویس و پژوهشــگر در ادامــه ســخنان خــود بــه پیشــرفت هنــر 
گفت: در بیســت  کرد و  خوشنویســی در دهه های پس از انقاب اشــاره 
گســترش رشــته های دانشــگاه  ســال دوم پــس از انقــاب، بــا تأســیس و 
کتابــت و نگارگــری، صنایع دســتی،  مرتبــط بــا خوشنویســی، همچــون: 
کارشناســی  و  کارشناســی  مقاطــع  در  هنــر  پژوهــش  و  اســامی  هنــر 
ارشــد، رشــد و توســعه چشــمگیری یافــت. مطالعــات و پژوهش هــای 
کــه مــورد توجــه دولــت، دانشــکده های هنــر  حــوزه خوشنویســی هــم 
کامــًا  کــه  گفــت  و انجمــن خوشنویســان ایــران نبــود، و شــاید بتــوان 
مغفــول مانــده بــود، در دو دهــه اخیــر در قالب هایــی چــون: تصحیــح 
منابــع دســت اول، فرهنگ هــا، پایان نامه هــای دانشــجویی، مقــاالت و 
کتاب هــای نفیــس حــاوی آثــار مشــاهیر هنرمنــدان متقــدم و نیــز ترجمــه 
آثــار پژوهشــگران غربــی، ســبب چنــد صدایــی شــدن پژوهش هــای ایــن 

حــوزه شــد.
کــه پــس از انقــاب  وی در ادامــه ســخنان خــود  بــه تحــوالت بنیادینــی 
پرداخــت  اســت،  داده  رخ  ایرانــی  خوشنویســی  عرصــه  در  اســامی 
گرایــش  انقــاب،  از  پــس  ایرانــی  خوشنویســی  حــوزه  گفــت:در  و 
کلهــر بــه ســبک دیگــر خوشنویســان دوره  نستعلیق نویســان از ســبک 
گاه صفــوی در دو دهــه اخیــر، بــدون دخالــت سیاســت گذاری  قاجــار و 
کلهــر بودنــد همچنیــن رشــد بیــش از معمــول  کــه پیــرو ســبک  اســتادانی 
گرایش هــای نویــن چــون نقاشــی خط و خط نقاشــی و ... در دو دهــه 
آثــار خوشنویســی و تولیــد  اخیــر و در عیــن حــال رشــد قیمت هــا در 
گروهــی از خوشنویســان  حرفــه ای آثــار مــوزه ای و نمایشــگاهی و ورود 
کشــور از نمونــه  بــه بازارهــای جهانــی و حراج هــای داخــل و خــارج از 

کــه در ایــن دوره رخ داده. تحــوالت مثبتــی اســت 

نگارگــری، بازجســت مواریــث قدیــم بــا بیانــی امــروزی و پیامــی 
بــرای فــردا

هیئــت  عضــو  قاضــی زاده،  خشــایار  نشســت،  ایــن  ســخنران  دیگــر 
کــه ســخنان خــود را بــا موضــوع ســیر تحــول  علمــی دانشــگاه شــاهد بــود 
کــرد: جریــان نگارگری  نگارگــری در دوران انقــاب اســامی اینگونــه آغــاز 
معاصــر از دوران رضاخــان پــس از تشــکیل مدرســه صنایــع مســتظرفه و 
ســپس مدرســه صنایــع قدیمــه رقــم می خــورد. در دوران پهلــوی دوم بــه 
ــرار  ــران، نگارگــری در حاشــیه ق ــر مــدرن در ای ــر اشــاعه هن ــز ب دلیــل تمرک
داشــت، حتــی نگارگــراِن شناســای آن دوران، چنــدان مــورد تبلیــغ واقــع 
گســترده ای از  نمی شــدند. پــس از ظهــور انقــاب اســامی، اســتقبال 
ــرایط  ــه در ش ــل وقف ــه دلی ــت. ب گرف ــورت  ــوان ص ــار ج ــان اقش ــر در می هن
انقــاب فرهنگــی، تــا ســال 1362 و تــب و تــاب آغــاز دفــاع مقــدس و 
عاقه منــدی بــه هنــر انقابــی و اجتماعــی، همچنــان نگارگــری کــم فــروغ 
بــه نظــر می رســید.  دالیــل مختلــف وجــود داشــته و جــزء الینفــک آن 
بــوده اســت، امــا آنچــه نقاشــی انقــاب اســامی را از ســایرین متمایــز 
کــرده اســت، نــوع نگــرش هنرمنــدان انقابــی نســبت بــه مســائل جامعــه 
اســت. از نقطــه نظــر نقاشــان انقــاب اســامی، وارد کردن محتــوا و تعهد 
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دینــی و اجتماعــی در هنــر، مهمتریــن ثمــره بینــش انقابــی بــه شــمار 
مــی رود. اساســًا آنهــا رســالت خویــش را متعهدســاختن هنــر می داننــد.
جریان شناســی  بررســی  بــه  شــاهد  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
نگارگــری ایرانــی پرداخــت و ادامــه داد: در جریان شناســی نگارگــری، 
ــل بررســی اســت.  ــار هنــری قاب ســه حــوزه آمــوزش، پژوهــش و اجــرای آث
اســت.  قابــل مشــاهده  نگارگــری  امــروزه دو جریــان عمــده در حــوزه 
ــز  ــًا متمرک ــته عمدت گذش ــری از دوران  ــیر نگارگ ــه مس ــان اول در ادام جری
بــر آمــوزش فنــون و مهارت هــای هنــری اســت. جریــان دوم بــا شــعار 
کــه ریشــه  یــث قدیــم در صــدد صورتبنــدی هنــری اســت  بازجســت موار
ــرای فــردا داشــته  ــا امــروز و پیامــی ب ــان و بیانــی متناســب ب ــم، زب در قدی
باشــد. جریــان دوم بــر ایــن اســاس در هــر ســه حــوزه آمــوزش، پژوهــش و 
تولیــد آثــار هنــری دســت بــه فعالیــت زد. در جریــان شناســی نگارگــری، 
ــل بررســی اســت. ــار هنــری قاب ســه حــوزه آمــوزش، پژوهــش و اجــرای آث
قاضــی زاده در زمینــه آمــوزش نگارگــری بــه مقایســه ایــن هنــر در دوران 
ــد آمــوزش  گفــت: در رون ــرد و  ک پیــش و پــس از انقــاب اســامی اشــاره 
گیــر شــدن آمــوزش و رســمیت یافتــن  نگارگــری مهــم تریــن عامــل، فرا
آن در قالــب رشــته تحصیلــی در ســطح آمــوزش عالــی اســت. آمــوزش 
کارگاه هــای اســتادان بــه صــورت خصوصــی و  کــه قبــًا در  نگارگــری 
عنــوان  بــه  هنرســتان ها  ســطح  در  می شــد،  انجــام  نیمه خصوصــی 
در  دانشــگاهی،  ســطح  در  ولــی  بــود،  مطــرح  قدیــم  از  گرایــش  یــک 
ــع دســتی در حــد ســه واحــد همــراه  کارشناســی در رشــته صنای مقطــع 
ــا تذهیــب، تنهــا در یــک نیم ســال آمــوزش داده می شــد. در رشــته ای  ب
ماننــد نقاشــی نیــز، در قالــب دو واحــد اختیــاری انجــام می شــد. بــه 
گیران، باالخره در ســال 1384 اولین ورودی  دلیل اســتقبال گســترده فرا
کتابــت و نگارگــری در دانشــگاه شــاهد، مشــغول بــه تحصیــل  رشــته 
کارشناســی و  شــدند. امــروزه دانشــکده های هنــری مختلفــی در مقاطــع 

کارشناســی ارشــد، بــه جــذب و تربیــت دانشــجو مشــغول اند.
وی ســخنان خــود را بــا بررســی پژوهــش در حــوزه نگارگــری این گونــه 
ــًا  ــه عمدت ک ــدودی  ــون مح ــدا مت ــش در ابت ــوزه پژوه ــرد: در ح ــان ب ــه پای ب
ترجمــه آثــار هنرشناســان و محققــان غربــی بودنــد، بــه عنــوان منبــع 
مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت. ایــن متــون عمدتــًا بــه مباحــث تاریخــی 
کمتــر بــه مباحــث معنایــی در ایــن حــوزه اشــاره داشــتند. از  پرداختــه و 
کم کــم آثــار محققــان و پژوهشــگران ایرانــی  دهــه هفتــاد شمســی بــه بعــد 
کتــاب،  در ایــن زمینــه تدویــن و تألیــف شــد و در ایــن حــوزه در قالــب 
طرح هــای  و  دکتــری  رســاله های  و  ارشــد  نامه هــای  پایــان  و  مقالــه، 

ــد. ــر ش ــی منتش ــل توجه ــات قاب ــی مکتوب پژوهش

هنر انقالب اسالمی هنر پست مدرنیسم است
در ادامــه محمدکاظــم حســنوند دانشــیار و مدیــر گروه نقاشــی دانشــکده 
هنــر دانشــگاه تربیــت مــدرس، بــه ســخنرانی خــود بــا عنــوان »شــکوفایی 
گفــت:  صــورت و معنــا در نقاشــی انقــاب اســامی ایــران« پرداخــت و 
بــر جهان بینــی اســامی  انقــاب اســامی  کــه ریشــه های  از آنجایــی 
اســتوار بــود، ارتبــاط بیــن هنــر و جهان بینــی اســامی بیــش از هــر زمــان 
کــرد. معنــا و محتــوا در نقاشــی انقــاب  دیگــر شــکوفا شــد و توســعه پیــدا 
کــه هویــت آن را از نقاشــی دوران  گونــه ای طــرح شــده اســت  اســامی بــه 
گرچــه مــی تــوان ادعــا  کــرده اســت؛ ا قبــل و نقاشــی مــدرن غربــی متمایــز 
کــه از ایــن لحــاظ بــا نقاشــی پســت مدرن همســو بــوده و هم زمــان  نمــود 

پدیــد آمــده اســت. 
این اســتاد دانشــگاه با بررســی صورت و قالب نقاشــی انقاب اســامی 
ادامــه داد: نقاشــان انقــاب اســامی در اوایــل پیــروزی انقــاب، بســیار 
یــک  در جســتجوی  آنهــا  از  بســیاری  بودنــد.  تجربه گــرا  و  جســتجوگر 
کــه قابلیــت طــرح معانــی اســامی و انقابــی را  قالــب و صــورت جدیــد 
کردنــد.  کار خــود تجربــه  داشــته باشــد، شــیوه های متعــددی را در رونــد 
ــی  ــود، روش و تکنیک ــاص خ ــش خ گرای ــه  ــا ب ــدان بن ــدام از هنرمن ک ــر  ه
ــدون شــک هنرمنــدان  ــد. ب کردن ــرای بیــان ایــن مضامیــن انتخــاب  را ب
ــه ویــژه رئالیســم  گــون هنــر مــدرن ب گونا انقــاب اســامی از ســبک های 
سوسیالیســتی و نقاشــی دیواری هــای انقابــی مکزیــک، سمبولیســم، 
نقاشــی  اســلوب های  و  شبه سوررئالیســم  ســبک  نوعــی  نمادگرایــی، 
کردنــد. وجــود خصوصیاتــی متأثــر از جوهــره  ســنتی ایرانــی اســتفاده 
گرایی، اســتفاده  انقــاب اســامی بــه ویــژه: بازگشــت بــه گذشــته، محتوا
کــردن و فیگوراتیــو بــودن،  یــخ، التقاط گرایــی، از آن خــود  از اســطوره و تار
ــوع انقــاب  ــا وق کــه هــم زمــان ب ــا نقاشــی پســت مدرن  ــد عمیقــی ب پیون
کــرده  اســامی در ســال 1357 در غــرب بــه ویــژه امریــکا روی داد، ایجــاد 
اســت؛ ایــن ویژگــی خواســته یــا ناخواســته، نشــان از بــه روز بــودن ســبک 
و شــیوه های بکارگرفتــه شــده از ســوی نقاشــان انقــاب اســامی دارد. 
ایــن خصیصــه نقاشــی انقــاب، ناشــی از روح و ذات انقــاب اســامی 

اســت.
وی بــا ارائــه اســایِد تصاویــری از نقاشــی های دیــواری بــا موضوعــات 
انقابــی و شــرح و تفســیر آنهــا، بــه تقســیم بندی ســه جریــان اصلــی 
نقاشــی انقــاب اســامی پرداخــت و ســخنان خــود را اینگونــه بــه پایــان 
انقــاب  کلــی می تــوان جریان هــای موجــود در نقاشــی  بــه طــور  بــرد: 
از:  کــه عبارت انــد  نمــود،  تقســیم  بــه ســه جریــان اصلــی  را  اســامی 
ــی و نقاشــان مســتقل.  نقاشــان حــوزه هنــری، نقاشــان نهادهــای انقاب
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کــه از جامعــه ای  نقاشــی متعهــد انقــاب اســامی هنــری اســت پویــا 
اصلــی  دغدغه هــای  از  محتــوا  و  معنــا  بیــان  اســت.  برخاســته  پویــا 
هنرمنــدان انقــاب اســامی اســت و در ایــن راســتا نقاشــان انقابــی بــا 
گرفتــن عناصــر  کار  کهــن فرهنگــی و هنــری و بــه  بهره جویــی از میــراث 
هنــر ایرانی اســامی و ارائــه آثارشــان درصورت هــا و قالب هــای نویــن و 
ســبک های جهانــی در نشــان دادن مفاهیــم معنــوی انقــاب اســامی 
تاش هــای فراوانــی نمــوده انــد. ایــن نــوع نقاشــی قرابــت بســیاری بــا 
کــه حتــی اندکــی زودتــر از خاســتگاه اصلــی  نقاشــی پســت مــدرن دارد 

ــرد. ک ــور  ــران ظه ــود، در ای خ

کتــاب پژوهشــی منســجم و متقــن دربــاره هنــر انقــالب  هنــوز چنــد 
ــدارد ــود ن وج

نشســت آخــر دومیــن روز همایــش »چهــل چــراغ هنر؛ جســتاری در چهل 
گرافیــک، عکاســی  ســال هنــر انقــاب اســامی ایــران« بــا تمرکــز بــر حــوزه 
کــه در ابتــدا حبیــب اهلل صادقــی، عضــو  و مجسمه ســازی برگــزار شــد، 
پیوســته فرهنگســتان هنــر و مدیــر ایــن بخــش از نشســت، بــا پاسداشــت 
کــرد و توضیــح  چهلمیــن ســال پیــروزی انقــاب اســامی آغــاز ســخن 
داد: در حــال حاضــر معرفتــی را بــه نــام هنــر انقــاب اســامی شــاهد 
گذشــت  کنــون پــس از  کــه ا هســتیم. از مظلومیــت ایــن هنــر همیــن بــس 
کتــاب  40 ســال از پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی، هنــوز چنــد 
پژوهشــی منســجم و متقــن دربــاره آن وجــود نــدارد و متاســفانه همــان 
کــه منتشــر شــده؛ ناقــص، غلــط و غیــر علمــی  تعــداد معــدودی هــم 
اســت.  نشــده  تعریــف  و  تبییــن  آن  وگفتارهــای  جســتارها  و  اســت 
کــه بــه دنیــا آورده ایــم و تــا چهــل ســال نــام نداشــته؛  اینکــه مــا فرزنــدی را 
کنیــم و قالــب پســت مدرنیســتی و  بخواهیــم بــه زور امــروز نام گــذاری 
ــه بــه آن بدهیــم، خیلــی دقیــق نیســت. بــه زعــم مــن ایــن یــک  نگارگران
کــه نقاشــان انقــاب از آن  ســاحت مینــوی، مثالــی و عظیمــی اســت 
کــه عــده ای از نقاشــان دیــن بــاور و  بهــره برده انــد و ترجمــه ای اســت 
کــه بــه  مومــن و مســلمان و آرمان خــواه و آرمان جــو در پــی اش هســتند 
کننــد. بــا وجــود ایــن ضــرورت دارد  گونــه ای روایــت هنــر معاصــر را بیــان 
کــه یــک بــار درســت خودمــان ایــن شناســنامه را بازخوانــی و بازشناســی 
کــرده و نام گــذاری  کلیــدی را انتخــاب  کنیــم و واژگان  و نشانه شناســی 

کنیــم. کار انتخــاب  ــرای ایــن  درســتی را ب
کــه هنرمنــدان  ایــن هنرمنــد نقــاش افــزود: هنــوز دربــاره تاش هایــی 
ــد، نشانه شناســی درســتی انجــام نشــده اســت.  ــی انجــام داده ان انقاب
کاریکاتــور  گرافیــک و پوســتر و  نقاشــان انقــاب فقــط نقاشــی نکرده انــد، 

انقــاب  هنرمنــد  آنهاســت.  توســط  شــده  خلــق  آثــار  از  بخشــی  هــم 
کــه عاطفــه، روح و وجدانــش را در اختیــار مــردم قــرار  هنرمنــدی بــود 
داده بــود و از ایــن طریــق بــه روایــت واقعیــات جامعــه می پرداخــت. 
ایــن رســالتی خویــش فرمــا بــر دوش هنرمنــد انقابــی بــود. بــدون اینکــه 

کار باشــد. ســفارش حکومــت و دولــت در 

گرافیســت، خــود در صحنــه انقــالب و جنــگ  بســیاری از هنرمنــدان 
حضــور داشــتند

مراســم محمــد خزایــی عضــو هیئــت علمــی  ایــن  بعــدی  ســخنران 
گرافیــک انقــاب اســامی  کــه بــه بررســی  دانشــگاه تربیــت مــدرس بــود 

پرداخــت.
گرافیــک انقــاب بــا نگاهــی بــه حــدود هشــتاد ســال  وی بــه بررســی 
گفــت: قــرن بیســتم میــادی عصــر ظهــور جنبش هــا و  قبــل پرداخــت و 
مکاتــب مدرنیســتی در نقاشــی غــرب اســت. مکاتبــی که از ســنت های 
گذشــته می گریختنــد و تــاش می کردنــد بــر پایــه فلســفه و تفکــر  هنــری 
نویــن، آثــاری هنــری متناســب بــا آن پدیــد آورنــد. در ایــران و بیشــتر 
کشــورهای اســامی بعــد از دهــۀ بیســت خورشــیدی مدرن گرایــی بــه 
عنــوان روحیــه غالــب در بیشــتر حرکت هــای فرهنگــی جامعــه پذیرفتــه 
می شــود و حتــی حمایــت نهادهــای رســمی آن را تقویــت می کنــد و 
ــمی  ــای تجس ــۀ هنره ــی در عرص ــش جریان های ــب پیدای ــر موج ــن ام ای
در  معاصــر  هنرمنــدان  تــاش  اولیــن  »ســقاخانه«  جنبــش  می شــود. 
جهــت جســتجو و بهره گیــری از صــورت و ظاهــر نقش هــا، نمادهــا و 
کــه بــا آشــنایی زبــان روز نقاشــی شــکل  نوشــته های میــراث ملــی بــود 
گرفــت. در رونــد شــکل گیری »ســّقاخانه« توســط هنرمنــدان تجربه گــرای 
گروهــی در آثارشــان عــاوه بــر تصاویــر ســنتی، بــه خــط نیــز روی  معاصــر، 
آورده و آن  را بــا ایــن عناصــر در آمیختنــد و بــه جلوه هــای جدیــد از هنــر 
معاصــر ایرانــی  رســیدند. هرچنــد بیشترآثارشــان فاقــد پیونــد بــا ارزش هــا 
کهــن  کهــن بــود. همیــن عــدم درک باطــن عناصــر  و مفاهیــم ذاتــی هنــر 

ایرانــی، باعــث زوال زود هنــگام ایــن جنبــش شــد.
وی افــزود: بــا ظهــور انقــاب اســامی در بهمــن ســال 1357 و در پــی 
کــه بســیاری  آن جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله، شــرایطی بــه وجــود آمــد 
ــه وجــود  ــا موضــوع انقــاب اســامی ب ــار بدیعــی ب از هنرمنــدان جــوان آث
معنــوی  فضــای  اســاس  بــر  هنرمنــدان  شــرایطی،  چنیــن  در  آوردنــد. 
کیــان هنــر انقــاب اســامی را پــی نهادنــد.  همســو بــا فرهنــگ اســامی، 
دوره هــای  از  یکــی  بایســتی  را  اســامی  انقــاب  هنــر  حقیقــت،  در 
یــخ و فرهنــگ ایــران بشــمار آورد. در ایــن میــان  درخشــان هنــر در تار
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هنرهــای تجســمی از موقعیــت خاصــی برخــوردار اســت. هنرمنــدان 
ایرانی ــ اســامی،  کهــن  از مبانــی هنــر  برداشــتی ماهرانــه  بــا  ایــن دوره 
گرافیــک  منطبــق بــا مبــادی نویــن هنرهــای بصــری، از جملــه در حــوزه 

ــد. ــود نهادن ــه وج ــه عرص ــا ب پ
ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: هنرهــای تجســمی دوره انقــاب اســامی در 
ابتــدای امــر، بــه خــودی خــود و بطــور مســتقل بــه وجــود نیامــده اســت. 
بــا مقایســه و بررســی آثــار هنــری، مشــاهده می شــود در بســیاری از مــوارد 
آثــار هنــری ایــن دوره حضــور  کهــن و ســنتی در  عناصــر و الگوهــای 
گزینشــی بــا حفــظ ویژگی هــای  جــدی دارد. از طرفــی هــم بــا روشــی 
کــه در فرهنــگ  هنــری خویــش ضــرورت توجــه بــه هنــر مــدرن غــرب 
کــرده را نادیــده نگرفته انــد. در ایــن آثــار نــه آن شــیفتگی  معاصــر رســوخ 
بیــش از حــد نســبت بــه میــراث گذشــته دیــده می شــود و نــه هجومــی بــه 
هنــر مــدرن. هنرمنــد بــا شــناخت میــراث هنــری خویــش، بــه هنــر غــرب 
گزینــش آن، خــود را در جایــگاه بازســازی میــراث  نــگاه می کنــد و بــا 

کــردن آن قــرار می دهــد. گذشــته و بــه روز 
مختلــف  َمنظرهــای  از  اســامی  انقــاب  گرافیــک  هنــر  افــزود:  وی 
مشــخصات  عملکــرد،  بصــری،  ســاختار  تاریخــی،  ســیر  همچــون 
در  مــوارد  همــۀ  چنــد  هــر  اســت.   بررســی  قابــل   ... و  اجــراء  شــیوۀ  و 
حوصلــه ایــن مقــال نمی گنجــد. در اینجــا بیشــتر بــه مطالعــه و بررســی 
در  اســامی  انقــاب  گرافیــک  آثــار  نمادیــن  مفاهیــم  و  شــاخصه ها 
حــوزه پوســتر می پــردازم. هنرمنــدان دفــاع مقــدس بــا لطافــت معنــوی، 
هنــری  ســوی  بــه  را  جنگ هــا  معمــول  خشــك  رزمــی  حماســی  هنــر 
حماســی ــ عرفانی ســوق دادنــد. آثــار هنرهــای تجســمی از نظــر رنــگ، 
راه  ســالکان  عرفانــی  حماســه  صحنــه  تصویرگــری  بــه  معنــا  و  فضــا 
خــدا تبدیــل شــد. ایــن دوران پربــار، نقــش بســزایی در تمــام ابعــاد، 
گرفــت، داشــت. پوســتر های  کــه در ســال های بعــد شــکل  هنــر نوینــی 
دفــاع مقــدس بــر خــاف پوســتر های جنــگ جهانــی اول و دوم؛ خــود 
کــم بــر جبهه هاســت. موضــوع  بــه روشــنی بازتــاب شــرایط معنــوی حا
ــاص  ــدی خ ــورا پیون ــه عاش ــا حماس ــدس ب ــاع مق ــترهای دف ــتر پوس بیش
ــورا را  ــم عاش ــام و مفاهی ــی از پی ــود جلوه های ــار خ ــدان در آث دارد. هنرمن
کام، نقــش و... متجلــی  ــت تمــام در قالبــی نمادیــن همچــون  ــا درای ب
ــه  ــد. موضوعــات مهمــی چــون تقــدس ســرزمین های جنگــی ب نموده ان
ــازه شــهدا، وعــده  ــا، جنــگ بیــن حــق و باطــل، تشــییع جن کرب ماننــد 
پیروزی،یــاد اســراء، نمــاز، جهــاد، شــهادت و ... در پوســترهای هشــت 

ســال دفــاع مقــدس بــه چشــم می خــورد.

مقــدس،  دفــاع  پوســترهای  طــراح  بیشــتر هنرمنــدان  گفــت:  خزایــی 
خــود جوانانــی بســیجی بودنــد و بی خبــر از صحنه هــای رزم نبودنــد. 
کــه خــود هنرمنــد اوقاتــی را در  در آن ایــام ایــن امــر بســیار معمــول بــود 
فعالیــت  بــه  همچنــان   آنجــا  در  و  می کــرد  پیــدا  حضــور  جبهه هــا 
هنــری ادامــه مــی داد. بی شــک زنــده یــاد ابوالفضــل عالــی را بایســتی 
پیشــتاز و علمــدار طراحــان پوســترهای دفــاع مقــدس دانســت. عالــی 
گرافیــک انقــاب و دفــاع مقــدس توســط  کــه  از معــدود هنرمندانــی بــود 
گرفــت. بســیاری  گروهــی از هنرمنــدان جــوان شــکل  او و بــه همراهــی 
از آرمان هــا، ارزش هــا و حماســه های دفــاع مقــدس، بــا پوســترهای ایــن 
یــخ ثبــت شــد. در ایــن راه مــن و احمــد آقــا قلــی زاده،  هنرمنــدان در تار
ســید حمیــد شــریفی، ناهیــد فراســت، مجیــد قــادری، مســعود قنــدی، 

کردیــم. گــودرزی، علــی وزیریــان و ... او را همراهــی  مصطفــی 
گفــت: در حقیقــت یکــی از مهم تریــن عوامــل  ایــن اســتاد دانشــگاه 
شــکل دهنده هنــر ایــران، در طــول دوره هــای مختلــف، حضــور عناصــر 
یشــه در ســنت و آداب معنــوی دارد. حضــور ایــن  کــه ر نمادینــی اســت 
شــاخصه ها در آثــار هنــری بــا قــوت و ضعــف همچنــان تــا بــه امــروز ادامه 
کــه  داشــته اســت. بــا نگاهــی بــه پوســترهای دفــاع مقــدس درمی یابیــم 
ایــن  از جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت.  آثــار  ایــن  »نمادگرایــی « در 
ویژگــی بــه عنــوان یــك روش، جایگاهــی منحصربه فــرد، در هنرهــای 
گرافیــك دفــاع مقــدس بــه خــود اختصــاص داده  تجســمی خصوصــا 
صــورت  آن  در  کــه  آفتــاب،  جمــال  پوســتر  مثــال  عنــوان  بــه  اســت. 
باطنــی رزمنــده ای در آب انعــکاس یافتــه، نمــادی از فلســفه وجــودی 
شــهید اســت کــه مثــل خورشــید روشــنی بخــش حیــات ماســت. در این 
دوره از عناصــر نگارگــری بــه عنــوان عناصــر نمادیــن اســتفاده می شــد. 
بــه طــور مثــال در پوســتر عــروج، نقــش درخــت ســرو، هالــه نــور و روبــان، 
ــه می دهــد. گرافیــك ارائ ــا مبــادی هنــر  مفهــوم نمادیــن نویــی منطبــق ب
ایــن پژوهشــگر در پایــان افــزود: هنــر دفــاع مقــدس را بایســتی یکــی از 
یــخ انقــاب اســامی ایــران  دوره هــای درخشــان فرهنــگ و هنــر در تار
کهــن  دانســت. هنرمنــدان ایــن دوره بــا برداشــتی ماهرانــه از مبانــی هنــر 
عرصــه  بــه  پــا  روز،  امکانــات  و  شــرایط  بــا  منطبــق  و  ایرانی ــ اســامی 
وجــود نهادنــد. پوســترهای دفــاع مقــدس فقــط رنــگ و شــکل نیســتند. 
هنرمنــدان بــا مهارتــی فنــی همــراه بــا معرفتــی معنــوی توانســتند بســیاری 
از مفاهیــم و حماســه ها را در قالــب آثــار هنــری ارائــه نمایند. پوســترهای 
حماســه دفــاع مقــدس نــه تنهــا حامــل ارزش هــای معنوی هنــر مقاومت؛ 
بلکــه روزنــه ای در امتــداد میــراث مصــور حماســه معنوی کربا هســتند.
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هنر عکاسی، پس از انقالب شخصیت پیدا کرد
مقالــه  عنــوان    »1357-1397 ایــران؛  در  عکاســی  تحــول  »ســیر 
ادامــه  در  کــه  بــود  پژوهشــگر،  و  عــکاس  رحیمیــان،  محمدمهــدی 

شــد. ارائــه  نشســت 
بــاز   50 و   40 دهــه  بــه  معاصــر  عکاســی  رشــد  گفــت:  پژوهشــگر  ایــن 
رونــق  خــام،  نفــت  فــروش  و  قیمــت  افزایــش  دوره  ایــن  در  می گــردد. 
و  دولتــی  تلویزیــون  شــکل گیری  متوســط،  طبقــه  رشــد  اقتصــادی، 
تلویزیــون خصوصــی ثابــت پاســال، ســازمان رادیــو و تلویزیــون ملــی 
واردات  تلویزیونی،افزایــش  و  تبلیغــات محیطــی، مطبوعاتــی  ایــران، 
ــور و  ــین آالت ظه ــام و ماش ــواد خ ــی، م ــم عکاس ــی، فیل ــن عکاس دوربی
کنــد.  چــاپ عکــس، باعــث می شــود عکاســی در بیــن مــردم راه پیــدا 
از ســوی دیگــر در زمینــه آمــوزش، دانشــکده هنرهــای دراماتیــك در دی 
مــاه ســال 1342 تاســیس و پــس از آن مدرســه عالــی تلویزیــون و ســینما، 
یــس  مدرســه عالــی مطبوعــات و روابــط عمومــی بــه وجــود می آیــد و تدر
عکاســی در دانشــکده هنرهــای تزیینــی توســط اســتاد هــادی شــفاییه 
می پذیــرد.  صــورت  صنعتــی  دانشــگاه  و  زیبــا  هنرهــای  دانشــکده  و 
مطبوعاتــی  مؤسســه  پــارس،  خبرگــزاری  در  دوران  ایــن  در  عکاســان 
آینــدگان، وزارت فرهنــگ و  اطاعــات، مؤسســه مطبوعاتــی کیهــان، 
کــه مدرســه  هنــر، ســازمان جلــب ســیاحان، ســازمان رادیــو و تلویزیــون 

و واحــد تولیــدی دارد،  مســتقرند.
گفــت: از عکاســان  کــرد و  وی در ادامــه بــه عکاســان دهــه 50 اشــاره 
گبــای، عبــاس جالــی،  ایــن دوران می تــوان بــه مصطفــی افتخــار، ناصــر 
ایــوب کانتــری، غامحســین ملک عراقــی، داود ملک صدیــق، مســعود 
معصومــی، محمــود محمــدی، پرویــز نبــوی، مهنــاز نوایــی، امیــر نــادری، 
کــزاد، هــادی شــفائیه، احمــد عالــی، رضــا   افشــین رحیمــی، محمــود پا
کامــران عــدل، ســودابه قاســملو، مهــدی  نوربختیــار، مســعود معصومــی، 
ســیف الملوکی، مینــا بامشــاد، جعفــر دانیالــی، کامــران عــدل، کیومــرث 
ــرد  ک ــاره  ــت اش ــه دوس ــر یگان ــم زاده و منوچه ــدون ابراهی ــش، فری درمبخ
کــه اینهــا بدنــه عکاســی ســال های 1357-1356 را شــکل می دهنــد.

از  همچنیــن  افــزود:  و   بــرد  نــام   50 دهــه  عکاســان  از  ادامــه  در  وی 
عکاســان دهــه 50 می تــوان بــه یحیــی دهقانپــور، بهمــن جالــی، نیکــول 
کاری، منوچهــر دقتــی، رضــا دقتــی،  فریدنــی، اســد بهــروزان، محمــود 
کاوه گلســتان، هنگامــه گلســتان، رعنــا جــوادی، کاوه کاظمــی، محمــد 
صیــاد، محســن شــاندیز، بیــژن بنــی احمــد، مریــم زنــدی، عبــاس عطــار، 
کاتریــن لوقــو،  کالیــن، دیویــد برنــت،  شــاهرخ حاتمــی،  دونالــد مــک 
عبــاس عطــار، هانــری بــی قــو، آلــن دوژان، الیویــه ربــوت و ... اشــاره 
کــه زمزمه هــای انقــاب حــس  کــرد. در حوالــی ســال های 1356-1357 
شــده بــود عکاســان خارجــی بــه ایــران آمــده و در ایــران مســتقر شــدند. 
کــه  تفــاوت عکاســان ایرانــی ایــن دوره بــا عکاســان غربــی در آن بــود 
کارشــان بــر مبنــای ســفارش اقتصــادی نبــود و فــروش و چــاپ  ایرانی هــا 

عکــس برایشــان مطــرح نبــود.
کتــاب و آلبــوم عکــس از 1358 تــا 1361 در  وی افــزود: تهیــه و انتشــار 
ایــران مطــرح شــد کــه در برگیرنــده رویدادهــای انقــاب اســامی، جنگ، 
گلســتان اواخــر  کاوه  زندگــی و مــردم بــود. شــورش اثــر محمــد صیــاد و 
کبــر اثــر شــاهرخ حاتمــی و روزهــای خون ــــروزهای آتــش اثــر   1358، اهلل ا
بهمــن جالــی از جملــه ایــن آثارنــد.  کتــاب جالــی بــه عنــوان نخســتین 
کتــاب عکــس بــه خانه هــا رفــت. جالــی ترتیــب و تنظیــم عکس هــا 
کــه بــرای  را براســاس ارتبــاط بصــری عکــس و نوشــته ماننــد روزنامــه، 
کــه عــادت بصــری بــه هــم نخــورد.  کــرد  مخاطبــان مانــوس بــود، منتشــر 
کــه بــا قیمــت مناســب منتشــر شــده بــود، بــه زودی بــه خانه هــا  کتــاب او 

کــرد. راه پیــدا 

کــه  کاری در مصاحبــه بــا فصلنامــه هنــر 4  وی ادامــه داد: محمــود 
پاییــز 1362 منتشــر شــده می گویــد: مــن دچــار وسوســه های تکنیکــی 
آدم هایــی  زندگــی  دادن  نشــان  منظــورم  بیشــتر  و  نیســتم  عکاســی 
کســتری خودشــان را ادامــه  کــه در قــاب عکس هــا،  زندگــی خا اســت 
کار عکاســی ســیاه و ســفید، نقــش زندگــِی بــدون رنــگ و  می دهنــد. در 
کــه بیشــتر  روغــن و بــدون زرق و بــرق ایــن امــکان را بــه بیننــده می دهــد 
کــه رنــگ بوجــود  گرفتــار زیبایی هایــی  کنــد و  بــه خــود موضــوع توجــه 

مــی آورد نشــود.
ــد و در  ــد دی کــه هســتند بای ــزود: مســایل را آنطــور  رحیمیــان در ادامــه اف
ــد زیبایــی را بشناســد،  ــه یــک بینــش رســید. عــکاس، بای ایــن زمینــه ب
گیــرد.  نقــش نــور را بدانــد و بــرای بیــان محتــوای اثــرش آنهــا را بــکار 
کمپوزیســیون، نقــش خطــوط نقاشــی و ســبک های  یــک عــکاس بایــد 
ــا بتوانــد  کمــی معمــاری و ســینما بدانــد ت گــون را بشناســد و حتــی  گونا
گــروه و یــک  گویــا ارائــه دهــد. بــدون شــناخت فرهنــِگ یــک  عکســی 
کــرد.  گــروه و یــا جامعــه را درک  جامعــه، نمی تــوان زندگــی واقعــی افــراد آن 
ــه »عکاســی  ــر می کنــد ب کــه یــک عــکاس، یــک زندگــی را تصوی ــی  زمان
کــرده.  اقــدام  اســت  مولــف«  »ســینمای  آن  متــرادف  کــه  مولــف« 
عکاســی ماننــد نویســندگی اســت. تــا در محیــط اطرافــت زندگــی نکنی 

کنــی. نمی توانــی آن را بیــان 
ایــن پژهشــگر در ادامــه بــه عکاســی انقــاب اســامی پرداخــت و گفــت: 
کــرد و عکاســان جــوان  هنــر عکاســی پــس از انقــاب شــخصیت پیــدا 
کننــد. در ادامــه  کــه خودشــان را مطــرح  کردنــد  ایــن موقعیــت را پیــدا 
ایــن ســیر تحــول تاریخــی پــس از مدتــی نمایشــگاه هایی بــا عناوینــی 
ــم زنــدی،  ــا انقــاب« و »گزارشــی از انقــاب« از مری چــون »زن همــگام ب
کاری )1358(؛ »کــودک، ایمــان، رهایــی«  »تصاویــر انقــاب« محمــود 
کاری )1359(؛ »عکاســان در جبهــه جنــگ«   مریــم زنــدی و محمــود 
کاری )1360(؛  ــود  ــورا« محم ــوعا و عاش کاری )1360(؛ »تاس ــود  محم
کاری )1361( در حــوزه عکاســی در  »روایــت تنهایــی آدم« محمــود 
کتاب هایــی چــون چهره هــای انقــاب  ایــران مطــرح شــد. همچنیــن 
آیینــه جنــگ و جنــگ تحمیلــی  ایمــان، رهایــی؛  کــودک،  اســامی؛ 

منتشــر شــد.
کــه بــه نظــرم بســیار اهمیــت دارد  گفــت: نکتــه ای  ایــن اســتاد دانشــگاه 
پرداختــن بــه اهمیــت و نقــش آرشــیو ها در ایــران و جایــگاه نقــش آرشــیو 
یــخ عکاســی ایــران اســت. از ایــن جنبــه  عکــس در پژوهش هــای تار
کیفــی انــواع مختلــف آرشــیو و مــوزۀ عکاســی ایــران بــرای  کمــی و  رشــد 
جمــع آوری، نگهــداری و طبقه بنــدی اســناد عکاســی بســیار اهمیــت 
دارد. کاخ مــوزه گلســتان، عکس خانــه شــهر، مجلــس شــورای اســامی، 
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کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه تهــران، مرکــز  مــوزه آســتان قــدس رضــوی، 
ــه ملــی ایــران، بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان، بنیــاد  کتابخان اســناد و 
شــهید، ســپاه پاســداران انقــاب اســامی، ارتــش جمهــوری اســامی 
ایــران، بنیــاد روایــت فتــح، انجمــن عکاســان انقــاب و دفــاع مقــدس، 
کــه در ایــن  کــزی هســتند  مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران از جملــه مرا
زمینــه فعالیــت می کننــد. از میــان ایــن مجموعه هــا کاخ مــوزه گلســتان، 
عکس خانــه شــهر، انجمــن عکاســان انقــاب و دفــاع مقــدس و مــوزه 
کــه  ــه ســمت انســجام رفته انــد و تنهــا جایــی  هنرهــای معاصــر تهــران ب
کار را از ســال1380 انجــام می دهــد انجمــن  بــه صــورت جــدی ایــن 
کار آنهــا بــه آثــار و  کــه بــر اســاس  عکاســان انقــاب و دفــاع مقــدس اســت 

کــه شــگفت انگیزنــد. کرده ایــم  عکس هایــی دســت پیــدا 
او افــزود: انجمــن عکاســان انقــاب اســامی مجموعــه ای فرهنگــی و 
گذشــته بــه جمــع آوری حــدود  کــه طــی 13 ســال  غیرانتفاعــی اســت 
اورجینــال  عکــس  و  نگاتیــو  فریــم،  هــزار  دویســت  و  میلیــون  یــک 
کــز مرتبــط بــا جنــگ تحمیلــی و ســاماندهی  جنــگ از عکاســان و مرا
ــه خدمــات  ــه  ارای آنهــا پرداختــه اســت. ایــن مجموعــه در عیــن حــال ب
فــروش عکــس انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی بــه متقاضیــان و 
کــز  مرا بــرای  الزم  اســتانداردهای  بــا  عکــس  نمایشــگاه های  برگــزاری 
و  انتشــار  همچنیــن  می پــردازد.  فرهنگــی  مختلــف  مجموعه هــای  و 
کتــب تخصصــی عکــس و عکاســان انقــاب اســامی و جنــگ  عرضــه 
تحمیلــی از جملــه فعالیت هــای ایــن مجموعــه اســت. ایــن نهــاد بــه 
یــخ  گــردآوری، نگهــداری و نظــم بخشــی بــه تار عنــوان نهــادی مســتقل، 
ــا  ــری ت ــد ناص ــران از عه ــای ای ــر جغرافی ــز ب ــا تمرک ــرزمین ب ــن س ــری ای بص

امــروز را انجــام داده اســت. 
گــر بــه ســمت روش هــای تاریخــی  گفــت: ا  وی در  پایــان ســخنان خــود 

یــم بایــد متــد آن را بــه لحــاظ ســاختار بدانیــم. می رو

بــه  و  شــد  خــارج  عزلــت  از  امــام )ره(  پیــام  بــا  ســازی  مجســمه 
پیوســت دانشــگاهی  رشــته های 

طاهــر شــیخ الحکمایــی، اســتاد مجسمه ســازی دانشــکده هنرهــای 
زیبــای تهــران، آخریــن ســخنران نشســت بــود. او بــا اشــاره بــه وضعیــت 
گفــت:  انقــاب  پیــروزی  از  هنــر مجسمه ســازی در ســال های پیــش 
چنــد دهــه قبــل از پیــروزی انقــاب، تعــداد معــدودی مجســمه داشــتیم 
و تنهــا در دهــه 50 مجســمه هایی از مشــاهیر ایــران ســاخته شــد. پــس از 

انقــاب نیــز ایــن رشــته بــا فــراز و فرودهــای فراوانــی مواجــه شــد و ماننــد 
دانشــگاه  در  آن  یــس  تدر مدتــی  هنــری  رشــته های  از  دیگــر  بعضــی 
تعطیــل شــد. در ایــن دوران تعــدادی از اســاتید مجسمه ســازی از ایــران 
کارهایــی غیــر از ســاخت مجســمه پرداختنــد.  رفتنــد و تعــدادی نیــز بــه 
ــاعرانه  ــه و ش ــی، خیال پردازان ــیوه ای تغزل ــدان، ش ــن هنرمن کار ای ــیوه  ش
از  پــس  مجسمه ســازی  یــخ  تار در  عطفــی  نقطــه  بــه  توانســت  و  بــود 
انقــاب بــدل شــود. البتــه عــده ای از مجسمه ســازان نیــز بــه دعــوت 
حبیــب اهلل صادقــی بــه حــوزه هنــری و ســازمان تبلیغــات اســامی رفتنــد 

ــر پرداختنــد. ــا توجــه بــه شــرایط و اقتضــای زمــان بــه اجــرای اث و ب
کــرد  وی بــه پیــام امــام )ره( در خصــوص هنــر مجسمه  ســازی اشــاره 
ــه  گوشــه گیری خــارج شــود و ب ــا ایــن هنــر از عزلــت و  کــه موجــب شــد ت
گفــت: پــس از جنــگ از مجســمه ها بــرای  ســخنان خــود پایــان داد و 
ثبــت وقایــع جنــگ و بیــان مفاهیــم معنــوی اســتفاده شــد و پــس از پیــام 
گوشــه گیری  ــر، مجسمه ســازی از آن  ــاره ایــن هن حضــرت امــام)ره( درب
و  و تحصیــل شــد  یــس  تدر دانشــگاهی  رشــته  بــه صــورت  و  آمــد  در 

گرفتــه شــد. بینال هــا و نمایشــگاهای هنــری از ســر 
روزهــای 24 و 25  ترتیــب همایــش »چهــل چــراغ هنــر«، طــی  بدیــن 
دی مــاه بــا بررســی مقــاالت و ســخنرانی ها در حــوزه مباحــث نظــری و 

کار خــود پایــان داد. گــون هنــری بــه  گونا زمینه هــای 
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راســتای  در  ایــران  اســامی  جمهــوری  هنــر  فرهنگســتان 
کشــور  بنــام  و  برجســته  هنــری چهره  هــای  مقــام  از  تجلیــل 
سلســله  برگــزاری  بــه  اقــدام  هنــر،  مختلــف  حوزه هــای  در 
بــا  اســتادانه«  زندگــی  از  »روایتــی  عنــوان  بــا  برنامه هایــی 
از  روایتــی  و  هنرمنــدان  احــوال  و  آثــار  بــر  مــروری  یــت  محور

اســت. کــرده  آنهــا  هنــری  زندگــی 
تجلیــل  بــه  بزرگداشــت ها،  سلســله  ایــن  از  برنامــه  اولیــن 
نقــاش،  شــباهنگی،  جــال  اســتاد  گرانقــدر  هنرمنــد  از 
کــه بــا برگــزاری  گرافیســت و مجسمه ســاز اختصــاص داشــت 
آییــن تجلیــل از مقــام هنــری ایشــان در فرهنگســتان هنــر  و 
نمایشــگاه مــروری بــر مجموعــه آثــار ایــن هنرمنــد در نگارخانــه 

خیــال مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا همــراه بــود.

 

روایتی از زندگی استادانه؛
 مروری بر آثار و  احوال جال شباهنگی
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می گوینــد شــباهنگ، درخشــان ترین و پرنورتریــن ســتاره آســمان شــب و یکــی از نزدیک تریــن 
ســتاره ها بــه زمیــن اســت و بــه دلیــل درخشــندگی ذاتــی اش و نزدیکــی بــه زمیــن، پرنــور دیــده 

می شــود. 
گردونــه  کــه بــه صــورت مــردی شــکوهمند بــر  در اســطوره های ایرانــی نیــز، ایــزدی نیرومنــد اســت 
گذشــت هفتــاد ســال پرنورتــر  یــن دارد و بعــد از  کمــان زّر کــه هــزار تیــر و  خــود آشــکار می شــود 
کــه پیشــه اش نقاشــی و نامــش شــباهنگی اســت و  گــر ایــن همــه را در مــردی دیــدی  می شــود  و ا
گــرد آســمان فرهنــگ و هنــر ایــران زمیــن هنــوز قابــل حــس  گردا بعــد از هفتــاد ســال درخشــش بــر 
گــر در آســمان شــب ایــن ســتاره را رصــد نکــرده باشــی در روی زمیــن  کــه ا کــردن باشــد، می فهمــی 

قابــل رصــد اســت. 
گل  کــه حجم هــای شیشــه ای او، مجموعــه  اســتادی پرنــور، هنرمنــدی درخشــان، مــردی وارســته 
کویرهایــش همــه و همــه نمایانگــر ســتاره درون اوســت.  کتــاب مصــور دشــت ها و  و مــرغ هایــش و 
همیشــه در آثــارش تــاش در نزدیکــی مرزهــای بیــن هنــر و علــوم دیگــر بــه چشــم می خــورد. آثــاری 
کــه بی شــباهت بــه شــعر نیســت. ســادگی در خلــق اثــر، ســاده اندیشــیدن و وجــود تخیــل در  از او 

کارهایــش نمونــه بــارزی از ایــن مدعاســت.
او همیشــه در جســتجوهایش بــه دنبــال بزرگــی اندیشــه وآینــده روشــن بــرای هنــر بــوده و هســت. 
کوچکــی خــود نمی دانــد،  کــه بزرگــی دیگــران را مایــه  چــون خــود مــرد بزرگــی اســت، آنقــدر بــزرگ 

اســتاد بــزرگ، بزرگیــت پــردوام بــاد....

شباهنگ، ستاره درخشان آسمان شب
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ــد.  ــا آم ــه دنی ــران ب ــهر ته ــال 1314 در ش ــاز در س ــاش و مجسمه س ــت، نق گرافیس ــباهنگی  ــال ش ــتاد ج اس
کــه بــه تصویــر و نقاشــی داشــت، بــرای تحصیــل وارد دانشــگاه ســن خوزۀ ایالــت  او در جوانــی بــا عاقــه ای 
گرافیــک از آن دانشــگاه فارغ التحصیــل شــد. کارشناسی ارشــد در طراحــی و  ــا مــدرک  کالیفرنیــا  شــده و ب
 در ســال 1347 بــه عضویــت هیئــت علمــی دانشــکدۀ هنرهــای زیبــای تهــران درآمــد. بیــش از ســی ســال به 

تدریس در رشــته های مختلف هنرهای تجســمی پرداخت و در ســال 1381 بازنشســته شــد.
گرافیــک  ــا بی ینــال هفتــم   شــباهنگی عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر اســت و در ســال 1380 هم زمــان ب
و بــه همــت مرحــوم ممیــز، از وی تجلیــل بــه عمــل آمــد. او همچنیــن عضویــت در شــورای تحصیــات 
گــروه هنرهــای تجســمی دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران و عضویــت  و نمایندگــی  تکمیلــی 
کارنامــه  ــر را در  ــوم، تحقیقــات و فنــاوری در بخــش هن ــزی وزارت عل دانشــگاه تهــران در طــرح و برنامــه ری

خــود دارد.
کمتــر بــه ارائــۀ خــود و آثــارش پرداختــه،  کــه  جــال شــباهنگی اســتادی خوش اخــاق و متواضــع اســت 
کــرده و بــه نوعــی ُپــرکار محســوب می شــود. اولیــن نمایشــگاه او در ســال 1341 در  آثــار بســیاری خلــق 
کــه  گالــری قندریــز برگــزار شــد و تــا ســال 1393  دانشــگاه برکلــی و دومیــن نمایشــگاهش در ســال  1351 در 
گروهــی و انفــرادی، داخلــی  یانــای تهــران تــدارک دیــد، مجموعــًا 28 نمایشــگاه  گالــری آر نمایشــگاهی را در 
گالری هــای زروان، قندریــز،  ســیحون، ســبز،  کــه برگــزاری نمایشــگاه در  کارنامــۀ خــود دارد  و خارجــی را در 
گلســتان،  فرامــرزی، خیــال، فرهنگســرای بهمــن، فرهنگســرای نیــاوران، دانشــکده شــریعتی، دانشــگاه 
کالیفرنیــا، مــوزه هنرهــای مــدرن ترایتــون شــمال  کالیفرنیــا، دانشــگاه ایالتــی وســت ولیســاراتوگا  ایالتــی 

ــه اســت. ــاض )عربســتان( و . . . از آن جمل ی ــز فرهنگــی ر ــری بوشــهری )کویــت(، مرک گال ــا،  کالیفرنی
او همچنیــن بــه ســاخت احجــام شیشــه ای معــروف بــه Blowing Glass در ایــران و مورانــوی ایتالیــا پرداخته 
یــادی در  کارهــای او مجموعــه  ای ویــژه در حــوزه حجم ســازی بــه حســاب می آیــد و طرفــداران ز کــه حاصــل 

تمــام دنیــا دارد.
کــه از آن جملــه  کــرده اســت  کتــاب تالیــف   جــال شــباهنگی در طــول زندگــی هنــری خــود چندیــن 
می تــوان بــه نقاشــی های جــال شــباهنگی )بــا مقدمــه مرتضــی ممیز(صورخیــال، خاقیــت در رنــگ، 

کــرد.  اصــول طراحــی ســه بعــدی و ... اشــاره 

نگاهی به زندگی هنری جال شباهنگی
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بــا همــکاری مؤسســه  و هنــری فرهنگســتان هنــر  معاونــت فرهنگــی 
فرهنگــی هنــری صبــا، هم زمــان بــا برگــزاری نمایشــگاه مــروری بــر آثــار 
اســتاد جــال شــباهنگی، از نیم قــرن زندگــی و تــاش هنرمندانــه ایشــان 

کــرد. تجلیــل 
گرامیداشــت اســتاد جــال شــباهنگی علیرضــا اســماعیلی،  در آییــن 
نقــاش،  هنرمنــد  آغداشــلو،  آیدیــن  هنــر؛  فرهنگســتان  سرپرســت 
ــو  ــگر و عض ــنده، پژوهش ــاری، نویس ــن بلخ ــنده؛ حس ــت و نویس گرافیس
اســتاد  نقــاش،  حســینی،  مهــدی  تهــران؛  دانشــگاه  علمــی  هیئــت 
دانشــگاه و عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر؛ ابراهیــم حقیقــی، عضــو 
گرافیــک ایــران؛ ســیدمحمد  هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی طراحــان 
فــدوی، عضــو هیئــت علمــی پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران 
بــه  هنــر  فرهنگســتان  موســیقی  گــروه  رئیــس  کیانــی،  و عبدالمجیــد 

پرداختنــد. ســخنرانی 
آغــاز ســخن  اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، در  علیرضــا 
و  پژوهشــگران  هنرمنــدان،  اســتادان،  بــه  خوش آمدگویــی  ضمــن 
هنرمنــدان  نکوداشــت  و  تجلیــل  گفــت:  عاقه منــد  دانشــجویان 
اساســنامه ای  وظایــف  از  یکــی  کشــورمان  شــاخص  و  پیش کســوت 
فرهنگســتان هنــر اســت. مــا بــا تــدارک سلســله  برنامه هــای تدوین شــده 
یــم.  گران قــدران را پــاس بدار گوشــه ای از زحمــات ایــن  تــاش می کنیــم 
گروه هــای  خوشــبختانه در چنــد مــاه اخیــر بــا تشــکیل مجمــع عمومــی و 
تخصصــی فرهنگســتان هنــر و برقــراری ارتبــاط بیشــتر هنرمنــدان بــا ایــن 

 

بازتاب خلوص و صفا و شفافیت روِح 
استاد جال شباهنگی در آثارش

فرهنگســتان، زمینــه برگــزاری چنیــن برنامه هایــی، بیشــتر فراهــم شــده 
اســت.

سرپرســت فرهنگســتان هنــر افــزود: اســتاد جــال شــباهنگی، عضــو 
گــروه تخصصــی هنرهــای تجســمی،  پیوســته فرهنگســتان هنــر و عضــو 
از هنرمنــدان پیشــرو در عرصــه هنرهــای تجســمی کشوراســت. او عــاوه 
گردان فراوانــی را تعلیــم و  کســوت اســتادی، شــا بــر خلــق آثــار هنــری، در 

کــه امتــداد دهنــدگان میــراث هنــر ایــران زمین انــد. آمــوزش داده 
کنــون چندیــن عنــوان  اســماعیلی بــا ذکــر اینکــه در حــوزه پژوهــش نیــز تــا 
کتــاب ارزشــمند در موضــوع آمــوزش هنــر از اســتاد شــباهنگی چــاپ و 
کتابــی از مجموعــه آثــار اســتاد مشــتمل بــر  منتشــر شــده اســت، افــزود: 
گل و مرغ هــا و حجم هــای شیشــه ای بــا  کویرهــا، جنگل هــا،  دشــت ها، 
یادداشــت هایی از اســتادان بنــام عرصــه هنــر نیــز بــه همت فرهنگســتان 
هنــر منتشــر شــده کــه امــروز در ایــن مراســم رونمایــی می شــود و همچنین 
کــه بعــد از ایــن مراســم افتتــاح می شــود،  ــار اســتاد هــم  در نمایشــگاه آث
کاملــی از آثــار ایشــان  ســعی شــده اســت بــرای نخســتین بــار مجموعــه 

ارائــه شــود.
اســماعیلی در پایــان ســخنانش بــا اشــاره بــه مقــام واالی هنــری اســتاد 
ــا وقــار، بی تظاهــر  شــباهنگی افــزود: ایشــان شــخصیتی اخــاق مــدار، ب
و فروتــن دارنــد و ایــن خلــوص و صفــا و شــفافیت روح، در آثارشــان 

ــاب یافتــه اســت. بازت
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ــا،  ــا حامــل معن ــرای روزگار م »شــاعرانگی« و »شــهود« شــباهنگی ب
پیــام و  حقیقتــی اســت

برجســته،  نویســنده  و  گرافیســت  نقــاش،  آغداشــلو، هنرمنــد  آیدیــن 
از بدنــه  گفــت: شــباهنگی بخشــی  از اســتاد شــباهنگی  در تجلیــل 
ــاد بزنــد  کــه نیــاز نــدارد فری هنــر معاصــر ایــران اســت. هنرمنــدی اســت 
کار خــود  کــه بــی هیــچ ادعــا و تکبــری،  تــا شــنیده شــود. هنرمنــدی 
کــرده و لــذت بــرده اســت. ایــن نکوداشــت، یــک خاطــره جمعــی  را 
ــی  ــه جمع ــت حافظ ــز بزرگداش ــزی ج ــی چی ــره جمع ــن خاط ــت و ای اس
کرده انــد.  کســانی بیــن مــا زندگــی  کــه بــه یــاد داشــته باشــیم چــه  نیســت 
اســتاد شــباهنگی در حــّد اعــا ثمربخشــی داشــته و در زیــر و زبــر زمانــه، 
هنرمنــدی فروتــن و صــادق باقی مانــده اســت. هنرمنــد وقتــی بــه خلــق 
گــر  چیزهایــی می پــردازد، یــک معنــا را شــکل می دهــد و هــر هنرمنــدی ا
ــان خــود را  ــکل داده باشــد، جه ــورت واقعــی ش ــه ص ــای خــود ب ــه معن ب
کــرده اســت. اســتاد جــال شــباهنگی بــه درســتی و امانــت، ایــن  آبــاد 

کــرده اســت. کار را انجــام داده و هــم خــودش و هــم مردمــش را آبــاد 
ایــن پژوهشــگر و نویســنده در ادامــه ســخنان خــود در تجلیــل از جــال 
کــه  کنــم  کار او می توانــم اشــاره  گفــت: در وصــف و ســتایش  شــباهنگی 
نــو بــودن، فقــط در شــّدت و حــّدت شمایل شــکنی نیســت. نــو بــودن 
گل هــا و پرنده هــا  کــه می بینیــم در روایــت جدیــد از  می توانــد بــه صورتــی 
کنــد و بــا دورانــی بــه شــّدت متفــاوت، همــراه و هماهنــگ  حضــور پیــدا 
شــود. هــر اثــر هنــری اصیــل، در باطــن خــود، یــک »تجدیــد حیــات« 
ــه تــداوم«روح لطیــف و شــاعرانه و نــگاه شــهودی ایــن  اســت و »امیــد ب
 حامــل پیــام و حــاوی معنــا و 

ً
هنرمنــد هــم در چنیــن روزگاری، قطعــًا

حقیقتــی بــرای همــه ماســت.
کار ایــن هنرمنــد می تــوان برجســته  وی افــزود: دو رویکــرد اصلــی را در 
و  و دیگــری ســادگی،  خلــوص  بــه طبیعــت  او  رویکــرد  یکــی  یافــت: 
کویرهــا  کویرهــا  می بینیــم. مجموعــه  کــه در مجموعــه  صفایــی اســت 
کــه  چــه در تنظیــم و ترکیــب رنگ هــا و چــه در تماشــای منحنی هایــی 
بــرای هنرمنــد مطلــوب بــوده اســت؛ یــک اثــر گرافیکی، بســیار ســاده و در 

ــت. ــت زیباس ــال بی نهای ــن ح عی
کارشــناس برجســته هنــر ایــران در ادامــه خاطرنشــان  ایــن نویســنده و  
کــرد: نــوآوری، نــگاه مســتقل و  هویــت فــردی ویژگــی و وجــه مشــترک 
اســت. وی  کویرهایــش  تــا  مرغ هــا  و  گل  از  ایــن هنرمنــد،  آثــار  همــه 
یــادآور شــد: از همــان گل و مرغ هــای دوره اول کاری شــباهنگی، شــاهد 
یــک ساختارشــکنی و تقطیــع و ارائــه یــک ترکیــب مجــدد هســتیم. 
آثــار جــال شــباهنگی، روح بیننــده را آرام و ســیراب می کنــد و حــس 
خوبــی بــه مخاطــب می بخشــد؛ حــس تلطیــف شــده و روح شــاعرانه 

شــباهنگی، اینگونــه بــروز می یابــد.

آثار جالل شباهنگی در ذات خود انواری از معرفت دارد
حســن بلخــاری نویســنده، پژوهشــگر و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
کــه آثــار شــباهنگی  کــرد: هنگامــی  تهــران، ســخنان خــود را اینگونــه آغــاز 
را دیــدم وجهــی از وجوهــات آثــار ایشــان در جــان و ذهــن و دلــم نشســت. 
کرگــی و معصومیــت طبیعــت در آثــارش چشــم نواز اســت.  آن وجــه با
طبیعــت اولیــن معلــم انســان اســت و جــان انســان را بــه صفــا مــی آورد. 
کســی  کامــل  از دیــدگاه حکمــت چــه در یونــان چــه در ایــران، انســان 
ــه مهــارت و قــدرت هنــر  کرگــی طبیعــت را ب کــه در جــان خــود با اســت 
کــه بتوانــد در خلــوت خــود، از ایــن معرفــت ســیراب  کســی  درآمیــزد. 
شــود؛ می توانــد بــه هنــگام خلــق یــک اثــر هنــری آن را از نــو بــاز بیافرینــد. 
کــه  صورتــی  همــان  بــه  را  طبیعــت  عصمــت  نمی توانــد  کــس  هیــچ 
هســت نشــان دهــد؛ مگــر اینکــه در جــان خــود طبیعــت و هنــر را آمیختــه 
ــار خــود دســت  ــه ایــن معرفــت در آث باشــد. اســتاد جــال شــباهنگی ب
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یافتــه اســت.
معرفــت  هنــر،  مــا  فرهنــگ  در  گفــت:  خــود  ســخنان  ادامــه  در  وی 
ــرای انســان  ــان ب ــه عنــوان نخســتین مدافــع هنــر در یون اســت. ارســطو ب
ســه ســاحت قائــل شــد: ســاحت اول: تئوریکــه، دوم: عمــل و ســوم: 
گــر اثــر هنــری خلــق شــود و  کــه ا گفــت  هنــر. ارســطو در فــن شــعر خــود 
گران بــه معرفــت نینجامــد؛ اثــر هنــری  بــه هنــگام نظــارت توســط تماشــا
ــبتی  ــر نس ــاره هن ــران هم ــه ای ــان و چ ــگ یون ــه در فرهن ــذا چ ــت. فل نیس
ذاتــی بــا معرفــت دارد. پــس هنــر بــی معرفــت حقیقتــًا هیــچ اســت و آثــار 
کــه بــه زبــان نــور و ســنگ و رنــگ و  هنــری مــا مملــو از معــارف اســت 
ــم  ــم بگویی ــات می توانی ــن توصیف ــه ای ــه ب ــا توج ــود. ب ــان می ش ــم بی حج

آثــار جــال شــباهنگی در ذات خــود انــواری از معرفــت دارد.

منظره ســازی  ســنت  ابعــاد  بــه  ُبعــدی  شــباهنگی  جــالل  اســتاد 
اســت کــرده  اضافــه 

مهدی حســینی، نقاش، اســتاد دانشــگاه و عضو پیوســته فرهنگســتان 
از  یکــی  گفــت:  شــباهنگی  اســتاد  دربــاره  مراســم  ادامــه  در  نیــز  هنــر 
ــم  ــتادی، معل ــدی و اس ــر هنرمن ــباهنگی، عاوه ب ــتاد ش ــای اس ویژگی ه
گفتــن واژه معلــم ســاده اســت؛ ولــی واقعیــت امــر  بــودن ایشــان اســت. 
کــه معلــم عــاوه بــر اینکــه بایــد دانــش، شــناخت و معرفــت  ایــن اســت 
کــه عاشــق نباشــد،  داشــته باشــد، بایــد عاشــق هــم باشــد. معلمــی 
یــس بــوده  کارش نتیجــه ای نــدارد و اســتاد جــال شــباهنگی عاشــق تدر
کنــون بــا بیــش از هشــتاد ســال ســن، هنــوز بــه تدریــس و  و هســت و هم ا

آمــوزش مشــغول اســت. ویژگــی دیگــر اســتاد شــباهنگی، محقــق بــودن 
بــا شیشــه قدمــت هفــت هــزار ســاله دارد و شــباهنگی  کار  اوســت. 
کــرده و بــا فضــای جدیــد و مطابــق بــا زمــان خــود بــه ایــن  ســال ها تحقیــق 

هنــر شــکل داده اســت.
ــا نگاهــی بــه  عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر در ادامــه ســخنان خــود ب
کارهــای عمــده ایشــان مجموعــه  آثــار اســتاد شــباهنگی افــزود: یکــی از 
کســی جایــزه نوبــل می دهنــد یعنــی آن  کویــری اســت. وقتــی بــه  کارهــای 
کنــد. دقیقــًا کاری  شــخص توانســته ُبعــدی بــه ابعــاد یــک دانــش اضافــه 
کــرده اســت. زیــرا مــا ســه نــوع  کــه اســتاد شــباهنگی در فضــای تجســمی 
یــم: مناظــر جنگلــی، مناظــر شــهری و  منظــره در فضــای تجســمی دار
یایــی و اســتاد شــباهنگی مناظرصحرایــی را نیــز بــه ایــن مناظــر  مناظــر در
کــس در هیــچ فرهنگــی نکــرده  کــه هیــچ  کاری  کــرده اســت.  اضافــه 
ــز  ــد نی ــر دارن کوی ــرا و  ــود صح ــرزمین های خ ــه در س ک ــا  ــی آنه ــت؛ حت اس
بــه ایــن فکــر نیفتادنــد. اســتاد جــال شــباهنگی ُبعــدی بــه ابعــاد ســنت 

کــرده اســت. منظره ســازی اضافــه 

ل اوست آثار شباهنگی برخاسته از تخّیُ
در  ایــران  ریاســت شــورای عالــی خانــه هنرمنــدان  ابراهیــم حقیقــی، 
بــودم  دانشــجو  کــه  روزهــا  آن  گفــت:  شــباهنگی  اســتاد  از  تجلیــل 
گرافیــک دورادور  ــه  ــه ب ــه علــت عاق ــا ب ــدم؛ ام گرچــه معمــاری می خوان
ســعی  زمــان  آن  می کــردم.  دنبــال  را  شــباهنگی  اســتاد  کاس هــای 
می دادنــد  آمــوزش  کاس  ســر  ایشــان  کــه  تکنیک هایــی  بــا  می کــردم 
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کــه چیــزی  آشــنا شــوم. آنچــه بــه دســتم آمــده در ایــن ســال ها ایــن اســت 
کــه ایشــان  ــزاری نبــوده  ــا آمــوزش ندهــد و اب ــد؛ ام ــه ایشــان بدان ک نبــوده 
کــه از او دربــاره اســتاد  کــس را نمی شناســم  بشناســد و یــاد ندهــد. هیــچ 
کــرده باشــم و او بــا خوش رویــی از اســتاد و خاطــرات  شــباهنگی ســوال 

خــوش و آموخته هایــش یــاد نکنــد.
ایــن پژوهشــگر در ادامــه ســخنان خــود بــا نظــر بــه آثــار اســتاد شــباهنگی 
ــل برخاســته و  کرده انــد از حــوزه تخّیُ کــه ایشــان خلــق  گفــت: آثــاری 
کویر هــای او  می بینیــم،  خیلــی غریــب اســت. بــا نگاهــی بــه مجموعــه 
کــه دارای خشــونت اســت، بــا صافــی خیــال خــود تلطیــف  کویــر را  کــه 
کــه در ایــن هنــر  کنیــم، می بینیــم  گل و مــرغ نــگاه  گــر بــه نقاشــی  کــرده. ا
کوتــاه  کــه هــر دو عمــر  گل،  ســنتی ایرانــی، بــه روایــت عاشــقی بلبــل بــه 
کــه بــه ســراغ حجــم مــی رود، بــا شیشــه و  دارنــد، اشــاره می کنــد و زمانــی 

ــه نشــان از روح لطیــف اوســت. ک کار می کنــد  ــور  بل

روحی شفاف در آثار زالل جالل شباهنگی 
ســیدمحمد فــدوی، عضــو هیئــت علمــی پردیــس هنرهــای زیبــای 
دانشــگاه تهــران نیــز بــه بیــان خاطــره ای از روزگار دانشــجویی و شــرکت 
کاس هــای اســتاد شــباهنگی پرداخــت و ادامــه داد: آن روزهــا بعــد  در 
کــه بیــش  از گذشــت مدتــی شــرکت در کاس هــای اســتاد متوجــه شــدم 
از اینکــه در خدمــت یــک اســتاد هنرمنــد باشــم، در خدمــت یــک انســان 
کــه بــه دلیــل برخــورد  فرهیختــه و بزرگــوار هســتم. چهــل ســال اســت 
بســیار دوســت داشــتنی اســتاد بــا جوان ترهــا، شــیفته ایشــان هســتم. 

ــر  ــر و زالل ت ــارش زیبات هنرمنــد هــر چــه روح شــفاف تری داشــته باشــد آث
اســت و مــا ایــن روح را در آثــار اســتاد شــباهنگی بــه وضــوح می بینیــم.

کیانــی، عضــو پیوســته و رئیــس  در انتهــای مراســم اســتاد عبدالمجیــد 
گــروه موســیقی فرهنگســتان هنــر، ضمــن تجلیــل از اســتاد شــباهنگی و 
بیــان خاطراتــی از دوران دانشــجویی خــود، بــه توصیــف دســتگاه ها و 
مقام هــای موســیقی ایرانــی پرداخــت و آن را بــا نقاشــی ســنتی ایــران )گل 
کــرد و قطعاتــی را بــا ســاز ســنتور در دســتگاه ماهــور اجــرا  و مــرغ( مقایســه 

کــرد. کــرده و آن را بــه اســتاد شــباهنگی هدیــه 
ــرن  ــاس بیــش از نیم ق ــه پ ــان مراســم از اســتاد جــال شــباهنگی ب در پای
زندگــی هنرمندانــه تقدیــر و تجلیــل شــد. در ایــن بخــش از برنامــه جوایــز 
ــا،  ــای زیب ــس هنره ــر، پردی و لوح هــای تقدیــر از طــرف فرهنگســتان هن
فرهنگــی،  و مفاخــر  آثــار  انجمــن  انجمــن شــورای عالــی هنرمنــدان، 
انجمــن پیش کســوتان هنــر ایــران و اداره کل هنرهــای تجســمی معاونــت 
هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه اســتاد جــال شــباهنگی 

پیش کــش شــد.
کــه بــه  کتــاب مجموعــه آثارجــال شــباهنگی  در ادامــه مراســم نیــز از 
تازگــی بــه همــت فرهنگســتان هنــر منتشــر شــده اســت، رونمایــی شــد.

کامل تریــن مجموعــه آثــار اســتاد جــال  پــس از ایــن مراســم، نمایشــگاه 
گــردآوری شــده بــود بــا حضــور جمــع  کــه بــرای نخســتین بــار  شــباهنگی 
گالــری خیــال  گردان ایشــان در  کثیــری از هنرمنــدان، هنردوســتان و شــا

گشــایش یافــت. مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا 
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یعقوب آژند
اشــتباه نکنــم اولیــن بــار بــا جــال در مجلــه رودکــی آشــنا شــدم. روزهــای 
ــود و بــی خیالــی. رســم دانشــجویی هــم ایجــاب می کــرد  دانشــجویی ب
کتــاب بخوانیــم، بــه خصــوص  کنیــم، مجلــه بخوانیــم،  کــه مطالعــه 
کــه تافــی اش  در آن روزهــای عســرت و حســرت و فضــای ضدحــال 
ــتانم،  ــن و دوس ــم. م ی ــتن دربیاور ــدن و دانس ــا خوان ــم ب ــعی می کردی را س
ــا  گرفتــه ت کتــاب از فردوســی  ــا یــک بغــل مجلــه و جنــگ و  جمعه هــا، ب
گرفتــه تــا جگــن و چاپــار و ســهند و غیــره در خوابــگاه  رودکــی و از نگیــن 
دور هــم جرگــه می زدیــم و خوانده هــا و دانســته هایمان را می ریختیــم 
روی دایــره و عشــق و حــال می کردیــم. باهــم دربــاره فــان مطلــب، فــان 
گاهــی چنــان  نقــد، فــان شــعر، بهمــان داســتان دادســخن می دادیــم و 
کــه هیــچ، داغــون هــم مــی شــدیم. در  کــه دگرگــون  بــه تیــپ هــم می زدیــم 
ــال را در  ــر ج ــه تصوی ک ــود  ــجویی ب ــای دانش ــن دورهمی ه ــی از همی یک
ــود، خوانــدم. ــارش آمده ب ــاره آث کــه درب رودکــی دیــدم و انــدک مطلبــی را 
گــروه تجســمی  ایــن، بــود و بــود و بــود تــا اینکــه ســال ها بعــد در دفتــر 
ُکــری  دانشــکده هنرهــای زیبــا از نزدیــک دیدمــش. داشــت بــا یکــی 
کردیــم...«. چیــزی  می خوانــد؛ آنهــم از نــوع فوتبالــی: »آره بابــا! لولــه شــون 
کــرد، روحیــه اش بــود، مــن ایــن ور پیشــخوان دفتــر  کــه بیشــتر مبهوتــم 
کارشــناس  او آن ور در داخــل دفتــر؛ تقریبــًا نزدیــک  بــودم و  ایســتاده 
کــرد. جــال بــا بذله گویــی خــاص خــود  گــروه معرفــی ام  کارشــناس  گــروه. 
کــه آژنــد رو نشناســه؟!« یکــه خــوردم. هنــوز تــو شــوک  کیــه  گفــت: »زکــی! 
گفــت: »اینطــور نیــس آژنــد جــان؟!« لبخنــدی زدم و حالــش  کــه  بــودم 
کــه  تکه هایــی  بــه  توجــه  بــی  بی نظیــر«  »عالــی،  گفــت:  پرســیدم؛  را 
می انداخــت، ُاختــش شــدم، انــگار از ســال ها پیــش از همــان لحظــه ای 
کــه عکــس لبخند به لبــش را در رودکــی دیــدم، بــا هــم آشــنا بودیــم، در 
نقشــم نشســته بــود. ُاخــت بودیــم، دوســت بودیــم. از آن بــه بعــد، در 
و  می گفتیــم  بودیــم.  هــم  بــا  دفاعیه هــا  در  دانشــکده،  در  جلســات، 
کــه می پرســیدم  می خندیدیــم. زالل بــود؛ یکــدل و صــاف. حالــش را 
کوتــاه نمی آمــد: »عالــی! بــی نظیــر!« و یــک تکــه پشــت  از موضعــش 
بنــدش. شــوخ و شــنگ. وجــودش پــر بــود از انــرژی مثبــت. جــد و طنــز 
کــه  را در هــم می آمیخــت و تحویلــت مــی داد و تــو حیــران می مانــدی 

جــدی می گویــد یــا طنــز می بافــد.
کــه داشــتیم دانشــنامه »فرهنــگ نامــوران معاصــر ایــران«  چنــد ســال بعــد 
را ســر و ســامان می دادیــم، ازش خواســتم زندگینامــه اش را بــرای فرهنــگ 
گفــت: »ایــن ســینی را بگیــر، دســتم لــه شــد« ســینی چــای  کنــد.  تهیــه 
گفتــم:  گرفــت.  گفــت: »ایــن هــم زندگینامــه« خنــده ام  ــه مــن و  را  داد ب
»خیلــی خوشــمزه اســت؛ چایــی رو می گــم«. از تکــه ام خوشــش آمــد. 
کمــی مفهوم تــر حــرف بــزن. زندگینامــه بــرای  گفــت: »یــک  خندیــد. 
کمــی احســاس داشــته بــاش،  گفــت: »بابــا یــه  چــه؟« توضیــح دادم. 

 

بی نظیر*
کــردم.  کــه زندگینامــه داشــته باشــم، بــی خیــال بابــا!« اصــرار  کیــم  مــن 
گفــت: »امــکان نــداره« بــا کنایــه گفتــم: »تعــارف نکنــی یه وقــت!« گفت: 
گفتــم: »ببیــن بایــد زندگینامــه ممیــز و  »تعــارف چیــه؟ عمــرًا، نمی تونــم« 
احصایــی را نشــونت بــدم تــا ببینــی بــا چــه وســواس و دقتــی از زندگــی و 
گفــت: »بــرو بابــا! معلــم اخــاق!« از مــن اصــرار  کرده انــد«  آثارشــان دفــاع 

ــکار. هیچ وقــت نتوانســتم ازش زندگینامــه بگیــرم. و از جــال ان
کــه بازنشســته شــد، رفــت، پشــت ســرش هــم نــگاه نکــرد  جــال وقتــی 
کــه رفــت. هرگــز  تــا ببینــد بعضــی از دوســتانش ناراحــت هســتند. رفــت 
گاهــی از مصطفــی اســداللهی حالــش را جویــا  بــه دانشــکده برنگشــت. 
هنرهــای  جدیدالتأســیس  دانشــکده  در  کــه  وقتــی  حتــی  می شــدم. 
کــه برگــردد، ولــی نپذیرفــت.  کــردم  تجســمی مســئولیتی داشــتم، اصــرار 
همچنــان دلخــور بــود. از دانشــکده هنرهــای زیبــا و بعضــی از مســئوالن 
ایــن می گویــم دل شکســتگی. ولــی همچنــان  بــه  دلتنگــی داشــت؛ 
می خندیــد. زندگــی را راحــت و آســان می گرفــت و همیــن یــک دنیــا 
کــه داشــت و  ارزش داشــت. راه هــای ارتباطــی بــا او، تنهــا تلفنــی بــود 

ــار تلفــن همــراه نرفــت. هنــوز هــم همینطــور. هرگــز زیرب
گرافیــک را در پردیــس  کارشناســی ارشــد  قــرار شــد رشــته  کــه  وقتــی 
گفــت:  کنــم، شــب بــه مــن زنــگ زد و  کیــش راه انــدازی  بین المللــی 
گفــت: »انــگار  گفتــم: »انشــااهلل همیشــه باشــی«  »آژندجــان، هســتم« 
کیــش هســتم«، انــگار دنیــا  ــرای تدریــس در  ــا ب گفتــم، باب نگرفتــی چــی 
گفــت: »تــا تــو  گفتــم: »یــه وقــت پشــیمون نشــی؟«  را بــه مــن دادنــد. 
اونجایــی، بــه هیــچ وجــه«. مقــدر بــود کــه هشــت ســال در کیــش باشــیم. 
کارگاه هــا و دروس بودنــد.  جــال و مصطفــی، افشــار مهاجــر پــای اصلــی 
کــه خــود  ســه ســال آخــر هــم از حضــور اســتاد شــیوا بهره منــد شــدیم 
گرافیــک  ــروه  گ ــواران فضــای  ــن بزرگ داســتان دیگــری اســت. حضــور ای
کیــش را روشــن می کــرد و بچه هــای ارشــد را بــه شــور و حــال  پردیــس 
مــی آورد تــا بیشــتر بخواننــد و بداننــد. آقــا جــال در ایــن هشــت ســال 
یــس و تعلیــم بچه هــا  گــروه شــد و وجــودش را وقــف تدر جــزوی از وجــود 
کــرد. آقــا جــال بــه تمــام معنــی اســتاد بــود و عاشــق معلمــی. ایــن شــور 
و عاقــه را قبــا در وجــود ممیــز و احصایــی هــم دیــده بــودم. اینهــا نســلی 
کــه هم زمــان دانسته هایشــان  بزرگــوار از هنرمنــدان معاصــر مــا هســتند 
ــا نســل جــوان هنرمنــد قــد  ــد و می نهنــد ت را در طبــق اخــاص می نهادن

ــد. ــند و ببالن بکش
کــه چــه آرامــش جالت منــدی  پیش تــر بــا »کویرهــای« جــال آشــنا بــودم 
انــگار عشــق های  کویرهــا،  را در وجــود انســان ســرریز می کننــد. ایــن 
در  سرســختی  بــا  را  زیبایــی  ریزهــای  خــرده  کــه  بودنــد  گمشــده ای 
ــاد  کویرهــای جــال نــگاه می کــردم ی ــه  وجــودت مــی پاشــیدند. وقتــی ب
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کجاســت؟ آیــا  یــدم و انــگار می کــردم آخــر دنیــا آنجاســت. پــس از آن،  کــه در خرمــن جــا، تــه افــق را می کاو کودکــی ام می افتــادم 
کــه بــا دو ُبعــد و دو طیــف دیگــر  کویــری همــه چــی متوقــف می شــود؟ یــا ســیال و شــناور اســت؟ وقتــی  در آن ســوی افق هــای 
کــه ســخت در  کویــری جــال، جنگل هــای سرســبزی باشــد  هنــر جــال آشــنا شــدم، فهمیــدم، می شــود در آن ســوی افق هــای 
آغــوش هــم فــرو رفته انــد و افشــره ای از زیبایــی را از البــای شــاخ و برگ هــا، بــا تألــو نــور و فضــا در وجــودت ســرریز می کننــد و از 
گلــکان  گــوش  کــه در آن بلبلــکان ســر در  کنــده از گل و مــرغ  کــه عبــور می کنــی بــه باغاتــی می رســی آ جنگل هــای در هــم فشــرده 
بــه ترنــم مشــغول اند و از ایــن همــه ســمفونی زیبایــی و رنــگ مبهــوت می شــوی و در مســامات ایــن بــاغ روح قلمــوی آقــا جــال 
ــو را در فضایــی از حــس و حــال و فریبندگــی  ــا دم در خانــه ذهــن و زبــان و ضمیــرت رخنــه می کنــد و ت کــه ت را حــس می کنــی 

رهــا می ســازد.
قلم مویت پر توان آقاجال، بی نظیری!

*ناصری، مسعود، استاد شباهنگی؛مروری بر آثار استاد جال شباهنگی،انتشارات فرهنگستان هنر،ص26-25، 1397.
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مصطفی گودرزی
گفتــن از اســتاد ســید جــال شــباهنگی ســخت اســت؛ هنرمنــد  ســخن 
کــه هــم در عرصــۀ نقاشــی،  زبردســت و  شــاخص و صاحــب ســبکی 
و  شیشــه ای،  حجم هــای  ســاخت  و  طراحــی  در  هــم  اســت،  یگانــه  
و  کم نظیــر  البتــه روش  را  اینهــا  اســت.  هــم در تصویرســازی بی نظیــر 
کامــل می کنــد؛  بی بدیــل آموزشــی اش بــه عنــوان یــک اســتاد تمــام عیــار 
و البتــه بــاز هــم در اخــاق مثال زدنــی و ُدر وجــودش، بــر جایــگاه واال 
از  می کنــد.  یگانــه  را  او  و  می افزایــد  فرهیختــه  اســتاد  ایــن  بــاالی  و 
ــه  ــوان ب ــی می ت ــوت معلم کس ــباهنگی در  ــال ش ــتاد ج ــای اس ویژگی ه
ــه  ــم و ب ی کــه خــود بــه خاطــر می آور ــا آنجــا  کــرد: ت مــوارد متعــددی اشــاره 
یــس و  گفته هــای دوســتانمان نیــز رجــوع و تکیــه می کنیــم، عاقــه بــه تدر
یــس از ویژگی هــای ایشــان بــوده و هســت. نکتــۀ دیگــر  موضــوع مــورد تدر
یــس ایشــان، تســلط بــر موضوعــات درســی و دانــش پیرامونــی  در تدر
صفــات  از  دانشــجویان،  بــا  همــدردی  و  مهربانــی  حــس  آنهاســت. 
کســوت معلمــی هنــر اســت. هــر  دیگــر ایــن اســتاد خوشــرو و مهربــان در 
کــه دانشــجوها بتواننــد  گونــه ای باشــد  معلــم و مدرســی بایــد رفتــارش بــه 
آزادانــه مســائل و مشــکات خــود را بــا او در میــان بگذارنــد و مطمئــن 
باشــند بــه خاطــر اشــتباهات احتمالــی، مــورد انتقــاد او واقــع نخواهنــد 
کاس هــای اســتاد  کــه فرصــت حضــور در  شــد. همــه دانشــجویانی 
ایــن مهــم، دربــارۀ  کــه  گواهــی خواهنــد داد  را داشــته اند  شــباهنگی 
ایشــان بــه تمامــی صــادق اســت.  ایــن را صبــر مثال زدنــی و ُبردبــاری 
کامــل می کنــد. رعایــت عــدل و انصــاف  بی نظیــر اســتاد شــباهنگی 
در قضاوت هــا، قــدرت بیــان بــاال و شــیوا و آراســتگی و نظــم و انظبــاط، 
از دیگــر ویژگی هــای اســتاد ســید جــال شباهنگی ســت. اینهــا همــه، 
تصویــری دوســت داشــتنی و شــیرین از ایــن اســتاد دانشــگاه تهــران در 

چشــم و جــان و روح آدمــی ثبــت می کنــد.

کتــاب تکوینــِی طبیعــت اســت و هــم  خداونــد متعــال، هــم نگارآفریــن 
معرفت انــد.  سرچشــمۀ  دو  ایــن  و  وحــی؛  ینــِی  تدو کتــاب  فرســتنده 
ــی  ــد و همگ ــانه های اوین ــات و نش ــت، آی ــر طبیع ــم مظاه ــرآن و ه ــم ق ه
کلمــات اهلل به شــمار می آینــد. مــا در تمامــی جنبه هــای دنیــا حضــور 
خداونــد  تجلــی  طبیعــت  حقیقــت  در  می کنیــم.  حــس  را  خداونــد 
از  جلــوه ای  و  اســت  ظاهــر  اســم  بــه  خــدا  ظهــور  می گوینــد  اســت؛ 
ذات اقــدس اوســت؛ طبیعــت مظهــر حــق در ظاهــر اســت. ایــن دنیــا 
ــه  ــد در آن مرتب ــۀ خداون ــی یافت ــده و تجل ــادر ش ــق ص ــت، حقای و طبیع
نزولــی -کــه حتــی بــا حــواس ظاهــر دیــده می شــود- اســت. زیبایــی 
کــه خــدا حقیقــت  بازتابــی از برکــت و جمــال الهــی اســت و از آنجــا 
از  آمیــزه ای  جمالــش،  جلوه هــای  و  برکــت  بازتــاب  اســت،  مطلــق 
کــه در همــه زیبایی هــا یافــت می شــود.  بهجــت و حقیقــت خواهــد بــود 
ــال  ــای جم ــه جلوه ه ک ــتند  ــانی هس کس ــه  ــتین، از جمل ــدان راس هنرمن

 

شاعری که نقاشی می ُسراید*
و نقاشی  که شعر می ِکشد...
الهــی و بهجــت و حقیقــت و زیبایــی  را در آثارشــان نشــان می دهنــد؛ 

چنان کــه در آثــار اســتاد جــال شــباهنگی، جلوه گــر شــده اســت.
ــزد  ــگاه شــرق نیــز مفهومــی متافیزیکــی دارد و تجلــی آن ن طبیعــت در ن
آیین هــا،  رســوم،  و  آداب  اســاس  بــر  شــرقی  مختلــف  فرهنگ هــای 
بــا  و  یافتــه  تبلــور  مختلفــی  شــکل های  بــه  اســطوره ها  و  اعتقــادات 
مفاهیــم و رویکردهــای فلســفی و عرفانــی آمیختگــی داشــته اســت. 
کــه  نقاشان اســت  شــرقی ترین  از  یکــی  شــباهنگی،  جــال  اســتاد 
کار خــود قــرار داده اســت. در قلمــرو نقاشــی، اســتاد  طبیعــت را موضــوع 
ــا موضــوع  ــار دیگــری ب گل و مــرغ دارد و آث ــا موضــوع  ــاری ب شــباهنگی آث
چشــم اندازهای طبیعــت. طبیعــت جــزء الینفــک آثــار مانــدگار اســتاد 
ســید جــال شــباهنگی اســت. نــگاه او بــه طبیعــت، یــا در درختــان ُپــر 
شــاخ و برگــی خــود را نشــان داد کــه تکنیــک اجــرای حیرت آورشــان هنــوز 
کم نظیــر؛ یــا  در هالــه ای از ابهــام و پیچیدگــی قــرار دارد، آثــاری یگانــه و 
کــه دشــت های رمزآلــود و  در مشــهورترین آثارشــان نمــود پیــدا می کنــد 

تپه هــای رازآلــود هســتند؛ طبیعتــی متافیــزک و رمزآلــود. 

او،  بــرای  کــه  ا ســت  خاقــی  پژوهنــدۀ  هنرمنــد  شــباهنگی،  اســتاد 
یــک[  یــش ]=فردر فریدر تقــدس دارد؛ چنانچــه  از  طبیعــت جنبــه ای 
کــرده بــود. شــلینگ  کیــد  ویلهلــم یــوزف فــون شــلینگ، بــه آن اشــاره و تا
»فیلســوف مکتــب رمانتیســم« خوانــده شــده اســت. در اصــل، او ایــن 
کــرده اســت؛  کســب  کتــاب فلســفه طبیعــت خــود  ــه یمــن  شــهرت را ب
ــه  ــب فیخت گوتلی ــان  ــه یوه ــی در رّد نظری ــوان جوان ــه او در عنف ک ــی  کتاب
آدمــی  خویشــتن  پیشــرفت  بــرای  مانعــی  را  طبیعــت  کــه  ]=فیشــته[ 
]=ایگــو[ می پنداشــت نوشــته اســت. او در یــک  ســخنرانی در ســال 
کــرد یــادآور  کــه در شــهر مونیــخ  تحــت عنــوان »فلســفه هنــر« ایــراد   1807
شــد: بــرای برخــی، طبیعــت چیــزی بیشــتر از مجموعــه ای از اشــیاء مــرده 
گمــان می برنــد طبیعــت فضائــی اســت همچــون  و نامتعّیــن نیســت؛ یــا 
کــه چیزهــا در آن بســته بندی شــده اند. بعضــی دیگــر آن  یــک صنــدوق 
را صرفــًا محیطــی تصــور می کننــد بــرای تغذیه کــردن و تأمیــن معیشــت. 
جنبــه ای  طبیعــت  کــه  اســت  عاقه منــد  پژوهنــده  یــک  بــرای  فقــط 
کــه تکویــن  از تقــدس دارد و از نیــروی ازلــی خاقــی برخــوردار اســت 
کــه  جهــان و آفرینندگــی همیشــگی را میســر می کنــد؛ یعنــی آن چیــزی 
تــوان زایــش دارد و در عمــل می توانــد از خــودش همــه چیزهــای دیگــر 
ــباهنگی،  ــتاد ش ــای اس ــت ها و تپه ه ــان و دش ــاورد. درخت ــود بی را به وج
کــه هــم جنبــه ای از متافیزیــک و تقــدس دارد و  رازدار طبیعتــی هســتند 

ــی خــاق، برخــوردار. هــم از نیــروی ازل

درخت هــا و تپه هــا و آســمان اســتاد جــال شــباهنگی، بــا لحــن داودی 
ــرایند.  می ُس
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بــود مومــی  بکــف  آهــن  جوهــر  کنــد/  داودی  لحــن  هــم  کوه هــا 

شــود  ســخن دانی  موســی  بــا  بحــر  شــود/  ســلیمانی  حمــال  بــاد 

شــود نســرین  را  ابراهیــم  نــار  شــود/  اشــارت بین  احمــد  بــا  مــاه 

می کنــد پیامــی  را  یحیــی  کــوه  می کنــد/   ســامی  احمــد  بــر  ســنگ 

مــا ســمیعیم و بصیریــم و خوشــیم / بــا شــما نامحرمــان مــا خامشــیم
یــد/  محــرم جــان جمــادان چــون شــوید  چــون شــما ســوی جمــادی می رو
بشــنوید عالــم  اجــزای  غلغــل    / یــد  رو جانهــا  عالــم  جمــادی  از 
ــه تنهــا تجلــی  ــرآن، جهــان طبیعــت را ن ــات ق ــا بهره گیــری از آی ــوی ب مول
خداونــد بــزرگ دانســته، بلکــه آن را زنــده و دارای فهــم و درک می دانــد. 
گیاهــان، جانــوران  او تمــام اشــیاء و اجــزاء عالــم طبیعــت )نــه تنهــا 
می دانــد  هــوش  و  فهــم  داری  را  چــوب(  و  ســنگ  و  جمــادات  بلکــه 
می کنــد.  معرفــی  خداونــد  تســبیح گوی  را  همــه  و  زنــده  ایــن رو،  از  و 
ک و تمــام عناصــر عالــم طبیعــت  کــوه و بــاد و ســنگ و خــا مولــوی، 
و محیــط زیســت را بــه دلیــل تجلــی خــدا بــودن، زنــده و دارای روح و 
مراتبــی از فهــم و درک دانســته اســت و از ایــن رو بــه یکپارچگــی انســان 
بــا طبیعــت توجــه می کنــد و بی درکــی مــا از چنیــن جریانــی را نتیجــه 
روح  عالــم  از  دوری  و  نفســانیات  و  مادیــات  در  آدمــی  شــدن  غــرق 
می دانــد. در قلمــرو هنرهــای تصویــری و خصوصــا نقاشــی، هنرمندانــی 
کرده انــد بــه ذات  کــه در مواجهــه بــا طبیعــت، تــاش  را می شناســیم 
ــاب  ــد و بازت کنن ــت  ــده، عنای ــری زن ــوان عناص ــه عن ــت ب ــر طبیع عناص
ــا  ــه ی ــا آرمان گرایان ــه ی ــا واقع گرایان ــه[ ی ــه ]طبیعت گرایان ــر واقع نمایان تصوی
ــۀ آنهــا را در آثارشــان نشــان  ــا تزیین گرایان ــه ی ــا نمادگرایان ــه ی خیال پردازان
ک  کــورو« و »کلــود مونــه« و »ایســا دهنــد؛ هنرمندانــی همچــون »کامــی 
ــچ  ــوان ایوانوی ــل ســروزیه« و »ای ــزاک[  لویتــان« و  »تئــودور روســو« و »ُپ ]آی
شیشــکین« و  »ُپل ســزان« و »ســهراب ســپهری« و »ابوالقاســم ســعیدی« 
طبیعت هــای  برابــر  در  می توانــد  کســی  چــه  شــباهنگی.  »جــال  و 
اســتاد شــباهنگی )چــه درخت هــا و جنگل هــای ســبز بــا آن تکنیــک 
مینیمالیســتی   تپه هــای  و  کویرهــا  و  و چــه دشــت ها  حیرت آورشــان 
کــه دشــت  شاعرانه شــان( بایســتد و لــب بــه ســتایش نگشــاید؛ جایــی 

و درخــت  و تپــه  و آســمان، بــا لحــن داودی می ُســرایند.

کــه نقاشــی می ُســراید  اســتاد ســید جــال شــباهنگی، شــاعری اســت 
کــه شــعر می ِکشــد. میــان شــعر و نقاشــی، خصوصــا در  و نقاشی ســت 
ــرار دارد؛  بــی آنکــه بیــان تصویــری در ایــن هــر  شــرق، پیونــدی درونــی ق
دو یکــی باشــد. شــعر ماننــد نقاشــی از قــدرت توصیــف، القــا و بازنمایــی 
تصویــری برخــوردار اســت. نقاشــان دورۀ رنســانس، نقاشــی را بــا شــعر 
کردنــد؛ امــا ظاهــرا لئونــاردو داوینچــی در رســالۀ »دربــارۀ نقاشــی«  همتــا 
بــا بنیــان نهــادن سلســله مراتب بیــن هنرهــا، نقاشــی را در صــدر نشــانده 
 /Paragone [ »گــون و آن را بــر شــعر متقــدم می دانــد. داوینچــی در »پارا
مجسمه ســازی  و  موســیقی  شــعر،  بــر  را  نقاشــی  رقابــت[،  به معنــای 

برتــری داده اســت.  ظاهــرا خاســتگاه ایــن آمــوزه بــه شــعری از »هــوراس«  
)65–8 ق. م( از شــاعران سرشــناس رومــی بــر می گــردد؛ او در بنــد 163 از 
کتــاب »هنــر شــاعری« می نویســد شــعر درســت بــه انــدازۀ نقاشــی از تــوان 
توصیــف، بازنمایــی و انگیــزش برخــوردار اســت.  لئونــاردو داوینچــی 
کنــی،  ترســیم  قلمــت  بــا  را  حکایتــی  شــاعر  ای  تــو  گــر  ا »و  می گویــد: 
نقاشــی بــا قلــم مویــش آن را جالب تــر و تأثیرگذارتــر و قابــل فهم تــر نقاشــی 
می کنــد. تــو نقاشــی را »شــعر خامــوش« می خوانــی، امــا نقــاش هــم شــعر 
کــدام نقــص جدی تــر اســت:  را »نقاشــی نابینــا« می نامــد، حــال بگــو 
گویــم و بــس، نقاشــی زبردســت  نابینــا بــودن یــا الل بــودن؟... نکتــه ای 
هیاهــوی صحنــۀ نبــردی را نقاشــی می کنــد و شــاعر آن را بــه وصــف 
یــم و تــو خواهــی  درمــی آورد، نتیجــۀ کار هــر دو را در اختیــار مــردم می گذار
کدام یــک توجــه بیشــتری بــه خــود جلــب می کنــد، مــورد تأییــد  کــه  دیــد 
و تصدیــق قــرار می گیــرد و مطلــوب واقــع می شــود؛ قطعــًا نقاشــی زیباتــر 
اســت و بــه مخاطبانــش لــذت متعالی تــری می بخشــد... نقاشــی همــۀ 
ــر می گیــرد، درحالی کــه شــما مشــتی واژه در  شــکل های طبیعــت را در ب
کــه هرگــز همچــون شــکل ها نمی تواننــد همــۀ جنبه هــای  یــد  دســت دار
یــد  طبیعــت را بیافریننــد. شــما بــه تأثیــرات تجلیــات طبیعــت می پرداز
کــه در برابــر تقــدم  و مــا بــه تجلیــات تأثیــرات طبیعــت«. البتــه می دانیــم 
کــه هرچــه هنــر  نقاشــی بــر شــعر، فیلســوفانی همچــون هایدگــر معتقدنــد 
اســت، بالــذات شعرُســرایی اســت. اســتاد شــباهنگی، بــا آثــار تصویــری 
کــرده و  نقاشــی  کیــد  بی نظیــرش عمــا بــر سلســله مراتب بیــن هنرهــا تا
را ارج نهــاده و در صــدر نشــانده اســت. آثــار ایشــان چنــدان بــا شــکوه 
کــه شــور  و فیلســوفانه و متصــف بــه صنعــت ســهل و ممتنــع اســت 
و  »گل  در  ایــن شــکوه  افکنــی می کنــد؛ حتــی  پرتــو  آنهــا  از  و ظرافــت 

ــورد. ــم می خ ــه چش ــز ب ــان نی ــای قاجاری ش مرغ«ه

چیســت؟  در  دوست داشــتنی  هنرمنــد  و  اســتاد  ایــن  جذابیــت  راز 
خاقیــت بی نظیرشــان در نقاشــی؟ رفتــار محترمانه شــان بــا »همــه«؟ 
آراســتگی  و  همیشــگی  لبخنــد  و  صمیمیــت  و  ســادگی  و  مهربانــی 
جــال  ســید  اســتاد  هســت.  هســت،  چــه  هــر  مثال زدنی شــان؟ 
گرد ایشــان بــوده و هســتیم، اســوۀ  کــه شــا شــباهنگی، بــرای همــۀ مــا 
اخــاق، مهــر و مهربانــی و نمــاد خاقیت شــاعرانۀ شــرقی واری اســت که 
تاثیــرش بــر دل و جــان می نشــیند. از ایــن یگانــۀ محجــوب و محبــوب، 
یــم، نازنین مــرِد   کــه در ذهــن دار تصویــر مانــدگار و شــفاف و زیبایــی 
کام؛  کــه از مظاهــر جمــال اســت. در یــک  مهربــان و بــا اخاقی ســت 
ــار بی نظیرشــان، مظهــری از مظاهــر  اســتاد ســید جــال شــباهنگی و آث

جمال انــد.
عزیــز  شــباهنگی  جــال  ســید  اســتاد  حضــرت  گرامــی!  نازنیــن 
ُپــر  و  ســامت  ســایۀ  ســال،  ســال های  ان شــاءاهلل  دوست داشــتنی! 

بــاد! مســتدام  مــا  همــۀ  ســر  بــر  مهرتــان 
*ناصری، مسعود، استاد شباهنگی؛مروری بر آثار استاد جال 
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  بهمن نامور مطلق

جــال شــباهنگی بــه عنــوان یکــی از هنرمنــدان تاثیرگــذار و صاحــب 
گیــرد. زندگــی  گســترده قــرار  ســبک معاصــر می توانــد محــور مطالعــه ای 
و  توجــه  قابــل  موضوعــی  هنرمنــد،  ایــن  منــش  یــا  و  آمــوزش  آراء،  یــا 
ارزشــمند بــرای بررســی خواهــد بــود؛ امــا همچنیــن در یــک نگــرش هنــر و 
یــد و بــا ایــن نگــرش،  کیــد ورز متــن محورانــه می تــوان بــر آثــار شــباهنگی تا

ــرار داد.  ــار ق ــا آن آث ــا چنــد رویکــرد را روش و شــیوه مواجهــه ب یــک ی
کــه بیــش از همــه جلــب توجــه می کنــد،  در ایــن نوشــتار کوتــاه، عنصــری 
کــه بــه طــور پیوســته در بســیاری از آثــار وی بــه  فضــا و منظــری اســت 
ــر، موضــوع فضــا و  ــه بیــان دقیق ت عنــوان مضمــون اســتفاده مــی شــود. ب
کــه یکــی از عناصــر شــاخص و متمایــز کننــده  کویــری خواهــد بــود  منظــر 
کویــر  کــه دیگــران  آثــار شــباهنگی اســت. ایــن بــه بــدان معنــا نیســت 
ــوع  ــتر ن ــه بیش ــد، بلک ــرار نداده ان ــی ق ــا نقاش ــی ی ــر ادب ــق اث ــوع خل را موض
کــه ایــن آثــار را متفــاوت  کویرنــگاری اســت  کویرپــردازی و  خاصــی از 
یــک  ایــن خصــوص،  گفــت شــباهنگی در  می کنــد. حتــی می تــوان 
بلکــه  کویرهــا،  دیگــر  ماننــد  نــه  او  کویرهــای  اســت.  مولــف  نقــاش 
گــر شــباهتی هــم میــان آثــارش و  کویرهــای شــخصی خــود اوســت. ا
بعضــی دیگــر آثــار پیــدا می شــود، شــباهت آن دیگــر آثــار بــا آثــار اوســت 

ــس.  ــه برعک و ن
کویــر -ایــن بخــش عریــان زمیــن-  کــه  یــادآوری ایــن نکتــه الزم اســت 
کمتــر موضــوع زیبایــی شناســی بــوده و بیشــتر بــه عنــوان  نــزد ایرانیــان 
و  گــذر  فضــای  اغلــب  دلیــل  همیــن  بــه  و  ک،  هولنــا فضــای  یــک 
کــه بایــد  کویــر و بیابــان یکــی از خوان هایــی اســت  تشــرف بــوده اســت. 
کنــد.  گــذر  بزرگ تریــن قهرمــان حماســی ایرانیــان -یعنــی رســتم- از آن 
کویــر محــل زندگــی موجــودات عجیــب و اغلــب هول انگیــز  همچنیــن 
از حکایت هــای  کویــر، مملــو  مــردم  افســانه های  اســت.  ماننــد جــن 
این چنینــی اســت. حــال در اندیشــه و احســاس بعضــی از متفکــران و 
کننــده و زیبــا  ــه موضوعــی اغوا ــر ب کوی هنرمنــدان، همچنیــن شــاعران، 
تبدیــل می شــود. در واقــع ادبیــات و هنــر معاصــر شــاهد یــک متامورفــوز 
ایــن  از  بــوده اســت. و بخشــی  کویــر  یــا دگردیســی عمیــق در تصویــر 
ــه خصــوص در حــوزه نقاشــی را مدیــون جــال شــباهنگی  دگردیســی ب

هســتیم.
کویــر شــباهنگی بــا نــوع خاصــی از زیبایــی شناســی متمایــز می شــود. و 
کویــر  ایــن بیانگــر نــوع خاصــی از تجربــه زیســته و ارتبــاط ایــن هنرمنــد بــا 
کویرهــا اغلــب بــی انســان و بــی هیــچ عنصــر دیگــری، مگــر  اســت. ایــن 
کــم و بیــش  کوچــک اســت. او فضــای  گیاهــان و خارهــای  گاه بوتــه  گاه 
مینیمالیســتی را بــرای بیــان احساســات خویــش برمی گزینــد. نیــازی 
نمی بینــد بــرای چنیــن بیانــی، از صداهــای فراوانــی بهــره ببــرد و فضــای 
کنــد. برعکــس؛ او باالتریــن صــدا را در ســکوت  پرصدایــی را خلــق 
می یابــد. او بــا نقاشــی هایش می گویــد بــرای حــرف زدن نیــاز نیســت 

یــاد حــرف زده شــود، بلکــه بایــد خــوب حــرف زده شــود.  ز

 
کویرنگاری در آثار استاد جال شباهنگی*     
کویــر در ایــن آثــار ســنگین نیســت. برعکــس؛ یک زیبای شــفاف اســت. 
کــه بــا ســنت نقاشــی ایرانــی هــم  از ایــن جهــت گاهــی احســاس می شــود 
ک اســت. هبــوط و عــروج در  ک در افــا گویــا خــا ارتبــاط برقــرار می کنــد. 
ــه  کم نظیــر نقاشــی های او ب ــد. شــاید ایــن شــفافیت  هــم امتــزاج یافته ان
ــت؛  ــه اس ــه او مولفان ــای شیش کاره ــد.  ــه باش ــا شیش ــۀ وی ب ــل تجرب دلی
کــرد. بــه همیــن دلیــل  کار  کــه او شــروع بــه ایــن  بــه خصــوص هنگامــی 
در  رنــگ  و  نــور  برخوردارنــد.  ســیالیت  و  شــفافیت  از  نیــز  نقاشــی ها 
خدمــت ایــن مضامیــن -یعنــی شــفافیت و ســیالیت- قــرار می گیرنــد. 
نــور نقــش بســیار مهمــی را در انتقــال احســاس در ایــن نقاشــی ها ایفــا 

می کنــد. 
کویرهــای شــباهنگی، رنگ هــای آنهاســت.  یکــی دیگــر از ویژگی هــای 
ایــن نقاشــی ها بــا تپه ماهورهــای همنشــین شــده ریتم هایــی می ســازند 
کــه یــک موســیقی دان می توانــد بــه عنــوان نــت آنهــا را بخوانــد. الیه هــای 

پــی در پــی نیــم دایره هــای برآمــده آهنــگ ظریفــی را زمزمــه می کننــد. 
بــه بیــان دیگــر، می تــوان گفــت کویــر بــه یــک شــخصیت تبدیــل می شــود 
کهن تریــن خاطــرات زمیــن و ضمیــر انســانی باشــد؛ بــی  تــا روایت گــر 
کــه فقــط در ادبیــات عرفانــی می تــوان  هیــچ پوششــی. جســمی لطیــف 
ســراغ آن را گرفــت. شــاید بتــوان گفــت نوعــی اروتیســم عرفانــی بــه تصویــر 
کشــیده شــده اســت. از طریــق ایــن نقاشــی ها می تــوان بــه زیبایــی زمیــن 

کــرد.  و جهــان پــی بــرد و بــار ســنگین هســتی را ســبک تر 
کویــر دعــوت می کنــد؛  نقاشــی های شــباهنگی مــا را بــه تجربــه ای تــازه از 
گرمــی. البتــه خوانشــگر  تجربــه ای سرشــار از آرامــش و زیبایــی، نرمــی و 
همــان  می کنــد.  دعــوت  کویرنگــری  بــه  را  مــا  او  می طلبــد.  را  خــود 
کوه نگــری یــا آب نگــری  طوریکــه بعضــی دیگــر مــا را بــه پرنده نگــری، 
اســت.  تــو  در  تــو  الیه هــای  از  سرشــار  کویــر  ایــن  می کننــد.  دعــوت 
کــه دعــوت می کنــد تــا بتــوان بــه رازهــای زمیــن پــی بــرد، بــا  نگرشــی 
ســتاره های  بــه  دانه هــا  ایــن  از  و  شــد  هم صحبــت  شــن  دانه هــای 
گــر ایــن  کویــر. و ا کهکشــان پــل زد؛ به خصــوص در شــب های پرســتاره 
کهکشــانی بــه یــک ســفر انفســی و بــه بی نهایــت  ســفر آفاقــی تــا بیکــران 
کــه  ــده اســت؛ چــرا  ــی نیانجامــد، ســفر خوانشــگر ناقــص باقــی مان درون
کویــر وجودی مــان دعــوت  ایــن نقاشــی ها در نهایــت مــا را بــه خوانــش 
ــا بــه تماشــای تپــه ماهورهــای فرامــوش شــده درونــی خویــش  می کننــد ت

بنشــینیم. 
کــه نقــد علمــی بنویســم،  کــرده بــودم  کنــم قصــد  در پایــان بایــد اعتــراف 
کــه ســخت  ولــی ایــن نقاشــی ها چنــان احســاس را بــر می انگیزاننــد 
بتــوان از بندشــان رهایــی یافــت؛ از ایــن رو یــک بررســی عقانــی بــا روشــی 
مرتبــط را بایــد بــه مجالــی دیگــر ســپرد.  تنــش تندرســت و دســتش توانــا 

بــاد!   
*ناصری، مسعود،استاد شباهنگی؛مروری بر آثار استاد جال 

شباهنگی،انتشارات فرهنگستان هنر،ص 23-22، 1397
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حبیب اهلل صادقی

کــرد؛  توصیــف  عبــارت  ســه  بــه  می تــوان  را  نقــاش  و  نقــش  جهــان 
عینیــت، بازشناســی و خلــق ســخن. از عینیــت وفــاداری بــه طبیعــت 
مــد نظــر اســت و اینکــه هنرمنــد بــاور خــود را در ذات اشــیا جســتجو 
می کنــد، و در نهایــت هنرمنــد از پنجــره رمانتیســم و سمبولیســم جهــان 
را می نگــرد، امــا در بیــان ســوم هنرمنــد مضمــون و تصویــر را از پنجــره 
خیــال توصیــف می کنــد. او روابــط عقانــی عینــی و منطقــی جهــان را 
ــو در  ــه بیــان و آفرینشــی ن ــا ترکیــب درون و بیــرون، ب منهــدم می کنــد و ب
تجلــی مضامیــن، حقیقتــی تــازه را بــه تصویــر در مــی آورد. هنرمنــد بــزرگ 
معاصــر مــا -اســتاد جــال شــباهنگی- در بیکــران باغســتان آثــارش، 
ــا  ــرد. او در بهارانه ه ــی می ب ــول در بیکرانگ ــان و فص ــی جه ــه تجل ــا را ب م
ــه  ــد س ــن هنرمن ــار ای ــت. در آث ــینه اوس ــه در س ک ــرد  ــی می ب ــه باغ ــا را ب م
یتــم  واژه »بــاغ« و »دشــت« و »درخــت« به عنــوان نشــانه های واحــد از ر
و ســاختار، ترکیــب دو ســاحت عینــی و غیــر عینــی و روابــط عمــودی و 
گرفتــن فضــای مثبــت و منفــی جلوه گرنــد. او  در آثــار  افقــی و نحــوه قــرار 
ــرم و  ــی ن ــای رنگ ــتری ها و والوره کس ــژه از خا ــتفاده وی ــا اس ــی اش ب نقاش
کــه  نــگاه ویــژه و متمایــز فراســودید در پرســپکتیو، و بــاور بلــوغ یافتــه ای 
از تجربه هــای متعــدد و متنــوع اش برمی آیــد، در جســتجوی عناصــر در 
عیــن تجلــی، بــه ارزش درونــی عناصــر توجــه می کنــد. وفــاداری و اصــرار 
ــاز ایــن هنرمنــد اســت  ــی خــاص، نشــانه های ممت ــه روش و بیان ــژه ب وی
ــز ســرزمین و جهــان  ــی دراماتیــک و شــاعرانه و موســیقی دل انگی و بیان
ویــژه، ترجمــان عاطفــی و تصویــری وی از جهــان اســت.  بیــان رمز گونــه 
ســختی های  میــان  از  کــه  یکدیگــر  از  دور  درختانــی  و  کویــر  و  شــب 
ســنگ ها متولــد شــده اند، چندیــن تشــبیه و نشــانه را روایــت می کننــد.      
تشــبیه ضمنــی، تشــبیه مرکــب خامــوش ســخنگو، از جملــه ویژگی های 
دیگــر آثــار اســتاد شــباهنگی هســتند. لطــف تکــرار نشــانه ها و تصاویــر 
کــه اندیشــه مخاطــب را در ســرزمینی رمــزی و مکاشــفه گرایانه  اســت 
یکدیگــر،  بــا  عناصــر  گفتــن  ســخن  هماهنگــی  می کنــد.  هدایــت 
همدلــی وحــدت  هماهنــگ، ترکیــب جســتارگرایانه و دلنشــین آســمان 
ــه فرزنــدان، و مقدمــه  ــاران و جوان ک  و ب ــادآور خــا و دشــت و درخــت، ی

بــاور تجلی یافتــه نقاش انــد.                                                                                                            
لطــف، هارمونــی، آرام و شــکیبا ســخن گفتــن رنگ هــا در کنــار یکدیگر، 

 

بیکران باغستان*
جهانــی از شــعر و غــزل را بــه زبــان مــی آورد. او در مقابــل سرنوشــت زمیــن، 
ــان  ــد و جه ــت می یاب ــی دس ــزی و مثال ــی رم ــه بیابان ــی، ب ــمان و تجل آس
گویــی ســیمایی دیگــر از جهــان مینــوی اســت؛ هماهنــِگ  تصویــر او 
کــه سرشــار از  گاه  در مجلــس مراقبــه عارفانــه، بــا ســکوت  کــه  دلنشــین 
آواهاســت، ســخن می گویــد. رنــگ تبایــن، تضادهــا و پیوندهــای رمــزی 
کــه خاصــه حــس شــاعرانه و عاشــقانه اند، ســرودی  و دلنشــین ســطوح 

دلکــش را ســر می دهنــد.                                                 
اســتاد جــال شــباهنگی، هنرمنــدی بــزرگ و فرزانه و ژرف اندیش اســت 
کــه توانســته نقــش بســیار مهمــی در آمــوزش، پژوهــش و نمونــه ســازی در 
هنــر معاصــر ایــران ایفــا کنــد. نــام نیــک ســه عزیــز بزرگــوار، مرحــوم مرتضی 
یــخ  ممیــز، اســتاد ســید محمــد احصایــی، و اســتاد شــباهنگی در تار
گرافیــک و خوشنویســی ایــران، نام هایی بســیار  نقاشــی، تصویــر ســازی، 
ممتــاز و ارجمنــد اســت. اســتاد شــباهنگی بــا هدایــت جمــع بســیاری از 
کــه در چرخــه آمــوزش هنــر تجســمی  هنرمنــدان معاصــر و حرکــت بزرگــی 
کرده انــد، توانســته اند بــه بازشناســی و بازخوانــی فرهنــگ بــزرگ ملــی 

ایــران حرکتــی تــازه و موفقیــت آمیــز  ارائــه دهــد.                                                                  
پــی  پــی در  کــه نســل هایی  ایــران  ســالیان بســیاری در هنــر معاصــر 
جلوه هــای  و  آن  در  نــو  راه هــای  کشــف  بــرای  جســتجو  و  تــاش  در 
گــون اش بوده انــد،  محبــت پدارنــه و علــم و روح هنرمندانــه ایــن  گونا
نقــاش چیــره دســت، زیــور طبــع فرهنــگ و آمــوزش عالــی ایــن دوران 

بــوده اســت.          
کــه در آثــار او   از رهگــذر ایــن ســمفونی بــزرگ عشــق و شــعر و رمــز و تغــزل 
جلوه هــای دیگــری از نشــانه ها و رمزهــای شــعر بیــدل دهلــوی را دارد،  

حیــرت و تغیــر دائــم جهــان و مفهــوم را می بینیــم.                                                                                                               
کــه او بــه جهــان می گشــاید نــه عیــن اســت و نــه وهــم؛ عالمــی   دریچــه ای 

اســت مثالــی، مانــدگار و حقیقی.                                                                                                                     
دســت های اســتاد عزیــز را می بوســم و آرزومنــد ســامت و طــول عمــر 
ایشــان هســتم. ســایه پــر مهرشــان بــر ســر هنــر بــزرگ ایــن ســرزمین پیوســته 

باشــد؛ ان شــااهلل.

*ناصری، مسعود، استاد شباهنگی؛ مروری بر آثار استاد جال 
شباهنگی،انتشارات فرهنگستان هنر، ص 28-27، 1397
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 در ادامــه برگــزاری آییــن نکوداشــت اســتاد جــال شــباهنگی نمایشــگاه 
نمایــش  بــه  ایشــان در مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا  آثــار  مجموعــه 
کویرهــا و دشــت ها، 10 اثــر از  درآمــد. در ایــن نمایشــگاه تعــداد 41 تابلــو از 
جنگل هــای اســتاد، 43 اثــر از گل ومرغ هــا و 18 اثــر از احجــام شیشــه ای 

گذاشــته شــد.  )بــه روش شیشــه گری دمــی( بــه نمایــش 
کامل تریــن و متنوع تریــن  نمایشــگاه  مــروری بــر آثــار جــال شــباهنگی، 
کم نظیــر بــرای  کنــار هــم قــرار داد و فرصتــی  آثــار ایــن اســتاد هنرمنــد را در 
ــار ایشــان  ــه تماشــای آث ــا یکجــا ب هنرمنــدان و هنردوســتان فراهــم آورد ت

بنشــینند. 

وجود و حضور شباهنگی، افتخار و اعتبار فرهنگ و هنر ماست
ــر آقامیــری، پیش کســوت هنــری و چهــره شــاخص نگارگــری  محمدباق
ــر نیــم قــرن حضــور اســتاد  ــاره نمایشــگاه مــروری ب و نقاشــی ایرانــی، درب
ــه  ک ــر،  ــم هن ــط معل ــه فق ــباهنگی ن ــال ش ــت: ج گف ــباهنگی  ــال ش ج
باالتــر از آن، آمــوزگار و اســتاد اخــاق، معرفــت، انســان دوســتی و اســوه 

فضیلــت در روزگار ماســت.
گردی  او بــا بیــان اینکــه مــن خــود، ســال ها توفیــق درک محضــر و شــا
ایــن شــخصیت ارزشــمند را داشــته ام و قبــل از هنــر و  هــر چیــز دیگــر، 
درس اخــاق از او یــاد گرفتــم، یــادآور شــد: اســتاد شــباهنگی، در هنــر مــا 
قــدرت و قابلیــت هــر شــیوه و ســبک را آزمــوده اســت؛ از ناتــورال و رئــال تــا 
کــرده و بــه  فرم هــای ســاده تر. او  در هــر شــیوه هنــری تبحــر خــود را آشــکار 
اثبــات رســانده؛ امــا پیــش از هــر چیــز و بیــش از هــر چیــز، بایــد بگویــم او 

معلــم اخــاق در هنــر مــا بــوده اســت.
کــرد: وجــود، حضــور و بــودن جــال شــباهنگی در ایــن  کیــد  آقامیــری تا
روزگار، یــک نعمــت و  مایــه اعتبــار و فخــر فرهنــگ مــا و هنــر این ســرزمین 

است.

ــا،  ــل معن ــا حام ــرای روزگار م ــباهنگی ب ــهود« ش ــاعرانگی« و »ش »ش
پیــام و  حقیقتــی اســت

نیــز  ایــران  معاصــر  هنــر  مشــهور  هنرمنــد  و  نقــاش  آغداشــلو،  آیدیــن 
را   کشــورمان  هنــر  جریان ســاز  پیش کســوت  ایــن  حضــور  دســتاورد 

کــرد. توصیــف  امیدآفریــن  و  الهام بخــش 
او نــوآوری، نــگاه مســتقل و  هویــت فــردی را ویژگــی و وجــه مشــترک آثــار 

 

نمایشگاه آثار استاد جال شباهنگی
یــادآور  و  دانســت  کویرهایــش  تــا  مرغ هــا  و  گل  از  جــال شــباهنگی، 
کاری شــباهنگی، شــاهد یــک  گل و مرغ هــای دوره اول  شــد: از همــان 

ــه یــک ترکیــب مجــدد هســتیم. ساختارشــکنی و تقطیــع و ارائ
می تــوان  هنرمنــد  ایــن  کار  در  را  اصلــی  رویکــرد  دو  افــزود:  آغداشــلو 
برجســته یافــت، یکــی رویکــرد او به طبیعت و دیگری ســادگی،  خلوص 
کویرهــا  کویرهــا می بینیــم. مجموعــه  کــه در مجموعــه  و صفایــی اســت 
کــه  چــه در تنظیــم و ترکیــب رنگ هــا و چــه در تماشــای منحنی هایــی 
بــرای هنرمنــد مطلــوب بــوده اســت؛ یــک اثــر گرافیکــی، بســیار ســاده و در 

عیــن حــال بی نهایــت زیباســت.
ایــن هنرمنــد گفــت: آثــار جال شــباهنگی، روح بیننده را آرام و ســیراب 
می کنــد و  حــس خوبــی بــه مخاطــب می بخشــد. حــس تلطیــف شــده 
ــد. در ایــن  نمایشــگاه،  ــروز می یاب ــه ب و روح شــاعرانه شــباهنگی، اینگون
حاصــل عمــری فعالیــت، تــاش و  نوجویــی یــک هنرمنــد را می بینیــم 
و تأثیــر آن بعدهــا مشــخص می شــود و هــر جوانــی می توانــد خــودش را 
در ایــن جایــگاه ببینــد و بایــد ایــن تماشــا و تأمــل، بــا امیــد همــراه باشــد.

کــرد: هــر اثــر هنــری اصیــل، در باطــن خــود، یــک  کیــد  آیدیــن آغداشــلو تا
»تجدیــد حیــات« اســت و »امیــد بــه تــداوم«روح لطیــف و شــاعرانه و 
 حامــل پیــام و 

ً
نــگاه شــهودی ایــن هنرمنــد هــم در چنیــن روزگاری، قطعــًا

حــاوی معنــا و حقیقتــی بــرای همــه ماســت.

رفتــار شــباهنگی در نقاشــی معاصــر مــا، نوآورانــه و تــوام بــا خالقیــت 
بــوده اســت

نیــز  فجــر  تجســمی  جشــنواره  دبیــر  و  گرافیســت  حقیقــی،  ابراهیــم 
و  ابعــاد و زمینه هــای خاقیــت  بــه  بــا اشــاره  از نمایشــگاه  بازدیــد  در 
کویــر، طبیعــت و اقلیــم و  نوآوری هــای جــال شــباهنگی در رویکــرد بــه 
کــرد: رفتــار او در نقاشــی مــا یــک رفتــار  گل و مرغ هــای ایرانــی خاطرنشــان 

نوآورانــه و  مــدرن اســت.
ــع را وارد  ــی تقطی ــباهنگی در نقاش ــد: ش ــادآور ش ــد ی ــراح وهنرمن ــن ط ای

می کنــد و جهــان شــکننده را شــکننده تر نشــان می دهــد.
کــه حاصــل نیــم   ابراهیــم حقیقــی، ســاماندهی چنیــن مجموعــه ای، 
نقاشــی  یــخ  تار تکامــل  و  تحــول  در  اثرگــذار  یــک چهــره  قــرن حضــور 
کشــورمان  معاصــر ایــران اســت، را یــک ضــرورت در فضــای هنــر امــروز 
کــرد و آن را بخشــی از جریــان، پویــش و تــداوم هنــر ایــران در  یابــی  ارز

شــمرد. خــود  دوران  حســاس ترین 
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 الهام طالبی

کتــاب اســتاد شــباهنگی؛ مــروری بــر آثــار جــال شــباهنگی هم زمــان بــا 
گردیــد. برگــزاری نکوداشــت ایــن هنرمنــد پیش کســوت  ایرانــی منتشــر 

کتــاب مــروری بــر آثــار جــال شــباهنگی عضــو پیوســته فرهنگســتان 
کوشــش مســعود ناصــری، بــه همــت مؤسســه تألیــف ترجمــه و  هنــر، بــه 

نشــر آثــار هنــری »متــن«، وابســته بــه فرهنگســتان هنــر منتشــر شــد.

جــال  آثــار  مجموعــه  شــاهد  بــار  نخســتین  بــرای  کتــاب  ایــن  در 
ســخن  او  گرایانــۀ  طبیعــت  روح  از  کــه  آثــاری  هســتیم؛  شــباهنگی 
گل و مرغ هایــش و احجــام  تــا  کویرهایــش  از دشــت ها و  می گوینــد، 

شــده اند.   خلــق  اخیــر  دهه هــای  در  کــه  شیشــه ای 

آژنــد،  یعقــوب  حســینی،  مهــدی  حقیقــی،  ابراهیــم  کتــاب  ایــن  در 
محمــد  جبــاری،  صداقــت  صادقــی،  حبیــب  گــودرزی،  مصطفــی 
حســین حلیمــی، بهمــن نامــور مطلــق، علیرضــا اســماعیلی و فــرزاد 
ادیبــی دربــاره ایــن نقــاش نوگــرای ایــران و  شــیوه و آثــارش نگاشــته اند.

کویرهــا  ــا عنــوان دشــت ها و  گرافیکــی اســتاد ب ــار  ــا آث کتــاب ب ــر  تصاوی
کــه انســان را فراتــر از روزمرگی هــا  کویرهایــی  آغــاز می شــود. دشــت ها و 

ــه خلســه ای از جنــس رنــگ دعــوت می کنــد. و آزردگی هــای امــروز، ب

از  را  ایرانیــان  مــا  ذهنــی  کنترانســت  تکنیك هایــش،  بــا  شــباهنگی 
جــان  کویرهایــش  رو  ایــن  از  می شــکند.  هــم  در  کویــر  بومــی  تصویــر 
ســخت نیســت. رنگ هــا و خطــوط منحنــی آثــارش چنــان چشــم های 
کــه دل آرامــی را بــرای مخاطبــش بــه ارمغــان  آدمــی را نــوازش می دهــد 

مــی آورد.

گرافیســت  از مرتضــی ممیــز، هنرمنــد  نقــل  بــه  کتــاب  از  در بخشــی 
او  کویرهــای  و  دشــت ها  دربــاره  هنــر،  فرهنگســتان  یــد  جاو عضــو  و 
چنیــن آمــده: »...نقاشــی های  شــباهنگی بــه افســانه می ماننــد. بســان 
کــه همــه چیــز در آنهــا زیباســت و رنگ هــا  کودکــی اســت  قصه هــای 
گــرم همــه شــیرین و دلکــش  چــه روشــن چــه تیــره، چــه ســرد و چــه 
هســتند و یــادآوری آنهــا مــا را بــه غــم مطبوعــی می برنــد. مــا را از جهــان 
کــه در  آزار دهنــده اطرافمــان جــدا می کننــد و انســانیت ناپیــدای مــا را 
کنــار ذهــن و جســممان هنــوز وجــود دارد نــوازش می دهنــد.  گوشــه و 
نمایــش ایــن همــه زیبایــی مهــارت می خواهــد، صداقــت می خواهــد.«

گل و  کویرهایــش می شناســیم و آثــار  شــباهنگی را بیشــتر بــا دشــت و 
گل و  ــار  ــه آث کتــاب ب ــده شــده اســت. بخشــی از ایــن  کمتــر دی مرغــش 
کــه برگرفتــه از نــگاه نوگــرای اوســت. اســتاد در این  مــرغ اختصــاص دارد 

ــا برهــم  کلیتــی برهــم ریــزد، ب ــار بــا خاقیتــی مثال زدنــی  بــدون آنکــه  آث
ــی را به وجــود آورده اســت. ــار مدرن زدن تقــارن، آث

دربــاره  هنــر،  فرهنگســتان  پیوســته  عضــو  آیت الهــی،  حبیــب اهلل 
ایــن آثــار در بخــش پایانــی می نویســد: »ایــن بــار شــباهنگی مــا را بــه 
کــردن هنــری  نگارخانــه »گل- مرغ« هایــش دعــوت می کنــد. او بــه زنــده 
کامــا فرامــوش نشــده باشــد؛  گــر  کــه ســال ها  ا گماشــته اســت  همــت 

لیکــن در ورطــۀ فراموشــی و نابــودی غوطــه می خــورد.«

یافتــه.  اختصــاص  شیشــه ای  حجم هــای  بــه  کتــاب  پایانــی  بخــش 
کــه مربــوط بــه دوره زندگــی او در شــهر  حجم هــای اســتاد شــباهنگی 

مورانــو ایتالیــا اســت.

کتــاب فروشــی فرهنگســتان  کتــاب را از  عاقه منــدان می تواننــد ایــن 
چهــارراه  از  پایین تــر  )عــج(،  عصــر  ولــی  خیابــان  نشــانی  بــه  هنــر 

نماینــد. تهیــه   1550 شــماره  طالقانــی، 

 

کتاب مروری بر آثار استاد جال شباهنگی
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سمیرا خوانساری

کــه 28 آذرماه  در نشســت تخصصی»نگاهــی بــه پژوهــش هنــر در ایــران« 
کامرانــی، دکتــر  1397 برگزارشــد، دکتــر بهمــن نامورمطلــق، دکتــر بهنــام 
نیــر طهــوری و دکتــر مهــران هوشــیار پیرامــون محــور پژوهــش هنــر در ایــران 

کردنــد. نقطــه نظــرات خــود را بیــان 

مهم ترین دستاورد اندیشه انتقادی، پرسشگری است
ناهیــد عبــدی، دبیــر علمــی نشســت، مقدمــه بحــث را اینگونــه آغــاز 
کــرد: »انبــوه یافته هــا و دســتاوردها در تمامــی حوزه هــای علــوم بشــری 
مقــارن بــا شــروع ســده بیســتم منتهــی بــه طــرح پرســش های جدیــد 
کــه در بســیاری از مــوارد برآمــده از  و نیــز اساســی شــد. ایــن پرســش ها 
تناقضــات در یافته هــای پیشــین بــود، دورۀ جدیــدی در شــیوه تفکــر 
کــه بــا عنــوان »اندیشــه انتقــادی« شــناخته شــده اســت.  بشــری رقــم زد 
گرچــه در حفــظ حیــات و تــداوم پارادایــم پیشــین )یعنــی  ایــن دوران 
کافــی موثــر نبــود؛ امــا خــود بــه یتیویســم( بــه انــدازه  یتیویســم و پساپوز پوز
DNA  پارادایــم بعــدی راه یافــت و بــه ژن پایــه و اساســی در شــکل گیری 

ــد.«  ــدل ش ــدی مب ــوالت بع تح
کــه بــر قله هــای دســتاوردهای  او ادامــه داد: »بــه ایــن ترتیــب، بزرگانــی 
دنیایــی  پیــام آوران  خــود  بودنــد،  ایســتاده  یتیویســم  پوز فوق العــاده 
و  )ســاختارگرایی  بعــدی  پارادایــم  بــه  پیشــین  پارادایــم  تغییــر  در  نــو 
ســپس پساســاختارگرایی( و ظهــور دانش هــا و دیدگاه هــای نویــن در 
گــون علــوم از زیست شناســی و فیزیــک تــا روانشناســی،  عرصه هــای گونا
زبان شناســی،  انسان شناســی،  در  نــو  رویکرد هــای  جامعه شناســی، 

هنــر شــدند.« و  اسطوره شناســی  فلســفه، 

 

نگاهی به پژوهش هنر در ایران 

دکتــر ناهیــد عبــدی اظهــار داشــت: »شــاید مهم تریــن دســتاورد اندیشــه 
انتقادی را »پرسشــگری« و »طرح پرســش های مســتمر و به هم پیوســته« 
کــه در اســاس مقــوالت انســانی مســائلی چندوجهــی و  و ایــن اصــل 
چندالیــه بــوده اســت، دانســت. از ایــن رو، زان پــس نیــل بــه یــک پاســخ 
بــه  بــه افســانه پیوســته و روش »کمــی« ســیطره خــود را  جهان شــمول 
گســتره وســیع روش هــای »کیفــی« و رویکردهــای متنــوع و روزافــزون در 
حوزه هــای مختلــف علــوم و ظهــور میــان رشــته ای ها، چندرشــته ای ها 
و فرارشــته ای ها داده اســت. اصــل اخیــر در حــوزه علوم انســانی و هنــر 
ــه همــراه داشــته  ــز تنــوع چشــمگیر و دســتاوردهای فوق العــاده ای را ب نی

اســت.«

یکــی از مشــکالت وضعیــت پژوهــش در ایــران، نامشــخص بــودن 
وضعیــت پارادایمیــک اســت

در ایــن نشســت، دکتــر بهمــن نامورمطلــق، سرپرســت دانشــگاه هنرهای 
کــرد:  ــ ایرانی اســتاد فرشــچیان، ســخنان خــود را این گونــه آغــاز  اســامی 
کــه دائمــا بایــد  »متاســفانه وضعیــت پژوهــش در ایــران بــه گونــه ای اســت 

کــرد، در صورتیکــه پژوهــش بایــد خــودش مدافــع باشــد.« از آن دفــاع 
مرتبــط  هــم  بــا  نقــد  ســاحت  و  خلــق  »ســاحت  داشــت:  بیــان  وی 
ــه  ــه خیــال توجــه دارد و دیگــری ب ــی یکــی نیســتند. یکــی ب هســتند؛ ول
کــه مولفــان  گفتــه می شــود  نقــد و ایــن رابطــه یــک رابطــه طیفــی اســت.  
کارشــان ِپرســه ای اســت و  کار مدوزایــی انجــام می دهنــد و منتقــدان 
در  مــا  گری.  افشــا منتقــد  و  می کنــد  گــری  اغوا مولــف  کــه  می گوینــد 
کننــد و منتقــد یــاد  کــه مولفــان اغوایمــان  یــم  زندگــی نیــاز بــه ایــن دار
گــری و آن  کرده انــد بــرای ایــن اغوا کــه چــه شــیوه هایی اعمــال  می دهــد 
گــر منتقــدان  را افشــا می کننــد. ایــن رابطــه دوطرفــه و طیفــی اســت و ا
کار مولفــان ناقــص خواهــد بــود. بنابرایــن، اولیــن منتقــدان اثــر  نباشــند، 
هنــری خــود مولفــان هســتند و می تواننــد بهتریــن منتقــدان باشــند.«

او بــا اشــاره بــه اینکــه خلــق خــوب، موجــب نقــد خــوب می شــود و نقــد 
خــوب، موجــب خلــق خــوب و اینهــا الزم و ملــزوم یکدیگرنــد، ایــن 
گــون یــک  گونا ــع اینهــا عناصــر  کــرد: »در واق ــه تبییــن  مبحــث را این گون
عرصــه  در  می خواهــد  کــه  جامعــه ای  و  هســتند  گفتمــان  و  پارادایــم 
هنــری، نقــد داشــته باشــد، بایــد آزادی در آن از نهــاد خانــواده تــا عرصــه 
یــک جامعــه  اجتماعــی وجــود داشــته باشــد، چــون نقــد، محصــول 

دمکراتیــک اســت.«
او یکــی از مشــکات وضعیــت پژوهــش در ایــران را نامشــخص بــودن 
دانشــگاه  یــک  »در  کــرد:  تشــریح  و  دانســت  پارادایمیــک  وضعیــت 
گــروه، چندیــن پارادایــم از ایــن اســتاد بــه اســتاد دیگــر وجــود  و یــک 
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کــه یکــی ســنت گرا و دیگــری  ــرو اســت  ــا اســاتیدی روب دارد. دانشــجو ب
ســاختارگرا و ســومی بــا پارادایــم دیگــری بــه مباحــث می پــردازد.«

بهمــن نامــور مطلــق، نــگاه مقطعــی و فقدان نــگاه بلندمدت مســئولیتی 
و تغییــر مدیریــت در دولت هــا را یکــی از آفت هــای علــم و دانــش در 
کــرد و افــزود: »پــروژه پژوهــش هنــر در ایــران شکســت  ایــران قلمــداد 

کــرد.« ــرای آن فکــری  ــو ب ــد از ن خــورده و بای
کــه اغلــب پژوهش هــا  او ادامــه داد: »از دیگــر مشــکات مــا ایــن اســت 
در  افرطــی شــده ایم؛  و دچــار متن گرایــی  از حــد، متن گراســت  بیــش 
کــه بایــد بافــت محــور باشــیم. ایــن پژوهش هــا بــه مســئله امــروز  صورتــی 
مــا نمی پــردازد. بایــد ببینیــم بافــت مــا امــروز چــه چیــزی نیــاز دارد و بــه 

یــم.« آن بپرداز
گلخانــه ای پژوهــش، تعــدد  کمی گرایــی، ســطحی گرایی، توســعه  وی 
گذشــتگان و تعــداد انــدک پژوهــش در حیطــه  پژوهــش در حــوزه هنــر 
هنــر امــروز را از دیگــر آســیب های پژوهــش هنــر در حــال حاضــر دانســت.

گردشــگری، بــا ذکــر اینکــه  معــاون اســبق ســازمان میــراث فرهنگــی و 
کــرد:  تشــریح  دارد،  محــوری  گفت وگــو  بــه  نیــاز  مــا  پژوهش هــای 
بــودن را در دو قســمت بررســی می کنــد؛  گفت وگــو محــور  »باختیــن، 
کــه آیــا یــک اثــر  یکــی بیرونــی و دیگــری درونــی. بیرونــی، را در آن می دانــد 
ــا رد پــای زمــان  ــا خیــر؟ و آی هنــری رد پــای جامعــه خــود را می شناســد ی
و مــکان را در آن می تــوان دیــد یــا نمی تــوان؟ درونــی، را در ایــن می دانــد 
گــر دربــاره فیلمــی بحــث می کنیــم، آیــا شــخصیت های آن در  کــه مثــا ا

ــا خیــر؟« ــا هــم هســتند ی ــو ب گفت وگ حــال 
گفت وگومنــدی را در پژوهش هــای هنــر ایــران امــروز این گونــه قلمــداد  او 
گفت وگومنــد نیســت. در  کثــرا  کــرد: »در حــال حاضــر، پژوهش هــای مــا ا
نتیجــه مشــکات مــا را حــل نمی کنــد و مــا از فقــدان آن رنــج می بریــم.  
کــم اســت و ســاختارمند  بــه همیــن دلیــل خاقیــت و پختگــی در آنهــا 
بــا  کــه  و هدف منــد نیســت. از طرفــی، چیزهایــی مثــل اخــاق هــم 
کــه  علــم رابطــه ذاتــی داشــته، بــا مشــکل مواجــه شــده و امــروز می بینیــم 

جلــوی دانشــگاه تهــران، علــم را و در واقــع اخــاق را می فروشــند.«
نامورمطلــق در پایــان ســخنانش، بــا ارائــه یــک پیشــنهاد بــه جامعــه 

کــرد: »بــه عقیــده مــن، مــا نیازمنــد  پژوهــش ایــران، این گونــه نتیجه گیــری 
صنعــت پژوهــش بــه معنــای فعالیت هــای پیوســته زنجیــره ای انســانی 
اوســت  هنــری  اثــر  انســان،  بــه  پدیــده  نزدیک تریــن  چــون  هســتیم.  
کــه بــه پزشــک،  کــه مثــل خــود انســان  و مــا نیازمنــد بــه آن هســتیم، 
اثــر هنــری  اســت، در حــوزه  نیازمنــد   ... و  اقتصــاددان  روان شــناس، 
اسطوره شــناس،  پدیدارشــناس،  روان شــناس،  جامعه شــناس،  هــم 

باشــیم.« داشــته  غیــره  و  مضمون شــناس 

هنر معاصر، زمینه محور است و به پژوهش نیاز دارد
کامرانــی، پژوهشــگر حــوزه  دیگــر ســخنران ایــن نشســت دکتــر بهنــام 
تجســمی، محــور ســخنانش، هنــر ابــزاری بــرای پژوهــش بــود. او ایــن 
کــه درک مــا را از حوزه هــای  کــرد  حیطــه را از آن جهــت مهــم قلمــداد 

می بــرد. بــاال  مختلــف 
نــگاه انتقــادی، عملکــرد انعکاســی، عامــل فنــی، آمــوزش  کامرانــی، 
کــه باعــث  کــرد  هنــر، تغییــرات زمانــه و ... را از جملــه مــواردی قلمــداد 

پیدایــش هنــر معاصــر می شــوند.
گفــت: »برخــی  کــه بســیار اندک انــد،  او بــا اشــاره بــه بودجه هــای هنــری 
فکــر می کننــد هنــر منابــع را هــدر می دهــد؛ امــا مســئله فرهنــگ موضــوع 
کــه بایــد دیــده شــود. در مــورد پژوهــش هنــر می تــوان  کلی تــری اســت 
کار می کننــد؛ امــا  گفــت، بخشــی از هنرمنــدان بــرای ارزش ذاتــی اش 

ــرد.« ــاال می ب ــف را ب ــات مختل ــان از موضوع ــر درکم هن
کــه برخــی مدیــران  ایــن نکتــه  بــا ذکــر  ایــن هنرمنــد حــوزه تجســمی 
کــه از هنــر صحبــت می کننــد، آن را بــه  و سیاســت مداران مــا زمانــی 
ــزود:  کاالی لوکــس و شــیء غیرضــروری تلقــی می کننــد، اف ــه یــک  مثاب
»بــا چنیــن اندیشــه ای نمی تــوان وارد بحــث هنــر و پژوهــش هنــر شــد. 
کــه تاثیرگــذاری به ســزایی در ایــن حــوزه دارنــد، بودجه هــای  جوامعــی 
یــاد اســت و هنــر و همینطــور پژوهــش در آن جوامــع ارج  فرهنگی شــان ز

و قــرب خاصــی دارد.«
کــرد: »هنــر معاصــر، زمینــه محــور  وی در ادامــه بــه هنــر معاصــر اشــاره 
شــرایط  می کنــد.  اســتفاده  نقــد  از  و  دارد  نیــاز  پژوهــش  بــه  و  اســت 
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پیدایــش هنــر معاصــر، رویکــرد انتقــادی، تاثیــر انعکاســی، عوامــل فنــی و 
آمــوزش هنــر را شــامل می شــود.«

کیــد  وی افــزود: »مــا نبایــد بــه قــدری روی ویژگی هــای پژوهشــی هنــر تأ
ــر  ــتاد هن ــگاه ها اس ــا در دانش ــم. م ــت بدهی ــان را از دس ــه خودم ک ــم  کنی
کننــد  تربیــت می کنیــم، نــه هنرمنــد! اســتادان بایــد روشــی را انتخــاب 

کــه پژوهشــگر نســازد، هنرمنــد بســازد.«
او در مــورد تطبیــق هنرمنــد بــا زمانــه اش توضیــح داد: »هنرمنــد معاصــر 
نویســنده،  تهیه کننــده،  بازیگــر،  نظریه پــرداز،  حــدودی  تــا  امــروزه، 
کــه در دنیــای  کســی اســت  کارگــردان، جادوگــر و ... اســت و  کمدیــن، 

واقعــی و مجــازی دســت بــه خلــق می زنــد.«

پژوهش هنر مطالعه هنر، هنرمند و اثر هنری است
دیگــر پژوهشــگری کــه در نشســت »پژوهــش هنــر در ایــران« نقطــه نظــرات 
کتــاب در  کــرد، دکتــر نیــر طهــوری بــود. او بــا اشــاره بــه  خــود را بیــان 
گمشــده، پژوهــش هنــر را مطالعــه هنــر، هنرمنــد  جســتجوی فضاهــای 
گــر هنــر راهــی  گفــت: »بــه ایــن معنــی ا و اثــر هنــری دانســت و در ایــن بــاره 
بــود از طریــق ایمــان بــرای رســیدن بــه مــن حقیقــی، اینــک راهــی اســت 
کــه  گاهــی و جهــان واقــع. هــر چنــد اینــک دهه هاســت  بــرای بیــان خودآ
صاحب نظــران از بــه دســت دادن تعریفــی بــرای آن قاصرنــد. بــه ایــن 
کــه امــروز نمی دانیــم اثــر هنــری چیســت و بــه تبــع آن هنرمنــد  معنــی 

کیســت؟«
طهــوری ادامــه داد: »بــا اســتقال فلســفه، اخــاق، دیــن و هنــر از یکدیگر 
هــر یــک بــه علمــی بــرای مطالعــه تبدیــل شــدند و بــرای شــناخت علمــی 
کــه هــر یــک بــرای  آنهــا، روش هــای خــاص وجــود دارد. رویکردهــای ویــژه 
شــناخت بهتــر مســیر خاصــی را می گشــود از همیــن جــا برخاســت. هنــر 
ــل  ــان تبدی ــناخت انس ــرای ش ــژه ای ب ــه اب ــا ب ــر زمینه ه ــون دیگ ــز همچ نی

کــه بایــد مطابــق فهــم او تعریــف می شــد.« شــد 
کــه در جهــان ایجــاد  ــی   ــزود: »از ظهــور تفکــر مــدرن و دگرگون طهــوری اف
کــرده اســت، چهارصــد ســال می گــذرد و ایــن تحــول، همــه چیــز حتــی 

ــرارداده.« ــر ق ــد را تحــت تاثی شــناخت و فهــم از خداون

اســتاد دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و تحقیقــات بیــان داشــت: »بــرای 
یــم و علــم جدیــد،  ــار هنــری، بایــد بــه علــوم جدیــد بپرداز پژوهــش در آث
مبتنــی بــر روش دکارتــی، بــر پایــه مشــاهده و تجربــه اســت و دانشــجویان 
کتاب هــا نمی تواننــد دســت بــه پژوهــش بزننــد و  کپی بــرداری از  فقــط بــا 

مشــاهده مســتقیم و رجــوع بــه خــود آثــار هنــری الزمــه آن اســت.«

مومن کسی است که اندیشه کند
 مهــران هوشــیار بــا موضــوع رابطــه بیــن پژوهــش و آمــوزش در صنایــع 
دســتی، ســخنران دیگــر ایــن نشســت بــود. او بــا ارجــاع بــه آیــه 36 ســوره 
کــرد: خداونــد در ایــن آیــه می فرمایــد: »از آنچــه بــه آن  »اســراء« بیــان 
گــوش، چشــم و دل، همــه در ایــن  کــه  علــم نــدارى، پیــروى مکــن، زیــرا 
کلیــدی بایــد  کلمــه  گاهانــه مســئول اند. در ایــن آیــه بــه ســه  تبعیــت ناآ

گاهانــه و مســئولیت پذیری.« گاهــی، تبعیــت ناآ کــرد، آ توجــه 
کــه اندیشــه  کســی مومــن واقعــی اســت  هوشــیار ادامــه داد: »در واقــع 
کنــد و در مواجــه بــا پدیده هــای اجتماعــی، اصــول دیــن و همچنیــن 

کنــد.« ملزومــات زندگــی خــود را از آنهــا اســتخراج 
ــد  ــدن جدی ــود تم ــن آرت، مول ــای فای ــه معن ــر ب ــت: »هن ــار داش وی اظه
بــه ویــژه غــرب اســت؛ امــا در معنــای قدیــم، صناعــت صــرف مهــارت 
نیســت و ترکیــب تکنیــک و دانــش اســت. در دنیــای مــدرن، هنــر از 
علــم و معنویــت جــدا می شــود و در ایــن حالــت، مقبولیــت و خوشــایند 

بــودن را در خــود دارد.«
ایــن پژوهشــگر حــوزه هنــر بیــان داشــت: »پایــه و اســاس تعلیــم و تربیــت، 
ــه تمامــی علومــی  ارزش هــای اخاقــی و شــخصیت انســان اســت و پای
کــه بــه علــوم انســانی ربــط پیــدا می کنــد، مبحــث اخــاق، انســان و 
انســانیت اســت و بهتریــن روش رشــد انســانی وجــود الگوهــای رفتــاری 

کــه بــر اســاس بینــش و پژوهــش باشــد.« اســت 
کــرد:  مهــران هوشــیار در پایــان ســخنانش بــه ارزش اندیشــیدن اشــاره 
گــر فرهنــگ اندیشــیدن را بــه جامعــه بدهیــم، اقتصــاد و  »مــن معتقــدم ا
سیاســت هــم وضــع بهتــری پیــدا می کنــد، مــا اندیشــیدن را بــه دانشــجو 
ــاد نمی دهیــم؛ تنهــا داده هــا را منتقــل می کنیــم. بایــد بــه جوانــان فکــر  ی

کــردن را آمــوزش دهیــم.
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دومین دوره »جایزه پژوهش سال سینمای ایران«

جوایز با رویکردی تشویقی ارایه شد
اختتامیــه دومیــن دوره »جایــزه پژوهــش ســال ســینمای ایــران« ســه 

شــنبه 27 آذر در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.
ــا حضــور  مراســم پایانــی دومیــن دوره جایــزه پژوهــش ســینمایی ســال ب
حســین انتظامــی، سرپرســت ســازمان ســینمایی، ابراهیــم داروغــه زاده، 
معــاون ارزشــیابی و نظــارت ســازمان ســینمایی و دبیــر جشــنواره ملــی 
مطالعــات  و  فنــاوری  توســعه  معــاون  اربابــی،  محمــود  فجــر،  فیلــم 
و  هنرمنــدان  و  ســینمایی  مدیــران  از  یــادی  ز تعــداد  و  ســینمایی 
ــاالر ایــران فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد و  ــه پژوهــش در ت عاقه منــدان ب

از آثــار تاثیرگــذار تقدیــر شــد.
و  فنــاوری  توســعه  معــاون  اربابــی،  محمــود  مراســم  ایــن  ابتــدای  در 
کــه  یــم  ندار تردیــد  گفــت:  بصــری  و  ســمعی  ســینمایی،  مطالعــات 
آینــده  مســیر  نباشــد،  پژوهشــی  فعالیت هــای  متکــی  بــر  ســینما  گــر  ا
کنــد. امیــدوارم بــا حضــور شــما عزیــزان  را نمی توانــد بــه خوبــی طــی 
ــران در ایــن  ــر قــدرت ســینمای ای ــرای پیشــروی پ پژوهشــگر، فضایــی ب

مســیر فراهــم شــود.
در ادامــه روح اهلل حســینی، مدیــر مدرســه ملــی ســینما، بــا ذکــر ســواالتی 
بین المللــی  ســطح  در  ایــران  ســینمای  نفــوذ  حــوزه  کــه  ایــن  چــون 
کمیــت،  کجاســت و ســینما بــا جامعــه و پدیده هایــی مثــل دولــت، حا
اقتصــاد و... چــه نســبتی دارد، توضیــح داد: ایــن ســوال و ســواالتی از 
ایــن دســت در حــوزه ســینما بســیار اســت و مــن فکــر می کنــم هیــچ یــک 
گــر  یــم. البتــه ا گریــزی از ایــن ســواالت ندار از مــا در هــر مقــام و موقعیــت، 
دغدغــه ســینما و فرهنــگ داشــته باشــیم متوجــه می شــویم هیــچ راهــی 
جــز پژوهــش و تحقیــق بــرای رســیدن بــه جواب هــای مفیــد بــه ایــن 

پرســش ها پیــش روی مــا نیســت.
بعــدی مراســم احمدضابطــی جهرمــی، دبیــر دومیــن دوره  ســخنران 
»جایــزه پژوهــش ســال ســینمای ایــران« بــود و بــا ذکــر اینکــه بســیاری از 
همــکاران و هنرمنــدان در نشســت های تخصصــی و مصاحبه هــا بــه 
گــون دربــاره جایــگاه و اهمیــت پژوهش برای توســعه و رشــد  اشــکال گونا
کرده انــد توضیــح داد: از مــن در جایــگاه دبیــر  ســینمای کشــور صحبــت 
کنــم؛ امــا قصــدم  کــه بیشــتر صحبــت  ایــن دوره از جایــزه انتظــار دارنــد 
بــه هیــچ عنــوان ســخنرانی نیســت و صرفــا می خواهــم اطاع رســانی 
کردیــم و چــه نتایجــی بــه دســت آورده ایــم. در  کــه از ابتــدا چــه  کنــم 
تی  تشــکیا ســاختار  افــراد  از  یکــی  به عنــوان  را  حقیقتــی  بایــد  ابتــدا 
ــت  ــن حقیق ــان ای ــودم را در بی ــه خ ک ــرا  ــم، چ ــما بگوی ــه ش ــزه ب ــن جای ای
متعهــد می دانــم و از ذکــر آن خشــنود هســتم. در انجــام ایــن خدمــت 
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ــه ســمت  کــه دســت نیــاز ب ــه طــوری  ــود ب لطــف خــدا شــامل حــال مــا ب
کردنــد. اندیشــه  کردیــم، دســت مــا را فشــردند و اســتقبال  هرکســی دراز 
ــی  گروه ــر  ــرد و ه ــر ف ــوی ه ــزه از س ــن جای ــزاری ای ــب برگ ــی در قال پژوهش
بــوده، شایســته تحســین اســت و مــن بــه عنــوان آمــوزگار ایــن رشــته ایــن 

عــده را تحســین می کنــم.
ضابطــی جهرمــی ادامــه داد: مــن نمی توانــم بگویــم ایــن جایــزه آغــاز تفکــر 
علمــی دربــاره سینماســت؛ بلکــه آغــاز یــک جنبــش دربــاره پدیده هــای 
کســی دربــاره پژوهــش در  گــر  کــه ا ســینمایی اســت. مــن از نســلی هســتم 
کســی  ســینما حــرف مــی زد، مــورد تمســخر قــرار می گرفــت؛ چــه رســد بــه 
چنیــن  خــودم  بنویســد!   بــاره  ایــن  در  پایان نامــه ای  می خواســت  کــه 
تجربــه ای را دارم. به طوری کــه وقتــی پژوهشــی دربــاره یکــی از فیلم هــا 
کاس بخوانــم! ایــن  انجــام دادم اســتادم، اجــازه نــداد مقالــه ام را در 

ــز فرامــوش نمی کنــم. خاطــره را هرگ
وی افــزود: مــا آمــوزگاران امــروز ایــن رشــته، دانشــجویان خــود را تشــویق 
کــه ایــن حقیقــت بــه عنــوان زمینــه  گاهیــم  کامــا آ بــه ایــن امــر می کنیــم و 
پژوهــش بــرای موجودیــت ســینمای ایــران چقــدر مهــم اســت. تعــداد 
قابــل توجهــی از پژوهش هــای تحصیــات تکمیلــی، چــه در ایــران و چــه 
کــه ایــن نشــان از حقانیــت ســینمایی  یــداد رســید  در خــارج، بــه ایــن رو
پژوهــش  جایــزه  دوم  دوره  دارد.  هنــری  و  علمــی  ظرفیــت  کــه  اســت 
گذشــته  کار خــود را در حوزه هــای مختلــف از مــرداد  ســینمای ایــران 
کــرد و پــس از انتخــاب اعضــای شــورا، ایــن شــورا بــه بازنگــری  آغــاز 

ــم. ــه دادی پرداخــت و ســپس متــن فراخــوان را ارای
ــه  ــداد ارای ی ــد برگــزاری ایــن رو گزارشــی از رون ضابطــی جهرمــی در ادامــه 
یــداد،  کــرد: هیــچ پژوهشــی در هیــچ بخــش ســه گانه ایــن رو و عنــوان 
امتیــاز اصلــی را نگرفــت از همیــن رو جوایــز بــا رویکــردی تشــویقی ارایــه 

می شــود.
ســینمایی،  ســازمان  سرپرســت  انتظامــی،  حســین  برنامــه  ادامــه  در 
کــه بــرای راه انــدازی  ضمــن تشــکر از مدیــران ســابق ســازمان ســینمایی 
ــای  ــدوارم زمینه ه ــزود: امی ــیده اند،  اف کش ــادی  ی ــات ز ــداد زحم ی ــن رو ای
توســعه ایــن امــر ارزشــمند بــه معنــی مشــارکت دانشــگاه ها، صنــوف 
مختلــف و... فراهــم شــود و ادامــه پیــدا کنــد. در فضــای ناشــی از حضور 
فنــاوری اطاعــات، ســرعت تحــوالت بســیار باالســت هــر چیــزی در 
همســایگی ایــن مــوارد قــرار می گیــرد، ســرعت می گیــرد. مــن وظیفــه 
کــه در ایــن حرکــت بــه ســازمان  خــود می دانــم از اســتادان ارجمنــدی 

کنــم. کرده انــد، تشــکر  کمــک  ســینمایی 
کارگــردان ســینمای مســتند  در ادامــه ایــن مراســم از محمــد تهامی نــژاد، 
و مــدرس دانشــگاه، بــه دلیــل ســال ها فعالیــت پژوهشــی در عرصــه 

ســینما قدردانــی شــد.
گفــت: پژوهش هــای ســینمایی از دهــه ســی  تهامی نــژاد در ایــن بخــش 
گــردآوری شــده اند. رشــته مطالعــات فیلــم در  آغــاز و بســیاری از اســناد 
ــه  ــه تولیــد معنــا می پــردازد؛ امــا ایــن حــوزه ب ــه رشــد اســت و ب ایــران رو ب

نفــس تهیه کننــدگان و اصنــاف هــم نیازمنــد اســت.
یــان، رییــس ســابق  در بخــش دیگــری از مراســم از محمدمهــدی حیدر

ســازمان ســینمایی، تقدیــر شــد.
و  آثــار  ترکیــب  از  گزارشــی  شــیخ انصاری  مجیــد  مراســم  ادامــه  در 
ســال  پژوهــش  جایــزه  دومیــن  دبیرخانــه  بــه  شــده  ارائــه  مقاله هــای 
ــان  ــر و جوایزش ــدگان تقدی ــا از برگزی ــرد و در انته ک ــه  ــران ارائ ــینمای ای س

اهــدا شــد.
در بخــش پایان نامه هــا هیئــت داوران هیــچ اثــری را بــه عنــوان اثــر برگزیده 
ــر اهــدا شــد. »شــیوه های انتخــاب و  ــوح تقدی ــد و ســه ل انتخــاب نکردن
نمایــش فیلــم در ســینمای ایــران در دهــه 1380« اثــر محمدرضــا رســولی؛ 
کنــش ناخواســته  »مطالعــه دالیــل اجتماعــی و ارتباطــی شــکل گیری وا
امیررضــا  اثــر  ایــران«،  آثــار اجتماعــی ســینمای  گران  تماشــا میــان  در 
وحیدالــه  اثــر  ایــران«  ســینمای  در  ژانــر  مفهــوم  »تحلیــل  و  تجویــدی 
کردنــد. یافــت  کــه در ایــن بخــش لــوح تقدیــر در موســوی ســه اثــری بودنــد 

یافــت  در »بخــش طرح هــای پژوهشــی« هــم هیــچ اثــری درجــه ممتــاز در
نکــرد؛ امــا لــوح تقدیــر بــه دو طــرح »تهیــه و تدویــن اصــول، اســتانداردها 
و الگوهــای ســاخت، توســعه و بازســازی ســینماها در ایــران«، اثــر دکتــر 
علیرضــا عینی فــر و »امــکان ســنجی و شناســایی الزامــات تامیــن مالــی 
جمعــی تولیــدات بلنــد حرفــه ای در ســینمای ملــی ایــران«، اثــر دکتــر 

ســیاوش صلواتیــان اهــدا شــد.
در بخــش مقــاالت هــم از »فرهنــگ عامــه و تاثیــر آن در شــکل گیری ژانــر 
کاه مخملــی در ســینمای ایــران« اثــر ســیدعلی روحانــی و پویان غفاری 
ــس از  ــران پ ــینمای ای ــاص در س ــنفکر خ ــی زن روش ــاخت معنای و »برس

انقــاب اســامی« اثــر ســاره امیــری و احســان بابایــی تقدیــر شــدند.
ســینه  روش شناســی  و  »نظریــه  بــه  هــم  دوره  ایــن  دبیــر  ویــژه  جایــزه 
ــازان  ــرم فیلم س ــبک و ف ــل س ــینمایی: تحلی ــات س ــس در مطالع متریک

کلهــر منفــرد اهــدا شــد. ســینمای ایــران« اثــر شــهاب 
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و  هنــر  نشســت های  سلســله  از  نشســت  ســومین  هنــر،  پژوهشــکده 
ــی اختصــاص  ــر تفکــر در اوپانیشــاد و تریمورت ــه هن آموزه هــای شــرقی را ب
گــروه هنــر  کــه توســط  داد. نشســت »هنــر تفکــر در اوپانیشــاد و تریمورتــی« 
شــرق پژوهشــکده، روز ســه شــنبه 27آذر، بــا حضــور عاقه منــدان برگــزار 
شــد، در ادامــه نشســت های »هنــر و آموزه هــای شــرقی« بــود. ایــن نشســت 
ترســیمی از ســیر تجلــی دو میــراث و نمــاد بــزرگ اندیشــه و  حکمــت هنــد 
کهــن را در ایــن ســنت فکــری از »تفکــر« تــا »تصویــر« بــه روایــت فرزانــه 
اعظــم لطفــی از پژوهشــگران و صاحب نظــران زبــان، ادب و فرهنــگ 

ـــ اردو و سانســکریت ارائــه نمــود. زبان هــای هندی ـ
در ابتــدای نشســت، ایــن دانــش آموختــه دکتــرای زبــان  و ادبیــات و 
گفتــار، بررســی هنــر  فرهنــگ اردو هنــدی بــا بیــان اینکــه قصــد مــا از ایــن 
تفکــر در اوپانیشــاد بــا نگاهــی بــه پیکره هــای تریمورتــی اســت، بــه تبییــن 
ســاده ای از مفهــوم »اوپانیشــاد« در ایــن ســنت و منظومــه فکــری فرهنگی 
پرداخــت و گفــت: اوپانیشــاد در یــک نــگاه ســاده اینچنین اســت: اینکه 
کنــار شــما بنشــینم ایــن می شــود  گــر بیایــم پاییــن و  مــن باالتــر نشســته ام، ا
کــه بهتــر می دانــد و بیشــتر، آن را بــا »فضیلــت  کســی  »اوپانیشــاد«. یعنــی 
تواضــع« بــا دیگــران تقســیم می کنــد و در تعالــی آنــان ســهیم می شــود. اوپا 
بــه معنــی نزدیــک اســت و نــی یعنــی پاییــن و ســدا بــه معنــی نشســتن. 
کنــار اســتاد« و  چــون ایــن  بنابرایــن اوپانیشــاد یعنــی: »نزدیــک  نشســتن 
کنــار نشســتن از ابتدایــش بــا تواضــع و فروتنــی مقــرون  نزدیــک نشســتن و 
کــه چیــزی را از  اســت و بنــای تفکــر، تامــل و تعقــل نیــز بــر ایــن اســت 
ــاد بگیــرد، از آن روی اوپانیشــاد تبدیــل  پیــش، نمی دانــد و می خواهــد ی
بــه یــک بنیــان و بســتر اصلــی در تکویــن ایــن حکمــت و ســنت فکــری 

کهــن شــده اســت. 
ایــن مــدرس و پژوهشــگر بــا خوانــش شــعر یکــی از شــاعران برهمــن و  هندو  
کــه:  بــه نــام میــرزا منوهــر توســنی، شــاعر قــرن 15میــادی بــا ایــن مضمــون 
کــه هــر دو  چشــم، جــدا جــدا  یگانــه بــودن و یکتــا شــدن ز چشــم بیامــوز 
ــاد  ــری اوپانیش ــه فک ــا منظوم ــا ب ــن معن ــبت ای ــل نس ــه تحلی ــرد؛ ب نمی نگ
ــاره هنــر تفکــر  پرداخــت و اظهــار داشــت: ســخن امــروز مــن بخشــی درب

اســت و بخشــی هــم دربــاره خــود اوپانیشــاد و پیکره هــای تریمورتــی. 
وی آنــگاه بــه طــرح پرســش اصلــی در نقطــه عزیمــت بــه بحــث خــود 
گفــت: اوپانیشــاد اساســا جریانــش چیســت و ابتدایــش  پرداخــت و 
چیســت و خاســتگاهش و رابطــه اش بــا هنــر و تفکــر چگونــه اســت و 

و معناســت؟ اندیشــه  کــدام  تریمورتــی حامــل  مجســمه های 
کــه بــه آن  وی ادامــه داد: خــود اوپانیشــاد، بخــش آخــر »ودانتــا« اســت 
»شــعر حقیقــت و راســتی« می گوینــد. اوپانیشــاد متونــی اســت منظــوم و 
گرفتــه و ســروده  کــه بــر بنیــان حقیقــت شــکل  ترانــه وار؛ یعنــی شــعرهایی 
کــه بــا نشســتن بــه حالــت تواضــع و در نزدیــک و   گردانی  شــده اســت. شــا
کنــار اســتاد، بــه معرفــت و دانایــی در پرتــو فیــض الوهــی دســت یافته انــد.

سومین نشست از سلسله نشست های هنر و آموزه های شرقی

هنر تفکر در اوپانیشاد و تریمورتی 
گفــت: پراودیــا یعنــی  وی ســپس بــه ســنت فکــری »پراودیــا« پرداخــت و 
علــم اعلــی. اینکــه هــر شــخص، قــدرت تشــخیص و تفکیــک مســائل 
مــادی و معنــوی پیرامــون خــود و بــه عبارتــی قــوه درک و تمیــز علوم تجربی 
و  مــادی )علــم ســفلی( و علــوم باطنــی )علــم اعلــی( را داشــته باشــد. آنها 
کامــل.  در »آرانیــکا«، یعنــی جنگل هــا، می نشســتند بــه حالــت تواضــع 
ــد.  ــر می کردن ــم تعبی ــی ه ــی و وجدان ــری و باطن ــوم س ــه عل ــاد را ب اوپانیش
کــه  ــه حقایــق و مدارجــی از ادراک شــهودی و  روحــی می رســید  اســتاد ب

ــه آن نمی رســیدند. دیگــران ب
کــرد: در  گاهــی و معرفــت را تبییــن  ســخنران نشســت آنــگاه دو ســاحت آ
گفــت  گاهــی و معرفــت »گیــان« و »وگیان«می تــوان  تعریــف دو ســاحت آ
کــه همــگان  گاهــی و ادراک اســت  گیــان: مغــز، عقــل، و ســاحت عــام آ
گاهــی و دانســتگی و عقــل متعالــی  دارنــد و وگیــان ســاحت بریــن و برتــر آ

شــده و بــه فرزانگــی رســیده اســت.
گاهــی  وی در اینجــا اوپانیشــاد را در پیونــد بــا ایــن ســاحت از معرفــت و آ
کــه از طریــق فیــض ایــزدی  تحلیــل نمــود: اوپانیشــاد، تجربه هایــی اســت 
بــه اســتاد، الهــام می شــود. ماهیــت علــم حضــوری، اشــراق اســت و 
هــدف اصلــی در اوپانیشــاد، انتقــال معانــی بــه صــورت ســینه بــه ســینه 

اســت.
ایــن محقــق و مــدرس زبــان و فرهنــگ مطالعــات هنــد باســتان افــزود: 
ــه در دوره  ک ــا رســیده  ــه م کهــن ب مجموعــا 108 اوپانیشــاد از دوران هــای 
»داراشــکوه«، پســر »شــاه جهــان«، پنجــاه اوپانیشــاد هــم ترجمــه شــده و 
کنــار هــم می نشــاند و از تفکرهــا  کــه »پاندیت هــا« و »برهمنــان« را  اوســت 

و مشــرب های مختلــف ترجمــه می کنــد.
وی در ادامــه بــه آرای متفکــران و مستشــرقان غربــی دربــاره اوپانیشــاد 
کــه  کــس مولــر اوپانیشــاد را تعلیمــات شــفاهی می دانــد  کــرد: ما اشــاره 
گردان می رســیده. هرمــان الدنبــرگ اوپانیشــاد را از  از اســتادان بــه شــا
کــه طغیانــی اســت بــر  اوپســنا بــه معنــی عبــادت و پرســتش می دانــد 
گنــگ  و   کــه تنهــا عباراتــی  تفکــرات پوســیده و  متحجرانــه برهمنانــی 
ــد. نوشــته هایی  ــه می دادن گیج کننــده و عــاری از مفهــوم را انتقــال و ارائ
ــود در  ــی فکــری ب خشــک، دگــم و ارتجاعــی. بنابرایــن اوپانیشــاد، انقاب
برابــر افــراط  روحانیــون مقــدس در زبــان برهمنــان و برعلیــه ادعیــه و اوراد 

گیج کننــده و نامفهــوم.
اعظــم لطفــی در ادامــه بحــث بــه وجهــی دیگــر از خصلــت و ماهیــت 
کــرد: عــده ای اوپانیشــاد را از ســدا بــه  اوپانیشــاد اشــاره و خاطرنشــان 
جهالت هــا.  و  دگم هــا  ســد  شکســتن  می داننــد:  شکســتن  معنــی 

فرزانگــی. و  دانایــی  معرفــت،  ســدهای  و  موانــع  شکســتن 
کاســتی هندوســتان و مراتــب زیســت و  وی ســپس نظــام طبقاتــی- 
کلــی هــر هنــدوی برهمــن چهــار  کــرد: بــه طــور  ســلوک هــر طبقــه را تشــریح 
دوره از مراحــل زندگــی: برهمنــان، کشــتریه، واشــایا و شــودراها را در طــول 
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کــرد. مرحلــه اول درس خوانــدن و طــی مــدارج  عمــر خــود تجربــه خواهــد 
علمــی و  مقدمــات علــوم وداهاســت. در مرحلــه دوم یــک برهمــن، امــور 
مربــوط بــه تدبیــر منــزل و  خانــه داری را تجربــه می کنــد. ســومین مرحلــه بــه 
وانهــادن همــه امــور مربــوط بــه دنیــا و رفتــن بــه ســمت ریاضــت و مراقبــه، 
کــه اوپانیشــاد، قربانــی تواضــع را جایگزیــن قربانــی  کــردن،  آییــن قربانــی 
کشــتن و ذبــح منیــت و هــوای  کــرد و قربانــی نفــس، ذهــن و  موجــود زنــده 
نفــس را مطــرح نمــود، اختصــاص دارد. مرحلــه چهــارم و آخریــن مرحلــه، 
گــذرا بــودن دنیــا و قطــع پیونــد بــا تعلقــات  تــرک دنیــا و معنــای آن بــاور بــه 

مــادی و دنیایــی اســت.
حــال، اوپانیشــاد کــه یــک طغیــان تفکــری اســت پــس اینهمــه اختــاف و 

انشــعاب و تعــدد فرقه هــا زاییــده چیســت؟
ــه ســراغ  ــار خــود ب گفت ســخنران نشســت پژوهشــکده در بخــش بعــدی 
بــزرگ و   انــگاره  ایــن  »تریمورتــی« رفــت و از ریشــه ها و خاســتگاه های 

گفــت. محــوری هنــدوان ســخن 
تریمورتــی پنــج جــز دارد و پنــج آهنــگ کــه نماد حرکتی اســت از ایســتایی 
به پویایی: 1( »سرشتی« دنیا و عمل ارتقا و اوج شکوفایی ادراک  جهان 
ــت؛  ــی اس ــه پویای ــتایی ب ــت از ایس ــر حرک ــه نمایانگ ک ــیوا  ــص ش ــل رق مث
کائنــات؛ 3( »ســمهارا« بــرزخ جهــان و تباهــی دنیــا  2(»ســیتی« رســتاخیز 
کــه در اصــل همــان بهــار بعــد از خــزان اســت.  هیچ چیــز آغــاز نمی شــود 
مگــر آنکــه پیــش از آن نابــود شــده باشــد و بعــد از هــر خــزان بهــاری اســت 
و  در نهایــت هــر بهــاری نیــز خزانــی در پیــش. 4( »تیروبهوتــی« عناصــر و 
کائنــات در باطــن آدمــی جمــع می شــوند. هســتی مطلــق،  ترکیب هــای 
کــه هرکــس و هــر عنصــری منحصــر بــه فــرد اســت و  آن همــه بــزرگ اســت 
نقــش خــاص خــود را دارد و بــا دیگــری اشــتباه نمی شــود. تنــوع در باطــن 
و هماهنگــی و هــم افزایــی بیــن آنهــا توســط خالق در شــگرف ترین شــکل 
خــود تــدارک شــده و تجلــی یافتــه اســت. بی شــماری رنگ هــا، بوهــا، 
انگاشــته نمی شــوند و  بــا دیگــری یکــی  طعم هــا، لحن هــا، و... هرگــز 
ماهیــت و  کیفیــت منحصــر بــه فــرد خــود را دارنــد. 5( »انوگــره« آزادی؛ فنــا 

در بقــا و بقــا در فنــا.
دکتــر اعظــم لطفــی، فــراز نهایــی ســخن را بــه تشــریح عناصــر پیکره هــای 
تیمورتــی بــه لحــاظ بصــری و  مفهومــی اختصــاص داد و بــه تطبیــق شــیوا 
از  افقــی  در  هندویــی  هستی شــناختی  و  معرفت شناســی  عناصــر  بــا 

پیونــد و تطبیــق »دیــن«، »اســطوره«، و »هنــر« پرداخــت.
وی یــادآور شــد: »شــیوا« نمــاد و مظهــر ســیر از ایســتایی بــه پویایی اســت و 
کــه توســط شــیوا  الهــه »ویشــنو« نمــاد زمــان اســت. تمــام ایــن پنــج آهنــگ 
از ایســتایی بــه پویایــی می رســد، توصیــف جــال و جمــال ذات حــق 

اســت و هیچ چیــزی جــز ایــن نیســت.
آنچــه نقاشــی و هنــر هنــد را از همــه جــا متمایــز می کنــد بحــث »وجــدان« 
و »الشــعور« اســت یعنــی حیثیــت و ماهیــت »بــی زمــان و بــی مــکان« 

کــه ســمبلی از ایــن بــی فضایــی اســت. تمــام  بودنــش. مثــل نمــاد مــار 
کــه عــددی مقــدس  ایــن پنــج آهنــگ در عــدد 108خاصــه می شــود 
گرفته انــد و تســبیح  اســت و تمــام الهه هــا بــر اســاس ایــن عــدد شــکل 

ــت. ــه اس ــم 108 دان ــدوان ه هن
ایــن پژوهشــگر در ادامــه بــه تشــریح عناصــر ایــن پیکره هــا پرداخــت و 
کــه در  ــود  ــه معنــی آرامــش و طمانینــه درونــی و قلبــی ب ــدا« ب گفــت: »آنان
پیکرتراشــی ها و  مجســمه های مــورد اشــاره نمــود و تجســمی تــام دارد: در 
لحظاتــی کــه شــیوا بــه حالــت نشســته و در حــال مراقبــه و خلــوت اســت. 
کــه بــه معنــی وجــد و شــور حاصــل  یــم  کنــار آننــدا، »آننــد تانــدوا« را دار در 
از یــک اتصــال روحانــی و شــعف معنــوی اســت. »شــیوا« نیــز از ترکیــب 
کــه آنیمــا و آنیمــوس و سرشــت و ســویۀ  دو  نیمــه مــرد و زن شــکل یافتــه 

مردانگــی و زنانگــی نهفتــه در هــر انســان را بــه نمایــش می گــذارد.
کــه همســر ویشــنو اســت و  ایــن پژوهشــگر ســپس بــه الهــه ثــروت الیــزال 
چشــم ســوم شــیوا کــه مظهــر شــور خالــص و نمــاد حرکــت و قــدرت اســت 
کــرد و بــا بیــان آزادگــی، آســودگی، بیــداری، بصیــرت، نجابــت در  اشــاره 
ایــن اســطوره بــه ذکــر مباحثــی در خصــوص عظمــت و جایــگاه قدســی 
گوشــه هایی از مقامــات شــیوا در اوپانیشــاد پرداخــت و  شــیوا و نیــز بیــان 
گفتــار خــود را بــا ایــن جملــه کلیــدی جمع بنــدی کــرده و بــه انتهــا رســاند: 
کــه قــرار اســت در منظومــه و مــدار تفکــر و  حکمــت هندوئیســم،  هرکــس 
بــه شــناخت ذات حــق نائــل شــود بایــد بــا تریمورتــی آشــنا گــردد و او مظهر 
تمــام اوصافــی اســت کــه در قالــب ســه اســم: »شــیوا«، »برهما« و »ویشــنو« 

تجلــی یافتــه اســت.
در پایــان نشســت، حاضــران پرســش های خــود را در خصــوص مباحــث 

ایــراد شــده مطــرح کردنــد کــه ســخنران بــه آنهــا پاســخ گفــت.
بــا  شــرقی«  آموزه هــای  و  »هنــر  نشســت های  سلســله  می شــود  یــادآور 
شــرق،  هنرپژوهــی  حوزه هــای  آشــنای  نــام  صاحب نظــران  از  دعــوت 

داشــت. خواهــد  تــداوم  همچنــان 
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شــانزدهمین نشســت از سلســه نشســت های »مطالعــات هنــر اســامی« 
کارکردهــای اجتماعی ــ سیاســی تصویــر در عصــر  بــه »فرهنــگ دیــداری؛ 

قاجــار« اختصــاص داشــت.
ایــن نشســت در ادامــه سلســله نشســت های »مطالعــات هنــر اســامی« 
ــه  ــا همــت »کمیت ــوان شــانزدهمین نشســت از ایــن  مجموعــه ب ــه عن و ب
هنــر ایــران در دوران اســامی«، عصــر روز ســه شــنبه، 11دی، بــا حضــور 

ــزار شــد. عمــوم عاقه منــدان در محــل پژوهشــکده برگ
ــفه  ــگر فلس ــم  و پژوهش ــور، مترج ــه پ ــد پروان ــر مجی ــت، دکت ــن نشس در ای
گــروه نقــد هنــر پژوهشــکده هنــر، در خصــوص »تاریخچــه  هنــر و عضــو 
کشــاورز افشــار،  و مباحــث مطالعــات فرهنــگ دیــداری« و دکتــر مهــدی 
گــروه پژوهــش در هنــر،  عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس در 
بــا موضــوع »کارکردهــای سیاســی  و اجتماعــی تصویــر در عصــر قاجــار« 

بــه ایــراد ســخن پرداختنــد.
ــور، مترجــم و  محقــق مطالعــات  ــه پ آغازگــر نشســت، دکتــر مجیــد پروان
کــه ابتــدای ســخن را بــا بیــان ایــن نکتــه  نظــری در حــوزه هنــر معاصــر بــود 
روشــنفکران  تعامــل  دیــداری محصــول  مفهــوم مطالعــات  زد:  پیونــد 
کــه بــه لحــاظ زمانــی و تاریخــی، مبــدا آن را از اواخــر دهــه  غربــی اســت 
کارآیــی الزم را  کاســیک تفکــر  کــه سیســتم های  50 بررســی می کننــد 
کامپیوتــر، فرهنــگ  در مواجهــه بــا پدیده هــای جدیــد مثــل تلویزیــون، 
تصویــری نویــن و بمبــاران تصویــری جهــان بعــد از جنــگ جهانــی دوم و 
مســایل مربــوط بــه حاشیه نشــین ها و اقلیت هــا، زنــان، سیاهپوســتان، 
فعــاالن و.... نداشــتند. ایــن امــر موجــب فکــر و تامــل بیــش از پیــش 
کــه شــیوه های متعارفــی چــون فرمالیســم و نقــد  ــردازان شــد چرا نظریه پ
ــی  ــا توجه ــد ی ــت داده بودن ــود را از دس ــدی خ کارآم ــی و  کارای ــا  ــی، ی ادب
بــه ایــن مباحــث نداشــتند. در مباحــث نظــری ایــن حــوزه، معمــواًل 
کــه بــا  دهــه 1960 را مبــدا ایــن مطالعــات در نظــر می گیرنــد. دهــه ای 
ظهــور »مطالعــات فرهنگــی« همــراه بــود و توجــه بســیار بیشــتری بــه امــور 

ــا زندگــی عامــه داشــت. ــا مرتبــط ب روزمــره، پاپیــوالر ی
بــه عنــوان دو  افــزود: ریمونــد ویلیامــز و اســتوارت هــال  وی در ادامــه 
ــتر  ــود را بیش ــه خ ــد، توج ــرد جدی ــن رویک ــذاران ای ــتین پایه گ ــن از نخس ت
معطــوف بــه حوزه هــای کمتــر شــناخته شــده و غیــر رســمی از جملــه هنــر 
کــه در ســرزمین مــا می تــوان نمونه هــای آن را هنــر  کردنــد،  عامه پســند 
قهوه خانــه ای و هنــر بومــی و هنرهــای قومیتــی دانســت. البتــه ایــن حــوزه 
بــرای اهــل هنــر و صاحب نظــران و  متخصصــان هنــری مــا اهمیــت 
می شــمردند.  نازل تــر  و  فرعــی  و  ثانــوی  را  آن  یــا  و  نداشــت  خاصــی 
توجــه و بررســی حوزه هــای مغفــول مانــده، البتــه مســتلزم برخــورداری 
از ابزارهــای نظــری بــود. اتفــاق مهمــی در ایــن زمــان افتــاد و در سیســتم 
فرانســوی، چهره هایــی یکــی از پــی دیگــری ظاهــر شــدند مثــل: ژیــل 
یــدا و میشــل فوکــو، کــه بــرای عرضــه نظرات  دلــوز، ژولیــا کریســتوا، ژاک در

شانزدهمین نشست از سلسله نشست های »مطالعات هنر اسالمی« 

فرهنگ دیداری؛
 کارکردهای اجتماعی_ سیاسی تصویر در عصر قاجار

کشــورهای دیگــر ســفر می کردنــد چــون در جامعــه فرانســوی  خــود بــه 
زبــان مــورد مخالفــت محافــل و  مجامــع دانشــگاهی قــرار می گرفتنــد و 
ــکا  ــه امری ــتر ب ــا بیش ــتند. آنه ــر داش کمت ــد  ــتری عاقه من ــب و  مش مخاط
ســفر می کردنــد. محصــول ایــن ســفرها، تولــد نظریــات ایــن فیلســوفان در 

ــود. ــان انگلیســی ب قالــب زب
در دهه هــای 60 و 70، امریــکا بــا بــروز و ظهــور فرهنــگ پانــک و راک و 
کادمی های  گیــری را در خــود پرورده بــود. آ بیــت و... زمینــه اعتراضــی فرا
امریکایــی چیــزی بــه اســم مطالعــات دیــداری را رقــم زدنــد و بــا ترجمــه 
ــوی«  ــه فرانس ــام »نظری ــه ن ــزی ب ــوی، چی ــمندان فرانس ــته های اندیش نوش
کردنــد. ایــن ترجمه هــا در قالــب عنــوان  را در متــون انگلیســی بازتولیــد 
»مطالعــات« و بــا رویکــرد بــه حوزه هــای مغفول مانــده بــه همــه جهــان 
گرچــه امــروز مــا مطالعــات تصویــری را متعلــق بــه  اشــاعه می یافــت.  ا
ــت  ــادی هس ی ــری ز ــنت های تصوی ــا س ــم؛ ام ــمالی می دانی ــکای ش امری
یــج توجــه بــه تصویــر در تبلیغــات  کــه مــا از آنهــا بی خبــر بوده ایــم. به تدر
جایــی  هنــر  جهــان  در  پیش تــر  کــه  می بینیــم  گیرتــر  فرا به نحــوی  را 
ــا بیــان ســیر ایــن مطالعــات در ســنت آلمانــی و  نداشــت. وی ســپس ب
ــه طــور اخــص  ــداری را ب ــه ریشــه های تاریخــی مطالعــات دی ک ــر  ــا تذک ب
کــرد، بــه ذکــر منابعــی از فرهنــگ دیــداری پرداخــت و  نمی تــوان تعییــن 
کتــاب خــود بــا عنــوان »نظریه پــردازی در بــاب   کینــز در  افــزود: جیمــز ال 
کــه مــا در  فرهنــگ دیــداری« از پنــج ســنت در ایــن حــوزه نــام می بــرد 
ایــران از دو حــوزه آن )اســکاندیناوی و امریــکای التیــن( تقریبــًا هیــچ 

ــم. ی ــی ندار ــان فارس ــم در زب ــی ه ــچ  منبع ــم و هی نمی دانی
وی بــا اشــاره بــه اولیــن متــون تالیفــی، آنتولوژی هــا و منابــع در حــوزه 
مطالعــات پژوهشــی فرهنــگ دیــداری و تصویــری بــه طــرح ایــن پرســش 
و دیــداری چیســت؟  بنیادیــن پرداخــت: اساســا فرهنــگ تصویــری 
همــه منابــع موجــود ناظــر بــر طــرح ایــن پرســش مقدماتــی و بنیــادی 
اســت. ارتبــاط متــن )متــن بــه معنــای عــام( بــا دیــدار )دیدنــی، بــه تمــام 

معانــی ممکــن( از جملــه موضوعــات ایــن حــوزه مطالعاتــی اســت.
»چرخــش  کلیــدی:  دو  مفهــوم   بــه  آنــگاه  پژوهشــگر  و  محقــق  ایــن 
کــه توســط دو نظریــه پــرداز  کــرد  آیکونیــک« و »چرخــش تصویــری« اشــاره 
انتشــار  بــا  شــده اند.  عرضــه  دابلیو.جی.تی.میچــل  و  بوهــم  گوتفریــد 
کــه باب مشــاجرات  کتبــر بــود  »پرسشــنامه فرهنــگ دیــداری«  در مجلــه ا
کیــف مطالعــات دیــداری بــاز شــد. خودآیینــی  کــم و  دربــاره چیســتی و 
یــخ هنــر بــود. در واقــع در مباحــث تاریخ  هنــر یــک مســئله ریشــه دار در تار
ــه عنــوان  ــداری، ب ــدار و فرهنــگ دی ــر و مســایل حــوزه دی ــه خــود اث هنــر ب
گانــه، توجــه الزم نمی شــد. بعدهــا بــا تکیــه بــر آنتروپولــوژی  مباحثــی جدا
کــه  ــود  کــه خواهــان آن ب )انسان شناســی( مباحثــی در هنــر مطــرح شــد 
کنــد.  از منظــری نســبتا بی طــرف بــه دســتاوردهای یــک فرهنــگ نــگاه 
یــخ هنــر مســلط و غالــب و متعــارف،  در ایــن روش، از آن ســنت تار
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یــخ هنــر نویــن  یــخ هنــر ســنتی بــه تار فاصلــه می گرفتنــد و بدین ســان تار
راه ســپرد و بــاب طــرح مباحثــی چــون مطالعــات جنســیتی، مطالعــات 

گشــوده شــد. فرهنــگ بومــی و... 
کــه نســل اول تاریخ نــگاران هنــر بودنــد تقریبــا  یــگل، واربــورگ، ولفلیــن،  ر
ــر  ــاره همــه چیــز مطلــب می نوشــتند. بعدهــا رویکردهــا تخصصی ت درب
ــداری  کــه همیــن نســل متخصصــان فرهنــگ دی شــد و در نســل بعــد، 
کشــش بــه ســمت شــیوه مطالعــه و نــگارش نســل  باشــد، نوعــی عاقــه و 

اولیــه تاریخ نــگاران هنــر ایجــاد شــد.
ســخنران نخســت نشســت در اینجــا یــادآور شــد: از جملــه انتقاداتــی که 
کتبــر مطــرح شــده بــود، آن بــود  در »پرسشــنامه فرهنــگ دیــداری« مجلــه ا
کــه پیــش شــرط مطالعــات دیــداری بــه عنــوان مطالعــات بینارشــته ای 
ــه امــری »نابدنمنــد« اســتوار  ــداری به مثاب ــد از امــر دی ــر یــک تلقــی جدی ب
امــا وقتــی می گوییــم »دیــداری« یعنــی دقیقــا چــه چیــزی؟ و  اســت. 
همــان  فارســی  زبــان  در  دیــدار  چیســت؟  آن  ماهیــت  و  مختصــات 
ابهــام visual culture  را دارد. یــک تصویــر »نابدنمنــد«، »نامتعیــن«، 
کلــی. ایــن از اشــکاالت بنیادیــن عرصــه  »ناتاریخــی« بــه صــورت محــو و 
مطالعــات دیــداری اســت و ایــن اساســا از ایرادهــای روش شــناختی 

ــداری اســت. فرهنــگ دی
بــود.  فرهنــگ  پرداخــت،  آن  بــه  ســخنران  ایــن  کــه  بعــدی  بحــث 
گفتــه او همچنــان مشــکل ســاز اســت. فرهنــگ در  کــه بــه  مفهومــی 
پــرورش  و  تربیــت  کشــیدن،  باال برکشــیدن،  معنــی  بــه  فارســی  زبــان 
کشــاورزی  کشــت و پــرورش در حــوزه  اســت. ریشــه واژه culture هــم 
بــاز می گــردد و کاربردهــای آن هــم در صنعــت، دمکراســی و... وســیع 
پــای دوران  اســت. ریشــه های طــرز تلقــی امروزیــن از فرهنــگ، بــه ارو
انقــاب صنعتــی بــاز می گــردد. در زبــان فرانســوی معمــوال از معــادل 
کــه بــه  مقارنــت فرهنــگ بــا مفهــوم  سیویلیزاســیون اســتفاده می شــود 
یکجانشــین، شهرنشــینی و تمــدن برمی گــردد. وی ســپس بــا بررســی 
مشــکات فرهنــگ دیــداری بــه لحــاظ تاریخــی، تقســیم بندی »فرهنگ 
واال« و »فرهنــگ نــازل« و پرســش از چگونگــی و چرایــی شــکل گیری 
فرهنــگ دیــداری  مــا در حــوزه  و مکالمــات  بطــن مواجهــات  آن، در 
کــرد: امــوری بــه ظاهــر بدیهــی پیرامــون درک دیــداری مــا  خاطرنشــان 
کــه ایــن بداهــت، موضــوع مطالعــات دیــداری اســت. مثــل  هســت 
ارزش قایــل شــدن بــرای رفتــن بــه مــوزه و بــی ارزش دانســتن تماشــای 
گرینبــرگ بــود.  کلمنــت  کــه مبــدع آن  کیــچ، اصطاحــی  تلویزیــون؛ هنــر 
مثــًا امــروزه دسترســی بــه یــک قلمــرو خــاص فرهنگــی )مثــًا آشــنایی یــا 
دوســتی بــا یــک بازیگــر یــا خواننــده( و یــا در اختیــار داشــتن یــک عکــس 
خــاص دلیــل بافرهنگــی و نخبــه بــودن می شــود مثــل داشــتن تابلویــی 
گــر ایــن تابلــو اصــل باشــد. ایــن امــور بــه  از پیکاســو در منــزل به ویــژه ا
مــا حــس تشــخص فرهنگــی می دهــد؛ امــا عکــس یــک بچــه اینگونــه 

نیســت و ایــن هــم یکــی از موضوعــات مطالعــه فرهنــگ دیداری اســت. 
کــه دربــاره مفهــوم ســرمایه فرهنگــی  وی در ادامــه افــزود  پیــر بوردیــو بــود 
کــه امــروزه  کام او آن اســت  گفــت. جــان  یــا  cultural capital ســخن 
تشــخص و طبقــه اجتماعــی صرفــا بــا پــول و ســرمایه بــه دســت نمی آیــد. 
کــه سلســله  شــما بایــد چیزهــای دیگــری به جــز پــول هــم داشــته باشــید 
کــت خــاص و یــا یــک  مراتــب فرهنگــی شــما را رقــم بزنــد مثــل یــک 
عینــک خــاص. ســلیقه فرهنگــی و هنــری شــما در قالــب یــک شــی 
ــای ســرمایه فرهنگــی شماســت شــکل  گوی کــه  ــا چیــزی از ایــن قبیــل  ی
می شــود  و  باعــث  شــده  نهادینــه  مــا  درون  کــه  چیزهایــی  می گیــرد. 
پیشــاپیش نگاهــی در مــا شــکل بگیــرد، بــدون اینکــه خودمــان  متوجــه 
کار  شــویم، نیــز از جملــه موضوعــات مطالعــه دیــداری اســت. مثــا ایــن 
گــر بگوییــم متعلــق بــه دوســت  کار پیکاســو باشــد فاخــر اســت؛ امــا ا گــر  ا
کــه یــک دانشــجوی ســاده هنــر اســت، یکبــاره بــی ارزش  مــن اســت 
ــک  ــبات ی ــردو کار و مناس ک ــه،  ــور خاص ــگ، به ط ــد. فرهن ــوه می کن جل
قــوم و یــک شــیوه بیــان اســت. فرهنــگ، اشــکال مختلــف تعامــل و 
پوســترها،  ازاهــا،  مابــه  و  و معادل هــا  و »تصویــر«  »متــن«  همپوشــانی 
کــه از  کامپیوتــری .... و تمامــی تصاویــری اســت  فیلم هــا، بازی هــای 
کنیــم  یافــت  مــا می خواهنــد بــه یــک شــکل مشــخص ببینیــم، درک و در
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ــه یــک نحــو خــاص بفهمیــم. و ب
کیــد  وی در بــاب »تلطیــف و تشــدید معنایــی متــن بــه وســیله تصویــر« تا
کــرد: خانــم میکــه بــال هلنــدی از منتقــدان فرهنــگ دیــداری در ســال 
ــه  ــوزه ب ــن ح ــت ای ــد اس ــه در آن معتق ک ــار داد  ــی انتش ــه مهم 2003 مقال
او  مقالــه  نیســت.  روشــن  تکلیفــش  همچنــان  روش شناســی  لحــاظ 
مشــخص  بــه  اســت  انتقــادی  دیــداری«  »ماهیت بــاوری  عنــوان  بــا 
نبــودن مرزهــای مباحــث و روش شناســی ایــن حــوزه مطالعاتــی. او در 
ــه لحــاظ  کــه ب ــه خــود به طــور مفصــل چنــد نقــد را مطــرح می کنــد  مقال
کــه ابــژه  کاربــردی اســت. او بــا طــرح ایــن پرســش  روش شناســی مهــم و 
کــه  کلیــدی  کنــش  مطالعــات فرهنــگ دیــداری چیســت؟ می گویــد 
یــخ هنــر بربیایــد »کنــش تحلیــل« اســت  می توانــد از پــس مشــکات تار
ارایــه  تحلیــل  بــرای  نظــری  ابزارهــای  ســری  یــک  روش،  لحــاظ  بــه  و 

می دهــد.
وی آنــگاه وارد تطبیــق مطالعــات دیــداری بــا حــوزه تصویــری قاجــار 
ــد،  ــخ آن دوره را ندانی ی ــر تار گ ــار ا ــث قاج ــت: در بح ــان داش ــد و بی گردی
کل و جــز از بیــن مــی رود و ارتبــاط شــما بــا آن بســتر فرهنگــی،  رابطــه 
کــه ایــن دور هرمنوتیکــی را ســبب می شــود، از میــان خواهــد رفــت. 
ــر  ــی غی ــن ادب ــا مت ــا اساس ــد. م ــی را بدانی ــاط مفهوم ــن ارتب ــد ای ــما بای ش
یــم و تمامــی متــون ادبــی بــه نوعــی، »دیــداری« محســوب  تصویــری ندار
می شــوند. لــذا در هنــگام بررســی دوره قاجــار توجــه بــه متــون، بــه همــان 
انــدازه توجــه بــه اســناد تصویــری اهمیــت دارد. وی در پایــان ســخن 
خــود بــا اشــاره بــه مفاهیــم »ســواد بصــری« یــا »ســواد دیــداری« نکتــه آخــر 

»رژیم هــای  بــه  را  خــود  مباحــث 
بصــری«  »قواعــد  و  دیــداری« 
جســتجو  کــه  داد  اختصــاص 
دوره هــای  در  آنهــا  مقایســه  و 
قاجــار،  دوره  جملــه  از  خــاص، 
می توانــد  و  اســت  مهــم  بســیار 
ــی،  ــه رژیم های ــه چ ک ــد  ــان ده نش
دوره  یــک  دیــداری  فرهنــگ 
خــاص را شــکل می دهنــد و آن را 

می کننــد.  تعریــف 
دوم  ســخنران  بــه  نوبــت  ســپس 
کشــاورز  و پایانــی نشســت، دکتــر 
گفتــار،  کــه در آغــاز  افشــار رســید 
کوشــش در بســط  هــدف خــود را 
انضمامی تــر  و  مصداقی تــر 

کــرد. وی در ورود بــه مبحــث  مباحــث ســخنران اول نشســت عنــوان 
کــرد: هنــر دوره قاجــار بــه ویژه اواخــر آن، دو ویژگی اساســی  خــود تصریــح 
دارد. ویژگــی نخســت رواج ســلیقه تصویرگرایــی در هنــر اســت. عصــر 
قاجــار را بــه دلیــل غلبــه تصویــر بــر تمامــی هنرهــا می تــوان عصــر رواج 
کاشــیکاری و فــرش  ســلیقه تصویرگــرا در هنــر دانســت. در ایــن دوران، 
و فلــزکاری و هنرهــای مختلــف ایرانــی از تزیین گرایــی و انتزاع گرایــی 
کــه ایــن امــر دالیــل متعــددی  یکبــاره بــه ســمت تصویرگرایــی رفتنــد 
ــا غــرب اســت. ویژگــی دوم هنــر  دارد. مهم تریــن دلیــل برقــراری رابطــه ب
ــر  ــر بنیامیــن، تکثی ــه مشــهور والت ــا الهــام از مقال ــوان  ب ایــن عصــر را می ت
گرفــت. در ایــن دوران  مکانیکــی اثــر هنــری و به ویــژه تصویــر در نظــر 
جامعــه ایــران عــاوه بــر تولیــد تصویــر در بطــن فرهنــگ خــود، دو نــوع 
ــه می کنــد: عکاســی  ــار تجرب ــرای اولیــن ب ــری دیگــر را هــم ب ــرم تصوی و ف
و چــاپ ســنگی. شــروع عکاســی در ایــران تقریبــا مقــارن و هم زمــان 
کــه در آن، تصویــر  بــا همــه جهــان اســت. دوره قاجــار دوره ای اســت 

می آیــد و سرتاســر زندگــی اجتماعــی ایرانیــان را در بــر می گیــرد.
کــرد  وی ادامــه داد: بــر اســاس ایــن ویژگی هــا بایــد ایــن پرســش را طــرح 
کارکــرد تصویــر در زندگــی اجتماعــی ایرانیــان در دوره قاجــار چــه  کــه 
بــوده اســت؟ و ایــن ویژگی هــای مرتبــط بــا تصویــر چــه تفاوتــی را در نظــام 
ــد؟ وی در  کرده ان گذشــته ایجــاد  ــه  ــداری جامعــه ایرانیــان نســبت ب دی
گفــت عکاســی و چــاپ  پاســخ بــه ایــن دو پرســش اظهــار داشــت: بایــد 
یختنــد. بــر ایــن اســاس  ســنگی نظــام دیــداری جامعــه ایــران را بــه هــم ر
کــه آیــا تصاویــر  کــرده  کــه میچــل طــرح  پرســش بعــدی همــان اســت 
و   بیافریننــد  معرفــت  می تواننــد 
معرفتــی  ســاختار  یــک  موجــد 
متــن  بــه  اتــکا  بــدون  گاهــی،  آ و 
بــا  را  خــود  بحــث  مــن  باشــند؟ 
معرفت شناســی  بــه  نظــر  عطــف 
دیداری ســامان خواهم داد. اواخر 
یــه یــک رخــداد بســیار  دوره قاجار
می دهــد  رخ  بی ســابقه  و  مهــم 
کل  و  اســت  مشــروطیت  کــه 
جامعــه ایرانــی را دچــار تحــوالت 
می کنــد.  ســهمگین  و  عظیــم 
یکــی از پیامدهــای آن هــم، تغییــر 
»مدیریــت  و  دیــدن«  »مدیریــت 
جریــان  در  رویت پذیــری« 
سیاســی ــ اجتماعی  تحــوالت 
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ــم  ی ــم دار ــری ه ــدال تصوی ــارزه و ج ــک مب ــا ی ــن دوران م ــت. در همی اس
می دهــد.   بازنمــود  را  تصویــر  اهمیــت  میــزان  کــه 

ســخنران دوم نشســت آنــگاه بــا خوانــش متونــی تاریخــی در خصــوص 
بــر ســر عکــس و فروختــن عکــس ســتارخان و قتــل یــک  مجــادالت 
کرمانــی و روزنامــه خاطــرات میــرزا ابراهیم خــان  عــکاس از ناظم االســام 
و  و ضبــط عکــس وکای مجلــس  تفتیــش  و  باغمیشــه ای  کانتــری 
کــردن خریــد و فــروش آن یــادآور شــد: این مبارزه تصویری، ســوی  قدغــن 
دیگــری هــم داشــت: یــک جنــگ تصویــری تمــام عیــار بیــن دوطــرف! 
کــه  ناراحتــی حکومــت قاجــار و حامیانــش در ایــن دوره از آنجاســت 
چــرا هیبــت و هیمنــه ســلطنت از چشــم ها رفتــه اســت و  چیــز دیگــری 
گرفتــه اســت. چــرا تصویــر اینهمــه اهمیــت دارد؟ مــن بــه آن  جــای آن را 
می گویــم »اهمیــت دیداری ــ معرفتــی تصویــر« و ایجــاد نوعــی از معرفــت 
دیــداری بــر مبنــای تصویــر در جامعــه ایرانــی. چــرا می گوییــم دیــدن و 
دانســتن؟ چــرا در فرهنــگ مــا و ادب مــا و  در حکمــت عامــه ایــن دو 
کــی بــود ماننــد دیــدن«. در   مــازم یکدیگــر بوده انــد؟ مثــل »شــنیدن 
فرهنــگ اســامی هــم دیــدن یکــی از راه هــای فهــم و ادراک و معرفــت 

اســت.
ایــن پژوهشــگر و مــدرس هنــر آنــگاه بــا نقــل قولــی از شــیخ ابوطالــب بــه 
کــه: »عقــل مــردم ایــران بــه چشمشــان اســت و  محمدعلــی شــاه قاجــار 
هیبــت و هیمنــه ســلطنت از چشــم ها رفتــه اســت و بایــد آن را عــودت 
کــه در فرهنــگ بصــری  کــرد: ایــن نشــان می دهــد  داد« نتیجه گیــری 
نقــش اصلــی و محــوری در  و  بــوده  مــا دیــدن مســئله بســیار مهمــی 
یافــت دارد. ایــن »عقــل مــردم بــه  شــکل گیری شــناخت و دانــش و در
ــودن نیســت؛ بلکــه یــک شــیوه  چشمشــان اســت« نشــان از ســخیف ب

می دهــد  نشــان  را  ادراک  نظــام  و 
»خــرد  طــوس:  حکیــم  قــول  بــه  و 
گــر ســخن برگزینــد همــی/ همــان 
کــه بینــد همــی« و بــه تعبیــر  برگزینــد 
چــو  »شــنیدن  طوســی:  اســدی 

درســت.« نباشــد  دیــدن 
بــا  ســپس  افشــار  کشــاورز  دکتــر 
از  متعــددی  شــواهد  بــه  اشــاره 
نثــر  و  نظــم  متــون  در  مســئله  ایــن 
ایرانــی و  فارســی و امثــال و حکــم 
ســنگ نــگاره داریــوش: تــا آینــدگان 
کــردم...  ببیننــد و بداننــد مــن چــه 
بــه مازمــت دیــدن بــا دانســتن در 

پرداخــت. ایرانــی  فرهنــگ  ســنت 
کارکردهــای سیاســی،  ســخنران در بخــش دیگــر مباحــث خــود بــا بیــان 
کــه  نمی دانســت  خــود  شــاه  ناصرالدیــن  گفــت:  تصویــر  اجتماعــی 
از  افســون زدایی  بانــی  اولیــن  ایــران،  بــه  فرنــگ  از  عکاســی  آوردن  بــا 
کار عجیبــی  کــه چــه  ســلطنت خویــش خواهــد شــد و خبــر نداشــت 
می کنــد و عکاســی دیگــر مثــل نقاشــی و حجــاری نیســت و خصلتــی 
دیداری ــ رویت پذیــری  نظــام  و مدیریــت  دارد  گر  افشــا و  پرده گشــایانه 
کا دگرگــون می کنــد و درهــم  ایرانــی را بــا یــک انقــاب معرفت شــناختی 
می ریــزد. عکاســی قبــل از انقــاب مشــروطه بــه ســبب ویژگی هایــی 
همچــون واقع نمــا بــودن و عــدم امــکان زیباتــر و آراســته تر نشــان دادن 
کــردن چهــره آنهــا، خنثــی بــودن در ثبــت چهــره، تکثیــر  شــاهان و آرمانــی 
شــوندگی، در دســترس بــودن نســبت بــه هنرهــای دیگــر تصویــری و عدم 
یت پذیــری و قواعــد دیــده  امــکان انحصــاری شــدن، توانســت نظــام رو
کنــد. واقع نمایــی  شــدن شــاه در نمــودار قــدرت شــهریاری را دگرگــون 
کــه بــا  و اضمحــال بــدن آرمانــی و چهــره فرهمنــد شــاه، افســونی بــود 
قــدرت واقع گرایــی عکاســی در هــم ریخــت. شــاه در نظــام دیــداری 
یــت  ایرانــی هیچــگاه دیــده نمی شــد و تنهــا تصویــرش در جامعــه رو
می شــد. قــدرت دســتگاه عکاســی ایــن اســتتار و پوشــیدگی را بــدل 
ــر  ــردی و غی ــاالت ف ــژه در ح ــه وی ــاه ب ــر ش ــر تصوی ــرد. تکثی ک ــی  ــه عریان ب
رســمی، نظــام دیــدن را تغییــر داد و آنچــه نبایــد، دیــده شــد. بنابرایــن 
ــا  ــد. ب ــر ش ــاه منج ــدس ش ــه تق ــن هال ــن رفت ــه از  بی ــاه ب ــر ش ــر تصوی تکثی
خــارج شــدن هیبــت و هیمنــه ســلطنت از انظــار، بــه قــول محمدمهدی 

شریف کاشــانی، »رعــب ســلطنت از نظرهــا رفــت«.
شــدن  »همگانــی  صاحب نظــر،  ایــن  ســخنان  در  مبحــث  آخریــن 
او،  گفتــه  بــه  کــه  بــود  تصویــر« 
کــه پیــش از  ــا آنهایــی  باعــث شــد ت
ایــن اجــازه نداشــتند، وارد تصویــر 
خــوش  جــا  تصاویــر  در  شــوند، 
کننــد. اصــل تمایــز تــام و تمــام شــاه 
میــان  از  عکاســی  در  دیگــران  بــا 
کوچــه  ــراد عــادی و مــردم  رفــت و اف
ــازار هــم ســوژه عکاســی شــدند.  و ب
کام؛ عکاســی، نظــم امــور  در یــک 
رویت پذیــر را بهــم می ریــزد و میــزان 
را  شــاه  شــدن«  »دیــده  کیفیــت  و 

می دهــد. تغییــر 
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کاوی هنــر ایــران پیــش از اســام، نــگاه  پژوهشــکدۀ هنــر، در ادامــه وا
ــه »نظــام موســیقایی خســروانی در دوران ساســانی«، به  عنــوان  خــود را ب
یــخ  یکــی از ریشــه دارترین و اثرگذارتریــن ســنت های موســیقایی در تار

فرهنگی ــ تمدنــی ایــران پیــش از اســام و دوران اســامی، انداخــت.
کــه بــه همــت »کمیته هنــر ایران پیــش از اســام« و در ادامه  ایــن نشســت 
یــت میــراث  نشســت های تخصصــی و پژوهشــی ایــن مجموعــه بــا محور
هنرهــای ایــران در دوران باســتان و پیــش از اســام، عصــر روز شــنبه 
از مهم  تریــن،  بــه یکــی  برگــزار شــد،  بــا حضــور عاقه منــدان  15 دی، 
اثرگذارتریــن و در عیــن حــال ناشــناخته ترین ســنت های موســیقایی 
یــخ ایــران اختصــاص داشــت. در ایــن نشســت  دکتــر ســید حســین  تار
کاوی »موســیقی خســروانی« و بررســی امتــداد و شــعاع و  میثمــی بــه وا
یــخ،  دامنــه تأثیــر آن در چنــد قــرن بعــد و در دوران اســامی بــه روایــت تار

ــی پرداخــت. ادب و فرهنــگ ایران
بــا  یــخ هنــر پژوهشــکده هنــر،  گــروه تار در ابتــدا، دکتــر اخــوان، مدیــر 
معرفــی ســخنران ایــن نشســت دکتــر ســید حســین میثمــی، ایــن مبحث 
ــران پیــش  ــده در عرصــۀ مطالعــات تاریخــی ای را موضوعــی مغفــول مان
کــه تــا امــروز بیشــتر بــه حــوزۀ هنرهــای  کــرد  کیــد  از اســام خوانــد و تا
یــم از ایــن پــس در پژوهشــکده  تجســمی پرداخته ایــم؛ امــا تصمیــم دار
گســتره پژوهش هــای هنــری ایــن دوران وارد  ــه  ــر ب گیرت ــه شــکل فرا ــر ب هن

شــویم.
آنــگاه نوبــت بــه ســخنران ایــن نشســت دکتــر ســید حســین میثمــی، 
دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  و  صاحب  نظــر  مــدرس،  پژوهشــگر، 
کــه مباحــث خــود را تحــت عنــوان »بحثــی پیرامــون نظــام  هنــر، رســید 

کنــد. موســیقایی خســروانی در دوران ساســانی« ایــراد 
گفــت: نظــام موســیقی ایــن دوره و دوره هــای بعــدی  وی در آغــاز ســخن 
کلــی را در بــر می گیــرد : 1. دوران باســتان )پیــش از  در مجمــوع ســه دوره 
اســام(؛ 2. دوران میانــی )بعــد از دوران اســامی(؛ 3. قــرون متأخــر. در 
مــورد نظام  هــای موســیقایی ایــران، دوران پیــش از اســام، دربــارۀ نظــام 
خســروانی در دوره میانــی نظــام پــرده  ای، ادواری، مقامــی، و قرون متأخر 
گذشــته اســت  کــه مربــوط بــه یکــی دو قــرن  نظــام موســیقی دســتگاهی 
ــر،  ــیقایی متأخ ــام موس ــون دو  نظ ــی پیرام ــه؛ ول گرفت ــورت  ــی ص مطالعات
شــتاب مطالعاتــی بیشــتر بــوده اســت. در خصــوص موســیقی پیــش از 

اســام، ایــن فعالیــت و شــتاب، چنــدان چشــمگیر نبــوده اســت. 
گفــت:  کلــی از ایــن دوره ارائــه داد و  ایــن پژوهشــگر در ادامــه اطاعــات 
ــا شکســت اردوان پنجــم،  ــک ب ــد باب دوره ساســانی توســط اردشــیر فرزن
بنیــان نهــاده می  شــود. تعــداد پادشــاهان ایــن دوره چهــل نفــر اســت 
ــارس برخاســته  اند. پایتخــت اولیــه ایــن امپراطــوری  ــوام پ کــه همــه از اق
اســتخر بــود و بعدهــا بــه تیســفون در نزدیکــی بغــداد منتقــل شــد. در ایــن 

 

نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی
دوران ادیــان مختلفــی وجــود داشــت؛ ولیکــن دیــن رســمی ایــن دوره 
ــن  که ــۀ  ــه ریش ک ــن دوره،  ــی ای ــدی اجتماع ــود. طبقه  بن ــت ب ــن زرتش دی
داشــته، شــامل موبــدان، جنــگاوران، دبیــران و پیشــه وران می شــد. ایــن 

سلســله ســرانجام به  دســت اعــراب مســلمان منقــرض شــد.
بــر  گفــت: بحــث مــا به طــور مشــخص، متمرکــز اســت  وی در ادامــه 
کــه نظــام موســیقی مــورد نظــر  دوران حکومــت خســرو پرویــز. از آن روی 

گرفــت.  مــا در دوره او شــکل 
وی در اینجــا بــه بیــان شــرحی از احــواالت، جنگ  هــا، شکســت  ها و 
پیروزی  هــای ایــن شــاه ساســانی و نمایــش تصویرهایــی از نوازنــدگان 
کــه موســیقی دانان دوران ساســانی  دربــار او پرداخــت و احتمــال داد 

احتمــااًل در ایــن هیبــت ظاهــری قابــل تصــور بوده  انــد.
بحــث  مبنایــی  پرســش  های  طــرح  بــه  اینجــا  در  نشســت  ســخنران 
ــام  ــن نظ ــورد ای ــه در م ک ــی  ــش  های اساس ــت: پرس گف ــت و  ــود پرداخ خ
ایــن   )1 اســت:  مــورد  ســه  ایــن  مطــرح  کنیــم  می  توانیــم  موســیقایی 
اســت؟  شــده  پایه  ریــزی  کســانی  چــه  توســط  موســیقی  و  هنــر  نظــام 
2( روایت  هــای دوره میانــی و تســلط اعــراب در مــورد ایــن نظــام چــه 
اطاعاتــی بــه مــا داده اســت؟ 3( تغییــرات ایــن نظــام چگونــه بــوده 

اســت؟
وی در ادامــه بــه بحــث مختصــری در مــورد نظــام خســروانی و منســوب 
کــه احتمــااًل  بــودن آن بــه نکیســا و باربــد پرداخــت و بــا ذکــر ایــن مســئله 
پیــش از ایــن دوره مدهــای ایــن نظــام وجــود داشــته؛ ولیکــن توســط ایــن 
کــرد: منابــع بســیار  دو شــخصیت بــه   ویــژه باربــد ســازماندهی شــده، ذکــر 
اندکــی ابــداع ایــن نظــام را بــه »نکیســا« منســوب داشــته  اند؛ امــا اغلــب 

کننــده ایــن نظــام را »باربــد« دانســته  اند. منابــع موجــود، تنظیــم 
ایــن پژوهشــگر در بخــش دوم ســخنرانی خویــش بــه معرفــی اســامی نظام 
خســروانی در منابــع پرداخــت: اطاعــات مــا از ایــن نظــام برمی  گــردد 
ــه قــرون نخســتین اســامی و چهــار چهــرۀ شــاخص در ایــن موضــوع،  ب
اطاعاتــی را ثبــت و منتقــل کرده  انــد. نخســتین نفــر، »کنــدی« اســت کــه 
در »رســاله الکبــری فــی التألیــف« خویــش از شــش طریــق )راه( نــام بــرده 
کــه در »المحاســن االضــداد«  اســت. دومیــن منبــع مــا »جاحــظ« اســت 
کــرده اســت. منبــع بعــدی متعلــق بــه »ابــن خرداذبــه«  ســه نــام را ذکــر 
کرده اســت و آخرین  اســت. او در »اللهو والماهی« به هشــت راه اشــاره 
ــا  کــه هفــت خســروانی را در »مــروج الذهــب« ب نفــر، »مســعودی« اســت 
عنــوان »طــرق الملوکیــه« برشــمرده اســت. البتــه به  نظــر می  رســد منبــع 

مســعودی بســیار متأثــر از ابــن خرداذبــه باشــد.
وی ادامــه داد: بــه طورکلــی در ایــن چهــار روایــت از 13 یــا 14 طریــق 
در  می  توانیــم  را  جریــان  ایــن  تــداوم  مــا  اســت.  شــده  بــرده  نــام  )راه( 
کنیــم. دربــار بنــی امیــه بــه   لحــاظ  ســنت موســیقایی خراســان مشــاهده 
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موســیقایی بســیار متأثر از موســیقی خراســان بوده اســت. من توانســته  ام 
کــه زمــان آن متعلــق بــه بعــد از شکســت و فــرار یزدگــرد  منبعــی بیابــم 
ــه در آن،  ک ــت  ــرو اس ــدن او در م ــته ش کش ــراب و  ــت اع ــانی از دس ساس
اطاعاتــی ذکــر شــده مبنــی بــر آنکــه رامشــگران در هــرات مســتقر شــده  اند 
و نیــروی نظامــی در بلــخ و فراشــان در مــرو. دربــار خلفــا و دربارهــای 
و  مــدارک  اســناد،  دارایی  هــا،  تمــام  وارث  میانــی  دوره  هــای  محلــی 
کــه از خراســان بــه آنهــا رســیده  خاصــه تمــام میــراث ساســانی می  شــوند 
گذاشــت و مــن  ــود. ایــن میــراث، تأثیــرات خــود را در ادوار بعــدی نیــز  ب
ردپــای آن را حتــی تــا قــرون نهــم و دهــم نیــز در خراســان، پــی جســته ام.
ســخنران نشســت در ادامــه بــه نقــل قولــی از »ابوحاتــم رازی« پرداخــت 
کــه: »ملــل دیگــر از جملــه ایرانیــان شــعر مــوزون و مقفــی مثــل عرب هــا 
کامــی بــود بــا  کــه  نداشــتند و ایرانیــان، اغانــی را بــر زبــان می آوردنــد 
کلمــات امتــداد  آهنــگ و به  صــورت آواز خوانــده می  شــد و در آن بــه 
ــر اوزان و قوافــی نبــود...«. همچنیــن »ثعالبــی«  داده می  شــد و مبتنــی ب
مجالــس  در  هنــوز  کــه  »خســروانیان  اســت:  آورده  »ُغرراالخبــار«  در 
نقــل  اســت...«.  خســروانی  آهنگ هــای  آفریننــده  باربــد  می نوازنــد، 
کیــدی بــود بــر آنکــه  کــه تأ بــاب االلبــاب« 

ُ
قــول ســوم از »عوفــی« بــود در »ل

باربــد آغازگــر ایــن آهنگ  هــا بــوده اســت. وی در ادامــه بــه نظــر نیشــابوری 
پــرده  هفــت  مــورد  در  کــه  کــرد  اشــاره  غزنــوی  بهرامشــاه  بــا  هم  زمــان 
می گویــد: هرچــه باربــد ســاخت هفــت پــرده بیــش نبــود و موافــق بــود بــا 
کــه ایــن هفــت پــرده  کــب هفتگانــه. در »بهجــه الــروح« آمــده  کوا ترتیــب 
ک. عوفــی هــم در  گســترش یافــت مطابــق بــا افــا بــه 12 پــرده تحــول و   
بــاب االلبــاب«، اســامی آن را برمی  شــمارد: نــوا، بوســلیک، راســت، 

ُ
»ل

ــات  ــو در »جوامع  الحکای ــاوی. هم ــن و ره ــگاری، زیرافک ــره ن ــراق، زه ع
کوکبــی منتســب  کــه هــر پــرده را بــه  گفتــه  کــرده و  ...« ایــن اســامی را ذکــر 
ــا فواصــل بیــن ســیارات منطبــق  ــرده را ب داشــته و فواصــل ایــن هفــت پ

ســاخته  اند.
ســخنران در ادامــه اظهاراتــی در مــورد اســامی 13/ 14 راه ذکــر شــده 
کــه مســعودی می  گویــد اولیــن آنهــا  کــرد  در منابــع پرداخــت. وی ذکــر 
ســکاف اســت و ابــن خرداذبــه، بهــار را شــیواترین ایــن راه  هــا می  شــمارد. 
منوچهــری در مــورد شیشــم هــم به  عنــوان یــک راه و هــم یــک داســتان 
کــرده اســت. ایــن ســخنران ســپس بــه نقــل قــول از دهخــدا در  اشــاره 
مــورد آفریــن و ریشــه های آن در ادبیــات اوســتایی: آفرینــگان و آفرینــگان 
گاه انبــار و  نیــز در متــون مانــوی، »نوروزنامــه« خیــام پرداخــت  گاهانــی و 
کــرد و در  کمــی هــم در مــورد ســبزه بهــار صحبــت  و ادامــۀ مبحــث نــوروز 

کــرد.  ــر  ایــن ارتبــاط نقل  هایــی از منوچهــری و ازرقــی هــروی ذک
در  اســفراس  و  در  ابرینــه  مــورد  در  مطالبــی  ادامــه  در  میثمــی  دکتــر   
ــه نقــل از تقــی زاده  کــرد و ب ــه و مســعودی مطــرح  کتاب  هــای ابن خرداذب

کــه اســبدار همــان شــبدیز یعنــی اســب خســرو باشــد.  احتمــال داد 
کــه  یشــه آن شــاهیکان و ارتبــاط آن را بــا قبــه از مــواردی بــود  شــایگان و ر

توســط وی طــرح شــد. 
گفــت: پیدایــش نــوروز را بــه شــاهان پیشــدادی  دکتــر میثمــی در ادامــه 
باســتان نســبت داده  اند. »بیرونی« در »آثارالباقیه« اولین ماه پارســیان را 
کــه یــادگار کیومــرث و جمشــید بــوده  فروردیــن دانســته و مبــدأ آن را نیــروز 
کــه خداونــد  اســت. بیرونــی روز ششــم ایــن مــاه را نیــروز بــزرگ می  خوانــد 
ــی در  ــش روز. نظام ــس از ش ــده پ گردی ــارغ  ــان ف ــت جه در آن روز از خلق
ــن ارمــوی  ــرده و صفی الدی ک ــر  ــد ذک خســرو و شــیرین آن را لحــن 19 بارب
ــی(  ــا ایلخان ــی و بعده ــر دوره عباس ــود )در اواخ ــیقایی خ ــام موس در نظ
نــوروز را در ردیــف آوازهــا نــام بــرده اســت. مهــرگان و مهرجــان مهم  تریــن 
کاوه آهنگــر  کــه مناســبت آن پیــروزی  عیــد باســتانی و اعتدالــی هــوا بــود 
کــه روز ششــم، مهــرگان بــزرگ  ک بــود و مــدت آن شــش روز بــود  بــر ضحــا
کــرده  بــود. »عنصــری« هــم بــه ســه جشــن نــوروز، مهــرگان و َســِده اشــاره 
ــال  ــد و احتم ــی می  کن ــان معرف ــی ایرانی ــزرگ مل ــن ب ــه آیی ــوان س ــه عن و ب
کــه »بنایــی« در رســالۀ خویــش فواصل موســیقی آن را  کــه مهــرگان  دادنــد 

کــرده بــا ایــن راه مرتبــط بــوده اســت. مطــرح 
کــه  بــه معرفــی منابعــی پرداخــت  گفتــار خــود،  وی در قســمت دوم 
بیانگــر تغییــر احتمالــی اســامی راه  هــای مذکــور بوده انــد و در ایــن مــورد 
کــرد.  شــاهد مثالــی از لبینــا در »لغــت فــرس« اثــر »اســدی طوســی« ذکــر 
وی همچنیــن تغییــر شــکل اســامی و  جایگزیــن شــدن اســامی جدیــد، 
کــه  کــرده و متذکــر شــد  بــه عنــوان نمونــه راه/ پــردۀ اصفهــان را مطــرح 
کــه راه اصفهــان برگرفتــه از آهنگ  هایــی  ــوده  ــاور ب ــر ایــن ب »ابــن ســینا« ب
کــه در شــهر اصفهــان می  نواخته  انــد. وی همچنیــن احتمــال داد  ــوده  ب

ــوده اســت. ــا عــراق مرتبــط ب ــا »خــاوران« ب ــران« ی کــه راه »خورب
کــه بــه ســه ســؤال مطــرح شــده پاســخ  کــرد  وی در ســخن پایانــی تــاش 
از  یکــی  پاســخ  در  وی  کــه  شــد  مطــرح  ســؤال  هایی  ادامــه  در  دهــد. 
کــرد: برخــی از ایــن راه  هــا  کــه دربــاره تــداوم راه هــا بــود، ذکــر  ســؤال  ها 
یــج  به تدر و  نداشــت  تــداوم  امــکان  محتوایی ــ مضمونــی  دلیــل  بــه 
ــه از  ــه عنــوان نمون راه  هــای جدیــدی جایگزیــن راه  هــای قدیمــی شــد. ب
 =Abbey( ــی ــۀ واژۀ آن از ره َاب یش ــااًل ر ــه احتم ک ــی«،  ــا »رهاب ــاوی« ی »ره
ــه ســؤال دیگــر در مــورد اینکــه  ــر، صومعــه( آمــده اســت و در پاســخ ب دی
ایــن راه  هــای خســروانی معمــواًل بــا چــه ســازهایی نواختــه می  شــدند بــه 

کــرد. چنــگ و بربــط اشــاره 
گــروه هنــر ایــران پیــش از اســام  گفتنــی اســت سلســله نشســت  های 
ایــران  حکمــت  و  هنــر  فرهنــگ،  میــراث  تبییــن  و  بررســی  هــدف  بــا 
دوران باســتانی و پیــش از اســام همچنــان بــا حضــور صاحب  نظــران، 

پژوهشــگران و تمامــی عاقه منــدان ادامــه خواهــد داشــت.
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گاهنگاری تطبیقی روابط تاریخی ایران و چین 
کید بر روابط متقابل تصویری با تا

فرزاد زادمحسن

گــروه »هنــر شــرق« پژوهشــکده هنــر، »گاهنــگاری  در تازه تریــن نشســت 
متقابــل  روابــط  بــر  کیــد  تا بــا  چیــن  و  ایــران  تاریخــی  روابــط  تطبیقــی 
حــوزه  ایــن  صاحب نظــر  راد،  محمــدی  دکتــر  توســط  تصویــری« 

گرفــت. قــرار  بررســی  و  بحــث  مــورد  مطالعاتــی، 
تخصصــی  و   پژوهشــی  نشســت های  ادامــه  در  کــه  نشســت  ایــن  در 
گــروه هنــر شــرق، عصــر دوشــنبه، 17دی، بــا حضــور عاقه منــدان برگــزار 
گردیــد، منظــری دیگــر بــه تعامــل ســنت های تصویــری و میــراث هنــری 
کهــن: »ایــران« و »چیــن«  و فرهنگــی دو  حــوزه بــزرگ و تمــدن ســاز جهــان 
فــراز  تــا دوره تیمــوری و  در چهــار  از پیــش از اســام و دوران باســتان 

گشــوده شــد. تاریخــی 
یــخ  تار دکتــرای  راد،  محمــدی  عبــاس  امیــر  نشســت  ایــن  در 
کــه در نمایشــگاه های  تطبیقی ــ تحلیلــی هنــر اســامی از دانشــگاه هنــر، 
کنــون شــرکت داشــته و مقــاالت و پژوهش هــای بســیاری  متعــددی تا
از جملــه دو  مقالــه پژوهشــی در ســمینارهای بین المللــی تونــس و هنــد 
ــه مباحــث خــود تحــت ایــن  ــه ارائ ــی نگاشــته، ب در ایــن حــوزه مطالعات

پرداخــت. عنــوان 
گونه هــای تخصصــی  کــه یکــی از  وی ســخن خــود را اینگونــه آغــاز نمــود 
ــه  ــگاه تطبیقــی ب کــه اضطــرار و اســتمرار آن به شــدت حــس می شــود، ن
از مطالعــات  تاریخــی و دنیــای معاصــر اســت. بخشــی  جهان هــای 
کامــا توصیفــی اســت. مــا ســعی  کیفــی نیــز در بــدو امــر متکــی بــر نــگاه 
گــذار  کردیــم در ایــن نــگاه و تامــل، مــورد مشــخص چیــن و ایــران در 
یــخ و ارتبــاط تطبیقــی ایــن دو  حــوزه بررســی شــود و البتــه نــه تمــام  تار
بســتر  در  یــخ  تار رونــد  در  کــه  اتفاقاتــی  بلکــه  تصویــری؛  مســتندات 

»تصویــر« رخ داده و بــه وقــوع پیوســته اســت. 
وی آنــگاه ســه دوره مــورد بررســی خــود را اینگونــه برشــمرد: ابتــدا بــه 
یــم. ســپس »از  بررســی »ارتبــاط چیــن و ایــران تــا ورود اســام« می پرداز
دوره اســامی تــا ورود مغــول بــه ایــران و ارتبــاط خاص تــر دو  کشــور تــا 
کنــکاش قــرار داده و در  1507 میــادی و آغــاز سلســله صفویــه« را مــورد 
نهایــت »ارتبــاط ایــران و چیــن در دوره "مینــگ" و  "تیمــوری"« را بررســی 

یــم. کــرده بــه جمعبنــدی مطالــب می پرداز
در اینجــا ســخنران، نــام رســاالت، مقــاالت و کتــب مختلــف و  چندیــن 
کــه هــر یــک جزیــی از ارتبــاط ایــران و  چیــن  رســاله دکتــرا در ایــن حــوزه را 
یابــی قــرار داد و ســپس بــه  را تجزیــه و تحلیــل کرده انــد، مــورد بررســی و ارز

کــرد و بــه بیــان  ســوابق ایــن مطالعــات در غــرب از اواخــر قــرن 19 اشــاره 
کلــی ایــن منابــع تاریخــی پرداخــت: »نگــرش صرفــا تاریخــی  ســه بخــش 
بــه ارتباطــات ایــران و چیــن بــه روش توصیفــی و بــا تکیــه بــر مســتندات 
تاریخــی«؛ »شــرح مســتندات و  مشــاهدات و  ســفرنامه های مرتبــط بــا 
کافــی،  ــه انــدازه  کــه هــر یــک ب کلــی ایــران و چیــن  چیــن« و »ارتباطــات 
جملــه  از  دارد«  خــود  در  را  بیرونــی  ما  به ازاهــای  و  واقعــی  مســتندات 

کــرد. کــه بایــد بــدان توجــه  مباحثــی اســت 
وی بــا ذکــر اینکــه تحلیــل نــوع و ادبیات نامه ها و  مکاتبــات ایران و چین 
در دوره مینگ ــ تیمــوری، چرخــش رویکــرد و دیــدگاه نظامی ــ سیاســی بــه 
کامــا فرهنگــی و توســعه محــور را بیــن دو امپراطــوری  یکــرد  دیــدگاه و رو
کلــی  اثبــات می کنــد، افــزود: بــرای ترســیم یــک ایــده در بســتر یــک ســیر 
تاریخــی، بایــد اندکــی پیــش از ایــن دوره را بــه منظــور فهــم عمیق تــر ایــن 
کــه  ــ یــوآن و دوره هــای ماقبــل  رابطــه از نظــر بگذرانیــم مثــل دوره ایلخانی 
زمینــه ســاز و تاثیرگــذار بــر نــوع ارتباطــات و  ماهیــت فرهنــگ و دانــش 
ــات  ــا از ارتباط ــه م ک ــی  ــن مطالب ــد. اولی ــه بوده ان ــن مجموع ــری ای تصوی
کــه  ایــران و چیــن بدســت آورده ایــم در دنیــای اســطوره ای ایــران اســت 
فریــدون بــه یکــی از پســران خــود چیــن و تبــت را می بخشــد؛ امــا بایــد بــر 
کامــا عینــی و ُابجکتیــو تاریخــی و متکــی  اســاس مســتندات و شــواهد 
بــر مصــادر و متــون تاریخــی معتبــر صحبــت کنیــم. آنچه مســلم اســت از 
دوران اشــکانی ایــن ارتبــاط شــکل گرفتــه و در دوره مهــرداد دوم یــا اشــک 
نهــم )کبیــر( گســترش یافتــه که آغــاز مبادالت گســترده سیاســی ــ تجاری 
اســت. در ایــن دوره توســعه روابــط دو امپراطــوری از لحــاظ فرهنگــی 
دوره  ایــن  در  دارد.  بســیار  اهمیــت  فی مابیــن  مــراودات  توســعه  و 
جهانگــردان سیاســی و حتــی زائــران بودایــی اجــازه داشــتند بــه راحتــی 
کننــد. ایــن جهانگــردان در برگشــت از ســیر آفاقــی خــود،  از ایــران بازدیــد 
کردنــد  یــادی از ایــران بــه ســرزمین های خــود وارد  الگوهــای فرهنگــی ز
کــه یکــی از آنهــا الگوهــای تصویــری بــود. بدیــن ترتیــب ایــران تبدیــل بــه 
پــل ارتباطــی شــرق دور و غــرب آســیا می شــود. از دوره اشــکانیان اهــم 
کــه هــر یــک ما بــه ازای متنــی دارد از ســکه های  ارتباطــات تصویرنگارانــه 
ساســانی از غــرب چیــن وارد چیــن می شــود و نقاشــی های ساســانی در 
یــادی بــر فرهنــگ تصویــری  فیگــور، حالــت و نــوع رنگ گــذاری تاثیــر ز
کــه  چیــن می گــذارد. ظــروف نقــره ای ساســانی عنصــر دیگــری اســت 
کامــا قابــل اتــکا وارد چیــن می شــود و بــه عنــوان آثــار  به عنــوان یــک ایــده 
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ارزشــمند هنــری و در قالــب ظــروف ســفالین بعدهــا وارد ایــران می شــود 
و در دوره اســامی و دربارهــای عباســی ردپایــی از ظــروف ساســانی را 
در طــرح انــدازی و طراحــی می بینیــم. عنصــر بعــدی تزیینــات ساســانی 
کــه توســط تاجــران مســلمان وارد جهــان شــرقی می شــود و ارتباطــات  بــود 
تصویرنگارانــه مشــخصی را رقــم می زنــد و نقشــمایه هایی چــون ماهــی و 

ــد احیــا می کنــد.  ــری دارن کهن ت ــه ازای  کــه ما ب آهــو را 
کــه از بــدو  تشــکیل  ســخنران نشســت یــادآور شــد: نکتــه بســیار مهمــی 
حکومــت مغــوالن در ایــران و سلســله یــوآن در چیــن اتفــاق می افتــد 
کشــور  ــر روش در دنیــای تاریخــی هــر دو  کــه مــا شــاهد تغیی ایــن اســت 
کشــتار،  هســتیم. شــاید بیشــتر متــون اشــاره بــه وجــه فرهنگ ســوزی، 
ویرانــی و  نابــودی منابــع تاریخــی و تمدنــی مــا توســط مغــوالن دارنــد؛ 
کــه مغــوالن  امــا از ســوی دیگــر از ایــن واقعیــت نمی تــوان چشــم پوشــید 
کردنــد و از  بــا اطــراف خــود  بــه ارتبــاط جهــان ایرانــی  یــادی  کمــک ز
و  می شــود  گســترده تر  خیلــی  امپراطــوری  دو  روابــط  کــه  اینجاســت 
کارگاه هــای عملــی وابســته بــه  تاثیــرات متقابــل هنــری توســعه می یابــد و  
دربــار ایلخانــی در تبریــز بــا حضــور و  مشــارکت اســتادکاران و  هنرمنــدان 
ــر  کــه هن ــان اســت  ــرد و از دوره ایلخان ــق می گی چینــی راه می افتــد و رون
کارگاهی تــر شــکل  کتابخانه ای تــر،  ایــران بــه نوعــی درباری تــر، علمی تــر، 
می گیــرد و جــاده ابریشــم نیــز در همیــن دوره بــا ضمانــت و حمایــت دو 

امپراطــوری توســعه می یابــد. 
کــرد: دنیــای تیمــوری و دنیــای مینــگ تقریبــا  دکتــر محمــدی راد اضافــه 
کــه ایــن اتفاقــات تاریخــی  بــا شــرایطی یکســان بوجــود آمدنــد. زمانــی 
کــه ایــن دو به طــور  کنــار یکدیگــر قــرار می دهیــم متوجــه می شــویم  را 
دو  حتــی  و  شــرایط  اجتماعــی،  بافــت  زمینه هــا،  در  حیرت انگیــزی 
کلــی در عهــد  کمیت هــا بــا هــم شــباهت دارنــد. بــه نحــو  بنیان گــذار حا
و عــاری  گیرتــر  فرا تلطیــف شــده تر،  ایــران و چیــن  ارتباطــات  تیمــور، 
شــده تر از خشــونت و نظامی گــری ســلطه جویانه و تســخیرگر دوره هــای 
قبــل می شــود. در حالیکــه در دوره هــای پیشــین وجــه غالــب و عنصــر 
تیمــور  دوره  در  و  بــود  ســلطه جویانه  نظامی گــری  و  خشــونت  اصلــی 
کامــا از سیســتم نظامــی بــه سیســتم فرهنگــی  به ویــژه دوره شــاهرخ 

تغییــر نگــرش و چرخــش موضــع می بینیــم.  
وی در ادامــه صحبت هایــش بــه تاثیــر متقابــل هنــر ایــن دو امپراطــوری 
وارد  تیمــوری  دوره  در  ظریــف  کامــا  ســفالینه  ظــروف  پرداخــت: 

نیــز  چیــن  خــود  در  دوره  ایــن  در  کــه  نمانــد  گفتــه  نا می شــود.  ایــران 
ــاری و هــم  کامــا درب گرایش هــای  ــا  ــران مکاتــب متعــددی ب هماننــد ای
آموزه هــای  بــر  متکــی  و   درونگــرا  بــه طبیعــت،  وابســته  دربارســتیزانه، 
تائوئیســتی شــکل می گیــرد؛ امــا آنچــه خیلــی مهــم اســت ایــن اســت 
ــه  ک ــد  ــت می کن ــری را حمای ــگ تصوی ــکلی از فرهن ــن، ش ــار چی ــه درب ک
ــت و  ــران اس ــار ای ــت درب ــورد حمای ــه م ک ــت  ــی اس ــنت فرهنگ ــان س هم
کــه هنــر تائوئیســتی چیــن بــه کشــور مــا راه پیــدا نکــرد  بــرای همیــن اســت 
کــه حمایــت دربــار را نداشــت و در چرخــه تجــارت هــم وارد نشــد و  چــرا 

ــت.  ــم راه نیاف ــران ه ــه ای ب
ــر دو  ــی ه ــاظ تاریخ ــه لح ــرد: ب ک ــح  ــر تصری ــگر و صاحب نظ ــن پژوهش ای
امپراطــوری زمینه هــای مشــترک از نظــر شــکل گیری و  تکویــن داشــتند 
یــج نگــرش  و هــر دو بــر ویرانه هــای چنگیــزی بنــا شــده بودنــد. امــا بــه تدر
ــه  ــر امپراطــوری چیــن غالــب می شــود و از نظامی گــری ب کنفوسیوســی ب
دو  هــر  ســرانجام  و  می شــود  متمایــل  فرهنگ دوســتی  و  صلح طلبــی 
کــه بــه جهــان  امپراطــوری، ســن همســانی تجربــه می کننــد. چیــن دیــدی 
گونــه بــود: 1( خراج گزارانــه؛ 2( هــم پیمانــی؛ 3(  پیرامــون داشــت بــر چنــد 

تجــاری؛ 4( برســمیت نشــناختن اقــوام بربــر و یکجانشــین.
وی ســپس بــه اصــول اندیشــه جهــان متافیزیکــی چیــن و حلقه هــای 
کــرد و در جمع بنــدی نهایــی ســخنان  ــی تیمــوری اشــاره  ســری و عرفان
گفــت: بــه نظــر می آیــد ایــران و چیــن هــر دو ســابقه طوالنــی ارتبــاط  خــود 
بــا هــم دارنــد. ســرخط ایــن رابطــه هــم تجــاری بــوده اســت. نگــرش چیــن 
بــه ایــران ماهیتــی تجــاری و برابــر داشــته و نــه از بــاال بــه پاییــن یــا بربرگونه. 
یــج روابــط فرهنگــی شــکل می گیــرد  یــت تجــارت، بــه تدر کنــار محور در 
و از آن طریــق، فرهنــگ تصویــری از دوران اســامی وارد چیــن می شــود. 
گســترش  ایــن بــده بســتان در ســایه تجــارت مســلمانان در دوره مغــول 
می یابــد و در دوران تیمــوری بــه شــکلی درونــی و جــدا از مفاهیــم دینــی، 

اســطوره ای چیــن رواج پیــدا می کنــد.
زنــده،  بــرد: فرهنگ هــای  پایــان  بــه  این  جملــه  بــا  را  وی ســخن خــود 
و  در  زنــده  ارتباطــی  و  تعامــل  در  هــم  بــا  کــه  بوده انــد  فرهنگ هایــی 

بوده انــد. اســتمرار 
گــروه هنــر شــرق، نشســت های تخصصــی و پژوهشــی  گفتنــی اســت 
خــود را بــا حضــور صاحب نظــران ایــن حــوزه همچنــان ادامــه خواهــد 

داد.
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بیانی نو در گفتمان بینامتنی
 نگارگری و مجسمه سازی 

مولود زندی  نژاد

گفتمــان  در  نــو  بیانــی  بــه  دســت یابی  »فراینــد  تخصصــی  نشســت 
پژوهشــگاه  همــت  بــه  مجسمه ســازی«،  و  نگارگــری  بینامتنــی 
ــر و ارتباطــات، حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات اســامی،  فرهنــگ، هن
ــا همــکاری  کمال الدیــن بهــزاد و ب مؤسســه فرهنگــی مکتــب نگارگــری 
فرهنگســتان هنــر، عصــر چهارشــنبه، 26 دی مــاه، در ایــن فرهنگســتان 

برگــزار شــد. 
گــروه  ایــن نشســت، محمدعلــی رجبــی، عضــو پیوســته و عضــو  در 
رئیــس  یاســینی،  راضیــه  ســیده  هنــر،  فرهنگســتان  ســنتی  هنرهــای 
پژوهشــکده هنــر پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، مینــا صــدری، 
اســتادیار پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران و حســین عصمتــی، 
ــه  اســتادیار دانشــکده هنــر دانشــگاه تربیــت مــدرس حضــور داشــته و ب

ســخنرانی پرداختنــد.  
در ابتــدای نشســت محمدعلــی رجبــی بــا مقدمــه ای کوتــاه بــه شــناخت 
کــرد و حکمــت شــناخت را حقیقــت اشــیاء و عمــل بــه  هنــر اشــاره 
کــه  شــمرد  بابــی  را  پژوهشــی  نشســت  ایــن  وی  شــمرد.  آن  مقتضــی 
گســترش مطالعــات نظــری و عملــی بــر روی دیگــر  می توانــد، موجــب 
زیبایی شناســی  اشــتراکات  بــه  آنــگاه  باشــد.  آینــده  در  هنــری  آثــار 
گفــت: هنرهــای تجســمی اشــتراکات  هنرهــای تجســمی پرداخــت و 
کــه آنهــا را  زیباشناســی بســیاری دارنــد و همیــن خصوصیــت اســت 
از ســایر رشــته های هنــری متمایــز می کنــد. طراحــی، رنــگ و بافــت از 
ــا  عناصــر مشــترک و پیونــد دهنــده تمامــی هنرهــای تجســمی اســت، ب
ــر  ــن عناص ــمی، ای ــای تجس ــاخه های هنره ــک از ش ــر ی ــال در ه ــن ح ای
کــه در بعضــی مــوارد، نیــاز بــه بازشناســی و  بصــری تغییراتــی می یابــد 

ــت.  ــی اس ــن یگانگ ــدن ای ــن ش ــور روش ــه منظ ــا ب ــی آنه بازگوی
وی در ادامــه بــه نگارگــری بــه عنــوان مثــال مطالــب گفته شــده پرداخت 
کــه شــعبه ای از هنــر نقاشــی اســت و تمامــی  و ادامــه داد: هنــر نگارگــری 
عناصــر بصــری آن بــا هنــر نقاشــی مطابقــت دارد، بــه ســبب نگــرش 
جلوه هــای  ســایر  از  کــه  می یابــد  ویژگی هایــی  آن،  حکمــی  خــاص 
کــه  گــر ایــن هنــر را بــا مجسمه ســازی  نقاشــی ممتــاز می شــود. حــال ا
ــا  ــم و ی کنی ــه  ــد، مقایس ــه بع ــه س ــته ب ــم و وابس ــت دارای حج ــری اس هن
گفتمانــی بیــن ایــن دو هنــر را داشــته باشــیم، اوال الزم  قصــد تبدیــل و 
اســت بــا هــر دو جلــوۀ هنــر نگارگــری و مجسمه ســازی آشــنایی علمــی و 
کیفیــت  عملــی داشــته باشــیم و ثانیــا نســبت بــه بیــان عناصــر بصــری و 

گاهــی یابیــم.  مســیر تحــول آنهــا آ
ایــن پژوهشــگر بــه آثــار حســین عصمتــی و مینــا صــدری به عنــوان بحث 
مــورد نظــر در ایــن نشســت اشــاره و ســخنان خــود را بــه پایــان بــرد: آنچــه 
گرچــه اولیــن تجربــه اســت، امــا زمینــه  ایــن دو هنرمنــد انجــام داده انــد، 
کــه می توانــد  بحــث دربــاره دگردیســی دو جلــوه از هنــر را مطــرح می کنــد 
ســرآغاز مباحــث عالمانــه در ایــن بحــث مغفــول واقــع شــود. ایــن دو 
ــه هــر دو هنــر نگارگــری و  ــه ســبب آشــنایی علمــی و عملــی ب هنرمنــد ب
مجسمه ســازی و شــناخت اشــتراکات آنهــا و همچنیــن طریــق تبدیــل 
گــردان نگارگــری، خصوصــا بیــان عاطفــی آن، توانســته اند  خطــوط نــرم و 
گام از جلــوه ظاهــری نگارگــری، را بــا اســتفاده از همــه عناصــر آن،  اولیــن 

بــا توجــه بــه مختصــات صــوری مجسمه ســازی، بردارنــد. 
رئیــس  یاســینی،  راضیــه  ســیده  نشســت،  ایــن  بعــدی  ســخنران 
کــه  بــود  ارتباطــات  و  هنــر  فرهنــگ،  پژوهشــگاه  هنــر  پژوهشــکده 
کــرد. وی  ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »معاصریــت در هنــر ســنتی« ارائــه 
در مقدمــه ســخنان خــود اظهــار داشــت: حرکــت بــر مــدار پیشــرفت و 
ــه مقتضیــات حیــات ذوقــی و تعقلــی  رشــد فرهنگــی، در عیــن توجــه ب
آنهــا  پیونــد  و  بن مایه هــای ســنت هنــری  زمانــه، مســتلزم شناســایی 
گســتره زیســت جهــان بشــری  بــا دیگــر فرهنگ هــای همســوی آن، در 

اســت. 
کــرد و افــزود: زیســت امــروز  وی زیســت بشــر امــروزی را چنیــن تشــریح 
ویرانگری هایــی  علی رغــم  کــه  دورانــی  اســت،  مــدرن  دوران  در  بشــر 
کــه در طبــع و طبیعــت انســان و جهــان بــه بــار آورده، بــه مــدد توســعه 
ــر  ــد و بیکــران فرهنگــی و هنــری را نیــز در براب ارتباطــات، افق هــای جدی
متکثــر،  افق هایــی  اســت؛  گســترده  تجــدد  عصــر  در  معاصــر  انســان 
گــون جهــان  گونا ــوام  ــای فرهنــگ ملــل و اق متنــوع و در عیــن حــال نمای
کــه می توانــد، فهــم جدیــدی از ســنن ســاری و جــاری در فرهنــگ و هنــر 
یــخ، صــرف نظــر از اختــاف در رنــگ، زبــان، نــژاد و  انســان ها در ســیر تار

ــه ارمغــان آورد.  دیــن آنهــا ب
رئیــس پژوهشــکده هنــر پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات در ادامــه 
ســخنان خــود در خصــوص توســعه انســان معاصــر و چگونگــی  حفــظ 
گرفــت: دگرگونــی در عیــن دوام  هنرهــای ســنتی و هویــت ملــی نتیجــه 
یافتگــی و نیــز نوآوری هــای فــردی و انعطــاف تدریجــی هنرهــای ســنتی، 
گوهــر  عــاوه بــر زنــده نــگاه داشــتن محتــوا و بــرد معنــوی خاطــره، حفــظ 



27
ره 

شما
م- 

سو
ال 

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن

73

هویــت ملــی را نیــز تضمیــن می نمایــد. 
هنرهــای  احیــای  عملــی  راهبردهــای  خصــوص  در  یاســینی  راضیــه 
کــرد: مباحثــه در خصــوص معرفــی راهبردهــای عملــی  ســنتی تصریــح 
احیــای هنرهــای ســنتی، بــا نظــر داشــت حفــظ اصالــت ارزش هــای 
کنــش فرهنگــی بــه منظــور حفــظ هویــت یــک ملــت در فراینــد  آن، یــک 
جهانــی شــدن، بــا هــدف پرهیــز از اضمحــال فرهنگــی یــک ملــت، در 

فرهنــگ ســلطه جوی جهانــی اســت. 
کــه می توانــد بــه رشــد و اعتــای  وی بــه دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی 
ــان  ــه پای هنرهــای اصیــل اســامی بیانجامــد اشــاره و ســخنان خــود را ب
بــرد:  بیــان و دســتاوردهای پژوهــش انجــام شــده عملــی هنرمنــدان 
گسســت از هنــر و ســنن فرهنگــی خــود را داشــته  کــه دغدغــه  معاصــری 
حســین  نموده انــد،  تــاش  اصیــل  هنــری  قالب هــای  بازتولیــد  در  و 
گفتمــان بینامتنــی بدیعــی میــان  عصمتــی و مینــا صــدری، نشــان از 
دو عرصــه هنــر نگارگــری و هنــر مجسمه ســازی داشــته و از بیانــی نــو در 
کــه بــه حفــظ و رشــد  هنــر ســنتی نگارگــری، حکایــت می کنــد؛ باشــد 

ــاند.  ــدد رس ــی، م ــامی ایران ــل اس ــای اصی هنره
در ادامــه مینــا صــدری، اســتادیار پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه 
هنــر  گــون  گونا رشــته های  گفــت:  و  پرداخــت  ســخنرانی  بــه  تهــران 
اســامی ایــران، در مســیر همنشــینی و گفتمانی بینامتنــی، که قرن های 
و  توســعه  بــه  و  داشــته اند  هم افزایــی  اســت،  داشــته  ادامــه  متمــادی 

ــه  ک ــود،  ــده ب ــبب ش ــر س ــن ام ــانده اند. ای ــاری رس ــر، ی ــم دیگ ــترش ه گس
یافتــۀ  گســترش  مــدار  یــک  رشــته های هنــری در موقعیــت خــود، در 
گیرنــد و بــه بالندگــی برســند.  کمــال قــرار  بینامتنــی، در مســیر تحــول و 
کــه در ایــن  کنــدی رونــد مطالعــات در دورۀ معاصــر و نتیجــه ای  وی بــه 
کــرد: متاســفانه، ایــن  دوره حاصــل می شــود، پرداخــت و خاطــر نشــان 
گــر نگوییــم قطــع شــده،  رونــد افزایشــی و توســعه ای در دورۀ معاصــر، ا
گفتمــان  گراییــده اســت. عــدم وجــود هم افزایــی ناشــی از  کنــدی  بــه 
بینارشــته ای هنــر، ســبب شــده اســت، هنــر ایرانــی اســامی نحیــف 
شــود.  رنــگ  کــم  آن  آثــار  کارکــرد  و  شــود  کشــیده  حاشــیه  بــه  شــده، 
بــه آن حــس می شــود،  کمبــود دارد و ضــرورت پرداختــن  لــذا، آنچــه 
ــی از قابلیت هــای همدیگــر،  ــر اســامی ایران برخــورداری رشــته های هن
در جهــت تولیــد آثــار فاخــر، هــم در شــیوه اجرایــی و هــم مبانــی زیبایــی 
کــه اصــول هنــری ایرانــی اســامی آن حفــظ  شناســانه اســت. آثــاری 
شــده و توجــه مخاطــب خــود را علــی رغــم تغییــر و تحــوالت معاصــر، بــه 

گردانــد.  پیشــینۀ خــود منعطــف 
در ادامــه ایــن نشســت حســین عصمتــی به ســخنرانی پرداخــت و اظهار 
گرفتــن از آثــار پیشــین یکــی از روش هــای  داشــت: اقتبــاس یــا الهــام 
کــه می تــوان آن را در حــوزۀ بحث هــای بینامتنــی  خلــق اثــر هنــری اســت 
کــه خلــق شــده بــه عنــوان  کــه از آن اقتبــاس شــده و اثــری  قــرار داد. اثــری 

متــن مــورد توجــه ایــن شــیوۀ نقــد اســت. 
وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: آثــار نگارگــری اســامی ایــران بــه عنــوان 
ــدان  ــیاری از هنرمن ــت بس ــمه خاقی ــام و سرچش ــع اله ــورد منب ــن، م مت
کــه در ایــن نشســت مــورد تحلیــل و نقــد قــرار  بــوده و خواهــد بــود. آثــاری 
کــه در خلــق برخــی بــه طــور مســتقیم  گرفــت، مجســمه  هایی هســتند 
از نگاره هــای دوره صفویــه اســتفاده شــده اســت و برخــی بــا الهــام از 

ویژگــی نگارگــری خلــق شــده اند. 
وی در پایــان ســخنان خــود به تشــریح بیشــتر آثــار پرداخت و یادآور شــد: 
ــه  کــرده و نقــش دوبعــدی ب ــر  کــه در ایــن برگرفتگــی قالــب تغیی از آن رو 
حجــم بــدل شــده، دارای تغییــر و تبدیــل بــوده و در رابطــۀ میــان متنــی، 
کیفیــت اقتبــاس و برگرفتگــی  گونگــی قــرار می گیرنــد.  ذیــل رابطــۀ ترا
در ایــن فراینــد، علــی رغــم تحــول صــوری، ماهیــت هنرهــای ســنتی را 

کــرده و ســبب دســت یابی بــه بیانــی نــو شــده اســت.  حفــظ 
این نشست با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید. 
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مقــاالت  »مجموعــه  از  بیــان  و  احســاس  هنــر،  کتــاب  ســوم  چــاپ 
شــد. منتشــر  هنــر«  فلســفۀ  و  زیبایی شناســی 

کتــاب هنــر، احســاس و بیــان بــا قلــم رابــرت ویلکینســون و ترجمــه امیــر 
ــاپ  ــه چ ــن( ب ــار هنری)مت ــر آث ــه و نش ــف، ترجم ــه تألی ــار در مؤسس ی ماز

ســوم رســید.

کــه هنــر بیــان  کتــاب آمــده اســت: برخــی معتقدنــد  در مقدمــه ایــن 
احساســات اســت. در ایــن جســتار بــه بررســی برخــی از نظریه هــای 
کــه  کــه از مفهــوم بیــان بهــره برده انــد؛ هــم آن نظریه هایــی  کاســیکی 
در پــی اســتفاده از ایــن مفهــوم بــرای تعریــف مفهــوم هنــر هســتند و 
کــه در آنهــا ایــن مفهــوم بــه طــور خاص تــر در زمینــه  هــم نظریه هایــی 
گردیــده اســت؛  گرفتــه شــده مطــرح  کار  زیبایی شناســی موســیقی بــه 
کالینگــوود و هانســلیك. بخــش ســوم  از جملــه نظریــات تولســتوی، 
ــه »بیــان و انتقــال زیبایی شناســانه« و ذکــر مراحــل موجــود  کتــاب نیــز ب
در فراینــد انتقــال زیباشناســانه )هنرمنــد، اثــر هنــری و شــخص تجربه گــر 

اثــر( اختصــاص دارد.

کتــاب هنــر، احســاس و بیــان در قطــع رقعــی و بــا شــمارگان 500 نســخه، 
در 132 صفحــه و بهــای 9 هــزار تومــان، توســط مؤسســه متــن بازنشــر 

شــده اســت. 

هنر، احساس و بیان
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 هنرهای زیبای چین
کتــاب هنرهــای زیبــای چیــن اثــر دنــگ فوشــینگ و هوانــگ لــن، بــه 
همــت پژوهشــکده هنــر فرهنگســتان هنــر و بــا همــکاری مؤسســه متــن 

منتشــر شــد.

کشــوری بــا ســابقه فرهنگــی و تاریخــی بســیار در تمــدن جهــان  چیــن 
در  بزرگــی  ســهم  آن  قدیــم  ســنت های  از  باقی مانــده  آثــار  کــه  اســت 
کــرده اســت. هنرمنــدان چینــی بــا  توســعه تمــدن جهانــی و انســانی ایفــا 
ــق  ــات و خل ــان احساس ــه بی ــزار ب ــاده ترین اب ــتفاده از س ــا اس ــت و ب ظراف
آثــار درخشــان در هنرهــای مختلــف از موســیقی گرفتــه تــا خوشنویســی و 

هنرهــای دســتی و ســنتی پرداخته انــد.

کشــور  کتــاب هنرهــای زیبــای چیــن، در چهــار فصــل بــه هنرهــای ایــن 
کــه روح هنرهــای زیبــای  می پــردازد. فصــل نخســت بــا خوشنویســی 
کترهــای خــط  کارا چیــن اســت، آغــاز می شــود و بــه ســرآغاز پیدایــش 
ــردازد. در فصــل دوم  چینــی و ســبک های مختلــف خوشنویســی می پ
کامــل از نقاشــی های  کوتــاه و  نویســندگان ســعی در بیــان تاریخچــه ای 
و  کشــور  ایــن  در  نقاشــی  مختلــف  ســبک های  و  چیــن  باســتانی 
باســتانی،  مجســمه های  داشــته اند.  ســبک  صاحــب  هنرمنــدان 
تندیس هــای مقبره هــای امپراتــوران و معابــد بودایــی و مجسمه ســازی 
کتــاب اســت  عصــر جدیــد چیــن از مــوارد مطــرح شــده در فصــل ســوم 
و در فصــل آخــر نیــز صنایــع دســتی هنــر ســفال گری، اشــیا مفرغــی، 
گرفتــه اســت. کاغــذ و... مــورد توجــه و بررســی قــرار  قــاب دوزی، بــرش 

کتــاب هنرهــای زیبــای چیــن در 222 صفحــه و بــه قیمــت 43 هــزار 
همــکاری  بــا  و  هنــر  فرهنگســتان  هنــر  پژوهشــکده  همــت  بــه  تومــان، 

مؤسســه متــن منتشــر شــد.
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0
ارزیابی وضعیت چند رسانه ای در کشور  
  نخســتین جلســه گروه چندرســانه ای با حضور سرپرســت فرهنگســتان 

گروه تشــکیل شــد. هنــر و اعضــای این 

گــروه تخصصــی چندرســانه ای بــا حضــور علیرضــا  نخســتین جلســه 
ــه، رئیــس  اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، عبدالحســین الل
نصــراهلل  کی نــژاد،  محمدعلــی  همراهــی  بــا  و  چند رســانه ای  گــروه 
گلپایگانــی، یونــس ســخاوت و  بهــروز مینایــی، علیرضــا  جهانگــرد، 

گــروه، 21 آذر مــاه  برگــزار شــد. غامرضــا آذری، اعضــای ایــن 

درکشــور  چندرســانه ای  وضعیــت  یابــی  ارز بــه  اعضــا  جلســه  ایــن  در 
پرداختنــد و بــا توجــه بــه تخصــص خــود، نقطــه نظــرات جامــع و دقیقــی 

در حوزه هــای مختلــف ارائــه دادنــد.

بررســی نهادهــای دانشــگاهی ذی ربــط و فعــاالن حــوزه چندرســانه ای، 
از  اســتفاده  تجاری ســازی،  فضــا،  ایــن  آسیب شناســی  آینده نگــری، 
پتانســیل موجــود بــرای ورود بــه بازارهــای جهانــی و ســرعت تغییــرات از 

جملــه مســائل مطــرح شــده در ایــن جلســه بــود.

0
گالری جهان  اسناد تصویری اکبر رادی در 
کبــر رادی«، دوشــنبه 17 دی مــاه، در مرکــز  نمایشــگاه »اســناد تصویــری ا

هنــر پژوهــی نقــش جهــان افتتــاح شــد.

کبــر رادی، مجلــه تصویــر  آثــار ایــن نمایشــگاه از ســه منبــع: آرشــیو بنیــاد ا
گــردآوری شــده بــود و  تئاتــر و ارســال آثــار توســط هنرمنــدان تامیــن و 
ابراهیــم حقیقــی، محمــد  زنــده رودی،  هنرمندانــی همچــون حســین 
ــد  ــی، محم ــام صدیق ــد، بهن ــادی نوی ــور، ه ــوش غریب پ کیان ــی،  وجدان
ــتند. ــور داش ــداد حض ــن رخ ــان در ای ــا آثارش ــدز و... ب ینول ــن ر ک ــار،  افش

0
حضور مؤسسه متن در دو نمایشگاه 
کتاب البرز و کاشان

ســومین  و  البــرز  کتــاب  بــزرگ  نمایشــگاه  نهمیــن  بــه  متــن،  مؤسســه 
رفــت. کاشــان  کتــاب  بــزرگ  نمایشــگاه 

مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنری)متــن(، بــا بیــش از 450 عنوان 
کتــاب از میهمانــان خــود در ایــن دو نمایشــگاه پذیرایــی کرد.

خورشــیدی؛  ســیزده  ســده  مضحکــه  مجالــس  احــوال  در  کنکاشــی 
یــخ داســتانی ایــران، پیــش از اســام؛ گتــاری در قابــی  درآمــدی بــر تار
ــر  ــای نش ــه تازه ه ــتان از جمل ــاالت آجرس ــه مق ــد اول مجموع ــر؛ جل دیگ

مؤسســه متــن بــود.

کــرج و از 5  ایــن نمایشــگاه ها از 25 تــا 30 آذرمــاه 1397 در بــاغ گل هــای 
تــا 11 دی مــاه، در مصــای بــزرگ کاشــان برگــزار شــد.

0
رییس شورای علمی انتشارات 
فرهنگستان هنر انتخاب شد

بررســی  بــه  هنــر،  فرهنگســتان  انتشــارات  علمــی  شــورای  جلســه 
بازتعریــف سیاســت های نشــر فرهنگســتان هنــر اختصــاص داشــت.

ایــن جلســه بــا حضــور علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان 
هنــر و همراهــی اعضــای شــورای علمــی انتشــارات متــن، دکتــر مصطفی 
گــودرزی، دکتــر حســن بلخــاری، مهنــدس ســیدمحمد بهشــتی، احمــد 
صــدری، دکتــر علــی تقــوی، دکتــر هــادی ربیعــی و افشــین شــیروانی،  

برگــزار شــد.
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کیــد بــر نقــش مهــم و تأثیرگــذار مؤسســه متــن به  در ایــن جلســه، ضمــن تأ
گون  گونا عنوان انتشارات فرهنگستان هنر و ناشر تخصصی حوزه های 
کان  هنــر، مباحثــی چــون ضــرورت تدویــن و بازتعریــف سیاســت های 
ــن  ــران و همچنی ــتادان و صاحب نظ ــاخص اس ــار ش ــر آث ــه در نش مؤسس
برتــر  رســاله های  و  پایان نامه هــا  نشــر  در  حمایتــی  رویکــرد  اتخــاذ 
گروه هــای تخصصــی، معاونــت پژوهشــی  کشــور در تعامــل بــا  هنــری 
فرهنگســتان، دانشــگاه ها و دانشــکده های هنــر و نیــز ادامــه فعالیت هــا 
ــارج از  ــای خ ــران در مجموعه ه ــری ای ــار هن ــاپ آث ــایی و چ ــرای شناس ب

گرفــت. کشــور، مطــرح و مــورد تصویــب قــرار 

ــر علــی تقــوی، معــاون  ــا تأییــد اعضــای ایــن جلســه، دکت همچنیــن، ب
علمــی و پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، بــه عنــوان رییــس شــورای علمــی 

ــر، انتخــاب شــد. انتشــارات فرهنگســتان هن

کتاب هــای در دســت اقــدام مؤسســه  گزارشــی از  در پایــان ایــن جلســه، 
متــن، نظیــر خمســه شــاه طهماســبی بــه خــط شــاه محمــود نیشــابوری؛ 
کرمانــی بــه خــط میرعلــی هــروی؛ شــاهنامه  روضــه االنــوار خواجــوی 
ــرم  ک ــوا و ترجمــه ا ــروزه عبــداهلل ی ــل و فی ــز ملوی ــر چارل ابراهیــم ســلطان اث
ــق و  ــای مطل ــعید بین ــر س ــان اث ــزد روزبه ــی ن ــر و زیبای ــا؛ هن ــدی توان احم
مجموعــه مقــاالت شــهر در جهــان اســام اثــر ســلمی الخضــراء جیوســی 
کــه در آینــده نزدیــک منتشــر خواهنــد شــد،  و ترجمــه اردشــیر اشــراقی، 

ارائــه شــد.

0
گذر فرهنگ و  هنر خیابان برادران شهید مظفر 
احیا می شود

و  شــهرداری  مدیــران  و  هنــر  فرهنگســتان  مدیــران  میــان  نشســتی  در 
اعضــای شــورای شــهر، راه هــای توســعه همــکاری  و ترســیم افــق مشــترک 

ــد. ــی ش ــهری« بررس ــر ش ــت »هن ــی در مدیری فرهنگ

دکتــر محمدجــواد حق شــناس، رئیــس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی 
شــورای اســامی شــهر تهــران؛ دکتــر برزین ضرغامــی، مدیرعامل ســازمان 
زیباســازی شــهر تهــران؛ محمدرضــا دهداری پــور، شــهردار منطقــه شــش 
و شــماری از معاونــان و  مدیــران شــهرداری، هفتــم دی مــاه از مجموعــه 
ــئوالن  ــا مس ــو ب ــره و  گفتگ ک ــرده و در مذا ک ــد  ــا بازدی ــری صب ــی هن فرهنگ
فرهنگســتان هنــر و مؤسســه صبــا، راه هــای تعامــل و همکاری هــای فــی 

کردنــد. مــا بیــن را در قالــب طرح هــا و چشــم اندازهای مشــترک بررســی 

سرپرســت  اســماعیلی،  علیرضــا  حضــور  بــا  کــه  نشســت  ایــن  در 
ســجاد  فرهنگســتان،  ایــن  دبیــر  رحیمــی  کیــوان  هنــر،  فرهنگســتان 
محمــد یــارزاده، سرپرســت معاونــت فرهنگــی و هنــری فرهنگســتان 
هنــری  فرهنگــی  مؤسســه  رییــس  حســین خانی،  محمدرضــا  هنــر، 
صبــا و اســماعیل پناهــی، عضــو هیئــت مدیــره مؤسســه صبــا برگــزار 
گــذر فرهنگــی واقــع در خیابــان بــرادران  شــد، پیرامــون توســعه و رونــق 
شــهید مظفــر  و راه انــدازی آن و چگونگــی تعامــل بــا مدیــران شــهری در 
گــو و تبــادل نظــر  گفــت و  سیاســت گذاری ها و رویکردهــای مشــترک، 

شــد.

0
نشست تخصصی تجربه زیستن در شهر برگزار شد 

ــران؛  ــهری ته ــمه های ش ــاالنه مجس ــگاه دوس ــی نمایش ــا برپای ــان ب هم زم
»تجربــه زیســتن در شــهر«،4 آذر در ســینما تــک مؤسســه صبــا بررســی 
شــد. در ایــن نشســت تخصصــی مهــرداد ایروانیــان و مهدیــه رضایــی از 

گفتنــد.  تجربــه زیســتن در شــهر 

ششــمین نمایشــگاه دو ســاالنه مجســمه های شــهری تهــران تــا 5 دی 
ــود. ــر ب ــا دای ــه صب ــه مؤسس ــال و آین ــای خی ــاه در نگارخانه ه م
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0
عکس و پوستر تئاترمقاومت به نمایش گذاشته شد 
سراســری  جشــنواره  شــانزدهمین  پوســتر  و  عکــس  نمایشــگاه 
شــد. برگــزار  فرشــچیان  نگارخانــه  در  آذر   15 تــا   9 از  تئاترمقاومــت 

کــه در بخــش  ایــن نمایشــگاه در دو بخــش عکــس و پوســتر برگــزار شــد 
عکــس 32 اثــر از 15 عــکاس و در بخــش پوســتر 33 اثــر از 13 طــراح بــه 

نمایــش در آمــد.

0
رد پای رنگ ها در صبا
 نمایشــگاه ردپــای رنگ هــا »هه نــگاوی ره نگــه کان«، بــا همــکاری حــوزه 
گالــری هفــت رنگــه ســلیمانیه و  کردســتان،  هنــری انقــاب اســامی 

ــه فرشــچیان برگــزار شــد. مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا در نگارخان

کردســتان عــراق  در ایــن نمایشــگاه پنجــاه اثــر از ســی هنرمنــد اقلیــم 
کرکــوک، ســلیمانیه، اربیــل و...  از 22 تــا 29 آذر در  شــامل هنرمندانــی از 

گرفــت. معــرض دیــد قــرار 

0
عکس های »ایران من« به نمایش درآمد
  پنجمیــن نمایشــگاه عکــس جشــنواره نورنــگار، بــا عنــوان »ایــران مــن« 

ــه خیــال شــرقی برگــزار شــد. از12 دی در نگارخان

یــت  بــا محور پنجــاه هنرمنــد عــکاس،  از  اثــر  نمایشــگاه 112  ایــن  در 
»محیــط زیســت« و »انســان در طبیعــت«، در معــرض دیــد عاقه منــدان 

گرفــت. ــرار  ق

پیــش از آییــن گشــایش نمایشــگاه مراســم اختتامیــه پنجمیــن جشــنواره 
نورنــگار، از ســاعت 14 در ســینما تــک مؤسســه صبــا برگــزار شــد.

نمایشــگاه عکــس »ایــران مــن« تــا 18 دی مــاه در نگارخانــه خیــال شــرقی 
ــا بود. برپ

0
جشنواره ملی طراحی لباس و پارچه کودک و نوجوان
کــودک و نوجــوان، 18  دومیــن جشــنواره ملــی طراحــی لبــاس و پارچــه 

گشــایش یافــت. دی مــاه در نگارخانــه آینــه مؤسســه صبــا 

در ایــن نمایشــگاه 250 اثــر منتخــب از آثــار رســیده به دبیرخانه جشــنواره 
در معــرض دیــد عاقه منــدان قــرار گرفت.

کــودک و نوجــوان  ک حــوزه  در بخــش ویتریــن ملــی نیــز 9 برنــد برتــر پوشــا
و  نوجوانــان  و  کــودکان  بــرای  آمــوزش  کارگاه هــای  و  داشــتند  حضــور 
ــن  ــده در ای ــرا ش ــای  اج ــر بخش ه ــرا«، از دیگ ــا اج ــده ت ــده »ای ــابقه زن مس

ــود. ــی ب ــنواره مل جش

این نمایشگاه  تا 22 دی در نگارخانه آیینه ادامه داشت.

0
ششمین دوره جشنواره 
بین المللی عکس خیام برگزار شد

گشــایش نمایشــگاه جشــنواره عکــس خیــام در نگارخانــه خیــال  آییــن 
مؤسســه صبــا 21 دی مــاه برگــزار شــد.

آییــن گشــایش و معرفــی برگزیــدگان ششــمین دوره جشــنواره بین المللی 
عکاســی  هنــر  جهانــی  فدراســیون  رییــس  حضــور  بــا  خیــام  عکــس 
گیلبرگــن، معــاون فیــاپ   یــکاردو بوســی از ایتالیــا، فــردی ون  )فیــاپ(، ر
فرهنگــی  کمیســیون  رییــس  حق شــناس،  محمدجــواد  بلژیــک،  از 
مؤسســه  رییــس  حســین خانی،  محمدرضــا  تهــران،  شــهر  شــورای 
صبــا و ســجاد محمدیــارزاده، سرپرســت معاونــت فرهنگــی و هنــری 
فرهنگســتان هنــر و جمعــی از هنرمنــدان و عاقه منــدان هنــر عکاســی 

در نگارخانــه خیــال مؤسســه صبــا برگــزار شــد.

داوری  و  عکــس  »خوانــش  کارگاه  نیــز  نمایشــگاه  گشــایش  از  پیــش 
گیلبرگــن و علــی  یــکاردو بوســی، فــردی ون  بین المللــی« بــا حضــور ر

ســامعی، نماینــده فیــاپ در ایــران، برگــزار شــد.

در ایــن نمایشــگاه 122 اثــر منتخــب از میــان بیــش از 13 هــزار عکــس 
کشــور جهــان تــا 27  رســیده بــه دبیرخانــه جشــنواره از عکاســان پنجــاه 

گرفــت. دی مــاه در معــرض دیــد عاقه منــدان قــرار 

پــس از آییــن افتتــاح نمایشــگاه، در مراســمی از برگزیــدگان ایــن دوره از 
جشــنواره، در شــش بخــش آزاد تک رنــگ، آزاد رنگــی، شــهر، خاقــه، 
که اســامی برگزیدگان این دوره در ســایت  گردشــگری و تلفن تقدیر شــد 

جشــنواره بــه نشــانی www.khayyam.photo منتشــر شــده اســت.
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0
»مظلومیت غزه« در
 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
در حاشــیه نهمیــن همایــش »غــزه، نمــاد مقاومــت« نمایشــگاه عکــس 
ارتباطــات  و  فرهنــگ  ســازمان  در  مــاه  دی    30 غــزه«،  »مظلومیــت 

اســامی برپــا شــد.

در ایــن نمایشــگاه ســی اثــر بــا مشــارکت مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین 
وابســته بــه فرهنگســتان هنــر، در معــرض دیــد مدعویــن و عاقه منــدان 

گرفــت. قــرار 

کبــر صالحــی،   در همایــش یــک روزه »غــزه، نمــاد مقاومــت«، علــی ا
ــوذر  ــه همــراه اب ــرژی اتمــی، ب معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان ان
ابراهیمــی ترکمــان، رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی، دکتــر 
زهــرا مصطفــوی، رئیــس و دبیــرکل جمعیــت دفــاع از ملــت فلســطین و 
خالــد قدومــی، نماینــده جنبــش مقاومــت اســامی فلســطین حمــاس، 

کردنــد. ســخنرانی 

0
کسب مدال طالی عکاسی بین المللی 
توسط همکار فرهنگستان هنر

هنــر،   فرهنگســتان  وادب  فرهنــگ  مجموعــه  همــکار  نبئــی؛  بابــک 
کادمــی               برنــده مــدال طــای ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی عکــس آ

شــد. هنــد   fine arts )pcoi(

ایــن فســتیوال هــر ســاله در شــش بخــش رقابتــی؛ پرتــره، خیابانی،مــد و 
فشــن، مســتند اجتماعــی، حیــات وحــش و پرنــدگان و چشــم انــداز، در 
کــه بابــک نبئــی توانســت در بخــش  کلکتــه هندوســتان  برگــزار مــی شــود 

کنــد. کســب  مســتند اجتماعــی مــدال طــا 

0
اعضای گروه علمی همایش 
فارابی و موسیقی مشخص شد

بــه پیشــنهاد دبیــر علمــی و بــه موجــب حکــم معــاون محتــرم علمــی 
کیانــی، شــاهین  آقایــان عبدالمجیــد  و پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، 

فرهــت، داریــوش طایــی، محمدســعید شــریفیان، بابــک خضرایــی، 
ــروه علمــی »همایــش  گ ــه عضویــت در  ــه ب کاوه خوراب احمــد صــدری و 

فارابــی و موســیقی« منصــوب شــدند.  

0
مدیرکل روابط بین الملل فرهنگستان 
هنر منصوب شد

محبوبــه پلنگــی رئیــس اداره پژوهش هــای راهبــردی فرهنگســتان هنــر، 
بــا حکــم دبیــر فرهنگســتان هنــر بــه عنــوان مدیــرکل روابــط بین الملــل 

فرهنگســتان هنــر منصــوب شــد.

0
دکتر فرزانه صادق مالواجرد 
عضو گروه معماری و شهرسازی شد 
علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، بــه اســتناد تبصــره 
صــادق  فرزانــه  دکتــر  هنــر،   فرهنگســتان  اساســنامه   12 مــاده  یــک 
گــروه معمــاری و شهرســازی  مالواجــرد را بــه مــدت دو ســال بــه عضویــت 

فرهنگســتان هنــر درآورد.

0
سه عضو جدید شورای علمی
 مؤسسۀ متن منصوب شدند
پیوســته  اعضــا  گــودرزی  مصطفــی  و  بهشــتی  محمــد  ســید  آقایــان 
گــروه هنرهــای ســنتی  فرهنگســتان هنــر  و حســن بلخــاری، رییــس 
بــه مصوبــۀ هفتــاد و  بــا اســتناد  و صنایــع دســتی فرهنگســتان هنــر، 
پنجمیــن جلســۀ شــورای تخصصــی فرهنگســتان هنــر و بنــد "د" مــادۀ 
12 اساســنامۀ مؤسســۀ تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری »متــن« و بــا 
توجــه بــه ســوابق ارزشــمند و تجربیاتشــان بــه عنــوان عضو شــورای علمی 

مؤسســۀ متــن منصــوب شــدند.
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