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به نام خداوند هنرآفرین

کــه تعامــل و ارتبــاط  کــه در زمینه هــای علمــی، فنــی و هنــری پدیــد آمــده، اقتضــا می کنــد  پیشــرفت های وســیعی 
کــه وظایــف  این روســت  از  یابــد؛  توســعه  و هنرپژوهــان بیش ازپیــش  بــا هنرمنــدان  فرهنگی هنــری  نهادهــای  بهینــه 
فرهنگســتان های چهارگانــه به عنــوان عالی تریــن مراجــع تصمیم ســاز در حوزه هــای تخصصــی خــود اهمیتــی دوچنــدان 
ــه آخریــن یافته هــا و نوآوری هــا، همچنیــن ارتبــاط بیــن هنرمنــدان  می یابــد. فرهنگســتان هنــر نیــز به منظــور دســتیابی ب
و پژوهشــگران، و در نهایــت تعییــن سیاســت ها و راهبردهــای مؤثــر هنــری، بــا تکیــه بــر هنرمنــدان و بــزرگان خبــره خــود 
بــا سیاســت های  بــرای همسوســازی  گروه هــای تخصصــی هفت گانــه، برنامه هایــی را  به عنــوان اعضــای پیوســته و 
کشــور مــد نظــر قــرار داده اســت. ایــن برنامه هــا در قالــب همایش هــای علمــی، نمایشــگاه ها، پروژه هــای  کالن هنــری 
تحقیقاتــی و در نهایــت تولیــد منابــع مکتــوب به عنــوان مراجــع پژوهشــی، بــر اســاس نیازهــای روز جامعــه هنــری تدویــن 

شــده اســت.

کــه تحقــق کامــل  فرهنگســتان هنــر در دوره فعالیــت خــود موفــق شــده گام هــای علمــی و عملــی بزرگــی در ایــن راه بــردارد، 
ــوده اســت. یکــی از ایــن اقدامــات،  ــوق ب ــا اهــداف ف ــه انجــام بعضــی اقدامــات اجرایــی متناســب ب ایــن امــور منــوط ب
گفت وگــوی تمدن هــا  کتابخانــه مرکــز  کتابخانــه بــا ادغــام  کتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان هنــر اســت. ایــن  راه انــدازی 
کتابخانه هــای بــزرگ و مهــم حــوزه هنــر در ایــران تبدیــل  گســترش یافــت و بــه یکــی از  کتابخانــه اولیــه فرهنگســتان هنــر  و 
کتابخانــه همــواره مرجــع خیــل عظیمــی از پژوهشــگران و هنرمنــدان اســت و هــر ســاله بــا اختصــاص مبالغــی  شــد. ایــن 
و  مراجعــان  بــه  به منظــور خدمت رســانی مطلــوب  اقــدام می شــود. همچنیــن  آن  منابــع  تکمیــل  و  تهیــه  بــه  نســبت 
همــکاران در ایــن بخــش، اقدامــات عمرانــی بســیاری، ازجملــه بهینه ســازی و ســامان دهی فضــای داخلــی، جداســازی 
بخش هــای ســالن مطالعــه و اداری، و نیــز جداســازی بخــش مخــزن از فضــای مــورد اســتفاده مراجعــان، و بهبــود سیســتم 

ســمعی بصری، صــورت پذیرفتــه اســت.

کتابخانــه نبــوده و بخش هــای مختلــف فرهنگســتان را شــامل  گفتنــی اســت ایــن اقدامــات فنــی و عمرانــی، محــدود بــه 
شــده اســت؛ ازجملــه ارتقــای سیســتم ســمعی بصری ســالن همایش هــا از آنالــوگ به دیجیتــال؛ نصب دوربین مداربســته 
در فضاهــای نمایشــگاهی و پیرامونــی فرهنگســتان؛ تعمیــر و تعویــض سیســتم مرکــزی بــرق؛ نصــب و راه انــدازی سیســتم 
کــه همــواره دغدغــه بــزرگ مســئوالن  گنجینــه آثــار هنــری  گالری هــا؛ و در نهایــت بــا ســامان دهی  گرمایــش در  ســرمایش و 
یلــی و ایجــاد محیطــی  گران بهــای هنرهــای تجســمی، بــا قفســه بندی ر امــر بــوده اســت، محیــط نگهــداری ایــن میــراث 

مطلــوب و مناســب از منظــر نگهداشــت فیزیکــی بــه ســطح قابــل قبولــی ارتقــا یافــت.

کــه بــا اســتناد بــه اساســنامه  کاربــردی در جهــت تحقــق اهــداف و وظایفــی اســت  گوشــه ای از اقدامــات  ایــن مــوارد فقــط 
کــه ایــن اقدامــات،  یــم  کشــور، بــر عهــده فرهنگســتان نهــاده شــده اســت. امیدوار مصــوب عالی تریــن شــورای فرهنگــی 
گامــی مؤثــر در ارتقــای جایــگاه هنــر ایران زمیــن، و باعــث بهره منــدی هرچه بیشــتر هنرمنــدان و جامعــه هنــری از دانــش و 

تجربــه و امکانــات موجــود باشــد.

کیوان رحیمی
دبیر فرهنگستان هنر
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الهام الیقی

معاونــت  حمایــت  بــا  فرهنگــی  فناوری هــای  توســعه  ملــی  بنیــاد 
کار و رفــاه اجتماعــی  کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون،  توســعه 
و یونیــدو )ســازمان توســعه صنعتــی ملــل متحــد(، یکشــنبه ششــم 
بهمــن 1398، در تهــران و شــش دفتــر اســتانی افتتــاح شــد. ایــن 
بنیــاد در حمایــت از توســعه فناوری هــای فرهنگــی و پشــتیبانی از 

صنایــع خــالق، فعالیــت می کنــد.

بــا حضــور محمــد شــریعتمداری، وزیــر  ایــن بنیــاد  آییــن افتتــاح 
کار و رفــاه اجتماعــی؛ حجت االســالم والمســلمین هــادی  تعــاون، 
اســماعیلی،  علیرضــا  قضاییــه؛  قــوه  فرهنگــی  معــاون  صادقــی، 
توســعه  فرهنگســتان هنــر؛ عیســی منصــوری، معــاون  سرپرســت 
ــع  ــان، معــاون صنای ــا محمودی کار؛ پوی کارآفرینــی و اشــتغال وزارت 
دســتی؛  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزارت  دســتی 
مجلــس  روابط عمومــی  و  فرهنگــی  مدیــرکل  ک آییــن،  پا پــدرام 
کســب وکار  حوزه هــای  فعــاالن  از  جمعــی  و  اســالمی؛  شــورای 
فرهنگــی فناورانــه، در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد. در ایــن مراســم 
کشــور همچــون  همچنیــن از چنــد دســتاورد نویــن فنــاوری فرهنگــی 

مــوزه مجــازی و پلتفــورم VR و ســامانه AR رونمایــی شــد.

کــرد: رشــد اقتصــادی  محمــد شــریعتمداری در ایــن مراســم اظهــار 
آمــار  اســاس  بــر  باالســت.  بســیار  خــالق  و  فرهنگــی  بخش هــای 
در  اشــتغال  3۰میلیــون  بــه  نزدیــک   ،۲۰13 ســال  در  یونســکو 

افتتاح بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی
۲هــزار  حــدود  و  داشــته  وجــود  فرهنگــی  و  خــالق  صنایــع  حــوزه 
گــردش مالــی در ایــن صنایــع ایجــاد شــده  و ۲۵۰میلیــارد دالر نیــز 
ــا  ــاره آســیا و اقیانوســیه ب ــه ق کــه بیشــترین ســهم آن متعلــق ب اســت 
3۴درصــد ســهم از ارزش افــزوده و 1۲میلیــون و ۷۰۰هــزار نفــر فرصــت 

شــغلی اســت.

وزیــر کار گفــت: در طبقه بنــدی کنفرانــس تجارت و توســعه ســازمان 
ملــل )آنکتــاد( نیــز حجــم اقتصــاد خــالق در ســال ۲۰13 بیــش از 
ناخالــص  تولیــد  از  ۵درصــد  معــادل  و  دالر  ۶۰۰میلیــارد  و  3هــزار 

داخلــی دنیاســت.

او گفــت: میــزان صــادرات محصــوالت و خدمات خالق و فرهنگی 
کشــورهای  کــه ســهم  ــوده  در ســال ۲۰1۵ بیــش از ۵۰9میلیــارد دالر ب
و  توســعه یافته،  کشــورهای  از  بیــش  حــوزه  ایــن  در  درحال توســعه 
معــادل ۲۶۵میلیــارد دالر بــوده اســت. صنایــع خــالق و فرهنگــی 
کســب وکار و فنــاوری اســت و امتیــاز آن نســبت  نقطــه تقاطــع هنــر و 

کمتــر و اشــتغال زایی بیشــتر اســت. بــه صنایــع دیگــر، هزینــه 

شــریعتمداری ادامــه داد: هزینــه ایجــاد هــر شــغل پایــدار در بســیاری 
از رشــته ها بیــش از ۵۰۰میلیــون تومــان اســت، ولــی در حــوزه صنایــع 
فرهنگــی، ایجــاد یــک شــغل بــه حــدود ۷۰میلیــون تومــان هزینــه 

بــرای هــر نفــر نیــاز دارد.



13
98

ان 
مست

، ز
32

ره 
شما

م، 
هار

ل چ
 سا

نر،
ر ه

سفی
ی 

خبر
یه 

شر
ن

3

ــان  ــی، انس ــع فرهنگ ــی صنای ــای اصل ــی از رکن ه ــرد: یک ک ــد  کی او تأ
انســان وجــود دارد،  تــا وقتــی خالقیــت  و  انســان محوری اســت  و 
ایــن  کنــون  ا کــرد.  ثروت آفرینــی  می شــود  نیــز  فرهنــگ  طریــق  از 
یــدادی  کــه بــرای ایجــاد و اجــرای رو کــم اســت  انــگاره در جامعــه حا
فرهنگــی حتمــًا بایــد دولــت هزینــه کنــد؛ ایــن نشــان دهنده یــک خــأ 
ــه  اســت. متکی کــردن برنامه هــا و فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری ب

بودجه هــای دولتــی مانــع از تحقــق ایــن هــدف اســت.

برنامه هــای فرهنگــی در  از  اینکــه بســیاری  بــه  بــا اشــاره  کار  وزیــر 
گفــت: تشــکیل بنیــاد  کشــور بــا حمایــت دولــت انجــام می شــود، 
محکــم  ورود  بــرای  راهــی  فرهنگــی،  فناوری هــای  توســعه  ملــی 
بخــش خصوصــی بــه حــوزه توســعه صنایــع فرهنگــی بــا تمرکــز بــر 

اســت. حــوزه  ایــن  در  نویــن  فناوری هــای  توســعه 

کار و رفــاه اجتماعــی نیــز  کارآفرینــی وزارت تعــاون،  معــاون توســعه 
گفــت: آنچــه امــروز بــا آن مواجهیــم،  در مراســم افتتــاح ایــن بنیــاد 
کــه عقبه هــای  تعــارض فرهنگــی و تمدنــی اســت؛ بــه ایــن معنــا 
تمــدن  بخواهیــم  گــر  ا و  کــرد  نمی تــوان حــذف  را  فرهنگــی  تمــدن 

کنیــم، مواجهــه شــکل می گیــرد. کــم را حــذف  حا

کشــور و اســتفاده نکردن  او بــا اشــاره بــه ظرفیــت تمدنــی و فرهنگــی 
کــه بــرای  گفــت: یکــی از فرصت هــا ایــن اســت  از ایــن ظرفیــت، 
جریان یافتــن در دنیــا بیــن محتــوای فرهنگــی و زمینــه ایــن فرهنــگ، 
کــرده  تفکیــک قائــل شــویم و فنــاوری، ایــن زمینــه را بــرای مــا فراهــم 
ــا بتوانیــم تولیــدات فرهنگــی حاصــل از عقبــه فرهنگــی خــود را در  ت

دنیــا توســعه و جریــان دهیــم.

ملــی  بنیــاد  نقــش  گفــت:  کار  وزارت  کارآفرینــی  توســعه  معــاون 
توســعه فناوری هــای فرهنگــی قطعــًا فعالیــت به عنــوان جایگزینــی 
ــد زمینــه  کدنویســی نیســت؛ بلکــه ایــن بنیــاد بای ــرای نوآفرین هــا و  ب
یگــران، بــا بــروز خالقانــه فعالیت هــای  کنــد تــا باز و فرصــت را فراهــم 

فرهنگــی خــود، شــکوفا شــوند.

انتقــاد از  بــا  نیــز  قــوه قضاییــه،  هــادی صادقــی، معــاون فرهنگــی 
کــه  گفــت: در حالــی  کشــور در حــوزه ایجــاد خالقیــت،  نظــام تربیتــی 
کنیــم،  بایــد در تربیــت جوانــان بــه قــوه خالقیــت بیش ازپیــش توجــه 
ایــن زمینــه ظرفیــت الزم را ایجــاد  متأســفانه نظــام تربیتــی مــا در 

نکــرده و حتــی خالقیت ُکــش هــم بــوده اســت.

گفت: بچه ها تا قبل از رفتن به مدرســه، خالقیت هایشــان بیشــتر  او 
ولــی وقتــی وارد نظــام مدرســه می شــوند خالقیت هایشــان  اســت 

کمرنــگ می شــود یــا از بیــن مــی رود. آنهــا هنرهــای نقاشــی و خــط 
ــترش  گس ــال و  ــت مج ــان فرص ــوای خالقیتش ــی ق ــد، ول ــاد می گیرن ی
جــای  بــه  نوجوانــان  و  جوانــان  تربیــت  بحــث  در  لــذا  نمی یابــد؛ 
تقویــت قــوه عاقلــه یــا محسوســات، بایــد قــوه خالقانــه تقویــت شــود.

پایــه  بــر  کــه  گردشــگری هایی  در  لــزوم ســرمایه گذاری  بــر  صادقــی 
کــرد و بــا  کیــد  کشــور منطبــق شــده باشــد، تأ یســت بوم فرهنگــی  ز
گفــت: مــا در قــوه قضاییــه  اســتقبال از فناوری هــای نویــن ارتباطــی، 
گاهــی و  یــم تــا بتوانیــم بــا ارتقــای ســطح آ بــه »فرصنعــت« نیــاز دار
ارائــه مشــاوره های قضایــی، رفتــار حقوقــی مــردم را توســعه و نیــاز 

کنیــم. جامعــه را بــه خواســته تبدیــل 

امیرحســین اســدی، رئیــس بنیــاد توســعه فناوری هــای فرهنگــی، در 
ــاد، نهــادی خصوصــی و دولتــی  ــن بنی گفــت: ای ادامــه ایــن مراســم 
کــه تعییــن راهبردهــا بــر عهــده دولــت، و اجــرای ایــن راهبردهــا  اســت 
بــا بخــش خصوصــی اســت. بنیــاد موظــف اســت بخــش خصوصــی 
فنــاوری  و  فرهنگــی  تجاری ســازی  و  کنــد  تلفیــق  را  دولتــی  و 

کنــد. فرهنگــی را ایجــاد 

ــات  ــاوری اطالع ــته فن ــر رس ــی، مدی ــده ابطح ــد عب ــن محم همچنی
گفــت: صنایــع خــالق و فرهنگــی در  طــرح تکاپــو، در ایــن مراســم 
کــه  دنیــا درآمدزایــی باالیــی دارد و طیفــی وســیع را شــامل می شــود 
بخشــی از آن شــامل ســینما، تئاتــر، موســیقی، و بخــش دیگــر شــامل 

معمــاری، اســباب بازی و جواهــرآالت اســت.

او بــا اشــاره بــه وضعیــت بــازار محتــوای داخلــی صنایــع خــالق و 
گفــت: بــازار صنایــع خــالق و فرهنگــی  فرهنگــی در ســال 139۷ 
در دنیــا بیــن ۲۲۵۰میلیــارد تــا 3۶۰۰میلیــارد دالر و حجــم صــادرات 
در ایــن حــوزه بیــش از ۵۰۰میلیــارد دالر در ســال ۲۰19 بــرآورد شــده 
کــه ســهم مــا از صــادرات صنایــع خــالق و فرهنگی  اســت. در حالــی 
حــدود ۴۴۰میلیــون دالر و معــادل ۴هــزار میلیــارد تومــان اســت و 
هنــوز نتوانســته ایم بــازار ایــن بخــش را بــه خــود اختصــاص بدهیــم.

در انتهــای ایــن مراســم، توافق نامــه »همــکاری چندجانبــه توســعه 
ملــی  بنیــاد  میــان  فرهنگــی«  فنــاوری  کســب وکارهای  یســت بوم  ز
ــا فرهنگســتان هنــر؛ وزارت تعــاون،  توســعه فناوری هــای فرهنگــی ب
کار و رفــاه اجتماعــی؛ معاونــت فرهنگــی قــوه قضاییــه؛ معاونــت 
کار؛ معاونــت صنایــع دســتی  کارآفرینــی و اشــتغال وزارت  توســعه 
اداره کل  دســتی؛  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزارت 
فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســالمی؛ و دانشــگاه 

ــور، امضــا شــد. پیــام ن
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محبوبه حاجی پروانه

یت های گروه تخصصی معماری و شهرسازی فرهنگستان  سلسله نشست های معماری معاصر مساجد به منظور پیگیری اهداف و مأمور
هنر، با همکاری دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ 
که در ده جلسه با حضور  و همچنین دیگر دستگاه های مرتبط، به موضوع معماری معاصر مساجد می پردازد. این سلسله نشست ها 
استادان و صاحب نظران حوزه های معماری و شهرسازی و میان رشته ای برگزار می شود، با طرح بنیان های نظری آغاز می شود و به معرفی 
گروه تخصصی  نمونه هایی از تجارب موفق و ناموفق معماری معاصر مساجد در کشورهای اسالمی و همچنین معماری ایرانی می پردازد. 
معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر در نظر دارد پس از برگزاری این سلسله نشست ها، بیانیه ای با هم فکری متخصصان تهیه و تدوین 
کند و سپس آن را به منظور سیاست گذاری و سامان دهی وضعیت معماری مساجد، به شورای عالی انقالب فرهنگی و دستگاه های 

مرتبط پیشنهاد دهد.

گزارش نشست های پنجم، ششم و هفتم  گزارش چهار نشست از این سلسله نشست ها منتشر شد. در ادامه  در شماره پیشین سفیر هنر، 
این سلسله نشست ها را می خوانید.

بررسی و تحلیل تجارب، رویكردها و نظریات مرتبط با معماری معاصر مساجد
یکردها و نظریات مرتبط با معماری  نشست پنجم از سلسله نشست های »معماری معاصر مساجد« با عنوان »بررسی و تحلیل تجارب، رو

معاصر مساجد« یکشنبه 8 دی 1398 در فرهنگستان هنر برگزار شد. 

یکردها و نظریات مرتبط با معماری مساجد، به عنوان یکی از کلیدی ترین عناصر سازنده  این نشست  با اهداف بررسی و تحلیل تجارب، رو
شهر ایرانی ــ اسالمی، هم اندیشی با صاحب نظران، و در نهایت تدوین سندی راهنما جهت ارائه به شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران، با دبیری محمدسعید ایزدی برگزار شد. در این نشست، حمید عرفانیان با موضوع »معرفی تجارب و اصول طراحی معماری معاصر 

مسجد« و افشین اخالص پور با موضوع »تمایز نقد معماری شهر امروز ما به بهانه یک مسجد معاصر« به سخنرانی پرداختند.

در ابتدای این نشست محمدسعید ایزدی، دبیر نشست، توضیحی درباره نشست های پیشین داد. سپس حمید عرفانیان، عضو سازمان 
کشور، سخنرانی خود را با موضوع »معرفی تجارب و اصول طراحی معماری معاصر مسجد« با نمایش تصاویری، این گونه  نظام مهندسی 
یکردی حل المسئله ای دارند.  کنیم، این شاخصه ها رو گر شاخصه های معماری ایرانی را بخواهیم دسته بندی  کرد: نخست اینکه ا آغاز 

سلسله نشست های معماری معاصر مساجد 



13
98

ان 
مست

، ز
32

ره 
شما

م، 
هار

ل چ
 سا

نر،
ر ه

سفی
ی 

خبر
یه 

شر
ن

5

دوم، احترام معماری ایرانی به زمان و مکان پروژه ها و استفاده از ظرفیت های آن است. سوم، معماری ایرانی همیشه دنبال ارتباطی با 
پروژه و محیط طبیعی و مصنوع اطرافش است. چهارم، راه حل معمارانه با جریان زندگی مردم و بهره برداران آن انطباق دارد؛ چه از لحاظ 

کالبد مادی. کارکردی و چه از لحاظ منظر و 

اساسًا اصالت و درستی راه حل های معمارانه، تنها ُمعّرف حضور معماران دانا در این پروژه هاست. معماران خود را در پروژه ها نمی دیدند، 
یشه در  بلکه مردم و بهره برداری را در پروژه ها می دیدند. در واقع خودخواهی شخصی معماران در این پروژه ها دیده نمی شود و همه اینها ر

معماری ایرانی دارد.

که معماران با ماّده سروکار دارند، دنبال ابزار می گشتند.  گفت: از آنجایی  او در ادامه سخنان خود با اشاره به ابزارهای معماری ایرانی 
ابزارهای معماران ایرانی دو نوع بوده است؛ ابزارهای فضایی و ابزارهای اجرایی.

در حوزه ابزارهای فضایی، معماران ایرانی از سیالّیِت فضا، پیوستگی فضا، داشتن سلسله مراتب، تباین، سادگی، خوانایی، پویایی، 
طبیعت،  نور،  هندسه مندی،  و  هندسه  نیز  ایرانی  معماران  اجرایی  ابزارهای  می بردند.  بهره  و...  طبیعت  با  هماهنگی  فروتنی،  تداوم، 
گذشته تناسبات معماری ما مبنای هندسی داشته و االن تناسبات ما عددی و جبری است. انتخاب  تکنیک و فناوری بوده است. در 

استفاده از مبانی هندسی و جبری، مهم ترین استراتژی معماری در تعریف خوش افتادگِی بناست.

کارفرمایان  گفت: رابطه صورت و معنا چالشی بسیار جدی بین معماران و  عرفانیان با نگاهی به رابطه معنا و صورت در معماری ایرانی 
است. از نظر من هیچ ارتباطی بین صورت و معنا در پروژه های مادی وجود ندارد؛ به خصوص مساجد. تمامی ارتباط مفروض بین صورت 
کرده ایم. اما علت چیست؟ هندسه دنیای ماده را زمان و مکان شکل  که برای آن ایجاد  و معنا صرفًا نام گذاری و قراردادی ذهنی است 

کنیم. می دهد و دنیای معنا را المکانی و الزمانی؛ این دو قابل جمع نیستند. فقط از راه قرارداد می توانیم اینها را با هم مرتبط 

گرفته است. از نظر او جهان مادی  ذات و جوهره دنیای مادی تغییر و تحول است. اصل حکمت متعالیه مالصدرا بر این موضوع شکل 
یک حرکت است و هیچ ثبوت و ایستایی در پدیده های مادی وجود ندارد. همچنین هیچ درک ثابتی نیز از مفاهیم غیرمادی وجود ندارد.

افشین اخالص پور، عضو انجمن مفاخر معماری ایران، با موضوع »تمایز نقد معماری شهر امروز ما به بهانه یک مسجد معاصر« سخنان 
گرفته است؛ بخش اول، تجربه شخصی من از مساجد محلی، و بخش دوم، درک  کرد: بحث من از دو بخش شکل  خود را این گونه آغاز 
من از معماری امروز و مسجد معاصر. تجربه شخصی من سه بخش دارد؛ تجربه نیمه اول دهه 13۷۰ خورشیدی، تجربه نیمه اول دهه 

138۰ خورشیدی، و سومین تجربه نیمه اول دهه 139۰ خورشیدی است.

که بحث مساجد دولت ساخت یا وزارتخانه دولتی ساخت مطرح می شود. در پایان دهه 13۷۰ خورشیدی،  تجربه نخست، جایی است 
که هم سازوکار، حکومتی و دولتی  کمیته ای فنی بود  کار به شکل  یکرد  سازمان دهی انگیزه و موضوع و تهیه زمین را دولت انجام  داد. رو
که از دید دستاورد نهایی معماری،  کانال دولت انتخاب می شد. در این دوره بیش از پنجاه مسجد ساخته شد  بود و هم طراح، از همان 

که حمایت به شکل بودجه و نظارت، به نقطه آخر نرسید. تجربه ای ناموفق بود. شاید به این دلیل 

که در مقایسه با تجربه اول، تا 9۰درصد محقق شد و تجربه ای  که در نیمه اول دهه 138۰ خورشیدی است، بازسازی بم است  تجربه دوم 
کتورهای سازمان دهی دولت ساخت تجربه اول را دارد، اما به دلیل نظارت دولت تا نقطه پایان، تجربه ای  موفق بود؛ زیرا با اینکه همان فا
موفق بود. دولت در فقدان طرح های مصوب جامع و تحصیلی، حمایتی بیکران داشت و برای شهر بم نوعی طرح سه بعدی آماده می کرد 

که برای به ثمررسیدن طرح های معماری این شهر راهبردی شد.

که مربوط به شروع دهه 139۰ خورشیدی است، درباره مسجدی در فاصله چندکیلومتری در شرق شهر تهران است؛ مسجد  تجربه سوم 
که انتخاب طرح آن، سفارش شده نباشد، اما  گمان می رفت  یشه دار داشت و  باب المراد. این مسجد به ظاهر هیئت امنایی باسابقه و ر
گذر زمان شد. گرفت و ساخت آن دچار  که این مسجد نیز مانند تجربه های اول و دوم در جریان دخالت دولت قرار  مرور زمان نشان داد 
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مرز تقلید و تغییر در معماری مساجد
در ششمین نشست از سلسله نشست های معماری مساجد که روز یکشنبه ۲۲ دی 1398 برگزار شد علی طوسی، عضو کمیته تخصصی 

بررسی طرح های معماری مساجد شهر تهران، با عنوان »مرز تقلید و تغییر در معماری مساجد« سخنرانی کرد.

که در ساخت مسجد، تا چه اندازه باید  که دغدغه ذهنی من بوده، این است  علی طوسی در ابتدای سخنانش گفت: یکی از موضوعاتی 
از معماری گذشته تقلید کرد؟ 1۰۰درصد یا هیچ؟

که تعیین کننده تقلید  او ادامه داد: از خودمان شروع می کنم. در روان شناسی و جامعه شناسی مباحثی درباره تقلید وجود دارد و عواملی 
کنیم و پس از آن، با آموختن دانش و معماری ایرانی و معماری اسالمی شروع  که برای چه باید تقلید  است. این روان شناسی خود ماست 
را توسعه  کنیم و در ادامه احساس پیوستگی خود با جهانی بزرگ تر و اجتماعی  کنیم. در واقع بعضی ارزش ها و باورها را درونی سازی 

دهیم.

تقلید  تقویت کننده  بزرگ تر است. عامل دیگر،  با جهان اجتماعی  ایجاد می شود، احساس پیوستگی  ما  که در  اولین حسی  گفت:  او 
که از فضایی  است. ما باید از تأیید عمومی و تقویت کننده های اجتماعی بهره مند شویم؛ مانند تأیید و تحسین معماران دیگر و افرادی 
از نمازگزاران  که برای جمعی  یم. زمانی  که به آن تعلق دار یم بهره بردارند. موضوع دیگر، پذیرفته شدن در جامعه ای است  که ما می ساز

یم، باید آنها بتوانند ما را بپذیرند. بخواهیم مسجدی بساز

یم،  می رو کجا  به  که  مضطربیم  دائمًا  کنیم،  نوآوری  بخواهیم  ما  وقتی  است.  اضطراب  کاهش  دیگر،  موضوع  داد:  ادامه  پژوهشگر  این 
کارها را انجام می دهیم؛ چون احساس می کنیم در جایی محکم پا  ولی وقتی از سنتی تقلید می کنیم، آرامش می یابیم و خیلی راحت تر 

گذاشته ایم.

یش، تقلید می کند تا شبیه به الگوهایی باشد؛ مثاًل شبیه به نادر اردالن یا  کسی از ما بنا بر آرزو که هر  او ادامه داد: موضوع دیگر این است 
کارفرماست؛ برای اینکه به شهرت یا قدرت  یم. موضوع دیگر اقناع  ی می آور که به تقلیدکردن رو لرزاده یا... . به خاطر این شباهت است 

یا خواسته دیگری برسیم، دست به تقلید می زنیم.

که  ما به سبب آن دست به تقلید می زنیم، برانگیختن عاطفی است و اینکه از شکل ها و فرم های  طوسی در ادامه توضیح داد: عامل دیگر 
یم؛ یعنی از قابلیت  که در مخاطب ایجاد می شود، تصوراتی وسیع تر در ذهن  مخاطب پدید آور کنیم تا با تصویرهایی ذهنی  آشنا استفاده 

تأثیر هنر گذشته می خواهیم تأثیری جدید در مخاطب ایجاد کنیم.

که با این موضوع، احساس رضایت مندی و  کالبد آن است؛ یعنی ایجاد حس تعلق  کسب هویت و معنابخشی به  گفت: موضوع آخر  او 
استقالل و آرامش در فضای معماری ایجاد می شود. از نمادها و نشانه ها برای برانگیختن خاطرات استفاده می کنیم و بعد تداعی های 
که داشت، خرده هویت ها را  ذهنی، مخاطب را در حسی آشنا و در پیوستگی با مکان قرار می دهد. معماری مدرن با ادعای جهانی ای 
که برای خود هویتی جدید  گذشت زمان می بینیم تقابلی ایجاد شده و همه در مناطق مختلف به دنبال این اند  که با  نادیده می گرفت 

کنند. تعریف 

کارها  کنیم. این تقلید را در  گذشته تقلید  که از معماری  کردن این هویت یافتیم این بود  که برای پیدا گفت: یکی از راه هایی  او در پایان 
از  که  کسانی  از  را می کردند. یکی  کار  بزرگ این  و  انجام دادیم. معماران معروف  را  نادر، درجات مختلف آن  می بینیم؛ جز در مواردی 
که از نمونه های مساجدی  گذشته تقلید می کرد، لرزاده بوده  معماری 
کار کرده مسجد شهدا بوده است که سعی کرده در آن از معماری  که 

کند. سنتی استفاده 

علی طوسی سخنرانی خود را با نمایش تصاویری از مساجد مختلف 
رعایت نکردن  و  مسجد  هر  ساخت  تفاوت های  به  پرداختن  و 

داد. پایان  آنها  ساخت  درست  روش های 

 بررسی تجربه مسابقه مسجد دانشگاه جیرفت
هفتمین نشست از سلسله نشست های معماری معاصر مساجد با 
موضوع »بررسی تجربه مسابقه مسجد دانشگاه جیرفت« یکشنبه ۶ 

بهمن 1398، ساعت 1۶، برگزار شد.

در این نشست، که مانند نشست های پیشین، محمدسعید ایزدی، 
دبیری آن را بر عهده داشت، هومن باالزاده، سید نوید امامی، علی 
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کردند. شریعتی و افشین محمودی سخنرانی 

گروهش را  سخنران بخش اول نشست، هومن باالزاده، معمار و طراح داخلی بود. او با عطف سخنانش به مسابقه، حاصل تالش خود و 
به سمع و بصر حاضران رسانید.

ـــ و در این مجال مشخصًا دانشگاه جیرفتــــ چگونه موضعی  او در ابتدا گفت که مسجد به طور کلی در ارتباط با یک موقعیت دانشگاهیـ 
می تواند داشته باشد.

او همچنین تالش خود را در ایجاد این طرح بر پایه یک بیان و یک برخورد جدید، با تکیه بر عناصری چون شبستان و صحن و نحوه 
پروژه توضیحاتی داد. ادامه درباره استخوان بندی پالن  و در  کرد  و فضاها، تشریح  و عملکردها  هندسه طراحی شده 

گفت: خدمات احتمالی پروژه، با تکیه بر نحوه برخورد فضایی مذهبی با فضایی آموزشی، برای ما حائز اهمیت بود و  باالزاده همچنین 
که صرف می شود، استفاده بیشتری از فضا ببریم. که چگونه می شود با درنظرگرفتن هزینه ای  به این مهم فکر شد 

کرد و سخنانش را  گروه به عنوان سرمشق یاد  گذشته  کلی را توضیح داد و از توجه به تجربه های  این طراح، هندسه استفاده شده در پالن 
کرد. گرفته شد تا از مصالح یکسان استفاده شود، تمام  که در پروژه مذکور تصمیم  با این مطلب 

گذشته چه  تجربیات  در  اینکه  و  تعریف مجدد معماری  با  که  بود  این نشست  و طراح داخلی، سخنران بخش دوم  شریعتی، معمار 
کرد. آغاز  را  کرده اند، سخن خود 

کارفرما اصرار  کم برنامه )پروژه( به زمین بود و همین طور اینکه  که برای ما مهم و همچنین جالب بود، نسبت  کرد: در ابتدا چیزی  او عنوان 
داشت تا این پروژه به یکی از ورودی های اصلی دانشگاه تبدیل شود.

او با توضیحاتی مفّصل درباره مبانی فکری گروه طراح پروژه و مهم جلوه دادن مسئله زمین، گفت: برای ما چگونگی مواجهه با زمین خیلی 
مهم بود و اینکه از قابلیت آن چگونه می توان بهره برد؛ به نحوی که به جای افزودن، با کم کردن زمین به هدف مطلوب برسیم.

کم کردن زمین طراحی شده اند، توضیح داد: این نوع نگاه را  یکرد، یعنی  که با این رو گذشته  این معمار جوان با اشاراتی به معماری های 
گرفتیم تا زمین دوم را  کردیم. اقلیم ها و فضاها را در نظر  »آزادکردن زمین« می نامند و ما این نحوه فکر را در سه پروژه دیگرمان نیز استفاده 

کنیم. ایجاد 

یخی انباشته از نحوه طراحی مساجد مواجه می شویم. یکی از این قرائت ها  او همچنین گفت: طبیعتًا با سفارش طراحی مسجد، ما با تار
گونه معماری از سیری تکمیل کننده تشکیل شده و دارای یک نقطه اوج است. خیلی از معماران این گونه فکر  که این  می تواند این باشد 
که  گنبد صفوی و بهترین ایوان را تناسبات ایوان ایلخانی می دانند. قرائت دیگر می تواند این باشد  گنبد را  می کنند؛ برای مثال بهترین 

اینها را می توان همانند موزاییک های پشت سر هم دید.

کرد و دیدگاهی  بعضی از مناسبات فعال شده و به پختگی رسیده است و بعضی دیگر جا مانده و می شود با رجوع دوباره، آنها را فعال 
کرد. جدید از آنها استخراج 

که ما در پی جواب آن با طرحمان  کرد: سؤالی  ک نوع معماری آن، اذعان  این طراح با اشاراتی به معماری سمنان و قزوین و توضیح ادرا
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کند؟ که آیا نحوه تعامل این بنا با دیگر عناصر )همچون باغ و زمین( می تواند برای ما فکری جدید برای طرحی نو ایجاد  بودیم این بود 

کرد.  که چگونه برای ایده اش از طراحی این تابلو استفاده  گرنیکای پیکاسو را محور قرار داد و توضیح داد  شریعتی برای جواب، تابلوی 
کرد. آیا در بازگشت به این  کنارهم چیدن فیگورهای از قبل طراحی شده، معنا و مفهومی جدید خلق  ی هم گذاشتن و  که با رو تابلویی 

یم، به فکر و نگاهی جدید برسیم؟ ی هم گذاشتن آنها می توانیم به جای اینکه فقط سراغ معماری مسجد برو گونه های ایرانی، ما با رو

او در انتهای صحبت هایش به بررسی نمای پروژه پرداخت.

که به جز مسئله عبادت،  سخنران بعدی سیدنوید امامی، معمار و طراح، با اشاره به جذابیت مسجد دانشگاهی و اهمیت این مسئله 
کرد: مسئله مهم برای ما نحوه بهره وری بیشتر و جذب مخاطبان بیشتر و  به موضوعات مرتبط هم پرداخته اند، بحثش را این گونه آغاز 

که محور بروز و ظهور مسائل فرهنگی و همچنین قلب تپنده دانشگاه است. همچنین درگیرکردن آنها با این فضا بود 

که چگونه  گفت: سؤال اصلی پروژه این بود  کثری از زمان،  یکردشان نسبت به صرف بودجه و هزینه و استفاده حدا امامی با اشاراتی به رو
می توان کارکردها و کاربری های جذاب و مکمل را به پروژه اضافه کرد؛ بدون اینکه به شأن معنوی مسجد و یادمان شهدا خدشه وارد شود.

دلیل  و  پروژه  هدف  و  کار  روند  درباره  همچنین  و  داد  شرح  را  ساخت وساز  نحوه  و  مجموعه  سایت پالن  سخنانش،  جمع بندی  در  او 
داد. توضیحاتی  پروژه  در  به کاررفته  مواد  از  استفاده 

که در دو  سخنرانان بعدی، آقایان افشین محمودی، مهندس معمار، و رضا افهمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، بودند 
کردند. در قسمت نخست به بازتعریف معماری و ذهنیت معماران پرداخته شد و ایشان چگونگی  بخش سخنانشان را به حضار عرضه 

شکل گیری اندیشه معماری خود را شرح دادند.

در ابتدای سخنان ایشان بیان شد که معماری یک مفهوم است که در ادوار تغییر کرده و سبک ها بر آن گذشته و تغییراتی در زمینه نگاه ها 
که معماری در تمام این مراحل  که نگاه و جوهره ای در پشت همه آنها وجود دارد، خواهیم دانست  گر بپذیریم  در آن ایجاد شده است. ا

کرده است. پیراسته تر شده و مدام روش های ابطال گرایانه را از خود دور 

گفتند: ما به دنبال نوعی از معماری  که اولین مسئله مهم برای ما زمان و معماری زمان بند بوده،  این دو مهندس معمار با ذکر این مطلب 
کند؛ و اینکه چطور در طراحی های معماری ما، افراد در زمان های متفاوت می توانند با  که در عرصه های مختلف زمانی تغییر پیدا  بودیم 

کنیم. که در این پروژه، نوعی خالصه گرایی لحاظ  آن ارتباط داشته باشند. ما در پی آن بودیم 

کلیتی از پروژه ارائه داده شد. ایشان بر ارتباط محورهای سایت و دغدغه  در قسمت دوم سخنان این دو معمار، با نمایش چند تصویر، 
یخی  که تداوم تار کنیم تا بتوانیم به بیانی درست  کردند و یادآور شدند: باید فرم ها را پاالیش و آنها را مدام روزآمد  کید  گذشته تأ معماری 

را در دل خود دارد، دست یابیم.

که این گونه به آن پرداختند:  یخی و فضاهای معنوی بود  کردند، بحث ورود به فضاهای تار که محمودی و افهمی بدان اشاره  نکته دیگری 
این ورود نکاتی مهم در دل خود دارد؛ آن عنصر رازآلودی که حس معنویت را در پی دارد و در بدو ورود به این فضاها با آن مواجه می شویم. 

کنیم. که بتوانیم این عنصر را در طرحمان تقویت  این برای ما مهم بود 

کید بر مفاهیم ضمنی که در پروژه گنجانده شده بود و همچنین اشاره به نحوه دسترسی همه قشرها به مسجد،  توضیحات کلی پروژه با تأ
آخرین موضوعاتی بود که این طراحان برای جمع بندی بحثشان بدان پرداختند.
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بررسی ترانه ها و آوازهای ایرانیان آسیای مرکزی 
ایرانیــان  آوازهــای  و  ترانه هــا  بــا عنــوان  پژوهشــکده هنــر، نشســتی 
ــا حضــور محمــد  ــا دهــم میــالدی( ب آســیای مرکــزی )از ســده ســوم ت
شکری فومشــی، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه ادیــان و مذاهــب، 

کــرد. عصــر سه شــنبه 1۵ بهمــن 1398 برگــزار 
از  کشف شــده  قطعه دســتنویس های  دربــاره  شکری فومشــی 
برمی آیــد  دســتنویس ها  ایــن  از  کــه  اطالعاتــی  و  تورفــان  مانویــاِن 
از  قطعه دســتنویس هایی  بیســتم  قــرن  اوایــل  »در  گفــت:  چنیــن 
کــه بعضــی از آنهــا  کشــف شــد  جماعــت مانــوی در تورفــاِن چیــن 
نغمــه، ترانــه و آواز بودنــد. قطعه دســتنویس های مجموعــه تورفــان از 
ــیای  ــاِن آس ــاهای مانوی کلیس ــا و  ــی در دیره ــای به خصوص نیایش ه
گروه هــای  کــه به صــورت ترانــه و آواز در قالــب  مرکــزی حکایــت دارنــد 

نواختــه می شــده اند.« و  و دســته های همســرایان خوانــده  ُکــر 
گفتــه ســخنران ایــن نشســت، بیــش از 1۷8 قطعــه آوازی در  ــه  بنــا ب
تورفــان بــه دســت آمــده اســت. ایــن دســته از متــون جــزو قدیم تریــن 
آوازهــای  مــا در شــناخت  تنهــا مــدارک  و  منابــع موســیقی جهــان 
کــه  کلیســایی مانــوی  مذهبــی مانویــان به شــمار می رونــد. ترانه هــای 
ــی از  ــروه و جمع گ ــر  ــراِه رهب ــه هم ــف ب ــادی مختل ــن های عب در جش
ــر( به صــورت آهنگیــن خوانــده می شــده، تــا حــدودی  همســرایان )ُک

کنیــم. ــوع و ســاختار ایــن آواز هــا را روشــن  ــه مــا اجــازه می دهنــد ن ب
کــه از طریــق متــون بازمانــده ممکــن اســت، مــا می توانیــم  تــا آنجــا 
نظــام  نوعــی  از  کیــش مانــوی  کــه  بــه طــور مســتند، نشــان  دهیــم 
کــه ممکــن اســت در بعضــی وجوه  موســیقایی خاصــی بهــره می بــرده 
بی شــباهت بــه ســاختار و نظــام موســیقایی َمندایی هــا و مســیحیان 
و  شبه نت نویســی  کــه  می دهنــد  نشــان  متــون  ایــن  باشــد.  نبــوده 
کــه بــا کمــک حــروف الفبــای مانوی نشــان  طراحــی ملــودی مانویــان، 
داده شــده، چگونــه بــوده اســت. پی بــردن بــه نحــوه شبه نت نویســِی 
گــر عالیــم موجــود در متــون تورفــان را بتــوان  موســیقی داناِن مانــوی )ا
یــکاِل  بــه روشــن کردِن فرمــول موز ُنــت خوانــد( به راســتی می توانــد 
و  »ِبمــا«  چــون  بزرگــی  جشــن های  در  مانــوی  مذهبــی  آوازهــای 
کنــد. متــون  کمکــی بــزرگ  برنامه هایــی آیینــی ماننــد »طعــام ربانــی« 

ی اشــعار تدویــن می شــده اند. آوازی از رو
گفــت: بعضــی متــون  شکری فومشــی دربــاره زبــان ایــن متــون آوازی 
آوازی مانــوی بــه دو زبــان ایرانــی میانــه غربــی، یعنــی فارســی میانــه و 
گاهــی  کلیســاهای مانــوی، نیایش هــا  پارتــی، تصنیــف شــده اند. در 
گاهــی بــه شــکل  بــا ســازهای مختلــف بــه صــورت آواز ســراییده و 
مناجــات تــالوت می شــده اســت. در هــر دو شــکل، نیایش هایــی 
همراهــی  خروشــخوان  بــا  می بایســت  مؤمنــان  کــه  داشــته  وجــود 
کــه او بیتــی یــا بیت هایــی را می خوانــده و  می کردنــد؛ بدیــن نحــو 
ــا اینکــه اســاس نظــم  ــدان پاســخ می گفتنــد. ب حضــار می بایســت ب
کوشــش  شــعر مانــوی تــا حــدود بســیاری پشــت پــرده ابهــام قــرار دارد، 
ی  کــه از رو ــرای به نمایش گذاشــتِن مشــخصه های متــون آوازی  مــا ب
اشــعار تصنیــف شــده اند، قطعــًا بی ثمــر نخواهــد بــود. شــاید همیــن 

ی مطالعــات مربــوط بــه اشــعار مانــوی  یچــه ای نــو بــه رو متــون در
بگشــایند؛ از ایــن رو، در اینجــا می کوشــیم مهم تریــن مشــخصه های 

متــون آوازی را نشــان دهیــم.
گفتــه ســخنران نشســت، هــر پــاره آوازی دارای دو بخــش بــوده  بنــا بــه 
کوچــک تقســیم  ــاره  کــه بــه چنــد پ اســت: بخــش اول، متــن اصلــی 
کــه بــا مرّکــب  می شــده و هــر یــک از ایــن پاره هــا عنوانــی فرعــی داشــته 
ســرخ نوشــته می شــده اســت. بخــش دوم، متــن آوازِی هــر یــک از آن 
کــه بالفاصلــه ذیــل آنهــا می آمــده اســت. بــرای تصنیــف یــک  پاره هــا 
پــاره آوازی دســت کم ســه مؤلفــه اصلــی مــد نظــر قــرار می گرفتــه تــا بــا 
گــون به صــورت آواز  گونا ــا ســازهای  کمــک آنهــا بتــوان یــک متــن را ب
کمــک خطــوط تیــره بــه هجا هــای مختلــف  خوانــد: الــف. واژه هــا بــا 
کــه »الــف«  ــه انتهــای هــر یــک از هجا هــا وا ــه می شــدند؛ ب. ب تجزی
)ʾ( افــزوده می شــد؛ ج. میــان هــر یــک از هجا هــای تفکیک شــده 
از  یکــی  می شــد.  افــزوده   YGGʾ یــا   YGʾ موســیقایی  هجــای 
و  ضرب آهنگ هــا  تنظیــم  می بایســت  هجــا  ایــن  عملکردهــای 

ــوده باشــد. ُکنتراســت در آواز ب
گفــت:  از طریــق  گــروه هنــر شــرِق پژوهشــکده هنــر در ادامــه  عضــو 
متــون ایرانــی میانــه مانــوی از وجــود بعضــی ســازها میــان جماعــت 
مانویــان آســیای مرکــزی باخبریــم؛ ماننــد بربــط یــا عــود، نــی، چنــگ، 
و شــیپور. معــدودی از مینیاتورهــای مانــوی بعضــی از ایــن ســازها 
کــه در حــال  را در دســت های نوازنــدگان مانــوی نشــان می دهنــد 
چیــزی  مانــوی  موســیقایی  دســتگاه های  نــام  از  مــا  نواختن انــد. 
را  مختلفشــان  آوازهــای   آنــان  یقیــن،  و  قطــع  بــه  امــا  نمی دانیــم، 
میانــه  فارســی  شــاید  می نواخته انــد.  مختلفــی  دســتگاه های  در 
»پنج خــزان« مذکــور در یکــی از قطعــات مانــوی بــه نــام یــک دســتگاه 

آوازی اشــاره داشــته باشــد.

مستوره اردالن کردستانی شاعر قرن 13
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گفت وگو با سید مهدی حسینی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر 

نسخه نفیس خمسه نظامی
 دارای تشعیری بی نظیر است

الهام الیقی

ــت.  ــده اس ــق ش ــیاری خل ــری بس ــی و هن ــار ادب ــه آن، آث ــر پای ــه ب ک ــت  ــی اس ــار ادب فارس ــمندترین آث ــی از ارزش ــوی یک گنج ــی  ــه نظام خمس
فرهنگســتان هنــر در نظــر دارد بــه  منظــور بررســی و تحلیــل تأثیــر منظومه هــای نظامــی بــر انــواع هنــر، همایــش »خمســه نگاری، بازنمــود خمســه 
گنجــوی،  کنــد. بنــا بــود فرهنگســتان هنــر ایــن همایــش را ۲1 اســفند 1398، همزمــان بــا بزرگداشــت حکیــم نظامــی  نظامــی در هنــر« را برگــزار 

کرونــا بــه تعویــق افتــاد. کــه ایــن برنامــه بــه علــت شــیوع بیمــاری همه گیــر  کنــد  برگــزار 

کامــل نســخه نفیــس و ارزشــمند خمســه نظامــی، معــروف بــه خمســه شاه طهماســبی  قــرار اســت در ایــن همایــش بــرای نخســتین بــار از متــن 
گفت وگــو نشســتیم: کــه دربــاره ایــن اثــر بــا ســیدمهدی حســینی، عضــو شــورای علمــی همایــش مذکــور، بــه  رونمایــی شــود 

کتابخانــه بریتانیــا  کــه نســخه نفیســی از خمســه نظامــی را فرهنگســتان هنــر، بــر اســاس نســخه خمســه مربــوط بــه  بــر اســاس اعــام قبلــی بناســت 
منتشــر کنــد. ایــن نســخه مثل شــاهنامه شاه طهماســبی اصالــت و ارزش 

باالیــی دارد. دربــاره ایــن نســخه و مراحــل تهیــه و تأییــدش بفرماییــد.
کــه بــه بیشــترین دفعــات  بعــد از شــاهنامه فردوســی مهم تریــن متنــی 
ــم  ــر حکی ــی اث ــه نظام ــت، خمس ــده اس ــری ش ــی و نگارگ خوش نویس
گنجــوی از شــعرای نامــدار قــرن ششــم هجــری قمــری اســت.  نظامــی 
ایــن اثــر بی نظیــر را فرهنگســتان هنــر ایــران، در ابعــاد یک به یــک، 
کتابخانــه بریتانیــا  کــه در  بــا چــاپ عالــی و ماننــد نســخه اصلــی، 
شــاهد  بــه زودی  و  دارد  انتشــار  دســت  در  می شــود،  نگهــداری 

رونمایــی آن خواهیــم بــود.

ــه  ــتن آن از چ ــت و در نوش ــد اس ــدام هنرمن ک کار  ــر،  ــن اث ــن ای ــت مت کتاب
شــیوه خوش نویســی ویــژه ای بهــره بــرده اســت؟

ایــن اثــر در دوره هــای مظفــری و تیموری و دیگر دوره ها خوش نویســی 
و نگارگــری شــده اســت، ولــی مهم تریــن و باارزش تریــن نمونــه آن، 
 9۴9 تــا   9۴۵ ســال های  بیــن  کــه  اســت  شاه طهماســبی  خمســه 
هجــری قمــری، در تبریــز تولیــد شــده و شــاه محمــود نیشــابوری، 
ــتعلیق آن را  ــای نس ــط زیب ــه خ ــوی، ب ــدار دوره صف ــس نام خوش نوی

کــرده اســت. کتابــت 
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نگاره های این نسخه اثر کدام هنرمندان و در چه سبک و شیوه هنری است؟
در نگارگــری ایــن اثــر عظیــم، بزرگ تریــن هنرمنــدان مشــهور مکتــب تبریــز ۲، ماننــد ســلطان محمــد، آقــا میــرک، میــر مصــور، میــر ســید علــی، 
میــرزا علــی و مظفــر علــی ســهیم بوده انــد، امــا مشــخص نیســت چــرا فضــای ســه بــرگ از ایــن خمســه بی نظیــر، بــدون نــگاره بــه جــای مانــده 

کــرد. کــه البتــه بعدهــا، محمــد زمــان در مکتــب نگارگــری اصفهــان در ســال 1۰8۶ هجــری قمــری، آن را نگارگــری  اســت 

آیــا پیــش از ایــن، پژوهشــی روی ایــن اثــر اســطوره ای مكتــوب ایرانــی انجــام شــده اســت؟ وجــه تمایــز نســخه در دســت چــاپ فعلــی بــا آثــار قبلــی 
در چیســت؟

بــه انجــام  کتــاب  ی ایــن  کنبــی3 و بســیاری دیگــر، پژوهش هایــی رو کــری ولــش1، الینــور ســیمز۲، شــیال  پژوهشــگرانی نظیــر اســتوارت 
اســت. نشــده  و منتشــر  و یکپارچــه چــاپ  کامــل  به صــورت  کتــاب  کل  ولــی هیــچ گاه  رســانده اند، 

از ویژگی های تزیینی این اثر و روش و فن به کاررفته در آن و شاخصه های تمایز آن با دیگر نمونه  های تزیینی و تشعیر برایمان بگویید.
ایــن نســخه دارای تشــعیری بی نظیــر اســت. از ویژگی هــای ایــن شــاهکار عظیــم هنــری، عــالوه بــر نگاره هــای اســتثنایی، تشــعیر همــه 

کنــون در هیــچ اثــری از آثــار دوره هــای مختلــف فرهنــگ تصویــری ایــران شــاهد آن نبوده ایــم.  کــه تا صفحــات آن اســت 

آیا در این اثر ارزشمند، تمام داستان های خمسه نگارگری شده است؟ 
کرده اند و تمامی اشعار مصور نشده است.  در این اثر منتخبی از اشعار را هنرمندان ممتاز مکتب تبریز ۲، نگارگری 

از نظر کیفیت نگارگری، شاهنامه شاه طهماسبی را می توان با این کتاب مقایسه کرد؟
کردنــد. نگاره هــا بــه همــان  کــه شــاهنامه شاه طهماســبی را مصــور ســاختند، خمســه شاه طهماســبی را نیــز نگارگــری  همــان هنرمندانــی 
کیفیــت عالــِی نگاره هــای شــاهنامه شاه طهماســبی اســت، امــا تعــداد آثــار قابــل مقایســه نیســت؛ تعــداد نگاره هــای خمســه شاه طهماســبی 

1۷ مجلــس، ولــی تعــداد نگاره هــای شــاهنامه شاه طهماســبی ۲۵8 مجلــس اســت.

1. Stuart Cary Welch
2. Eleanor Sims
3. Sheila R. Canby
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رزا ضرابی1

تغییــر و تحــول ارزش هــا و ســاختارهای اجتماعــی و بهره گیــری طیــف گســترده ای از جامعــه از خدمــات در فضــای مجــازی، امــروزه توقعــات 
کتابخانه هــا  کارکــرد  کتابخانــه ای تغییــر داده و بــه تبــع آن چگونگــی  جامعــه پژوهشــی و ذائقــه اطالعاتــی پژوهشــگران را نســبت بــه خدمــات 
ــظ  ــن حف ــور، ضم کش ــری  ــرح هن ــای مط کتابخانه ه ــی از  ــوان یک ــر، به عن ــتان هن ــی فرهنگس ــه تخصص کتابخان ــت.  ــده اس ــول ش ــار تح دچ
کــردن  کتــاب و نشــریه و پایان نامــه اســت، و نیــز مهیا گنجینــه ای بالــغ بــر 1۰۰هــزار عنــوان  کــه  کتابخانــه تخصصــی  و صیانــت مجموعــه 
کتابخانــه  فضایــی آرام و مناســب بــرای مطالعــه و تحقیــق و پژوهــش، در نظــر دارد همــگام بــا تحــوالت روز جامعــه، در بخش هــای مختلــف 

کنــد. و سیاســت های اطالع رســانی خــود بازنگــری و نحــوه ارائــه اطالعــات را روزآمــد 

ــا امــواج رادیویــی۲، بــه  ــا بهره گیــری از فنــاوری بازشناســی ب کتــاب ب ــا راه انــدازی ســامانه امانــت خــودکار در بخــش امانــت  ایــن مجموعــه ب
کتابخانــه  گماشــته و اقــدام بــه تحوالتــی در ســاختار فیزیکــی و محتوایــی  خدمات رســانی بــه جامعــه پژوهشــگران و هنرجویــان همــت 
فراهــم آوری اطالعــات در  و  بهینه ســازی روش هــا  کتابخانــه،  روزآمدکــردن فضــای داخلــی  اســت.  کــرده  فرهنگســتان هنــر  تخصصــی 
کــه آغــاز شــده و در حــال  کتابخانــه دیجیتــال فرهنگســتان هنــر، از جملــه اقداماتــی اســت  بخش هــای آرشــیو و راه انــدازی و بهره بــرداری از 

انجــام اســت.

بازسازی فضای داخلی کتابخانه
کــه با تخصیص  فضــای کتابخانــه تخصصــی بــا تــالش مســئوالن کتابخانــه و فرهنگســتان هنــر در پاییــز 1398 بازطراحــی شــد. در ایــن اقدام 

کتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر 1. مدیر 
2.  RFID

 

کتابخانه و مرکز اسناد منابع هنری 
فرهنگستان هنر 
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گرفــت، بــا بررســی ها و نیازســنجی  های انجام شــده اقداماتــی همچــون  بودجــه و همــکاری بخش هــای مختلــف فرهنگســتان هنــر صــورت 
ــه به خصــوص  کتابخان طراحــی، ســفارش، ســاخت و نصــب پارتیشــن های مناســب به منظــور متعادل کــردن دمــای بخش  هــای مختلــف 
کتابخانــه و در نهایــت ایجــاد فضایــی آرام بــرای مطالعــه، بــه مرحلــه انجــام رســید. ســالن مطالعــه و نشــریات، جداســازی بخش هــای اداری 

گــروه بخــش فنــی صــورت داد و  کتابخانــه بــرای اجراشــدن ایــن طــرح، بــه مــدت یــک مــاه )آذر 1398( تعطیــل شــد. عملیــات بازســازی را 
کتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان هنــر پــس از آماده  ســازی، راه  انــدازی و چیدمــان جدیــد، از 3۰ آذر 1398 بازگشــایی شــد و فعالیــت خــود 

گرفــت. را از ســر 

کتابخانــه بــرای همگام بــودن بــا تحــوالت جدیــد بایــد بــه ســمت اطالع رســانی و خدمات دهــی روِز  گفتــه شــد  کــه پیش تــر  همان طــور 
کنــد. بــه همیــن منظــور بیشــترین و مهم تریــن فعالیــت و دغدغــه ایــن مجموعــه، بهینه ســازی روش هــا و  ــا ابزارهــای نویــن حرکــت  دنیــا و ب

کتابخانــه دیجیتــال بــوده اســت. فراهــم آوری اطالعــات در بخش هــای آرشــیو و راه انــدازی و بهره بــرداری از 

آرشیو مرکز اسناد
کتابخانــه و مرکــز اســناد و منابــع هنــری فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران تمامــی اقدامــات مرتبــط بــا انتقــال اســناد و مــدارک 
کــرده اســت. در ایــن طــرح بایــد تمامــی اســناد فرهنگســتان هنــر در بخــش آرشــیو حفــظ  تولیدشــده در طــی ســال های اخیــر را بــه آرشــیو آغــاز 
شــوند. ایــن عملیــات شــامل فهرست نویســی اســناد و مــدارک، بازبینــی و بازشــنوی، ذخیره ســازی بــا باالتریــن فرمــت و آماده ســازی آن 
کتابخانــه دیجیتــال، به طــور مــوازی امــکان بهره بــرداری  یجــی اطالعــات بــه پایــگاه  جهــت ارائــه بــه مخاطــب اســت و همزمــان بــا انتقــال تدر

از آن در فضــای مجــازی بــرای همــگان نیــز مهیــا خواهــد شــد.
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یدادهــای  کتــاب الکترونیــک فارســی و التیــن، فیلــم فارســی و التیــن، و رو گرافیکــی، لــوح فشــرده فارســی و التیــن،  موســیقی، عکــس و آثــار 
ی بیــش از 1۵۰۰ فایــل  کــه در حــال حاضــر حــاو کــه در بخــش آرشــیو نگهــداری می شــوند  فرهنگســتان هنــر، از جملــه اســنادی اســت 
کتــاب الکترونیــک فارســی  گرافیکــی، نزدیــک بــه 8۰۰ لــوح فشــرده فارســی و التیــن، نزدیــک بــه ۶هــزار  موســیقایی، افــزون بــر ۴۰۰ عکــس و آثــار 

یدادهــای برگزارشــده در فرهنگســتان هنــر اســت. و التیــن، و حــدود ۴۰۰ نســخه از رو

کرونــا و تعطیلــی اجبــاری، همــه  کتابخانــه و مرکــز اســناد فرهنگســتان هنــر بــا توجــه بــه اوضــاع و شــرایط ایجادشــده بــه علــت شــیوع بیمــاری 
کــرده و در تــالش اســت بــا ایجــاد زمینه هــای مناســب و پشــتیبانی ایــن  کتابخانــه دیجتــال متمرکــز  فعالیت هــای خــود را حــول محــور آرشــیو و 

دو بخــش، قدمــی در راه تأمیــن اطالعــات جامعــه هنــری ایــران در فضــای مجــازی بــردارد.

کتابخانه دیجیتال فرهنگستان هنر
یابــی اطالعــات و مهم تــر  حجــم عظیــم اطالعــات تولیدشــده در فرهنگســتان هنــر و ضعف هــای ناشــی از  نقصــان  ابزارهــای جســت وجو و باز
از همــه، مســائل مرتبــط بــا ذخیــره و ســازمان دهی اطالعــات، همــواره موانــع دســتیابی ســریع و یکپارچــه بــه مـــحتوای اطالعاتــی مــورد نیــاز 
ــه  ک ــا ایــن امیــد  ــه دیجیتــال شــد. ب کتابخان ــدازی  ــرای ایجــاد و راه ان ــزه ب ــر مهم تریــن انگی ــه ایــن ام ک ــد  جامعــه هنــری و پژوهشــگران بوده ان
ی اطالعاتــی، به ســهولت در  یــدادی در فرهنگســتان و یــا هــر مــاده و منبــع حــاو کتــاب یــا عکســی از رو جایابــی محتویاتــی چــون نوشــته های 

پژوهش  هــای علمــی و هنــری مخاطبــان قابــل دســترس باشــد.

کاســتی ها، از ابتــدای ســال 1398 راه انــدازی شــد.  کتابخانــه دیجیتــال فرهنگســتان هنــر پــس از ماه هــا بررســی قوانیــن و ســنجش مزایــا و 
کتابخانــه دیجیتــال بــا اهــداف و رویکردهــای جدیــد، ســازمان دهی و فهرست نویســی همــه تولیدات فرهنگســتان هنــر را ســرلوحه و اولویت کار 
خــود قــرار داد. ایــن منابــع شــامل کتاب هــای انتشــارات متــن و انتشــارات پژوهشــکده، مقــاالت نشــریات، عکس هــا و پوســترهای رویدادهــای 
انجام شــده در فرهنگســتان هنــر اســت. بــا ایــن اقــدام، کاربــران بــا حضور در محیط وب قادر به دســـتیابی بـــه اطـــالعات کتاب شــناختی منابع 

کتابخانــه بــه رشــد و افزایــش اطالعــات و ارائــه آن در فضــای وب خواهــد پرداخــت. یــج ،  فرهنگســتان هنــر خواهنــد بــود و به  تدر
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امور پژوهشی و اشاعه اطاعات
کتابخانــه در ایــن طــرح، بــا  کــرد.  گزینشــی اشــاره  کتابخانه هــای تخصصــی می تــوان بــه اشــاعه اطالعــات  از جملــه مهم تریــن خدمــات 
کلیدواژه هــا، در  ــا ابزارهــا و  ــران )خصوصــًا پژوهشــگران فرهنگســتان هنــر( را بررســی و ب کارب ــی  ــات خــود، نیازهــای اطالعات ــه امکان توجــه ب
حوزه هــای موضوعــی مــورد پژوهــش، منابــع را اســتخراج و پاالیــش و ویرایــش می کنــد و ایــن منابــع را در فواصــل زمانــی معّیــن بــا روزآمدتریــن 
کــه اســتفاده کنندگان  و جدیدتریــن فــرم اطالعاتــی مرتبــط، تهیــه و ارســال می کنــد. ایــن اقــدام آخریــن و جدیدتریــن اقــدام ایــن بخــش اســت 

کننــد. کتابخانــه نیــز می تواننــد به طــور مــوازی از ایــن خدمــت اســتفاده  از 

ــه مــوارد  ــوان ب ــه می ت کــه به عنــوان نمون ــا نشســت ها و همایش هــای فرهنگســتان هنــر صــورت می گیــرد  ــًا ایــن درخواســت ها هم زمــان ب غالب
کــرد: ذیــل اشــاره 

کتاب ها، نشریات و پایان نامه ها(	  کتابشناسی فارابی )فهرست 
کتابشناسی باغ ایرانی	 
کتابشناسی زنان هنرمند	 
کتابشناسی نظامی	 
تهیه اطالعات مرتبط با آیین رمضان	 
علی محمد اصفهانی	 
و...	 

همــه  و  هنــر  حــوزه  آمــوزش  و  پژوهــش  بــرای  زمینه ســازی  هــدف  بــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری  هنــر  فرهنگســتان  تخصصــی  کتابخانــه 
ی از اهــداف و فعالیت  هــای فرهنگســتان هنــر و رفــع نیازهــای علمــی و پژوهشــی اعضــای پیوســته و  حیطه هــای مرتبــط بــا آن، بــا پیــرو
وابســته، پژوهشــگران، دانشــجویان، هنرجویــان، هنرمنــدان و عالقه منــدان بــه مباحــث و تحــوالت هنــری ایــران و جهــان، در نیمــه دوم ســال 

1381 تأســیس شــد. 
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حاجی نوری؛ 
هنرمندی که کمتر شناخته شد

مولود زندی نژاد

هنرمنــد  حاجی نــوری،  حســن  زنده یــاد  نکوداشــت  آییــن 
ســالگرد  نخســتین  مناســبت  بــه  مجسمه ســاز،  پیشکســوت 
درگذشــت ایــن هنرمنــد، عصــر چهارشــنبه ۲ بهمــن 1398، در مرکــز 

شــد. برگــزار  هنــر،  فرهنگســتان  جهــاِن  نقــش  هنرپژوهــی 

در ایــن مراســم ســیداحمد محیط طباطبایــی، احمــد تهرانی مقــدم 
و محمدحســن حامــدی دربــاره شــخصیت هنــری و آثــار زنده یــاد 

ــه ســخنرانی پرداختنــد. ــوری ب حســن حاجی ن

زندگــی  دربــاره  حاجی نــوری  کــوروش  مراســم،  ایــن  ابتــدای  در 
گفــت: پــدر در  کالمــی بــه ســخن پرداخــت و  حرفــه ای پــدرش چنــد 
ســال 13۰۵ در ییــالق جواهردشــت، از توابــع اســتان گیــالن، بــه دنیــا 
کار حرفــه ای  آمــد و از 1۲ســالگی زیــر نظــر اســتاد رحیــم زاده ارژنــگ، 
کــرد. ایــن همــکاری تــا 18ســالگی پــدر ادامــه یافــت. خــود را آغــاز 

هنرهــای  اداره کل  در  حاجی نــوری  حســن  زنده یــاد  اســتخدام  او 
ی دانســت و دربــاره  زیبــا را موجــب تغییــر مســیر زندگــی هنــری و
آثــارش این گونــه توضیــح داد: زنده یــاد حاجی نــوری در حفاظــت 
ــار  ــر از آث ــد اث ــت و چن ــترده داش گس ــی  ــوزه ای فعالیت ــار م ــت آث و مرم
مــوزه ایران باســتان، از جملــه پیکــره ســنگی یافت شــده در تخــت 
کــرد. از کارهــای تأثیرگــذار ایــن هنرمند، ســاخت  جمشــید را مرمــت 

کــت ســتون و سرســتون تخــت جمشــید بــه ارتفــاع 1۲متــر بــرای  ما
کــه در یکــی از میدان هــای شــهر بوئنوس آیــرس  ــود  کشــور آرژانتیــن ب
از   ،13۶8 ســال  در  حاجی نــوری  زنده یــاد  اســت.  شــده  نصــب 
یافــت  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نشــان درجه یــک هنــری در

کــرد.

رئیــس  محیط طباطبایــی،  ســیداحمد  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
بــه ســخنرانی پرداخــت و  کمیتــه ملــی موزه هــای ایــران )ایکــوم(، 
کار مــوزه انتقــال فرهنــگ و حفاظــت از آثــار ملــی اســت  کــرد:  اظهــار 
و بایــد نمایشــگاهی در ابعــاد وســیع تر از آثــار اســتاد حاجی نــوری در 
کــه  مــوزه ایران باســتان برگــزار شــود تــا در درجــه نخســت همکارانــی 
کار می کننــد و عمــر خودشــان را می گذارنــد، مــورد تکریــم قــرار  در آن 
کارهــای آنــان در جایــی حفــظ و ثبــت  کــه آثــار و  گیرنــد و بداننــد 
کلمــه ظلمــت  خواهــد شــد و بــه یــادگار خواهــد مانــد. مظلوم بــودن از 
یکــی قــرار گرفته اســت.  یکــی می آیــد و آنکــه مظلــوم اســت در تار و تار
وقتــی فعالیــت فــرد را بــر کســی روشــن و آشــکار نکنیــد، یعنــی او را در 
کــه ابعــاد  ظلمــت قــرار داده ایــد. وظیفــه اخالقــی اجتمــاع ایــن اســت 
ــا به صــورت پدیــده در  فرهنــگ را در معــرض دیــد عمــوم قــرار دهــد ت

گیــرد. اختیــار نســل های بعــد قــرار 

و  گفــت  ســخن  هنرمنــد  اخالقــی  جایــگاه  دربــاره  طباطبایــی 
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کــرد: در حــوزه فرهنگــی مــا، هنرمنــد نه فقــط بــه هنــر  خاطرنشــان 
شــناخته می شــود، بلکــه اخــالق و رفتــار و زندگــی اجتماعــی او نیــز 

دارد. اهمیــت 

از  دو  هــر  کــه  کمال الملــک  و  صنیع الملــک  از  مثــال زدن  بــا  او 
بــود  معلمــی  کمال الملــک،  داد:  ادامــه  بودنــد،  غفــاری  خانــواده 
از  صنیع الملــک  می کــرد.  فعالیــت  مشــروطه  نهضــت  در  کــه 
ــوده، امــا وجهــه اجتماعــی  کمال الملــک ب ــر از  لحــاظ تکنیکــی فرات
کــه از دل مــردم بــود، موجــب شــد تــا آثــار او بهتــر دیــده  کمال الملــک 
کشــور مــا بســیار  شــود؛ بنابرایــن ابعــاد فرهنگــی شــخصیت ها در 

مهــم اســت.

محیط طباطبایــی دربــاره تأثیرپذیــری حاجی نــوری از اســتادانش 
ــگاه  ــدام جای ک ــر  ــه ه ک ــته  ــتادانی داش ــوری اس ــد: حاجی ن ــادآور ش ی
پذیرفتــه  تأثیــر  اســتادانش  از  نیــز  او  و  داشــته اند  واالیــی  اخالقــی 
اســت. هنرمنــد بایــد جایــگاه اخالقی واالیی داشــته باشــد که بتواند 
ــوده امــا خــودش را صاحب نظــر  ــوری معلــم ب اثرگــذار شــود. حاجی ن
ــرار داده و  گردانش ق ندیــده و اطالعاتــش را به راحتــی در اختیــار شــا

کــرده اســت. بــا آنهــا همراهــی 

داد:  ادامــه  )ایکــوم(  ایــران  موزه هــای  ملــی  کمیتــه  رئیــس 
تأثیــر  آن  از  و  بــود  اجتمــاع  بــه  متعهــد  هنرمنــدی  حاجی نــوری، 

می گرفــت و ایــن تأثیــر را در هنــرش منعکــس می کــرد. او در مقــام 
نســل های  امیــدوارم  کــه  دارد  مهــم  آثــاری  مجسمه ســاز  هنرمنــد 

شــوند. مأنــوس  آن  بــا  آینــده 

کار  کــرد:  محیط طباطبایــی، دربــاره آثــار مهــم حاجی نــوری اظهــار 
کشــور و بازســازی  یخــی  بســیار مهــم حاجی نــوری، در مرمــت آثــار تار
مــوالژ  ســاخت  کارگاه  همین طــور  بــود.  مــوزه ای  آثــار  از  بســیاری 
مــوزه  ای، از مهم تریــن آثــار حاجی نــوری بــوده اســت. اهمیــت مــوالژ 
کــه آثــار فرهنگــی را از اختیــار انحصــاری موزه هــا و  در ایــن اســت 
کــه ایــن آثــار در  مجموعه دارهــا خــارج می کنــد و موجــب می شــود 

برابــر چشــم همــگان قــرار بگیــرد.

گفــت: ســازندگان مــوالژ بســیاری داشــته ایم، امــا  او در همیــن زمینــه 
کیفیــت هــم بســیار  ــه  ــوری بســیار متفــاوت اســت. او ب کار حاجی ن
اهمیــت داده و بــه مــوالژ بــه چشــم اثــری هنــری نــگاه می کــرده اســت؛ 
یــا شمشــیر  کــه از ســر ســرباز هخامنشــی زده  بــرای مثــال طرحــی 
کــه ســاخته یــا تندیــس ســرباز اشــکانی، بــه اصــل هــر  هخامنشــی ای 
کــدام بســیار شــبیه اســت. او در زمینــه ســاخت مــوالژ بســیار دقیــق 
ــوری نه فقــط معلــم و  کــرد. حاجی ن ــود و رقابــت ایجــاد  و تأثیرگــذار ب

کــه معرفی کننــده مــوزه نیــز بــود. هنرمنــد، 

محمدحســن حامــدی، پژوهشــگر هنــر، دیگــر ســخنران ایــن مراســم 
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را  حاجی نــوری  مــن  کــرد:  آغــاز  این گونــه  را  ســخنانش  کــه  بــود 
دیــر شــناختم و فرصتــی بــرای بازخوانــی آثــار او نداشــتم، امــا او از 
کــه در دوره ای طوالنــی  پیشــگامان هنــر مجسمه ســازی ایــران اســت 

کــرد. کار  کنــار ابوالحســن خان صدیقــی زندگــی و 

ــرد، در  ــان ب ــه پای ــوری در ایــران ب کــه حاجی ن کارهایــی  او ادامــه داد: 
کم ســابقه اند. مــا وقتــی بــا خــود حاجی نــوری مواجــه  یــخ ایــران  تار
کــه شــبیه بــه  می شــویم، شــخصیتی نجیــب و انزواطلــب می بینیــم 

اســتادانش بــوده اســت.

گــردن  بــر  بــزرگ  اســتادانی  گفــت:  پیکــره  انتشــارات  مدیــر 
حاجی نــوری حــق اســتادی دارنــد؛ اســتادانی همچــون غالمرضــا 
کــه در ســال  کــه اولیــن مجســمه شــهری تهــران  رحیــم زاده ارژنــگ 
میرمصــور  نیــز  و  اوســت،  اثــر  گرفتــه  جــای  حــر  میــدان  در   1313
کمال الملــک بایســتد، امــا بــه خاطــر  کنــار  کــه می توانــد در  ارژنگــی 
ــت. ــز برگش ــه تبری ــد و ب ــه در ش ــدان ب ــک، از می کمال المل ــا  ــت ب رقاب

می کنیــم  نــگاه  حاجی نــوری  زندگــی  بــه  وقتــی  گفــت:  حامــدی 
از  او یکــی  کــرده اســت،  ادا  بــه زندگــی  را  ِدیــن خــود  او  می بینیــم 
یــس،  تدر بــرای  و  بــود  زیبــا  هنرهــای  هنرســتان  مدرســان  اولیــن 
ی آن پیش طــرح  کــه دانشــجویان از رو ســردیس هایی ســاخته بــود 

داشــت. نوآورانــه ای  یــس  تدر روش  او  می زدنــد. 

ذکــر  بــا  خــود  ســخنان  پایــان  در  تندیــس  هنــری  مجلــه  ســردبیر 
تخــت  از  حاجی نــوری  کــه  نمونه هایــی  کــرد:  بیــان  خاطراتــی، 
نســبت  او  اســت.  بی نظیــر  ســاخته،  ایران باســتان  و  جمشــید 
اتفاقــی طرحــی  هــر  و در  مــی داد  نشــان  کنــش  وا بــه محیــط خــود 

کــه حرفــش را زده باشــد. او چــه در مجسمه ســازی و  می ســاخت 
چــه در مناســبات اجتماعــی، همیشــه ِدیــن خــود را بــه ایــران ادا 

اســت. کــرده 

دیگــر  از  پژوهشــگر،  و  باستان شــناس  تهرانی مقــدم،  احمــد 
ــا  ــی از آشــنایی ب گفتــن خاطرات ــا  کــه ب ــود  ســخنرانان ایــن نشســت ب
کارش عشــق  ــه  ــه ب ک ی را انســانی شــریف دانســت  ــوری، و حاجی ن
حاجی نــوری  بــا  خــود  همــکاری  ســال های  دربــاره  او  یــد.  می ورز
کــرد: تقریبــًا در ســال  13۷3 بــا مرحــوم حاجی نــوری آشــنا  اظهــار 
وقتــی  و  شــدند  مــوزه  وارد  آثارشــان  از  آلبومــی  بــا  ایشــان  شــدم. 
ــی را  کارهــای خوب کــه می توانیــم  ــدم متوجــه شــدم  کارهایشــان را دی

بــه انجــام برســانیم.

کــه از آن زمان هــا بــه  رئیــس اســبق مــوزه ملــی ایــران بــا ذکــر خاطراتــی 
یــاد داشــت، یکــی از ویژگی هــای اســتاد حاجی نــوری را پایبنــدی 
بــه اصــول اخالقــی دانســت و ســخنان خــود را این گونــه بــه پایــان بــرد: 
کارگاه  کار نداشــت. وقتــی طــرح  آقــای حاجی نــوری نــگاه مــادی بــه 
ــا  کــردم، ب ی دیرینــه بســیاری از مدیــران بــود مطــرح  کــه آرزو مــوالژ را 
کــه  کمــی  کارگاه بــا بضاعــت  اســتقبال ایشــان مواجــه شــدم. ایــن 
مــا داشــتیم راه انــدازی شــد، امــا ایشــان بــا دو نفــر از همکارانشــان تــا 
کــه از آن زمــان  کار می کردنــد و بســیار پایبنــد بودنــد. آثــاری  دیروقــت 

بــه یــادگار مانــده، بســیار ارزشــمند اســت.

کوتــاه از زنده یــاد حاجی نــوری بــه  در پایــان ایــن مراســم مســتندی 
ــار حســن  ــا برگــزاری نمایشــگاهی از آث نمایــش درآمــد. ایــن مراســم ب
کــه تــا 8 بهمــن 1398، در مرکــز هنرپژوهــی  حاجی نــوری همــراه بــود 

ــود. ــان عالقه منــدان ب نقــش جهــان میزب
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منصوره سیدتفرشیها

زندگــی  جــاده  اســت.  طوالنــی  ســفری  زندگــی  بپذیریــم  بایــد 
نمی بیننــد  خــود  مقابــل  پایانــی  کــه  مســافرانی  قدم هــای  بــا 
نــدارد.  خبــر  آینــده  از  هیچ کــس  اســت.  شــده  عالمت گــذاری 
آدم هــا باالخــره روزی در لحظــه ای تمــام می شــوند، امــا بعضــی از 

. و...  اســت  تلــخ  اســت،  زود  اســت،  دلســوز  تمام شــدن ها 

خاطــره  خــود  از  پــس  نســل  چنــد  بــرای  امــا  می رونــد  بعضــی 
گوشــه ای  می ســازند. بی هیاهــو و بی حاشــیه و نجیــب ســال ها در 
کار می کننــد و قلــب هــزاران نفــر را بــا وجودشــان بــه  می نشــینند و 
ــران یکــی از  ــرد آرام موســیقی ای ــی َم ــد. اســتاد بیان تســخیر درمی آورن

بــود. همان هــا 

خیلــی اوقــات فکــر می کنــم چگونــه هنــِر هنرمنــد می توانــد نردبــان 
ــا هــم آمیخــت  ــوان اخــالق و هنــر را ب ســلوک او باشــد؟ چگونــه می ت
کــرد؛  و از دلــش انســانی شــریف بیــرون آورد؟ به راســتی او چنیــن 
انســانیت و صمیمیــت و شــفافیت را بــه اوج رســاند. درکــی عمیــق 
بــرای  بســیاری  کارهــای  و  داشــت  کشــور  ایــن  فرهنــگ  و  هنــر  از 
صحبــت  دربــاره اش  بســیاری  افــراد  داد.  انجــام  ایــران  موســیقی 
کــه زده می شــود،  امــا نقطــه مشــترک تمــام حرف هایــی  می کننــد 

 

خاموشی َمرِد آرام موسیقی ایران

مهربانــی و نجابــت اســت و بی اعتنایــی بــه دنیــا.

پایــان زندگــی ۶8ســاله ایــن هنرمنــد وارســته، تلنگــری اســت بــه 
کــه هــر آنچــه بــود و هــر آنچــه بــه  کنیــم  کــه بــاری دیگــر مــرور  ذهــن 
گذاشــت، یــادآور روحــی بلنــد، وجــودی سرشــار از خوبــی  یــادگار 
ــتاد  ــن اس ــم ای ــم چهل ــه مراس ــر اینک ــود. و جالب ت ــزت ب ــردی باع و م
بــا ســالروز تولــد ایشــان و والدت حضــرت علــی)ع( در  گران قــدر، 

یــخ 18 اســفند 1398 مصــادف شــد. تار

ایمــان  کــه  کافــی اســت  از تمــام جهــان  نفــر  یــک  تنهــا  نفــر؛  یــک 
یســتن دارد و بدانــی هیــچ عزتــی بی علــت  بیــاوری زندگــی ارزش ز

گرامــی و جــاودان بــاد! نیســت. یــادش 

*
باالترین ناباوری مرگ است!
در عرصه پیکارمان با مرگ،

تدبیری نمی دانیم.
وقتی شبیخون می زند، ناچار

در بهت، در ناباوری، خاموش می مانیم!1 

1. مشیری، فریدون، )13۷۶(، آواز آن پرنده غمگین، تهران: چشمه، ص 9۵.
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ایلیا محمدی نیا

آقــای بیانــی قرارمــان ایــن نبــود. صادقانــه بگویــم خبــر درگذشــت 
کــه شــنیدم. باورکردنــی نبــود. الاقــل  شــما عجیب تریــن چیــزی بــود 
کــه هیــچ گاه بــا  کــه شــما را می شناســند خــوب می داننــد  کســانی 
گفتارتــان بــر ایــن مدعــا  مــرگ میانــه خوبــی نداشــتید. رفتارتــان و 
کــرد علــی بیانــی بــا  شــاهد خوبی انــد. آخــر چگونــه می شــود بــاور 
زندگــی  از  سرشــار  همیشــه  کــه  مهربــان  و  کاریزماتیــک  چهــره  آن 
ــود و هیچ وقــت رنــگ مــرگ و ایســتایی نداشــت، دیگــر دربیــن مــا  ب

نیســت. نــه آقــای بیانــی! قرارمــان ایــن نبــود.
ــاره ایشــان حــرف  ــواده داغــدار اســتاد بیانــی درب ــا خان ــود ب ســخت ب
بــود و حــال  از زندگــی  کــه سرشــار  کســی  بزنــم. مصاحبــه دربــاره 
کشــیده، راحــت نبــود؛ خاصــه آنکــه  فرشــته مــرگ او را در آغــوش 

کنــم. صحبــت  مرگــش  از  می خواســتم 
)خانــم  ایشــان  همســر  بیانــی؛  اســتاد  محتــرم  خانــواده  از  ســپاس 
پــری بیانــی( و دختــر  حمیــرا علی آبــادی(، خواهــر ایشــان )خانــم 
آرام  اســتاد  کــه همچــون خــود  بیانــی(  اســتاد )خانــم صبــا  بــزرگ 
بودنــد؛  مــن  تلــخ  گاه  پرســش های  پاســخگوی  بزرگــوار  و  و صبــور 
کــه  و بــه نظــرم ایــن میــراث بــزرگ اســتاد بیانــی بــرای خانــواده بــود 
گــر  در هنگامــه ســختی ها و شــداید این چنیــن آرام باشــند؛ حتــی ا
ک مــرگ و فقــدان اســتاد  شــدت ســختی بــا نــام ســنگین و هولنــا

بیانــی همــراه باشــد.
□

کــه بــا  اســتاد بیانــی در یكــی از آخریــن جلســات مثنوی خوانی شــان 
گنــه  کنــد / ایــزد  شــعری از حافــظ )گــر می فــروش حاجــت رنــدان روا 
ــاره مفهــوم مــرگ صحبــت  ــد...( آغــاز شــد، درب کن ــا  ببخشــد و دفــع ب
کــرده اســت. آیــا اســتاد بیانــی بــا شــما دربــاره مــرگ صحبــت می کــرد؟
کــرده  همســر اســتاد: دربــاره مــرگ یــادم نمی آیــد بــا خــودم صحبتــی 
ــا موضــوع  گــر ب ــه زندگــی داشــت، ا کــه ب ــوع نگاهــی  ــا ن ــی ب باشــد، ول
مــرگ مواجــه می شــد می گفــت ایــن هــم بخشــی از زندگــی اســت. 
کــه  همیشــه بــا مــرگ خیلــی ســاده برخــورد می کــرد و فکــر می کنــم 

گفت وگو با خانواده زنده یاد علی اصغر بیانی

علی هنر را وسیله ای برای وصل شدن می دانست

بــود  ایــن معتقــد  بــه  بــود. همیشــه  او  از زندگــی  ایــن هــم بخشــی 
کــه زندگــی ادامــه پیــدا می کنــد و مــا مقطعــی از زندگــی را در ایــن 
جهــان می گذرانیــم. شــاید ایــن مســئله بــه متافیزیــک برگــردد، ولــی 
کــه می گفــت همیشــه ایــن قســمتی  نگاهــش بــه آن طــرف ایــن بــود 

از راه اســت.

با دخترانش هم درباره مسئله مرگ گفت وگو می کرد؟
دختــر اســتاد: پــدر خیلــی راحــت بــا مقولــه مــرگ برخــورد می کردنــد. 
کیــد  از مــرگ به عنــوان نیســتی صحبــت نمی کردنــد و همیشــه تأ
کــه از مــرگ نترســید. انــگار مــا مســافریم و رفتــن بــه ســر  می کردنــد 

ــد بگذرانیــم. کــه بای ــه و زندگــی و مــرگ مراحلــی اســت  خان
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همین قضیه باعث شد که آرامش داشته باشید؟
کــه بــه مرگ داشــتند و همیــن آرامش  دختــر اســتاد: همیــن دیدگاهــی 
کــه دچــار شــوک بــودم  بــه مــا هــم منتقــل می شــد. مــن تمــام آن روزهــا 
ــه معنــای نیســتی  ی از زندگــی اســت و ب کــه مــرگ جــزو می دانســتم 

نیســت.

ک اســت. ایــن  می دانــم رفتــن عزیــزی از زندگــِی انســان خیلــی دردنــا
کرده ایــم. بــرای شــما، به عنــوان خواهــر،  واقعــه زیســتی را بیشــتر مــا درک 

ک چگونــه بــود؟ مواجهــه بــا ایــن اتفــاق هولنــا
نباشــد  علــی  گــر  ا کــه  می کــردم  فکــر  همیشــه  مــن  اســتاد:  خواهــر 
کــه ایــن  مــن هــم نیســتم، ولــی خــدا آن چنــان قدرتــی بــه مــن داد 
کــه  بــود  ایــن  علــی  خــود  دیــدگاه  کــه  چرا نیفتــاد؛  اتفــاق  مســئله 
ــرای همیــن هــم حضــورش را همیشــه  مــرگ ادامــه زندگــی اســت و ب
ــاورم  ــواده اتفــاق می افتــاد مــن ب حــس می کنــم. وقتــی مرگــی در خان
بــه  مــا صبرمــان  کنــد. همــه  برخــورد  این طــور  کــه علــی  نمی شــد 

کــه نیســتی وجــود نــدارد. نوعــی شــده 

شما چند خواهر و برادرید؟
خواهر استاد: ما سه برادر و دو خواهریم.

بقیــه اعضــای خانــواده هــم مثــل اســتاد بیانــی گرایــش به مباحــث هنری 
دارند؟

یــم و در  گرایــش بــه نقاشــی و موســیقی دار خواهــر اســتاد: بلــی؛ همــه 
کرده ایــم. کار  زمینه هــای متعــدد 

استاد بیانی در رشته ریاضی درس خوانده بود؟
خواهــر اســتاد: بلــی؛ امــا بــه دلیــل عالقــه بــه هنــر، بــه تحصیــل در 
کــرد و در ادامــه  رشــته هنرهــای تجســمی پرداخــت و مدرســه را تمــام 

بــه هنرســتان نقاشــی رفــت.

استاد کجا به دنیا آمد؟
کودکــی علــی در محلــه نارمــک ســپری شــد تــا  خواهــر اســتاد: دوران 

کردیــم.  کباتــان اسباب کشــی  کــه بــه شــهرک ا بعدهــا 

گویــا در دوران دانشــگاه فعالیت هــا و عاقه منــدی ایشــان بــه حــوزه 
موســیقی و فلســفه پررنگ تــر شــد.

کنــار  زیبــا شــد در  وارد دانشــکده هنرهــای  وقتــی  اســتاد:  خواهــر 
کــه نقاشــی بــود، بــه خاطــر عشــق بــه موســیقی ســاز ســه تار را  کارش 
یــس رســید. بعــد  ــه مرحلــه تدر ــا اینکــه ب ــا آقــای لطفــی ادامــه داد ت ب
گرافیــک و تصویرســازی  از فارغ التحصیلــی، در روزنامــه اطالعــات 
ــم  کم ک ــرد.  ک ــاز  ــتر ب ــش را بیش ــس جای ی ــه تدر ــا اینک ــی داد ت ــام م انج
کــه بــا اســتاد عبــاس معــارف داشــت بــه فلســفه و  بــا دوســتی ای 
ــرد و از  ــکاری می ک ــان هم ــا ایش ــد و ب ــد ش ــی عالقه من ــت خیل حکم
کــه بــا گذشــت 1۷  نزدیک تریــن افــراد بــه اســتاد معــارف شــد؛ تــا آنجــا 
ک  ســال از درگذشــت اســتاد معــارف، علــی در جــوار ایشــان بــه خــا

ســپرده شــد. 
ــه  ــاخص ترین وج ــی از ش ــتاد بیان ــر اس ــوان همس ــد به عن ــر بخواهی گ ا

ــه ذهنتــان خطــور  شــخصیتی ایشــان بگوییــد، چــه چیــزی بیشــتر ب
می کنــد؟

همســر اســتاد: زندگــی او چندوجهــی بــود. او بــه ســراغ هــر فعالیــت 
گــر  ا داشــت.  پشــتکار  و  ممارســت  خیلــی  می رفــت  کــه  کاری  و 
گاه  کــه  کار می کــرد  بــه ســراغ نگارگــری می رفــت این قــدر باعالقــه 
کــی روز شــده اســت. بعدهــا  کــی شــب شــده و  کــه  نمی دانســت 
رکــن  کــه  شــد  فــراوان  وجــودش  در  موســیقی  بــه  عشــق  این قــدر 
تــش در رشــته  کــه تحصیال کار و فعالیتــش شــد؛ در صورتــی  اصلــی 
کالس هــای آقــای  گرد اســتاد فرشــچیان بــود. در  نقاشــی بــود و شــا
ــر  ــان تذک ــه ایش ــی ب ــای لطف گاه آق ــه  ک ــرد  ــن می ک ــدر تمری ــی آن ق لطف
کــه علــی  کــه آمــوزش تمــام شــده و بایــد بــرود. تمــام اســتادانی  مــی داد 
کــه علــی همه چیــز را  کــرده بــود، اذعــان داشــتند  گردی  نزدشــان شــا

بــا شــور خاصــی دنبــال می کــرد.

با استاد بیانی چگونه آشنا شدید؟
یــس  تدر نقاشــی  »گالبتــون«  آتلیــه  در  بیانــی  آقــای  اســتاد:  همســر 
کنکــور هنــر آمــاده شــوم، آنجــا  می کــرد و مــن چــون می خواســتم بــرای 

داشــتم. رفت وآمــد 

این داستان مربوط به چه سالی می شود؟
که با ایشان آشنا شدم. همسر استاد: سال 13۵۶ بود 

بعد چه شد؟
همســر اســتاد: در رشــته نقاشــی در کنکــور قبــول شــدم ولــی بعــدًا مــن 
کــه بــه آمریــکا بــروم و از آنجایــی  گرفتــم  بــه همــراه خانــواده ام تصمیــم 
ــا هــم داشــتیم.  ــودم، در آمریــکا هــم مکاتباتــی ب گرد ایشــان ب کــه شــا
ســال 13۵۷ بــه آمریــکا رفتــم و در آن زمــان هنــوز انقــالب نشــده بــود. 
ســال 13۶1 بــه ایــران برگشــتم. بعدهــا متوجــه شــدم وقتــی مــن آمریکا 
بــودم خانــواده مــن بــا علــی همیشــه در ارتبــاط بودنــد و خانــواده مــن 
بیشــتر از مــن، از علــی می دانســتند. وقتــی برگشــتم متوجــه شــدم 

بــرادر بزرگــم بــا علــی دوســت صمیمــی شــده اســت.

و بعد ازدواج پیش آمد؟
گرفــت و علــی آمــد و فکــر نمی کــردم  همســر اســتاد: بــرادرم تمــاس 
یــج پیــش آمــد. بــرای اولیــن بــار  کــه چیــزی بیــن مــا باشــد، ولــی به تدر
کــه از نزدیــک آشــنا شــویم و بعــد اســفند ســال 13۶1  او آمــد منــزل مــا 

کردیــم. عقــد و ازدواج 

خواستگاری سنتی صورت گرفت؟
همســر اســتاد: قبــل از اینکــه بــه خواســتگاری مــن بیایــد، از مــن 
گرفــت.  پرســید و بعــد از آن، خواســتگاری بــه شــیوه ســنتی صــورت 
بــه او تلفــن  بــودم و  بــود. وقتــی در آمریــکا  علــی در عالمــی دیگــر 
کنــار منــی.  مــی زدم، بــه مــن می گفــت تــو دور نشــده ای و همیشــه 
برایــم  ایــن حرف هــای علــی  بــودم،  مــن چــون همیشــه رئالیســت 
کــه او می گفــت مــن همیشــه شــما  ناملمــوس بــود. برایــم عجیــب بــود 

می بینــم.  را 
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چند سال بعد از ازدواج هم دخترتان صبا به دنیا آمد.
همســر اســتاد: بلــی؛ ۴ ســال بعــد از ازدواج مــا، اولیــن فرزندمــان، 

صبــا، در ســال 13۶۵ بــه دنیــا آمــد.

کــه عاقه منــد  در آن ســال ها زندگی کــردن بــا کســی چــون اســتاد بیانــی 
بــه هنــر بــود و دیدگاهــی متفــاوت داشــت چگونــه بــود؟

کــه خانــه ای داشــته  همســر اســتاد: در آن زمــان بــه ایــن فکــر نبودیــم 
کــه بــه دنبــال خانــه  باشــیم و این طــوری بــه زندگــی نــگاه نمی کردیــم 
ــم.  کنی ــاره  ــه ای اج ــدیم خان ــور ش ــه مجب ــا اینک ــیم؛ ت ــات باش و مادی

کــه خانــه را بــا قــرض بگیریــم.  مــن مخالــف بــودم 

کار می کرد؟ آن سال ها محل درآمدتان کجا بود؟ استاد کجا 
کار می کــرد و تصویرســازی  همســر اســتاد: علــی روزنامــه اطالعــات 

کار می کــرد. هــم انجــام مــی داد و هم زمــان ســاز هــم 

شما هم کار می کردید؟
کــه  همســر اســتاد: قبــل از بچــه دار شــدن، علــی دوســت داشــت 
کــه خانــه و بچه هــا مهم انــد.  کیــد می کــرد  مــن خانــه دار باشــم و تأ
گــر در تنگنــای مالــی قــرار می گرفتیــم و مشــکلی پیــش می آمــد،  ا
می گفــت ایــن مشــکالت تمــام می شــود. فکــر مــن همیشــه ایــن بــود 
کــه از دنیــا عقــب نیفتــم، امــا او خیلــی مثبت نگــر بــود. در زندگــی 
شــخصی اش هــم ایــن مســئله تأثیــر داشــت. مــن مثــل خانمــی بــودم 
کــه خیلــی عــادی بــود و البتــه حرص وجــوش هــم می خــوردم، علــی 
ــه بســیار دغدغــه داشــت، آرامــش خــودش را  ک ــی  ــا در عیــن حال ام

هــم حفــظ می کــرد.

گرایــش پــدر را دنبــال  پــدر اهــل موســیقی و مثنوی خوانــی بــود؛ آیــا شــما 
کردیــد؟ 

کــه عالقــه داشــتم بــه ســمت  دختــر اســتاد: مــن هــم مقطعــی بــود 
کــه هنــر  هنرســتان بــروم، ولــی ایشــان بیشــتر بــه مــن توصیــه می کردنــد 
ــر را  ــه هن ک ــتند  ــد داش کی ــم. تأ ــه بده ــر ادام ــته ای دیگ ــار رش کن را در 
دوســت داشــته بــاش، امــا بــا عقــل معــاش نبایــد ســمت هنــر رفــت. 

ــرم. ــش هن ــد پژوه کارشناس ارش ــر  ــال حاض ــه در ح البت

شما اما راه خود را رفتید؟
کــه پــدر درســت  دختــر اســتاد: اآلن مــن در 33ســالگی متوجــه شــدم 

می گفتنــد. 

در  هــم دســتی  کــه بچه هــا  نداشــت  اصــرار  موســیقی  دربــاره  اســتاد 
باشــند؟ داشــته  ســاززدن 

به اجبــار  را  مــا  هیچ وقــت  نبــود.  فشــاری  هیــچ گاه  اســتاد:  دختــر 
کــه بــه  ســمت موســیقی ســوق ندادنــد. همیشــه بــه مــادر می گفتنــد 

بچه هــا بگــو ســاز بزننــد. 
بچه هــا  ی  رو بخواهیــم  کــه  فشــاری  هــر  بــا  علــی  اســتاد:  همســر 
کــه این قــدر  یــم مخالــف بــود. می گفــت چــه اصــراری اســت  بیاور
بخواهنــد ســر ســاعت بیــدار شــوند یــا ســر ســاعت غــذا بخورنــد.
دختــر اســتاد: امــا مــادر این طــور نبــود. یــک روز اضطــراب فراوانــی 

گــر امتحانــت را  گفتنــد اآلن ا بــرای امتحــان داشــتم، پــدر بــه مــن 
گفتــم می افتــم. طــوری بــا مــن  کنــی چــه اتفاقــی می افتــد؟!  خــراب 
کــه ایــن اتفــاق، آخــر دنیــا نیســت  کــه متوجــه بشــوم  کردنــد  صحبــت 

و نبایــد این قــدر بترســم.

کید داشت؟ آیا آقای بیانی روی موسیقی خاصی تأ
گــوش  آهنگ هایــی  زمــان  آن  مــا  همســن های  اســتاد:  دختــر 
گــوش مــا  کــه  کیــد ایشــان ایــن بــود  کــه مــا نمی شــنیدیم. تأ می دادنــد 

کنیــم. گــوش  خــراب می شــود و نبایــد هــر موســیقی را 

عاقه مندی ایشان روی چه نوع موسیقی ای بود؟
کــه برایشــان خیلــی مهم بود موســیقی  همســر اســتاد: می دانــم چیــزی 
ســنتی بــود. می گفــت موســیقی ســنتی همیشــه در مهجــوری قــرار 
کــه هویــت مــا  ــم  ی گذشــته چیــزی نگــه دار ــد از نســل  گرفتــه و مــا بای
ی  ــود. رو را تشــکیل می دهــد. تعریــف او از موســیقی چیــزی دیگــر ب
بــه  کــه بایــد موســیقی سینه به ســینه  کیــد می کــرد  ایــن موضــوع تأ
گردانش مهم  نســل های بعــدی منتقــل شــود. بــرای او نــوع زندگــی شــا
گرد فقــط تکنیــک را یــاد نگیــرد، بلکــه معنویــات  بــود. معتقــد بــود شــا
کالس مثنــوی، اخــالق را هــم می آموخــت.  را فرابگیــرد. هم زمــان بــا 
گرد حتمــًا بایــد از اســتادش  کــه شــا یــد  کیــد می ورز بــر ایــن موضــوع تأ
کمــال بیامــوزد. آن قــدر در حــوزه موســیقی دقــت داشــت  تمــام و 
کــه خطایــی داشــت،  گــر قطعــه ای از تلویزیــون پخــش می شــد  کــه ا
گــوش داد.  نبایــد  ایــن موســیقی  بــه  کنیــد؛  می گفــت خاموشــش 
گرد خــوب در تمــام عمــرم  گــر بتوانــم دو شــا همیشــه می گفــت مــن ا
گمــان می کنــم از  کافــی اســت.  کنــم، برایــم در تمــام زندگــی  تربیــت 

کــرده بــود راضــی بــود. کــه تربیــت  گردهایی  شــا

استاد به چه خواننده یا نوازنده ای گرایش داشت؟
را  برومنــد  خــان  نورعلــی  و  صبــا  ابوالحســن  آقــای  اســتاد:  همســر 

داشــت.  دوســت  خیلــی 
کــه موســیقی وســیله ای اســت بــرای  دختــر اســتاد: پــدر می گفتنــد 
رســیدن بــه معنــا، امــا بــا تکنیــک تنهــا مخالــف بودنــد. بیشــتر دوتــار 
حــاج قربــان بــرای ایشــان دوست داشــتنی بــود؛ چــون حــاج قربــان 
فقــط ســاز نمی زدنــد، بلکــه وصــل می شــدند. در مــورد مینیاتــور هــم 
ــد  ــه موســیقی داشــتند؛ یعنــی از دی دیدگاهــی شــبیه دیدگاهشــان ب
و  اتصــال  بــرای  وســیله ای  را  هنــر  کاًل  آن می نگریســتند.  بــه  معنــا 

وصــل می دانســتند.
خواهــر اســتاد: درســت اســت؛ هنــر را وســیله ای بــرای وصل شــدن 
می دانســت؛ بــرای همیــن بــا تکنیــک به صــورت صــرف مخالــف 
کنــار تکنیــک، معنــا هــم وجــود داشــته باشــد. بــود، از نظــر او بایــد در 

به موسیقی غربی هم عاقه داشت؟
ــزارت،  ــوع بتهــوون، موت کالســیک از ن دختــر اســتاد: بلــی؛ موســیقی 

گــوش مــی داد. ــاخ و... را دوســت داشــت و در زمــان جوانــی  ب

گرفته است؟ سپیده، خواهر کوچک شما، چه رشته ای را پی 
دختــر اســتاد: یکــی از عالیــق پــدر، ســفر بــود و شــاید بــه دلیــل کشــف 
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کــه مــا بــه  کــه بــه ســفر می رفــت. یکــی از چیزهایــی  و شــهود بــود 
کارشناســی اش  یــم ســفر اســت. ســپیده هــم رشــته  آن عالقــه دار

مدیریــت جهانگــردی اســت.
ــی و  ــات فارس ــا در ادبی ــت بچه ه ــت داش ــی دوس ــتاد: عل ــر اس همس
ایران شناســی درس بخواننــد؛ البتــه بچه هــا راه خودشــان را رفتنــد. 
آنهــا  از  کــه  نیــاورد  فشــار  بچه هــا  نــگاه  تغییــر  بــرای  نه فقــط  علــی 

اســتقبال هــم می کــرد.

مــا آقــای بیانــی را بــه ُحســن اخــاق می شناســیم. در جمــع خانــواده 
ــود؟ ــه ب چگون

همســر اســتاد: مــن عجولــم و تنــد صحبــت می کنــم، ولــی آرامــش در 
خانــواده همیشــه وجــود داشــت. علــی ایــن آرامــش و ُحســن اخــالق 
کــه در بیــرون هــم بــود.  را در منــزل هــم داشــت. او همــان آدمــی بــود 

ــما  ــم. ش ــی نمی دانی ــز چندان ــی چی ــاب بیان ــرگ جن ــت م ــاره عل ــا درب م
ــدید؟ ــردار ش ــی خب ک

دختــر اســتاد: ایــن خبــر بــرای همــه مــا باورنکردنــی بــود. در آن روز 
همــه اعضــای خانــواده در ســفر بودیــم. مــادر و ســپیده در ســفر کرمان 
کویــر رفتــه بودنــد.  بودنــد. مــن ســمت شــمال ایــران بــودم و بابــا هــم 
کــه همــه جمعه شــب بــه  چهارشنبه شــب رفتنــد و قرارمــان ایــن بــود 
تهــران برســیم. مــن چــون صبــح جمعــه تهــران بــودم، زودتــر از مــادر و 

خواهــرم متوجــه ایــن خبــر شــدم. 
همســر اســتاد: باورکردنــی نبــود. آخریــن صحبــت علــی، بــا ســپیده 
کرمــان رســیدیم. در  گفــت مــن و مــادر بــه  بــود. ســپیده بــه پــدرش 

ــا مــا در تمــاس بــود. کرمــان، مرتبــًا ب تمــام مراحــل ســفِر مــا بــه 

کرمــان عکــس فرســتاده بــود و  دختــر اســتاد: ســپیده بــرای بابــا از 
می دادنــد. جــواب  ایشــان 

چرا به سفر رفتند؟
کــه آن روزهــا تهــران مــوج  گفتــه بــود  همســر اســتاد: دکتــر بــه علــی 
بــه  ســپیده  برونــد.  ســفر  بــه  اســت  بهتــر  و  دارد  الکترومغناطیــس 
ــا دوســتانم  گفــت ب ــم. علــی  ی کرمــان برو ــه  ــا هــم ب ــا ب گفــت بی علــی 

بــروم. کویــر  بــه  می خواهــم 

کویِر کجا؟
کویِر خور و بیابانک. همسر استاد: منطقه مصر؛ 

مــا چنــد روایــت مختلــف از علــت مــرگ ایشــان شــنیدیم؛ از مســمومیت 
گازگرفتگی. گرفتــه تــا  غذایــی 

کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت؛  خواهــر اســتاد: اآلن همــه در جریانیــم 
امــا منتظریــم پزشــکی قانونــی جــواب قطعــی بدهــد.

همسر استاد: خودمان هم نمی دانیم و باید مطمئن شویم.

علت اولیه ای که گفتند چه بود؟
گوارشی بوده است. گویا مشکل  همسر استاد: 

شــما  بــه  مــرگ  قطعــی  علــت  دربــاره  زمانــی  چــه  قانونــی  پزشــكی 
کــرد؟ خواهــد  خبررســانی 

ــت  ــه عل ــا ب ــر، ام ــاه دیگ ــک م ــا ی ــد ت گفتن ــان  ــان زم ــتاد: هم ــر اس همس
شــیوع کرونــا و تعطیلــی ادارات گفتنــد بــه شــما بعــدًا خبــر خواهیــم داد. 
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فرزاد زادمحسن

ای جان! جهان بی تو نباشد جهان، مرو
یستن ای جاِن جان! مرو مرگ است بی تو ز

کرد کردی به خنده، خون، دل خورشید... شب چه 
کز تو ندارد نشان؟ مرو با آن دو چشم 

هرچند بر ُرخت در دیدار وا شده ست
ای آفتاب ُحسن! خدا را بمان مرو

بی تو ستاره می چکد از چشم آفتاب
خون است بی تو خون جگر آسمان مرو
آه است بی تو آینه، داغ است بی تو باغ

کران مرو کران تا  گرفته  غم بی ُرخت 
ای آخرین چراغ شب! ای آخرین پناه!

ای آخرین امید دل! ای مهربان! مرو
ای برگ برگت آیۀ طوفان! سفر مکن

گل آتشفشان! مرو ای واژه واژه ات 
گوش باد... که رفت، رساندت به  هر قاصدک 

فردا بنفشه می رسد و ارغوان، مرو
می آیی این بهار؟ بگو باز بشکفیم

این باغ عشق را مکن از غم خزان، مرو
کنیم، زمین، آسمان شکفت گل  بگذار 

روح شکفتنیم تو مگذارمان مرو
گل داده پای تا سرت، آنک بهار توست

گلفشان! مرو ای از تو پای تا سر ما 
گذشت گذشت، دل از موج خون  شوق از جنون 

ای پیشتاز قافله! بی همرهان مرو
گوش خواب چون روح آب، شعِر یقین شو به 

یک آفتاب، آینه باش از میان مرو
آمد »دوشنبه« باز بیا! »مثنوی« بخوان!

ای سرو! ای سماع دل عاشقان! مرو
کو »سه تار«؟ کو رقص روح و ِسحر سرانگشت؟ 

»ِسّر نی« است آتشت ای ساربان! مرو 
کویر وحشت و ظلمت، در این سکوت در این 

از »حیرت« از »حضور« و »حقیقت« بخوان، مرو
از »بوسعید«، »مولوی«، »عطار«، »بایزید«

چون نور، بذر معجزه بر شب نشان، مرو
»عین القضات« و »شیخ شهاب« آمدند باز
اینجاست »نجم رازی« و »حالج« هان! مرو

 

در سوگ »استاد علی اصغر بیانی«
 که پیوند »مهر« و »معنا« بود 

یا! درخت باد! یشه به در ای شطِح شعله! ر
ای ِسّر »هیچ«! سرخوش و دامن کشان مرو

هرچند برده اند دلت را نسیم و نور
مرغان عشق را تو مسوز آشیان، مرو

آفاق، آتش است شب از ما به خون نشست
مگذارمان در این شب رنج و غمان، مرو

ای سوختن، »سلوک« تو! وقت شکفتن است
ما را تو باش از آینگی ترجمان، مرو

آیینه شو، فنای تو »معراج نیستی« ست
ای عشق را تو آمده شرح و بیان! مرو

هرچند جانت آینۀ جاِن جان شده ست
کدان مرو ای شاهباز سدره! از این خا

جان، آتش است آتش، از این خانه رخ متاب
دل بیقرار توست مگردان عنان، مرو

کنیم؟ ققنوس قاف قدس! بگو بی تو چون 
جانا! قفس مسوز، به باغ جنان مرو

مسپارمان به این همه شب مرگی و شکست
کنیم؟ مرو زین جهان، مرو!  ما بی تو چون 

کند دل، جوان شود بگذار تا جوانه 
کند این داستان، مرو بگذار عشق، نو 

آتش مزن به خرمن این خیل بیقرار
ای دوست! خانه سوخت در آه و فغان، مرو
یا، درخت و باد ی، پرنده و در خوش می رو

گویند همچو ما به هزاران زبان: »مرو!«
ی خراب و خرامان، جگر مسوز خوش می رو

گرفت بی تو دل دوستان، مرو آتش 
باالبلند باغ! تو رفتی، بهار رفت

مرگ و مصیبت است زمین و زمان، مرو
گاه پرزده! گهان رسیده و نا ای نا

دل در قفات می رود ای دلستان! مرو
ای خنده ات خالصۀ خورشید! شب رسید

کاروان! مرو... جا مانده ایم، آتش این 

پنجشنبه، 1۷ بهمن 1398
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پرویز بیانی، برادر استاد علی اصغر بیانی

می کنــد  دراز  دســت  می شــود  بیــدار  کــه  صبــح 
دراز  کــه  همان طــور  برمــی دارد.  را  ســه تارش  و 
کشــیده تمریــن را شــروع می کنــد... ؛ ایــن اولیــن 
کــه در ذهنــم می آیــد، وقتــی بــه  تصویــری اســت 
بــرادرم علــی فکــر می کنــم. دانشــجو بــود و بســیار 
و  نواختــن  و همیشــه مشــغول  پــرکار  و  کنجــکاو 
بســیار  ســفررفتن.  بســیار  البتــه  و  نقاشــی کردن 
در  کــه  بــود  ایــن  جالــب  و  می خوانــد  کتــاب 
کتابخانــه اش، کتابخانــه یک دانشــجوی نقاشــی، 
کتاب هــای هنــری و ادبــی و فلســفی،  عــالوه بــر 
گیاه شناســی، نجــوم، علــوم فضایــی  کتاب هــای 

پیــدا می شــد.  و... هــم 
ــود؛ اغلــب مرحــوم اســتاد عبــاس  کــه بر می گشــت دوســتی همراهــش ب ــه  ــه خان بیشــتر مواقــع ب
کنارشــان می نشســتم و بــه صحبت هایشــان  معــارف یــا اســتاد حبیــب درخشــانی. تــا دیروقــت 
گــوش مــی دادم. موضــوع بحث هــا همیشــه حکمــت و هنــر بــود و البتــه سیاســت و مســائل 
کــه خــودم دانشــجو شــدم و بعدتــر که بیشــتر فضاهــای فرهنگی را شــناختم،  اجتماعــی. بعدهــا 
کــه دغدغه هــای  آنهــا در آن زمــان چقــدر مســتقل و بــه دور از نــگاه معمــول آن  متوجــه شــدم 

روزهــا بــوده اســت. بــه نظــرم جســت وجوی آنهــا بــرای درک هنــر، حقیقتــًا صادقانــه بــود.
بــه خاطــر دارم از همــان زمــان، خــط و مســیر فکــری اش چنــان برایــش بااهمیــت و واضــح بــود 
کــه به راحتــی ذهــن دیگــران را درگیــر  کــه اجــازه نمــی داد مســائل روزانــه و مشــکالت و حوادثــی 
کنــد.  می کنــد و از اهــداف اصلــی بازمــی دارد، او را از مســیر دغدغه هــا و هدف هایــش دور 
کنــار می آمــد و مشــکالت را  از مســائل روزانــه به ســادگی می گذشــت، بــا حــوادث به راحتــی 

ــود. ــر آنهــا صبــور ب آســان می گرفــت و در براب
ــگی  ــت وجویی همیش ــد و جس ــت می دی ــا صداق ــود. ب ــتعداد ب ــرکار و بااس ــده ای پ ــی جوین عل

کــه از او بــه یــاد دارم، در او باقــی مانــد.  داشــت و اینهــا تــا آخریــن تصویــری 

 

علی جوینده ای پرکار و بااستعداد بود
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شاهین فرهت، عضو پیوسته فرهنگستان هنر

کــه فقدانــش  شــادروان علــی بیانــی از دوســتان نزدیکــم بــود 
کــه دوســتی صمیمــی و راســتگو  ک اســت؛ چرا ــا بســیار دردن
ــی آورد  ــان م ــه زب ــه ب ــه آنچ ک ــادق  ــردی ص ــت دادم. ف را از دس
عیــن واقعیــت بــود و از ایــن حیــث، معلمــی بــرای همــه مــا بــه 
کــه جایگاهــی  شــمار می رفــت. انســانی واال و فــردی محبــوب 
کــه  گفــت  خــاص میــان همــگان داشــت و به جــرأت می تــوان 
دوســتش  همــه  می شــناختند،  نزدیــک  از  را  او  کــه  آنهایــی 
علــی  اســم  وقــت  هــر  کــه  بــود  محبــوب  آن قــدر  داشــتند. 
بیانــی می آمــد، همــه بــا عشــق و محبــت و تحســین از او یــاد 
کــه از  می کردنــد. درگذشــتش باورنکردنــی اســت و متأســفم 

میــان مــا رفــت.
کالســیک، آهنگســازی و  دنیــای موســیقی مــن بــا آقــای بیانــی بســیار متفــاوت بــود. مــن در موســیقی 
یــه معنــا و معانــی خــاص عرفانــی  رپرتــوال آهنگســازان بــزرگ فعالیــت داشــته ام و آقــای بیانــی بیشــتر از زاو
ــار موســیقایی بســیاری نداشــت،  ــا اینکــه آث کامــل داشــت فعالیــت می کــرد. ب ــه آن اعتقــاد  کــه خــودش ب
کــه نوازندگــی اش بــرای بســیاری جــذاب و دل فریــب بــود. قصــد داشــتم در جلســه بعــدی ای  دیــده بــودم 
کننــد، ولــی متأســفانه ایــن اتفــاق  کــه در فرهنگســتان هنــر داشــتیم، از ایشــان بخواهــم قــدری نوازندگــی 

گــوار افتــاد و ایشــان دیگــر در بیــن مــا نیســتند. نا
آقــای بیانــی بیــش از آنکــه نوازنــده باشــد، ردیــف دان و معلــم بــود. بســیاری از نوازنــدگان و آهنگســازان 
ــد؛  ــی نبودن ــای خوب ــا معلم ه ــد، ام ــق بودن ــرآمد و موف ــیار س ــازی بس ــی و آهنگس کار نوازندگ ــا در  ــزرگ دنی ب
کســی از عهــده آن برنمی آیــد. امــا علــی بیانــی  کاری بســیار مشــکل اســت و هــر  کــه انتقــال علــم و هنــر،  چرا
ــا و  ــد، راهنم ــزرگ باش ــده ای ب ــه نوازن ــش از آنک ــه پی ک ــا  ــن صب ــتاد ابوالحس ــد اس ــود؛ مانن ــی ب ــی واقع معلم

معلمــی بــزرگ بــود.
بــود،  آثــار موســیقایی قدمــا  بــر اینکــه پژوهشــگری برجســته در حــوزه عرفــان موســیقی و  بیانــی عــالوه 
دربــاره  وقتــی  کــه  داشــت  زندگــی  معمــول  مســائل  بــه  نســبت  خــاص  عقایــدی  و  بی نظیــر  دیدگاهــی 
آن صحبــت می کــرد، بســیار جالــب و دل فریــب بــود. او در واقــع انســانی اســتثنایی و خــاص بــود و مــا 

دادیــم.  از دســت  را  اســتثنایی  هنرمنــدی 

 

ما هنرمندی استثنایی را از دست دادیم
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سید مهدی شجاعی، مدیر انتشارات نیستان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َعِظیِم

ْ
َعِلّیِ ال

ْ
 ِباهلل ال

َّ
َة ِإال  ُقّوَ

َ
 َو ال

َ
ال َحْول

در غربت مرگ، بیم تنهایی نیست          یاران عزیز، آن طرف بیشترند

برخــی از آدم هــا چنــان باشــکوه 
گمــان  کــه  می کننــد  زندگــی 
مرگشــان را باورناپذیــر می ســازند. 
و  لطیــف  چنــان  حضورشــان 
کــه غیابشــان  بی تکلــف اســت 
ایــن  و  نمی گنجــد.  خیــال  در 
»برخــی« نــه بــه معنــای عــده ای و 
گروهــی و طایفــه ای اســت؛ چنان 
کــه در هیــچ  نادرنــد ایــن »برخــی« 
نمی گنجنــد.  دســته ای  و  گــروه 
سلســله  یــک  آخــر  و  اول  خــود 
رشــته کوه  می شــوند.  محســوب 

مشــابه  و  جایگزیــن  و  رقیــب  نمونه انــد.  نیســتند؛  گونــه  قله انــد.  نیســتند؛ 
کــه مگــر  کنــی، فکــر می کنــی  گــر بــه بودنشــان فکــر  کــه هســتند ا ندارنــد. وقتــی 
کــه هــوا بــرای تنفــس نباشــد؟! تصــورش  می شــود نباشــند؟! مگــر می شــود 

ســخت اســت، چــه رســد بــه بــاورش!
بــه همیــن دلیــل فقــدان رفیقــی بی بدیــل چــون اســتاد علی اصغــر بیانــی را هنــوز 
گذشــته اســت از غیبــت آن عزیــز ســفرکرده ولــی  کــرد. چنــد روز  نمی تــوان بــاور 
کــه ایــن ســفر، متفــاوت اســت بــا ســفرهای پیشــین.  هنــوز نمی توانــی بــاور کنــی 
گشــت و  کــه از ایــن ســفر بــاز نخواهــد  کنــی  کنــد و بــاور  دلــت نمی خواهــد بــاور 
جایــش در صــدر محفــل عاشــقان، همیشــه خالــی خواهــد مانــد. دلــت فقــط 
کریم تریــن میزبــان اســت. و او میهمــان  کــه میزبــان ایــن ســفرش،  خــوش اســت 
کــه عطــر حضــورش در عصــر  ویــژه ایــن میزبــان. و دلــت فقــط خــودش اســت 
غیابــش، مانــدگار اســت و در ایــن غیبــت غریــب، حضــور یــاد و خاطــره اش، 

پررنگ تــر از زمــان حضــور جــاودان. 
ــا امیــر و موالیــش، امیرالمؤمنیــن علیه الســالم، محشــور فرمایــد  خداونــد او را ب
ی و روح خــود، بــر دل هــای ســوخته همســر و فرزنــدان و رفیقــان و  و بــه حــق رو

گردان او مرهمــی جانانــه و جاودانــه بگــذارد! همــدالن و شــا

کراِم ک ذوالجالِل واال َو یبَقی َوْجُه َرّبَ

 

در غربت مرگ، بیم تنهایی نیست 
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گروه تخصصی موسیقی فرهنگستان هنر کاوه خورابه، عضو 

اســتاد و دوســت و در مقاطعــی، باافتخــار، همــکار بزرگــوارم، علی اصغــر بیانــی چهــره در نقــاب 
کویــر. در ســفر، ســفرکردنی چنیــن  ک و  کشــید؛ در ســفری بــه زادگاه آدمیــان: زمیــن، خــا ک  خــا
بی بازگشــت، روایتگــر مســافری اســت عاشــق. او را نخســتین بــار نزدیــک بــه ســه دهــه پیــش در 
کیانــی دیــدم؛ در  گیــری مشــقم در نــزد اســتاد مجیــد  مؤسســه چــاووش )ســاز نــوروز( و هنــگام فرا
گویــی از ازل می شــناختمش. اهــل خراســان  گردانش مشــغول.  ــه آمــوزش شــا کنــاری ام ب اتــاق 
گــرو  کــه دل و خرقــه و دفتــر در  بودیــم و خراسانی دوســتان را خوش ترمــان بــود. دانســته بــودم 
ــه حقیقــت هنــری را  ک ــودم  ــنیده ب ــاز ش ــود. و ب ــناتر می نم ــانیان داشــت و اینــش آش ــاده خراس ب
کــردار و  از والیــِت نقش انــدازی بــر بــوم، بــه دیــاِر زخمه نــوازی بــر ســاز برکشــیده بــود. بیانــی را در 
گاِه درماندگــی چنــان بــه نرمــش  رفتــار و بیــان، همیشــه صمیمــی و خنــدان و پرامیــد می یافتــی. 
کاه فراغ بالــی بــدل می گشــت و بــاِر رنجــت  کــوِه درماندگــی ات بــه  کــه  و امیــد ســخن می گفــت 

گنــجِ یــاری اش، ســبک. بــه 
کســوت نوازندگــی و  بــه درگاه عمــوم )در  کــه  بــود و نبــود؛ نبــود، از آن رو  اســتاد بیانــی پــرکار 

ــه در مرامــش چنیــن رواداری ای را جایــز می شــمرد. امــا پــرکار  ــود و ن ــه اهلــش ب گویــی ن کم توجــه؛  ــار  ــه تکثیــر آث ــود و ب کم پیــدا ب نویســندگی( 
ــه ســوی  کــه پیــش از هــر چیــز در وظیفــه داری خــود، عالقه مندانــش را ب ــود پرحوصلــه و صبــور  ــه چنــد جهــت؛ نخســت، آمــوزگاری ب ــود ب ب
ــق، و  ــد؛ در تحقی ی ــت نمی ورز ــتگان غفل گذش ــده از  ــر به جای مان ــار آن از مآث کن ــود. در  ــون ب ــران رهنم ــتگاهی ای ــف دس ــران ردی ــای بیک ی در
کوششــی فرامی خوانــد. دوم، پژوهنــده ای بــود اصالت منــد و پویــا  یــان، می کوشــید و همــواره بــه چنیــن  تطبیــق آنچــه در امــروزش بــود بــا دیروز
گویــی معشــوقش را  و جویــای اصالت منــدی در ســپهر بیکــران فرهنــگ ایران زمیــن و از آن جملــه در موســیقی نواحــی ایــران. در ایــن میــان 
گزیــدن بــود. بی تردیــد بلندآوایــِی  کــه بایســته رحــل اقامــت  یــان را زمینــی یافتــه بــود  یافتــه بــود و از ایــن رو دوتــار و دوتار در خراســان بــزرگ در
کســان دیگــر، حکایــت از جــد و جهــد و پی جویی هــای بیانــی داشــت.  بزرگانــی چــون حــاج قربــان ســلیمانی و فرزندانــش، ســرور احمــدی و 
گشــاده رو  کــه شایســته ازدســت رفتن باشــد.  گفت وشــنید ســخت عالقه منــد بــود و خواســتار؛ از ایــن رو فرصتــی نبــود  ســوم، بــه هم انجمنــی و 
ــود و از ایــن رو  کــه نشــان از دانندگــی داشــت. چهــارم، خوشــه چین مکتــب دانندگــی ب ــه هــر آن ســخن و حدیثــی  گــوِش هــوش می ســپرد ب
ــه  ک ــود  ــن رو ب ــالمت. از همی ــب و س ــا وادی ط ــت و ادب ت ــه را؛ از حکم ــبز اندیش ــزارع س ــد م ــد و بپیمای ــا بجوی ــا، ت کوش ــود  ــع خ ــدر وس ــه ق ب
ــان  ــن می ــرد. در ای ــا می ک ــش انجمن ه ــه خوانش ــود و ب ــده ب ــی را برگزی ــد بلخ ــن محم ــا جالل الدی ــت و ادب موالن ــی می داش گرام ــت را  حکم
کــه بــه مــدد آن، سرکشــی بــه ایــن وادی هــا میســرش می شــد. بــه ایــن فهرســت می تــوان همچنــان اضافــه  موســیقی برایــش بــاد صبایــی بــود 
گاه در میــان یــاران، ایــن مجــال را یافتــه بــودم  گفت وشــنودهای خصوصــی و  یــم. بارهــا در  کــرد؛ ازجملــه عالقــه بــه ســفر و ســیر آفــاق. بگذر
کــه همچنــان باقــی اســت و در ســپهر اندیشــگی  کــه از نقدهــای جــدی ام بــه بعضــی از نگرش هــا و دیدگاه هایــش ســخن بگویــم؛ نقدهایــی 
کــه زمانــه ای  کــه دســت از هم نشــینی اش بــدارم، امــا رشــته ای ســخت حذرباشــم مــی داد  گاه چنانــم می داشــت  قابــل رد و پیگیــری. نقدهــا 
کــه انســان و انســانیت را می فهمنــد و دوســت می دارنــد. آری رشــته اســتوار اســتاد بیانــی،  کنونمــان احتیــاج بــه مردمانــی دارد  نامــراد چــون ا
چــه در هم نظــری چــه در مقــام مخالفــت بــا آرای نگرشــی اش، همانــا پاسداشــت مقــام دوســتی و فرزانگــی و هنرمنــدی بــود. جوهــر اساســی 
بــرای او در مواجهــه بــا افــراد، انســان بودن بــود و در وهلــه دیگــر صفــات عرضــی اعــم از دیدگاه هــای معرفت شناســیک، هستی شــناختیک، 
ــا انســانی  کــه در مواجهــه ب ــود  کــه وقعــی نمی نهــاد؛ از همیــن رو ب یــک، سیاســی، هنــری و غیــره. ایــن متأخــران را بارهــا دیــده بــودم  ایدئولوژ
ــاند؛  ــدد می رس ــز م ــمانی اش نی ــش درد جس کاه ــه  ــکنیه الروح او ب ــر س ــالوه ب ــه ع ک ــود  ــا می پیم ــا بدان ج ــی داد و ت ــف م ک ــان از  ــد، عن دردمن
گفتــه  بــه مــدد حبــه قرصــی از آنچــه از وادی هومیوپاتــی وامــدار بــود، یــا بــه پنــدی مصرفــی در نحــوه تغذیــه بــا اشــارتی بــه منبعــی خــاص یــا 
کــرد صیــد اهــل نظــر« بــود. در هــر دیــدار بــه رســم همیشــگی اش بــه  حکیمــی از اهــل قدیــم. به راســتی او مصــداق »بــه حســن و خلــق تــوان 
ــود  گذشــته ب ــا روزی  ــدار ســاعتی ی گــر از آخریــن دی ــه« در آغوشــت می گرفــت؛ حتــی ا ــاره واژه »به ب ــا تکــرار چندیــن ب گرمــی و صمیمیــت و ب
کــه:  گویــی ماه هــا و سال هاســت دیــدار میســر نبــوده اســت. ظریفــی در یکــی از ایــن دیدارهــا متذکــرش شــد  کــه  چنــان بــه اســتقبالت می آمــد 
»خیلــی احتیــاج بــه چنیــن مصافحــه و معانقــه ای نیســت.« پاســخ اســتاد بیانــی ایــن بــود: »چــه می دانیــد؟ شــاید ایــن آخریــن دیــدار باشــد.« 

عجبــا! بحــق می گفــت؛ آخریــن دیــدار بــود... .

به یاد دوست و استاد سفرکرده ام، علی اصغر بیانی 

»بیانی« که دیگر به بیان نمی آید 
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محبوبه حاجی پروانه

مراسم تشییع استاد فروتن و وارسته، هنرمند عرصه موسیقی، 
زنده یاد علی اصغر بیانی، صبح دوشنبه 1۴ بهمن 1398، با 

گردان و خانواده استاد، در  حضور عالقه مندان، هنرمندان، شا
مؤسسه فرهنگی هنری صبای فرهنگستان هنر برگزار شد.

در ایــن مراســم علیرضــا اســماعیلی، حســام الدین ســراج، شــاهین 
گنجــه ای، داریــوش طالیــی، حمیدرضــا نوربخــش،  فرهــت، داوود 
حســن  شــکارچی،  کبــر  علی ا درخشــانی،  حبیــب  عالمــی،  کبــر  ا
بلخــاری، محمــود دعایــی، محمدعلــی رجبــی، محمــد رجبــی، 
بهمــن نامورمطلــق، اســماعیل بنــی اردالن، محمــد خزایــی، احمــد 
اســکندری،  ایــرج  قاســم خان،  علیرضــا  خورابــه،  کاوه  صــدری، 
بابــک  جمشــیدی،  فاضــل  صارمــی،  شــهرام  اســعدی،  هومــان 
علــی  خوشــرو،  ابوالقاســم  شــریفیان،  محمدســعید  خضرایــی، 
ــتند. ــور داش ــر حض ــتان هن ــران فرهنگس ــی از مدی ــا، و جمع ثابت نی
در ابتدای این مراســم علیرضا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان 
گفــت:  هنــر، بــه ایــراد ســخنانی دربــاره اســتاد بیانــی پرداخــت و 
گرانمایــه،  هنرمنــد  درگذشــت  ضایعــه  تألــم  و  تأســف  کمــال  بــا 
اســتاد علی اصغــر بیانــی عزیــز را خدمــت جامعــه هنــری، به ویــژه 
محتــرم  خانــواده  کشــورمان،  مقامــی  موســیقی  حــوزه  هنرمنــدان 
اســتاد، بــرادر ارجمنــد و هنرمندشــان، جنــاب آقــای پرویــز بیانــی، و 
ــد متعــال  ــم و از درگاه خداون شــما دوســتداران هنــر تســلیت می گوی

 

بدرقه عارف موسیقی دان تا خانه ابدی 

بــرای ایشــان رحمــت واســعه الهــی و بــرای خانــواده محترمشــان صبــر 
جمیــل و جزیــل خواســتارم.

کــه امــروز در غــم ازدســت دادن اســتاد  او ادامــه داد: بســیار متأســفیم 
بیانــی بــه ســوگ نشســته ایم. غــم مــا در فرهنگســتان هنــر ســنگین تر 
اســت؛ چــون مــا ســال ها در فرهنگســتان هنــر بــا ایشــان همــکار و 
کــه رابطــه ای  همــراه بودیــم. اســتاد بیانــی هنرمنــدی اخالق مــدار بــود 
صمیمانــه و دوســتانه بــا همــکاران داشــت و تقریبــًا از زمــان تأســیس 
کــه بــی حضــور  فرهنگســتان هنــر، برنامــه ای در حــوزه موســیقی نبــود 
گروه هــای  مؤثــر و پررنــگ ایشــان برگــزار شــده باشــد. عضویــت در 
تخصصــی ســنتی و موســیقی، مســئولیت معاونــت هنــری و دبیــری 
مکتــب  موســیقی  و  فارابــی  مراغــه ای،  عبدالقــادر  همایش هــای 
اصفهــان از جملــه مســئولیت های ایشــان در  فرهنگســتان هنــر بــود.

گفــت: اســتاد بیانــی هنرمنــدی عــارف بــود و بــه ایــن  اســماعیلی 
نقاشــی  موســیقی،  جملــه  از  مختلــف،  رســته های  کــه  واســطه 
کــرده بــود، بــا هنــر و زیبایــی انــس و  و ادبیــات را آموختــه و تجربــه 
الفتــی ویــژه داشــت و ایــن زیبایــی بــا سرشــت ایشــان آمیختــه بــود. 
او دارای روحــی لطیــف و آرام و زیبــا بــود و همــه را بــه ســوی خــودش 
ــی  ــه دل نداشــت. اســتاد بیان کینــه ب جــذب می کــرد و از هیچ کــس 
ایــران  کشــور عزیزمــان  بــه ســنت های فرهنگــی  پایبنــد  به شــدت 
کامــل داشــت و آن را بــا همــه پیوســت ها و  بــود. بــه موســیقی معرفــت 
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پیوســتگی هایش می شــناخت. دغدغــه اصلــی او حفــظ و حراســت 
از موســیقی اصیــل ایرانــی بــود و در آن اهتمامــی ویــژه داشــت. بــه 
گردان بســیاری تربیــت  کــه داشــت، شــا دلیــل خصلــت معلمــی ای 
کــرد و  کــرد و از ایــن طریــق بــه موســیقی اصیــل ایرانــی ادای دیــن 

گران ادامه دهنــده راه او خواهنــد بــود. إن شــاءهلل ایــن شــا
گــروه موســیقی فرهنگســتان هنــر، ســخنران  داریــوش طالیــی، عضــو 
کــرد: بعــدی مراســم بــود و ســخنان خــود را بــا شــعری از مولــوی شــروع 

یم یا می رو یاییم و در یم / ما ز در ما ز باالییم و باال می رو
یم ما از آنجا و از اینجا نیستیم / ما ز بی جاییم و بی جا می رو

کــه اســتاد بیانــی را می شــناختند، می دانســتند  کســانی  گفــت:  او 
عارفانــه  دیــدی  بــا  را  زندگــی  ابعــاد  کــه  بودنــد  عارفــی  ایشــان  کــه 
ســنتی  هنرهــای  معنــوی  یشــه های  ر دنبــال  بــه  و  می نگریســتند 
بودنــد و در تمــام عمــر پربارشــان در پــی انتقــال جنبه هــای مختلــف 
فعــال  موســیقی  بــاب  در  بیشــتر  بودنــد.  دیگــر  نســل های  بــه  هنــر 
بودنــد، امــا در نگارگــری و خطاطــی و باقــی جنبه هــا نیــز فعالیــت 

داشــتند.
پــس از ســخنرانی اســتاد طالیــی، نماهنگــی دربــاره اســتاد بیانــی بــا 

صــدا و شــعرخوانی ایشــان پخــش شــد.
کشــورمان نیــز  حســام الدین ســراج، موســیقی دان و هنرمنــد باســابقه 
ضمــن خوانــدن ابیاتــی در ســوگ اســتاد بیانــی، این گونــه بــه ایــراد 

ســخن پرداخــت:
رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل 

کاروان چه ماند جز آتشی به منزل؟  از 
از اســتاد بیانــی شــناختی سی ســاله دارم. او چنــد ویژگــی داشــت؛ 
خودنمایــی  از  و  داشــت  حقیقــت  بــه  ی  رو همیشــه  اینکــه  یکــی 
کار خــود بســیار اســتاد بــود. بــه  پرهیــز می کــرد و در عیــن حــال در 
حقیقــت و باطــن موســیقی نظــر داشــت و همیشــه هنرجویــان ایشــان 
بــه جهــت ســلوک معنــوی و هنــر و ســواد و تواضــع ایشــان، بعــد از 
کار  مدتــی بــه شــیوه فکــری و هنــری ایشــان عالقه منــد می شــدند. 
کــه دیگــران نیــز بــه شــیوه  کــه بــه گونــه ای رفتــار کنــد  هــر کســی نیســت 

فکــری او تعلــق خاطــر نشــان بدهنــد.
ک در  حســام الدین ســراج چنــد بیتــی از حافــظ را بــا نوایــی غمنــا

ــد. ــی خوان ــاد اســتاد بیان ی
کــه ســابقه  محمدعلــی رجبــی، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر 
ســخنرانی  بــه  نیــز  داشــت  بیانــی  اســتاد  بــا  بســیاری  همــکاری 
بیــش  کــه  یــاری  غــم  گفــت در  گفــت: چــه می شــود  و  پرداخــت 
محافــل  در  و  بودیــم  هــم کالس  و  دوســت  او  بــا  ســال  پنجــاه  از 
طریــق  از  کــه  عزیــزی  بودیــم؟  هــم  بــا  خوشــی ها  و  ســختی ها  و 
موســیقی یک بــاره دنبــال حقیقــت رفــت. او نقاشــی زبردســت بــود، 
کــرد.  ــد و از آن طریــق دنبــال  امــا حقیقــت را در طریــق موســیقی دی
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ک  کــرده بــود و از موســیقی غربــی پــا کالم حــق  گوشــش را نیوشــای 
گــوش  نگــه داشــته بــود؛ تــا روزی بــه قــول موالنــا، آواز دوســت را بــا آن 
گوشــش را  کوره دهــات می رفــت تــا  کار بــه  ک بشــنود و بــرای ایــن  پــا
کنــد. می گشــت تــا بلکــه آوای دوســت را بشــنود و بــه آن پاســخ  ک  پــا
گفــت. همیشــه  کــه آوای دوســت را شــنید و لبیــک  ــم  دهــد و دیدی
کالم را بشــنود. اهــل تحقیــق  گوشــش ایــن  کــه روزی  آرزو داشــت 
بــه معنــای به حق رســیدن بــود. موســیقی بــرای او نه فقــط هنــر، بلکــه 
کــه همــه زیبایی هــا بــه او بازمی گــردد. وجــودش بهتریــن  چیــزی بــود 
ظــرف بــود بــرای پذیــرش حــق هنــر. او بــا همــه خــوب بــود، چــون 
ــگاه می کــرد.  ــم ن ــه آدم و عال ــا نفــِس نیــک ب نفــِس نیــک داشــت و ب
ــرام  ک ــای  ــب)ع( و اولی ــن ابی طال ــی ب ــن عل ــا امیرالمؤمنی ــدوارم ب امی
ی از راه نیــک  گردانش پیــرو ــرای دانشــجویان و شــا محشــور شــود. ب

او را آرزومنــدم.

ــا  ــتاد علیرض ــرف اس ــلیتی از ط ــام تس ــن، پی ــم همچنی ــن مراس در ای
ســلیمانی علی آبادی بــه نمایندگــی از هنرمنــدان موســیقی شــمال 
کــه  خراســان، بدیــن مضمــون قرائــت شــد: مــردی از میــان مــا رفــت 
خدمــات بی نظیــرش بــه فرهنــگ و هنــر اصیــل ایــران هرگــز فرامــوش 
یــش و اهــل معنــا بــود و در رفاقــت  نخواهــد شــد. او بحــق، مــردی درو
گرفتــه و از بخــت بــد، از ایــن  گلویــم را  گوهــر. بغــض  و معرفــت، 
گــوار دیــر مّطلــع شــدم و نتوانســتم در مراســم تشــییع ایشــان  اتفــاق نا
ک و نابهنــگام اســتاد  حاضــر شــوم. بدین وســیله، درگذشــت دردنــا
از  نمایندگــی  بــه  همچنیــن  و  خــود  طــرف  از  را  بیانــی  علی اصغــر 
هنرمنــدان موســیقی شــمال خراســان، بــه خانــواده محتــرم ایشــان و 

ــر تســلیت عــرض می کنــم. ــگ و هن ــل فرهن اه
ــی،  ــر فرهنگ ــار و مفاخ ــن آث ــس انجم ــاری، رئی ــن بلخ ــه حس در ادام
گفــت: مــن نخســت بــه خانــواده فرهیختــه ایشــان تســلیت می گویــم. 
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رفتــار  و  و روحیــه  ُخلــق  بــه  و  را می شــناختند  ایشــان  کــه  کســانی 
ک را  عرفانــی ایشــان آشــنا بودنــد، در فــراق ایشــان لحظاتــی دردنــا
کــه توانســت عرفــان را بــه موســیقی پیونــد بدهــد.  می گذراننــد. کســی 
ســلوک و ســیرت و ســیمای ایــن مرحــوم نیــز نشــان دهنده ایــن مهــم 
اســت. تســلیت مجــدد عــرض می کنــم؛ زیــرا موســیقی ایــران یکــی از 

ســاالرهای خــود را از دســت داد.
بــه روح اســتاد  را  از مولــوی  ابیاتــی  نیــز  پایــان ســخنان خــود  او در 

کــرد. تقدیــم  بیانــی 
کبــر عالمــی، منتقــد و مستندســاز ســینما، نیــز مطالبــی را دربــاره  ا

گفــت: ــرد و  ک ــی بیــان  اســتاد بیان
که عقل آفرین می زدندش جامی ست 

صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش

کوزه گر دهر چنین جام لطیف  این 
 می سازد و باز بر زمین می زدنش

کــه در  کــه چقــدر زود دیــر می شــود! در یکــی از جلســات  افســوس 
فرهنگســتان هنــر در خدمــت ایشــان حضــور داشــتیم، اســتاد بــه مــن 
کــه او  ــو مانــی و نــه مــن«. سرنوشــت این جــور خواســت  ــه ت گفــت: »ن

زودتــر از مــن رفــت.
نی نــوازی  بــه  بیانــی  اســتاد  گردان  شــا از  یکــی  برنامــه  ایــن  در 
پرداخــت. همچنیــن پیــام تشــکر خانــواده اســتاد و نیــز پیــام تســلیت 

شــد. قرائــت  ی  و گردان  شــا
والمســلمین  حجت االســالم  امامــت  بــه  نمــاز  گــزاردن  از  پــس 
ک اســتاد علی اصغــر بیانــی بــا حضــور  ســیدمحمود دعایــی، پیکــر پــا
انبــوه ســوگواران و عالقه منــدان از خانــه هنــری خــود، فرهنگســتان 

هنــر، بــه ســمت آرامســتان بهشــت زهرا تشــییع شــد.
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زندگی نامه
 استاد علی اصغر بیانی )1330ــــ  1398(

در دوران دبیرستاندر ده سالگی

یاد باد آنكه نهانت نظری با ما بود       رقِم مهِر تو بر چهره ما پیدا بود1

ــی در 18 اســفند 133۰ شمســی در منطقــه نارمــک تهــران  ــده باســابقه موســیقی ایران ــی، آهنگســاز، پژوهشــگر و نوازن اســتاد علی اصغــر بیان
ــوزادگان  ــی از عم ــود. بیان ــه دار ب ــی خان ــم مصاعت ــه خان ــادرش وجیه ــت وزیری و م ــد نخس کارمن ــی  ــان بیان ــزت اهلل خ ــدرش ع ــد. پ ــد ش متول
کتابخانــه ملــی ایــران( و دکتــر خان بابــا بیانــی )نویســنده، اســتاد  مرحــوم دکتــر مهــدی بیانــی )بنیان گــذار و نخســتین رئیــس ســازمان اســناد و 

دانشــگاه، مترجــم، مــورخ و بنیان گــذار دانشــگاه تبریــز( بــود.

ــه خــود، و  گرایــش هنــری مختــص ب کــه هــر یــک  ــود  ــر از خــود ب کوچک ت ــرادر  ــواده و دارای دو خواهــر و دو ب ــد ارشــد خان ــی فرزن شــادروان بیان
کــه حاصــل آن، دو دختــر بــه نام هــای صبــا و  کــرد  ذوقــی وافــر داشــته و دارنــد. او در اســفند ســال 13۶1 بــا خانــم حمیــرا علی آبــادی ازدواج 

ســپیده اســت.

کــرد و پــس از آن در دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران در رشــته  کمال الملــک در رشــته نقاشــی تحصیــل  اســتاد بیانــی در هنرســتان 
هنرهــای تجســمی تحصیــالت خــود را بــه اتمــام رســاند. در نگارگــری از محضــر اســتاد محمــود فرشــچیان بهــره بــرد و همچنیــن آثــاری در ایــن 
گرافیــک نیــز فعــال بــود و طراحــی نشــان هایی در زمینه هــای مختلــف  گذاشــت. او عــالوه بــر ایــن، در زمینــه طراحــی  زمینــه از خــود بــه جــای 

گرافیــک در روزنامــه اطالعــات اشــتغال داشــته اســت. از ایشــان بــه یــادگار مانــده اســت. بیانــی همچنیــن ســالیانی متمــادی بــه طراحــی 

ی آورد و ســه تار را نــزد اســتاد محمدرضــا لطفــی آموخــت و ردیــف میــرزا  او هم زمــان بــا تحصیــل در دانشــکده هنرهــای زیبــا بــه موســیقی رو
کــه خــود در ایــن  کــرد؛ به طــوری  کــرد. او بــا جدیــت و پشــتکار و اشــتیاق، مراتــب موســیقی دســتگاهی را دنبــال  عبــداهلل را نــزد ایشــان مشــق 
ــه اصــول  ــا توجــه ب ــه روش شــفاهی و ب کــه موســیقی را ب ــود  ــی ب ــه درجــه اســتادی رســید. او از جملــه ردیف دانان زمینــه صاحب نظــر شــد و ب

ــه عرصــه هنــر  گردانی نیــز ب و مبانــی ســنتی آن آمــوزش مــی داد و شــا
کــرد. موســیقی معرفــی 

ــه تحقیــق و پژوهــش در موســیقی  بیانــی همچنیــن چندیــن ســال ب
مقامــی ایــران پرداخــت و از محضــر اســتادان بنــام موســیقی مقامــی 
خراســان ازجملــه حــاج قربــان ســلیمانی و عبــداهلل ســروراحمدی 
بــه حفــظ و اشــاعه جهانــی  بــرد و  و دیگــر اســتادان، بســیار بهــره 
همــت  کهــن،  میــراث  ایــن  ایــران،  خراســانی  مقامــی  موســیقی 

گماشــت.

ــز از محضــر اســتاد  ــاب فلســفه و حکمــت نی ــی در ب علی اصغــر بیان
و  موســیقی  و  عرفــان  و  فلســفه  حــوزه  پژوهشــگر  معــارف،  عبــاس 
نوازنــده دوتــار و تنبــور، بهره منــد شــد و ایــن آشــنایی تأثیــری عمیــق 
گذاشــت. در نــوع نگــرش و اندیشــه های حکمــی و انســی ایشــان 

  1. خواجه حافظ شیرازی
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او همچنیــن جلســاتی متعــدد و مســتمر در شــرح و تفســیر آثــار قدمــا و عرفایــی چــون عزیزالدیــن نســفی، عبدالقــادر مراغــه ای، مولــوی، 
کــه او از ســال  ــود  ــا از جملــه جلســاتی ب ــردی مثنــوی معنویموالن کارب صفی الدیــن ارمــوی، بنایــی و عطــار برگــزار می کــرد. جلســات شــرح 

ــرد.  ک ــزار  ــه ۴۰9 آن را برگ ــتش جلس ــل از درگذش ــه داد و دو روز قب ــر ادام ــان عم ــا پای ــرد و ت ک ــاز  138۲ آغ

ــا دکتــر مســعود ناصــری  ــر طــب مکمــل هومیوپاتــی داشــت و ضمــن آشــنایی ب ــر حکمــت و هنــر، دســتی هــم ب گرانقــدر عــالوه ب ایــن اســتاد 
کوانتــوم( پیگیرانــه در ایــن رشــته بــه مقــام درمانگــری رســید و تــا پایــان حیــات به صــورت رایــگان بــه درمــان می پرداخــت. )اســتاد فیزیــک 

گــروه تحقیــق موســیقی خراســان در مرکــز پژوهش هــای فرهنگــی، عضویــت در شــورای  معاونــت هنــری فرهنگســتان هنــر، مســئولیت 
ینیــون  عالــی موســیقی، عضویــت در هیئــت موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، مســئولیت هنــری جشــنواره بــزرگ موســیقی در آو
یــس موســیقی در دانشــکده هنرهــای  یــس موســیقی در مؤسســه فرهنگــی هنــری چــاووش، مکتب خانــه میــرزا عبــداهلل، تدر فرانســه، تدر
کشــور، ازجملــه  زیبــای دانشــگاه تهــران، داوری در جشــنواره های مختلــف موســیقی، ســخنرانی و اجراهــای متعــدد در داخــل و خــارج 

مســئولیت ها و فعالیت هــای اســتاد بیانــی در طــول حیــات پرثمــرش بــود.

گفــت.  پیکــر ایــن عــارف  علی اصغــر بیانــی، روز پنجشــنبه دهــم بهمــن  1398، در ۶8ســالگی در ســفر بــه خــور و بیابانــک، دار فانــی را وداع 
کشــورمان صبــح روز دوشــنبه چهاردهــم بهمــن 1398، از  مجموعــه فرهنگــی هنــری صبــای فرهنگســتان هنــر بــه ســوی  و موسیقی شــناس 

ک ســپرده شــد. خانــه ابــدی بدرقــه و در قطعــه هنرمنــدان آرامســتان بهشــت زهرا بــه خــا

گفتیم و همین باشد۲ که حزین باشد           یک نكته از این معنی،  کی شعر َتر انگیزد خاطر 

  ۲. خواجه حافظ شیرازی

اردیبهشت 1۳۶۴
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علی بیانی )کاه به سر و قدبلندتر از دیگران، در حال نواختن(، دفتر مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی، اسفند 1۳۴۳ 

دانشگاه تهران، دی 1۳۷۶



13
98

ان 
مست

، ز
32

ره 
شما

م، 
هار

ل چ
 سا

نر،
ر ه

سفی
ی 

خبر
یه 

شر
ن

37

جشنواره موسیقی، همراه با حاج قربان سلیمانی و هیئت همراه، آوینیون فرانسه، مرداد 1۳۷۰
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به روایت اسناد و تصویر
نمایشــگاه عکــس »ایــران بیــن دو انقــالب« بــا ارائــه 
ــا  ــالمی، ب ــالب اس ــا انق ــروطه ت ــری از مش ــی تصوی روایت
ــخ معاصــر و بنیــاد  ی همــکاری مؤسســه مطالعــات تار
مســتضعفان، یکشــنبه 13 بهمــن 1398 در مؤسســه 

گشــایش یافــت. فرهنگی هنــری صبــا 

کــه طــی آیینــی ویــژه در تــاالر ایــراِن  در ایــن نمایشــگاه 
گشــایش یافــت، ضمــن رونمایــی  فرهنگســتان هنــر 
بــه  ک و اســناد مربــوط  امــال از هــزاران ســند و دفاتــر 
قــرن  آغازیــن  دهــه  دو  در  اول  پهلــوی  زمین خــواری 
یخــی از مبــارزات  حاضــر، صدهــا ســند تصویــری و تار
ــــ ضداســتبدادی ملــت ایــران طــی  ضداســتعماری 
انقــالب  تــا  مشــروطه  از  ســال،  یکصــد  بــه  نزدیــک 
گرفــت. اســالمی، در معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار 
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علیرضــا  حضــور  بــا  کــه  انقــالب«  دو  بیــن  »ایــران  نمایشــگاه  در 
اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر؛ پرویــز فتــاح، رئیــس بنیــاد 
یــخ  تار مطالعاتــی  مؤسســه  رئیــس  حقانــی،  موســی  مســتضعفان؛ 
معاصــر؛ محمدرضــا حســین خانی، رئیــس مؤسســه فرهنگی هنــری 
صبــا؛ محمدرضــا طالقانــی، فرزنــد ارشــد مجاهــد فقیــد آیــت اهلل 
گشــایش  کشــور  طالقانــی؛ و شــمار بســیاری از چهره هــای فرهنگــی 
ک و  یافــت، از هــزاران ســند زمین خــواری پهلــوی اول و غصــب امــال
امــوال مــردم در نقــاط مختلــف ایــران، بــرای نخســتین بــار رونمایــی 

شــد.

گشــایش ایــن نمایشــگاه ابتــدا موســی حقانــی، پژوهشــگر و  در آییــن 
یــخ ایــران، طــی ســخنانی بــا برشــمردن رفتارشناســی  صاحب نظــر تار
ســال   ۲۰ و  ســلطنت  ســال   1۶ طــی  در  او  حکومــت  و  رضاخــان 
زمــام داری مطلقــه، بــه نقــد سیاســت های پهلــوی اول پرداخــت و 
از شناســایی 38هــزار بــرگ شــکایت های مــردم از رضاشــاه خبــر داد 
و آن را نشــان دهنده نبــوِد امنیــت اقتصــادی و حقوقــی مــردم عنــوان 

کــرد.

ک  امــال اداره  گفــت:  معاصــر  یــخ  تار مطالعــات  مؤسســه  رئیــس 
اختصاصــی، مافــوق شــهربانی و اســتانداری و همــه نهادهــای دیگــر 

مــردم نمی شــناخت.  امــوال  مــرزی در غــارت  و  و هیــچ حــد  بــود 
ــان  ــون توم ــت ۶8میلی ــران رف ــه از ای ک ــی  ــان در هنگام ــروت رضاخ ث
)معــادل ۴۵میلیــون دالِر آن زمــان( و ســپرده گذاری خارجــی او در 

بانک هــای انگلســتان و آمریــکا بالــغ بــر ۵۰۰میلیــون دالر بــود.

در ادامــه پرویــز فتــاح، رئیــس بنیــاد مســتضعفان، در ســخنانی بــا 
تفســیر آیاتــی چنــد از ســوره مبارکــه فجــر، بــه مشــخصه های فرعونیت 
گفــت:  کمــان پهلــوی تطبیــق داد و  کــرد و آن را بــا حا در قــرآن اشــاره 
گفتــه قــرآن مشــابه همــان  اشــتهای ســیری ناپذیر فرعونیــان طبــق 
کــه بی وقفــه و  ــم  ــدان پهلــوی دیدی کــه در غارتگری هــای خان اســت 

بی امــان غــارت و تصاحــب می کردنــد.

بــه  ایشــان  دســتور  و  رهبــری  معظــم  مقــام  بــا  خــود  دیــدار  از  او 
ک و امــوال غصب شــده توســط  شناســایی صاحبــان اصلــی امــال
سرسلســله پهلــوی و احقــاق حــق و اعــاده مالکیــت آنــان پــس از 
گفــت: ایــن یکــی از بــرکات انقــالب مــا و  هشــتاد ســال خبــر داد و 
کــه نشــان از اهمیــت و اولویــت حقــوق  یــادگاری مانــدگار اســت 

مــردم در نظــام مــا و در نــگاه رهبــری معظــم دارد.

نمایشگاه »ایران بین دو انقالب« تا ۲1 بهمن 1398 برپا بود.
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دوازدهمیــن جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر بــا 9۰۰ اثــر تجســمی، 
فرهنگــی  مؤسســه  در  اســفند،   1398 بهمــن   ۲9 دوشــنبه  عصــر 

گشــایش یافــت. هنــری صبــای فرهنگســتان هنــر 

ایــن جشــنواره بــا اهــداف »تشــویق هنرمنــدان بــه ســمت شــیوه های 
معاصــر خلــق آثــار در بســتر هنرهــای تجســمی«، »معرفــی و نمایــش 
ایرانــی«،  هنرمنــدان  آثــار  جدیدتریــن  و  برتریــن  از  نمونه هایــی 
گفت وگــو  »نمایــش دســتاوردهای خالقانــه هنــری«، »ایجــاد فضــای 
میــان اهالــی جامعــه هنرهــای تجســمی کشــور«، »ایجــاد زمینــه بــرای 
گاهــی و  ــرای ارتقــای آ رشــد هنــر معاصــر ایــران« و »ایجــاد فرصــت ب
ــس،  ــک، عک گرافی ــی،  ــای نقاش ــی« در محوره ــدان ایران ــر هنرمن هن

تصویرســازی،  نگارگــری،  خوش نویســی،  ســرامیک،  مجســمه، 
یکاتــور و هنرهــای جدیــد، در چهــار بخــش اصلــی و دو  کار کارتــون و 

بخــش ویــژه برگــزار شــد.

و  شهرســتان ها(  )ویــژه  چارخانــه  هنــر،  چارســوی  زریــن،  طوبــای 
و  اصلــی  بخش هــای  بزرگداشــت ها،  و  مفاخــر  پژوهــش،  بخــش 
ــادواره ســردار شــهید  ــود جان باختــگان هواپیمــای اوکراینــی و ی یادب
ــود. ــژه جشــنواره تجســمی فجــر ب قاســم ســلیمانی از بخش هــای وی

بــود، ۴۴8  کــه بخــش رقابتــی جشــنواره  در بخــش طوبــای زریــن 
اثــر از 338 هنرمنــد بیشــترین فضــای ایــن نمایشــگاه را بــه خــود 
بتوانــد  کــه  بــود  گونــه ای  بــه  آثــار  ایــن  چیدمــان  داد.  اختصــاص 
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کنــد. منعکــس  را  هنرهــا«  »گفت وگــوی  موضــوع 

گالــری از تهــران و شهرســتان ها،  چارســوی هنــر نیــز بــا حضــور 33 
از دیگــر بخش هــای دوازدهمیــن جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر 
کــرد.  گذشــته آغــاز بــه کار  کــه بــا هــدف رونــق بــازار هنــر، از ســال  بــود 
ــه شــدند امــا تعــدادی از  ــرای فــروش ارائ ــار ب در ایــن بخــش بیشــتر آث

ــار هنرمنــدان خــود پرداختنــد. ــه نمایــش آث گالری هــا نیــز فقــط ب

کــه بــا عنــوان  بخــش چارخانــه از دیگــر بخش هــای ایــن جشــنواره بــود 
کلــی »گفت وگــوی هنــر عکاســی اســتان ها« برگــزار شــد. ایــن بخــش 
و  فایــن آرت  اثــر در شــاخه های عکاســی مســتند، اســتیجد،   11۵
اینستالیشــن، از 1۲ هنرمنــد عــکاس از شــهرهای مشــهد، زاهــدان، 

گــرگان را شــامل می شــد.  زنجــان، یاســوج، شــهرکرد، بیرجنــد و 

چهارمیــن بخــش ایــن جشــنواره بــه برگــزاری نشســت های پژوهشــی 
کلــی نشسســت های پژوهشــی  کــه بــا عنــوان  اختصصــاص داشــت 
کلــی »آفرینــش تجســمی نویــن بــا  »گفت وگــوی هنرهــا« و موضــوع 
یســتگاه مــا و هنــر معاصــر«،  نگاهــی بین رشــته ای« در ۵ عنــوان »ز
در  هنرهــا  »همنشــینی  ایــران«،  ســنتی  نقاشــی  در  منظــر  و  »نــگاه 
»بازخوانــی  و  جهانــی«  تعامــالت  و  معاصــر  »نقاشــی  معمــاری«، 

نشــانه ها در هنــر معاصــر« برگــزار شــد.

دو  بــه  نیــز  فجــر  تجســمی  جشــنواره  دوازدهمیــن  ویــژه  بخــش 
بخــش »گرامی داشــت ســردار شــهید قاســم ســلیمانی« و »یادبــود 
در  کــه  داشــت  اختصــاص  اوکراینــی«  هواپیمــای  جان باختــگان 
بخــش اول عــالوه بــر رونمایــی از اثــر حســن روح االمیــن، پرتــره ای و 
کــه  گرفــت  سردیســی از ایــن شــهید پیــش چشــمان مخاطبــان قــرار 
ایــن دو اثــر را هنرمندانشــان، عبــاس برزگرگنجــی و علــی لوایــی، 
یادبــود  بخــش  در  کردنــد.  تکمیــل  جشــنواره  برگــزاری  طــول  در 
جان باختــگان هواپیمــای اوکراینــی نیــز یــک اثــر چیدمــان بــا عنــوان 
گذاشــته  »فرجــام« و یــک نقاشــی از محســن حیــدری بــه نمایــش 

شــد.

دوازدهمیــن جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر از روز ۲9 بهمــن تــا 
۵ اســفند 1398، در مؤسســه صبــا برپــا بــود و بنــا بــر اطالعیــه وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مبنــی بــر تعطیلــی برنامه هــای هنــری و 
ــود  ــرار ب کــه ق کشــور، اختتامیــه ایــن جشــنواره  ســینمایی در سراســر 
در 9 اســفند 1398 در تــاالر وحــدت برگــزار شــود، لغــو شــد. قــرار 
برداشــتن  از  پــس  از جشــنواره  ایــن دوره  اختتامیــه  مراســم  اســت 
ممنوعیت هــای برگــزاری برنامه هــای هنــری و در زمانــی مناســب 

ــزار شــود. برگ
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نشست های پژوهشی
 دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
کلــی »آفرینــش تجســمی نویــن بــا  کلــی »گفت وگــوی هنرهــا« و موضــوع  نشســت های پژوهشــی جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر بــا عنــوان 

نگاهــی بین رشــته ای« همزمــان بــا برگــزاری بخــش نمایشــگاهی طــی چهــار جلســه در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

کشــمیری؛  یســتگاه مــا و هنــر معاصــر« بــا ســخنرانی الهــه پنجه باشــی؛ »نــگاه و منظــر در نقاشــی ســنتی ایرانــی« بــا ســخنرانی مریــم  »ز
کاتــب؛ »نقاشــی معاصــر و تعامــالت جهانــی« بــا ســخنرانی منصــور حســامی؛ عناویــن  همنشــینی هنرهــا در معمــاری« بــا ســخنرانی فاطمــه 

ــت. ــده اس ــزارِش آن آم گ ــه  ــه در ادام ک ــت  ــنواره اس ــن جش ــی ای ــت های پژوهش نشس

زیستگاه ما و هنر معاصر
ــزار شــد.  ــا برگ اولیــن نشســت تخصصــی دوازدهمیــن جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر، روز چهارشــنبه 3۰ بهمــن 1398 در مؤسســه صب
یســتگاه مــا و هنــر معاصــر« بــه ســخنرانی  گــروه نقاشــی دانشــگاه الزهــرا، بــا موضــوع »ز در ایــن جلســه الهــه پنجه باشــی، عضــو هیئت علمــی 

پرداخــت.

کــوآرت بررســی مشــکالت طبیعــت  گفــت: هــدف از ا کــرد و  کــوآرت« توضیحاتــی اراده  الهــه پنجه باشــی در ابتــدای ســخنان خــود دربــاره »ا
ــه  یســت محیطی دارد و هنرمنــد پــس از ورود ب کــه موضوعــات ز کــوآرت یــک جنبــش هنــری معاصــر اســت  ــع آن اســت. ا ــرای رف ــالش ب و ت

ــرای رفــع مشــکالت اقــدام می کنــد. طبیعــت و بررســی مشــکالت آن، ب

یســت ایفــا  گاهــی دادن بــه مــردم دربــاره محیــط ز کــوآرت می تواننــد در زمینــه آ کــه هنرمنــدان معاصــر در شــاخه ا پنجه باشــی ادامــه داد: نقشــی 
کیــد نــدارد و آثــار به وجودآمــده  کــوآرت بــر مــاده ای مشــخص یــا رســانه ای خــاص مثــل مجســمه، نقاشــی و... تأ کننــد بســیار پررنــگ اســت. ا

گســترده اند. در ایــن شــاخه بســیار وســیع و 

یســت داشــتند  کــه نقشــی مهــم در صدمــه زدن بــه محیط ز ک، غــذا و...  او در ادامــه بــا اشــاره بــه چالش هــای چنــد نمانــام1 مطــرح پوشــا
گفــت: نمانــام آدیــداس بــرای جلب توجــه عمــوم بــه آلودگــی اقیانوس هــا بــا اســتفاده از  کردنــد،  و ســپس بــرای بهبــود ایــن مســئله تــالش 
کفــش یــک قهرمــان ورزش دوومیدانــی  کــرد. از ایــن  کفــش  ــود اقــدام بــه ســاخت  کــه از درون اقیانــوس جمــع آوری شــده ب پالســتیک هایی 

ــد. ــب ش ــا جل ــی اقیانوس ه ــوع آلودگ ــه موض ــردم ب ــیاری از م ــه بس ــدال آوردن او، توج ــس از م ــرد و پ ک ــتفاده  اس

کــه  کــوآرت بــا همیــن لوازمــی  گفــت: هنرمنــدان ا پنجه باشــی بــا بیــان اینکــه یــک قطعــه پالســتیک ۴۵۰ ســال طــول می کشــد تــا از بیــن بــرود، 
یافتــی ابــزاری بــرای خلــق اثــر  کننــد. زباله هــای باز از بیــن نمی رونــد بــه خلــق اثــر هنــری می پردازنــد تــا اعتــراض خــود را بــه تولیــد آنهــا اعــالم 

کــه تمــام یــک فضــا را بــا بطــری پالســتیکی پــر می کنــد. گات هنرمنــدی اســت  هنری انــد و به عنــوان مثــال اوا 

کــه  کــف اقیانــوس، رنگــی مایــل بــه صورتــی داشــتند امــا سال هاســت  گذشــته مرجان هــای  ایــن مــدرس دانشــگاه ادامــه داد: در ســال های 
کــه مرجانــی بــه  گل بهــی مرجانــی به عنــوان رنــگ ســال معرفــی شــد، در حالــی  گذشــته رنــگ  رنــگ آنهــا از بیــن رفتــه و ســفید شــده اند. ســال 
کردنــد تــا اعتــراض و هشــداری بــه ایــن موضــوع  آن رنــگ، دیگــر در دنیــا وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل آن را به عنــوان رنــگ ســال انتخــاب 

باشــد.

1. Brand
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یســت اســت و در ســال های آینــده چیــزی  گفــت: انســان معاصــر بــا ســرعت بــاال در حــال تخریــب محیط ز پنجه باشــی در پایــان ســخنانش 
کــه می توانیــم بایــد از  گفتــه می شــود تــا جایــی  از اقیانوس هــا باقــی نمی مانــد؛ زیــرا نقشــه جهانــی از پالســتیک پــر می شــود. بــه همیــن دلیــل 

کنیــم. کمتــر اســتفاده  پالســتیک 

نگاه و منظر در نقاشی سنتی ایرانی
کــه  کشــمیری در دومیــن نشســت پژوهشــی جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر بــا عنــوان »نــگاه و منظــر در نقاشــی ســنتی ایرانــی«  مریــم 
گفــت: وقتــی صحبــت از هنرهــای تجســمی  پنج شــنبه یکــم اســفند 1398 برگــزار شــد، بــا بررســی تحــوالت هنــر نگارگــری در دهه هــای اخیــر 
ــر، حافظــه  یــم؛ زیــرا انســان امــروز چــه در مقــام مخاطــب و چــه در مقــام خالــق اث ــه نقاشــی ســنتی ایــران بینداز گزیریــم نگاهــی ب می شــود نا
کنیــم نمی توانیــم از آنچــه حافظــه بصری مــان را ســاخته  کار  کــه  تصویــری غنــی از آنچــه پیش تــر بــوده دارد و مــا در هــر ســبک و شــیوه ای هــم 

کنیــم.  صرف نظــر 

گفــت: در محافــل هنــری امــروز، دانشــگاه یــا بیــرون دانشــگاه، عمومــًا نگاه هــای متفاوتــی بــه نگارگــری وجــود دارد؛ بعضــی معتقدنــد ایــن  او 
کــه نگارگــری در دنیــای  رشــته در جایــگاه هنــری قدیمــی بایــد بــه همــان ســبک و ســیاق قدیمــی ادامــه یابــد؛ امــا بعضــی دیگــر بــاور دارنــد 

کنــد تــا بتوانــد حرف  هــای امــروزی بزنــد.  امــروز ناچــار بایــد لباســی جدیــد بپوشــد و صــورت دیگــری پیــدا 

کــه عمــرش ســرآمده و  کــرد: بعضــی از اســتادان می گوینــد نگارگــری را بایــد به عنــوان هنــری مــوزه ای دانســت؛ یعنــی هنــری  کشــمیری بیــان 
کــه می گوینــد  کســانی هــم هســتند  کنیــم و ضــرورت ادامــه ایــن رشــته وجــود نــدارد، امــا  مــا بایــد از آن به عنــوان میــراث فرهنگــی پاســداری 
کــه هــم حــس  ــازه را طــوری زد  ــرد و حرف هــای ت ک ــازه اســتفاده  ــده می شــود در زمینــه ای ت ــار دی ــه در آث ک می شــود از نقش هــا و المان هایــی 

کنــد.  نوســتالژیک را در مخاطــب برانگیــزد و هــم مفاهیمــی تــازه منتقــل 

گذشــته تــا امــروز بــه دســت مــا  کــه از  کــه آثــاری  او ادامــه داد: امــا همــه دیدگاه هــا بــر ســر یــک موضــوع اتفــاق نظــر دارنــد، آن هــم ایــن اســت 
گنــگ و نامفهوم انــد. بســیاری از نقــوش و المان هــا را می بینیــم امــا الیه هــای معنایــی و فنــی اجــرا همچنــان بــرای  رســیده بــرای مخاطــب 

مــا محــل ســؤال اســت. 

کــه در حــوزه نگارگــری برداشــته شــد دســته بندی مرتــب از آثــار بــود  گام هایــی  ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه از دو ســده پیــش اولیــن 
ــه ایــن ترتیــب اولیــن مکتب هــای نگارگــری تعریــف شــد.  کردنــد و ب ــار نگارگــری در موزه هــای مختلــف را رده بنــدی  گفــت: مجموعــه آث

کوتــاه نوعــی پژوهــش دیگــر در  کــه مــا می بینیــم دلیــل اصلــی اســت، بعــد از مدتــی  گفــت: در ایــن نــوع دســته بندی شــکل و فــرم چیــزی  او 
کشــیده  یــج بــه ابعــاد مختلــف  کــرد: از ایــن رو پژوهش هــا به تدر کشــمیری تشــریح  کــه پاســخ بســیاری از چراهــا بــود.  نگارگــری بــه وجــود آمــد 
گرفــت. حتــی تغییــر طبقــات  شــدند؛ مثــاًل بحــث اقتصــاد و حامیــان آن مطــرح شــد یــا مســائل خــود اقتصــاد جامعــه هــم مــورد اهمیــت قــرار 
کــرد. در آن برهــه حتــی خیلــی از رخدادهــای سیاســی بــرای  اجتماعــی در ایــران در نگاره هــای دوره تیمــوری و یــا صفــوی ظهــور پیــدا 

هنرمنــدان مهــم شــد. 

کرد.  او ادامه داد: این شیوه نگاه و بررسی های تازه، خیلی از الیه های معنایی را شفاف 

کهــن از آن یــاد می کننــد، از  کــه امــروزه بــه نــام نورشناســی  پتیــک  کــرد: علــم المناظــر یــا همــان او کتــاب و مقاله هــای نگارگــری عنــوان  مؤلــف 
یونــان سرچشــمه می گیــرد و بعــد وارد جامعــه اســالمی می شــود. ایــن دانــش از ســده های چهــار و پنــج در حوزه هــای اســالمی بســیار مــورد 
کــه در حــوزه نورشناســی قدیــم نوشــته می شــد، در زبــان عربــی عنــوان المناظــر بــه خــود می گرفــت.  کاًل تمــام رســاله هایی  گرفــت.  توجــه قــرار 
گســترده بــه نــام المناظــر در ایــن حــوزه نوشــت. ایــن رســاله در ســده های ســیزده و  اندیشــمندی هــم بــه نــام ابن هیثــم رســاله ای بســیار 
چهــارده به عنــوان یکــی از رســاالت پایــه، مــورد توجــه اندیشــمندان نورشناســی در غــرب قــرار می گیــرد. در پنجــاه ســال اخیــر چنــد پژوهشــگر 

کردنــد.  تأثیــر رســاله های ابن هیثــم در هنــر رنســانس را بررســی و به صــورت ترجمــه منتشــر 

گفــت: پیــرو ایــن اتفــاق در ایــران هــم نگاه هــا بــه رســاله ابن هیثــم و ارتباطــش بــا نقاشــی، به ویــژه نقاشــی ایرانــی، متمرکــز شــد تــا  کشــمیری 
کتــاب المناظــر ابن هیثــم بدانیــم، پاســخ  گــر مبنــای بازخوانــی آثــار ایرانــی را بخــش نظــرِی  کلیــدی بــرای یافتــن پاســخ چراهــا باشــد. ا شــاید 

بســیاری از پرســش ها را خواهیــم یافــت . 

کــه یکــی از دالیــل مهــم آنهــا چینــش انســان در فضــای  ــا امــروز هشــت چرایــی در نگارگــری ایــران مشــخص شــده،  او ادامــه داد: حداقــل ت
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صحنــه ای اســت. امــا بــر اســاس آرای ابن هیثــم مــا می توانیــم شــش نــوع از چیــدن انســان ها در فضــا را بــرای القــای فاصلــه آنهــا در نقاشــی 
کنیــم.  ایرانــی تبییــن 

کــه  کــه امــروز در بازخوانــی نگارگــری بــه وجــود آمــده از یــک طــرف نیازمنــد حمایــت بزرگانــی اســت  کــرد: جریانــی  کیــد  ایــن اســتاد دانشــگاه تأ
کــه علــم خوانده انــد  در عرصــه هنــر، چــه قدیــم و چــه مــدرن و چــه معاصــر، فعالیــت می کننــد و از ســویی نیازمنــد همراهــی دوســتانی اســت 

و می تواننــد راه گشــا باشــند. 

گفــت: امیــدوارم ایــن جریــان در یــک یــا دو دهــه آینــده فضاهایــی جدیــد را در نگارگــری بــه وجــود آورد. بایــد بدانیــم  کشــمیری در پایــان 
ــم.  ــه دهی ــد ادام ــه ای جدی ــه در زمین ــم و چ کنی ــا  ــم آن را احی ــه بخواهی ــت؛ چ ــوده اس ــه ب ــا چ ــینه م ــای پیش معن

همنشینی هنرها در معماری
کیــد بــر جایــگاه هنرهــای تجســمی در معماری  ســومین نشســت پژوهشــی ایــن جشــنواره نیــز بــا عنــوان »همنشــینی هنرهــا در معمــاری« و بــا تأ

ایرانــی، عصــر شــنبه 3 اســفند 1398، بــا ســخنرانی فاطمــه کاتــب برگزار شــد.

کاتــب، معمــار و پایه گــذار دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه آزاد اســالمی، در نشســت »همنشــینی هنرهــا در معمــاری«، مهم تریــن  فاطمــه 
ویژگی هــای هنــر معمــاری روز و چالش هــای همنشــینی هنرهــای تجســمی و معمــاری امــروز و بررســی تحــوالت ارتبــاط میــان ایــن دو 

کــرد. گذشــته را بررســی  موضــوع در دهه هــای 

ــد و ایــن  ــه معمــاری سنتی شــان احتــرام می گذارن کشــورهای دیگــر ب گفــت: در  کــرد و  کیــد  ــه معمــاری ســنتی تأ ــر احتــرام نســبت ب کاتــب ب
کنــم.  ی آن مطالعــه  کــه بــه دنبــال معمــاری ایرانــی بــروم و رو کمتــر اتفــاق می افتــد. همیــن موضــوع ســبب شــد  کــه در ایــران  چیــزی اســت 
کــه دیگــر خاطراتــی بــا ایــن بناهــا نخواهنــد داشــت. بناهــای قدیمــی شــهر تهــران در حــال ازبین رفتن انــد و نگرانــی مــن بــرای نســل هایی اســت 

کــه همــه  کــرد: ادبیــات بــا معمــاری ارتبــاط دارد و معمــاری نیــز بــا دیگــر هنرهــا ارتبــاط دارد و ایــن خاصیــت هنرهــای ایرانــی اســت  کیــد  او تأ
کاشــی کاری و...( بــی دلیــل نبــوده  گچ بــری،  بــا هــم در ارتباط انــد. از طــرف دیگــر هیــچ هنــری از هنرهــای ســنتی ایرانــی )همچــون نقاشــی، 

و همــه ایــن هنرهــا در خدمــت معمــاری ایرانــی بــوده اســت.

کــرد  ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه هنرهــای ایرانــی بــا هــم در ارتباطــی تنگاتنــگ قــرار دارنــد، از بعضــی دســتکاری ها در هنــر انتقــاد 
گذشــته فرشــی می بافتــه  کــه در  کســی  گفــت: وقتــی در هنــر دســتکاری اتفــاق می افتــد اســتانداردهای آن هنــر به هــم می ریــزد؛ بــرای مثــال  و 
کــه هنرمنــد  کویــر اســت؛ چرا کــه همنشــین  کرمــان می بینیــد  کجــا ببافــد. زیباتریــن نقش هــای قالــی را در قــم و  از قبــل می دانســته بایــد بــرای 
کــه  کــه نداشــته و آنهــا را در نقــوش قالــی طراحــی می کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت  ی داشــتن نعمت هایــی بــوده  طــراح نقــوش، در آرزو

کردیــم نقــوش از اســتاندارد خودشــان خــارج می شــوند. مــا وقتــی همــه چیــز را دســتکاری 

یختگــی در شــهرها امــروزه باعــث ازبین رفتــن  گفــت: به هم ر کــرد و  یختگی هــا در شــهرها نیــز انتقــاد  کیــد بــر هویــت شــهری، از به هم ر او بــا تأ
کامــاًل مشــخص بــود و مثــل  هویــت شــهری شــده اســت. مثالــی کوچــک می توانــم در ایــن بــاره بگویــم؛ قبــاًل جهــت قبلــه در بناهــای ســنتی مــا 

کــه حتــی جهــت قبلــه را در بناهــا متوجــه نمی شــویم. االن نبــود 

ــه  ــوم، غص ــه می ش ــر مواج ــکالت هن ــا مش ــی ب ــرد: وقت ک ــان  ــر، بی ــود در هن ــکالت موج ــه مش ــاره ب ــا اش ــرا ب ــگاه الزه ــی دانش ــو هیئت علم عض
ــا بافت هــای  ــران آمــدم، یــک ســال فرصــت خواســتم ت ــه ای ــر انجــام دهــم. وقتــی پــس از چندیــن ســال ب کاری مؤث ــم  کــه نمی توان می خــورم 

کننــد. کار  کهنــه  ی بافت هــای  کنــم و پیشــنهاد دادم هنرمنــدان رو قدیمــی را بررســی 

کاری را انجــام  کاری را بــه دلیــل سفارشــی بودن، انجــام ندهیــد و آن  گفــت: از شــما خواهــش می  کنــم هیــچ  کاتــب خطــاب بــه هنرمنــدان 
یــم، بلکــه در  کارمــان نیــز خــوب خواهــد شــد. ادای هنرمنــد متعهــد را درنیاور یــد. وقتــی حالمــان خــوب باشــد  کــه بــه آن اعتقــاد دار دهیــد 

کــه تظاهــر بدتریــن آســیب اســت. ابتــدا بایــد در عمــل متعهــد باشــیم؛ چرا

او دربــاره معمــاری و شهرســازی ایــده آل ایرانــی و اینکــه آیــا نمونه هــای ایــده آل معمــاری در تهــران وجــود دارد، توضیــح داد: بناهــای ایــده آل 
کــه ســبک اصفهانــی داشــتیم، می توانیــم ببینیــم. از دوره پهلــوی دوم نیــز ســاختمان های وزارت امــور  ایرانــی را در دوره صفــوی و قاجــار 
ی آنهــا  کــه معمــاران ایرانــی رو کــه ایــده آل معماری انــد. البتــه درســت اســت  خارجــه، وزارت دادگســتری و ســاختمان راه آهــن مانــده اســت 
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کار نکردنــد، امــا اینهــا مشــخصه های معمــاری ایرانــی، مثــل موتیف هــای بازگشــت بــه دوره هخامنشــی و... را در خــود دارنــد.

کــه معمــارم، اصــاًل  کــه فلســفه ســاخت آنهــا بــرای منــی  کاتــب افــزود: متأســفانه امــروزه در فرمانیــه، الهیــه و. .. برج هایــی بدترکیــب ســاخته اند 
قابــل فهم نیســت.

کنــده را در شــهر و  گفــت: هــر روز بناهــا یــا ســازه هایی پرا کنــده کاری هنــری در شــهر  او همچنیــن بــا انتقــاد از ســازمان زیباســازی در پرا
کنــد نــه اینکــه  کــه جــز هدررفتــن ســرمایه و پــول، چیــزی در بــر نــدارد. شــهر بایــد بــرای مــردم خاطــره درســت  حتــی در یــک خیابــان شــاهدیم 

کنــد. تهــران در حــال تبدیل شــدن بــه شــهری بی هویــت اســت. خاطره هــا را مغشــوش 

کــرد: تأثیــر محیــط بــر روان انســان نیــز خیلــی مهــم اســت و مشــکالت ســاختاری ســاختمان های امــروزی ســبب شــده  کیــد  ایــن هنرمنــد تأ
گیــرد. تــا روان انســان ها نیــز تحــت تأثیــر قــرار 

گفــت: در ایــن مســیر اشــتباه، دانشــگاه های مــا مرکــز ایجــاد خطاهــای بســیاری بــرای دانشــجویان شــده اســت و  او در پایــان ســخنانش 
کــه هیــچ هویتــی ندارنــد. نتیجــه آن نیــز می شــود ســاختن ســاختمان ها و بناهایــی 

نقاشی معاصر و تعامات جهانی
گفت وگــوی هنرهــا در دوازدهمیــن جشــنواره  »نقاشــی معاصــر و تعامــالت جهانــی« عنــوان چهارمیــن نشســت از سلســله نشســت های 
کــه عصــر یکشــنبه ۴ اســفند 1398، بــا ســخنرانی منصــور حســامی، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه الزهــرا، برگــزار  هنرهــای تجســمی فجــر بــود 

شــد.

کار بگیریــم. اصــواًل متکثربــودن  گفــت: در تعامــل بایــد وجــه متکثــر را بــه  منصــور حســامی در مبحــث »نقاشــی معاصــر و تعامــالت جهانــی« 
کــه  یکــی از ویژگی هــای دوره معاصــر ماســت. تکثرگرایــی مبانــی نظــری دارد، ولــی خصوصیــت زمانــه ماســت، تعامــل ویژگــی زمانــه ماســت 

ی باشــیم.  گریــزی داشــته باشــیم و منــزو نمی توانیــم از آن 

کــرد: امــروزه مــا از نظــر تعریــف مفهــوم تعامــل مشــکل  ــاره شــود، خاطرنشــان  ــا بیــان اینکــه واژه »تعامــل« بایــد در جامعــه مــا تعریفــی دوب او ب
ــه دهنــد. ــم. امیــدوارم علمــا و متخصصــان تعریفــی از ایــن واژه ارائ ی دار

ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه جهانی ســازی۲ در مقابــل محلی گرایــی3 قــرار دارد، گفت: جهانی ســازی در اقتصاد و جامعه شناســی 
کار مــی رود. بــرای تبییــن  کاربــردی فــراوان دارد و از آن حــوزه وارد فضــای فرهنگــی شــده اســت. مفهــوم منطقــه ای در مقابــل جهانی ســازی بــه 
ــد باشــد مثــل »هویــت مــن چیســت؟«، »تکلیــف  کنیــم؛ آنچــه دغدغــه شــخص می توان ــه مؤلفه هایــی اشــاره  ــد ب مفهــوم جهانی ســازی بای
کــرده اســت«، »چــه چیــزی الهام بخــش حیــات فرهنگــی مــن اســت؟«. آیــا هویــت  کــه مــرا مــن  ملی گرایــی چیســت؟«، »مــن پیشــینه ای دارم 
کــه فــارغ از زمــان و مــکان اثــری خلــق می کنــد جاودانــه  ملــی در تعــارض بــا جهانی ســازی قــرار می گیــرد؟ خیــر؛ بنــا بــر ایــن مــوارد هنرمنــدی 
کافــی  کــه مــا از روزگار و جهانمــان بــه قــدر  یــم و جهانی ســازی، شــدنی اســت در صورتــی  کــم ندار اســت، مــا در ایــران از ایــن هنرمنــدان 
کــه بیــن  گاهــی ندارنــد و از حــال هــم بی خبرنــد، مشــکل ایــن اســت  گذشته شــان آ کــه از  گاه باشــیم. مشــکل امــروز جوانــان مــا ایــن اســت  آ

گذشــته و حــال و آینــده مانده انــد و بخشــی از ایــن مشــکل هــم بــه مــا برمی گــردد.

کــرد: جهانی شــدن یکــی از اتفاقــات شــگفت انگیز امــروز اســت و مصــادف بــا فردی شــدن اســت و همیــن یــک  منصــور حســامی اظهــار 
ــر مناســبات و زندگــی انســان  کــه ب ــاد می کنیــم فردیتــی اســت  ــزرگ اســت. حتــی آنچــه مــا امــروز در فضــای جهانی شــدن از آن ی تعــارض ب

ــد. ــوان دی کــم شــده اســت و نمــود آن را در هنــر هــم می ت حا

گفــت: اجــرای ایــده بــه  ایــن اســتاد دانشــگاه فراینــد تبدیــل ایــده بــه اثــر هنــرِی قابــل دیــده شــدن را در بیســت ســال اخیــر ســریع دانســت و 
کــه ایــن امــکان را  گذشــته متفــاوت شــده اســت و ایــن از قابلیت هــای فنــاوری اســت  واقعیــت، در ســال های اخیــر خیلــی ســریع شــده و بــا 

کــرده اســت. بــرای مــا فراهــم 

ــران را جســت وجو  کلیدواژه هــای هنــر معاصــر ای ــر االن وارد فضــای مجــازی شــویم و  گ گفــت: ا ــران  ــاره هنــر معاصــر ای منصــور حســامی درب
کــرده اســت. امــروزه بــا ایــن فنــاوری موانعــی  کنیــم، امکانــی مهــم بــرای مــا فراهــم شــده اســت و دسترســی مــا را بــه هنرمنــدان معاصــر بیشــتر 

گذشــته داشــتیم، از بیــن رفتــه اســت. کــه بــرای جهانی شــدن در 

2. Globalization
3. Localism
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آسمان نگاره ها؛ نقد نگارگری در حوزه انقالب 
مولود زندی نژاد، محبوبه حاجی پروانه، یاشا سامی میانی

آسمان نگاره ها؛ نقد نگارگری در حوزه انقاب
نشســت های تخصصــی نمایشــگاه نگارگــری »آســمان نگاره ها« بــا محــور »مبانــی حکمــی و معنــوی نگارگــری«، »زن و نگارگــری«، »نگارگــری 
در بوتــه نقــد و نظــر« و »نگارگــری و ســایر هنرهــا« بــا همــکاری معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر و حــوزه هنــری، در فرهنگســتان هنــر برگــزار 

. شد
کــه شــامل مجموعــه آثــار نگارگــری بــا مضامیــن انقــالب اســالمی اســت، در  ایــن نشســت ها در پــی برگــزاری نمایشــگاه آســمان نگاره ها 

چهــار بخــش تخصصــی و بــا 1۵ ســخنران، ۲۷ و ۲8 بهمن مــاه 1398 در ســالن همایش هــای فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

مبانی حكمی و معنوی نگارگری
کــه محــور آن »مبانــی حکمــی و معنــوی نگارگــری« بــود، ابتــدا حجت االســالم ســید محمدحســین  در نخســتین بخــش ایــن نشســت ها 
ــا اشــاره بــه قصــص  نــواب، پژوهشــگر و مدیــر مدرســه اســالمی هنــر، دربــاره »تأثیــر قــرآن بــر هنرهــای تجمســی« بــه ســخنرانی پرداخــت. او ب
کــه زمــان و مــکان ندارنــد. قصه هــا بســیار  یــم  کــرد: مــا وقتــی بــه آیــات قــرآن رجــوع می کنیــم، بــه قصه هــای مشــخصی برمی خور قرآنــی اظهــار 

کننــد. کلی انــد و قــرآن بــه جــزء آنهــا اشــاره نکــرده اســت. قصــص بــرای آن در قــرآن نقــل شــده اند تــا راه و رســم زندگــی را بــرای مــا نقــل 
گفــت: مــا در آثــار نگارگــری اثــری از واقع گرایــی1 نمی بینیــم. نگارگــران بــه  او ســپس بــه مقایســه آثــار نگارگــری بــا قصــص قرآنــی پرداخــت و 
کــه قابلیــت تأویــل و تفســیر داشــته باشــد. زبــان قرآن  کــه صحنــه ای را خلــق کننــد  دنبــال ُبعــد ســوم نیــز نیســتند، بلکــه بــه دنبــال ایــن هســتند 

کنــد. کنــد، بــرای قــوه خیــال، فضــا ایجــاد  کــه پیــش از اینکــه بــه جــزء بیندیشــد و آن را ترســیم  بــه نگارگــر ایــن مجــال را داده 
گاهانــه  کاری آ گفــت: اثــر هنــری، ُابــژه ای بی جــان نیســت، بلکــه  ایــن دانش آموختــه دکتــری فلســفه هنــر بــه تشــریح آثــار هنــری پرداخــت و 
کنیــم. کــه هنرمنــد مســلمان بــه تبــع قــرآن در حــال انجــام آن اســت و ایــن امــر را مــا به وضــوح می توانیــم در نگارگــری ایرانــی مشــاهده  اســت 

یکی«  کیــد بــر تقابــل پســران نــور و تار در ادامــه حســن بلخــاری،  رئیــس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی، در بــاب »مبانــی حکمــی نگارگــری بــا تأ

1. Realism
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گذشــته و اشــاره بــه  کنایــه بــه  کــرد: انقــالب اســالمی بــا  یکــی در انقــالب اســالمی اشــاره و اظهــار  بــه ســخنرانی پرداخــت. او بــه تقابــل نــور و تار
کــه روح  کنــم ایــن اســت  کــه در ایــن نشســت می خواهــم بــه آن اشــاره  یکــردی  ســنت ها توانســت در حــوزه نگارگــری تأثیرگــذار باشــد. امــا رو
کــه قبــل و بعــد از اســالم آن را داشــته اســت؛ البتــه در قبــل از اســالم دچــار تثلیــث شــده امــا همچنــان  نگارگــری مــا روحــی معنــوی اســت 
کتــاب قبــل از اســالم، ارتنــگ یــا ارژنــگ، پرداخــت و آن را تشــریح  معنویــات را در خــود داشــته اســت. او در ادامــه بــه هنــر مانویــان و مهم تریــن 

کرد.
ــ ایرانی اســتاد فرشــچیان، ادامــه یافــت. ایــن پژوهشــگر  ایــن نشســت بــا ســخنرانی بهمــن نامورمطلــق، سرپرســت دانشــگاه هنرهــای اســالمی 
کــه عنــوان مقالــه اش »نبــرد خیــر و شــر در نقاشــی های انقــالب« بــود، بــا انتقــاد از نبــوِد نظریــه هنــر انقــالب اســالمی، ســخنان خــود را آغــاز  هنــر 
کــه  گفــت: انقــالب تحولــی بنیادیــن و عمیــق اســت  کــرد و  کــه در زمینــه انقــالب و تحــول وجــود دارد اشــاره  یفــی  کــرد. او در ادامــه بــه تعار
ــا چــه مؤلفه هایــی مواجهیــم؟ و چــه معیارهــا و شــاخص هایی را بایــد بشناســیم و  می توانــد ســازنده باشــد. مــا بــرای تحلیــل هنــر انقالبــی ب
کــه در تحلیــل هنــر بایــد مــورد توجــه و  ی می کنیــم؟ اینهــا مباحثــی اســت  کاو کنیــم؟ متــن را معیــار قــرار می دهیــم یــا مضامیــن را وا تعریــف 

گیــرد. مداقــه قــرار 
کــه موضــوع  بخــش نخســت ایــن نشســت بــا ســخنرانی محمدعلــی رجبــی، نگارگــر و دبیــر علمــی ایــن نشســت ها، بــه پایــان رســید. او 
گاهــی  گفــت: مرحلــه دل آ کــرد،  ــا مباحــث معرفتــی ســخن آغــاز  ســخنرانی اش را »چهره گشــایی از نگارگــری انقــالب اســالمی« عنــوان و ب

گاهــی می رســیم پــای عقــل بــه میــان می آیــد. کــه بــه مرحلــه خودآ کــه مــا از دل پرســش می کنیــم. زمانــی  مرحلــه ای اســت 
کــه می گوییــم هرچــه از دل برآیــد الجــرم بــر دل نشــیند.  گاهــی آغــاز می کنــد. بــرای همیــن اســت  او در همیــن زمینــه ادامــه داد: هنرمنــد از دل آ
کــرد. ایــن  کــه همــه چیــز در آن، مبنــای عقلــی دارد و در آنجــا ســیطره عقــل بــر دل را می شــود مشــاهده  هنــر چیدمــان در غــرب، هنــری اســت 
ــا یــک پرســش آغــاز می شــود، امــا جنــس پرســش آن معقــول نیســت؛ از  کــه هیــچ گاه نمی تــوان ایــن هنــر را در تــه دل پذیرفــت. هنــر ب اســت 

درون بــه درون اســت.
کــه تجلــی عالــم  کــرد و نگارگــری را هنــری دانســت  دبیــر علمــی ایــن سلســله نشســت ها در پایــان ســخنان خــود بــه روح قدســی هنــر اشــاره 

قدســی اســت.

 جلوه های مختلف زن و نگارگری
نگارگــری  در  زنــان  مختلــف  جلوه هــای  بررســی  بــه  نگارگــری«  و  »زن  محــور  بــا  آســمان نگاره ها«  تخصصــی  »نشســت های  دوم  بخــش 

یــخ و صورت هــای حضورشــان در هنــر نقاشــی، اختصــاص داده شــد. تار دوره هــای مختلــف در طــول 
ــــ بانــوان نگارگــر«  در ایــن بخــش ابتــدا مینــا صــدری، اســتادیار دانشــکده هنــر دانشــگاه تهــران، ســخنرانی خــود را بــا موضــوع »انقــالب اســالمیـ 
کــه مــا امــروزه از آن بــا عنــوان نقاشــی یــاد می کنیــم، بخشــی از مهم تریــن هویــت بصــری ایــن ســرزمین را شــکل  گفــت: نگارگــری  کــرد و  آغــاز 
ی نقش برجســته ها، ســنگ، فلــز و... یــا بــه صــورت انــواع  گــون رو گونا یــخ بــه صورت هایــی  می دهــد. ایــن هویــت تصویــری در طــول تار

بافت هــا و نقش هــای دیــواری ظهــور یافتــه اســت.
او ادامــه داد: اساســًا نگارگــری به عنــوان هنــر اصیــل ایرانــی، شــکل دهنده روایت هــای تصویــری از موضوعــات ادبــی، علمــی، مذهبــی و 
یخــی در هنــر  یداد هــای تار کمتــر بــه آن توجــه شــده تأثیــر تعهــدات اجتماعــی و رو کــه  یخــی بــوده اســت. در ایــن موضــوع پژوهــش چیــزی  تار
کــه اتفــاق افتــاده چــه تأثیــری در رونــد نگارگــری گذاشــته اســت؟  یخــی  یدادهــای تار کــه ایــن رو نگارگــری اســت. و ایــن ســؤال مطــرح می شــود 
گرفــت. انقــالب اســالمی به عنــوان تحولــی گســترده و همه جانبــه، در حــوزه نگارگــری  کمتــر تحقیقــی را می تــوان ســراغ  کــه دربــاره ایــن موضــوع 

کــرده و تفــاوت ایــن آثــار بــا آثــار نگارگــران پیشــین در چیســت؟ و در حیطــه آثــار بانــوان نگارگــر چــه ویژگی هایــی ایجــاد 
ــه،  ــن زمین ــه  در ای ــت. مطالع ــران  اس ــی ای ــخ نقاش ی ــژه تار ــر، به وی ــگارِی هن یخ ن ــم در تار ــی مه ــر، موضوع ــاِن نگارگ ــور زن ــت: حض گف ــدری  ص
عــالوه بــر آنکــه توانایی هــای ایشــان را آشــکار می کنــد، نــگاه و نگــرش بانــوان نگارگــر در دوره هــای مختلــف را نمایــان می ســازد. از ســوی دیگــر 

بررســی چگونگــی ایجــاد و خلــق آثــار هنــری می توانــد بــه شــناخت دیدگاه هــای برگرفتــه از موضوعــات اجتماعــی و اعتقــادی بینجامــد.
ــا  گذشــته ت ــان نگارگــر متوجــه می شــویم چــه تفــاوت عظیمــی از  ــه آمــارِی حضــور زن ــا ارائ ــاره ضــروری اســت و ب گفــت: مطالعــه در ایــن ب او 
کریــم زاده و یــا  کتاب هــای محمدعلــی  کــه دربــاره مشــاهیر زنــان اســت، از جملــه  کتاب هایــی  بــه حــال بــه وجــود آمــده اســت. در خیلــی از 
کمال الدیــن بهــزاد و رضــا عباســی  کــه در محضــر اســتادانی ماننــد  محمدحســن رجبــی، مــا اســم هایی را از زنــان نگارگــر می توانیــم بیابیــم 
ــم؛  ی ــت دار ــا در دس ــدر از آنه گران ق ــاری  ــته اند و آث ــور داش ــری حض ــم هج ــم و دوازده ــم و یازده ــای ده ــه در قرن ه ک ــی  ــد؛ زنان ــم دیده ان تعلی
ینت الســادات امامــی و مهیــن  ــی نظیــر ز ــو. همچنیــن در دوره پهلــوی و قبــل انقــالب، هنرمندان ــادره بان ــو و ن ــو، صحیفــه بان ماننــد رقیــه بان

ــه نمایشــگاه های دوســاالنه نگارگــری را شــاهدیم. ــان نگارگــر راه یافتــه ب ــد و در دوره انقــالب اســالمی نیــز زن افشــانپور و فــرح اصولــی بوده ان
ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: یکــی از خصوصیــات مهــم نگارگــری در دوران  مختلــف، پیوســتگی و تــداوم ویژگی هــای تصویــری و بصــری آن 
یخــی، نوعــی از هنــر تصویــری شــکل بگیــرد. طــرح ایــن موضــوع  اســت. ایــن امــر ســبب شــده اســت بــه  رغــم وجــود مکاتــب و دوره هــای تار
گــر دربــاره نگارگــری دوران انقــالب اســالمی به خصــوص بانــوان نگارگــر و آثارشــان مطلبــی ذکــر می شــود، بــه معنــی  کــه ا بدیــن ســبب اســت 
ــه  ــدان اضاف ــا نگارگــری پیشــین نیســت؛ بلکــه همچــون مکاتــب پیشــین نگارگــری، شــاخص هایی ب کامــاًل متفــاوت ب ــاری  شــکل گیری آث

شــده یــا بــه بعضــی از ویژگی هــا و موضوعــات بیشــتر توجــه شــده اســت.
گفــت: ویژگــی هنــر در دوران انقــالب اســالمی، تأثیرپذیــری از انقــالب و وقایــع آن بــوده اســت. هنرمنــدان  صــدری در ادامــه ســخنان خــود 



13
98

ان 
مست

، ز
32

ره 
شما

م، 
هار

ل چ
 سا

نر،
ر ه

سفی
ی 

خبر
یه 

شر
ن

49

پیــش از آنکــه در انقــالب اثرگــذار باشــند، از ویژگی هــای انقــالب اثــر پذیرفته انــد و آثــار خــود را تحــت تأثیــر وقایــع انقــالب خلــق می کرده انــد. 
کــه مــورد توجــه هنرمنــدان قــرار  کــه آن را بــا هنــر پیــش از انقــالب متفــاوت می کنــد، موضوعاتــی اســت  یکــی از ویژگی هــای هنــر انقــالب 
گــروه می تــوان قــرار داد؛ موضــوع بعضــی از نگاره هــا، برگرفتــه از وقایــع دوران انقــالب اســت؛ ماننــد جنــگ  می گیــرد. ایــن موضوعــات را در دو 
تحمیلــی عــراق علیــه ایــران، بمب گــذاری در حــرم امــام رضــا)ع(، شــهادت )اعــم از شــهادت افــراد یــا شــهادت جمعــی( و... . دیگــر آثــار نیــز 

شــامل موضوعــات قرآنــی، وقایــع عاشــورا و داســتان ائمــه اطهــار)ع( و داســتان پیامبــران اســت.
گفــت: مطلــب قابــل ذکــر اینکــه ابــزار و مــواد جدیــد، امکاناتــی را بــرای خلــق ایــن آثــار در اختیــار هنرمنــد  ایــن هنرمنــد در پایــان ســخنانش 
ــزار و مــواد جدیــد بــه وجــود آمــده اســت، فنــون اجرایــی متفــاوت  کــه در دوره معاصــر بــه دلیــل وجــود اب قــرار داده اســت. از شــاخصه هایی 

کرده انــد و از آنهــا برخوردارنــد. ــه ایــن ویژگی هــا توجــه  ــوان نگارگــر نیــز ب اســت. بان
ینی، عضــو هیئت علمــی دانشــکده هنــر دانشــگاه الزهــرا)س(، بــا موضــوع »مــروری بــر صورت هــای حضــور زن در  در ادامــه، پریســا شــادقزو
کار می کنــم  ــاره صورت هــای حضــور مقــام زن در هنــر نقاشــی و نگارگــری  ــه ســخنرانی پرداخــت: مــن درب هنــر نقاشــی و نگارگــری ایــران« ب
و بحــث را تحــت عنــوان »زن تــاج ســر آفرینــش« شــروع می کنــم. هنرمنــدان بســیاری بــه مضمونــی ماننــد مضمــون زن پرداخته انــد. چیــزی 
کــه ببینیــم ایــن تنــوع صورت هــای شــایع حضــور در آثــار نقاشــی ایرانــی، بــه چــه صورتــی خــود را بــروز  کــه در اینجــا مــد نظــر اســت ایــن اســت 
مًا وقتــی دربــاره مضمــون زن صحبــت می کنیــم، بازتاب هــای 

ّ
داده و بازخوانی هــای متنــوع ایــن مفاهیــم، بــه چــه صورتــی بــوده اســت. مســل

یابیــم هنرمنــدان بــا چــه ابزارهایــی  کــه در کــه ایــن امــکان را بــه مــا می دهنــد  سیاســی و اجتماعــی و خیلــی مباحــث دیگــر از جملــه مواردی انــد 
کــه نمایــش وجــوه متفــاوت زن  کــه در ایــن بحــث دنبــال می کنــم ایــن اســت  در ادوار مختلــف ایــن موضــوع را بــروز داده انــد. هــدف دیگــری 

گســترده اســت. از حضــور مــادی و حضــور زمینــی می توانــد متفــاوت باشــد؛ در نتیجــه تنــوع بســیار 
ــه مقــام زن توجــه شــده  کــه در همــه ادوار ب یافتــه ام ایــن اســت  ــر در ــخ هن ی کــه در مطالعــه طــول تار او در همیــن زمینــه ادامــه داد: نکتــه ای 
کــی و قداســتش بیشــتر توجــه شــده تــا بــه مباحــث جنســیتی. در صورت هــای واقع گــرا  اســت؛ و اینکــه بــر قــدرت تعالی بخــش زن و پا
ــاز هــم زنــان هویتــی واال دارنــد و جایگاهشــان به صــورت منفــی دیــده نشــده اســت. نگارگــری  کــه بعــد از انقــالب بیشــتر ظهــور می یابنــد، ب
کــرده  کــه هــر چــه بــه امــروز نزدیــک می شــویم قــدرت و توانایــی اش بیشــتر رشــد  بخشــی مهــم از نقاشــی ایرانــی در دوره پــس از اســالم اســت 
کــه دارای طهــارت و  کــه وجــود دارد، زن در شــاهنامه اســت  ــر یافتــه اســت. یکــی از بزرگ تریــن مجموعــه نگاره هایــی  و جایگاهــی محکم ت

ــگاه و منزلــت و حرمــت اســت. جای
یــخ  گذشــته های دور، مظهــر زایــش و حاصلخیــزی بــود و در طــول تار کــه زن در  گفــت  یخــی بایــد  کــرد: دربــاره بحــث تار او همچنیــن عنــوان 
ــرای  ــری ب ــوان مظه ــت به عن ــمانی او در حقیق ــای جس ــته و زیبایی ه ــرب داش ــر و ق ــادر، اج ــه م ــوان اله ــر زن به عن ــیدن پیک ــر به تصویرکش هن

شــهوانیت نبــوده اســت؛ بلکــه مظهــری بــرای تجلــی توانایی هــای زایشــی او و یــا تولیــد و پــرورش بــوده اســت.
کــه در نقاشــی های ســنتی  کــرد: زن در مقــام مــادِر زمیــن خوانــده می شــود و هنرمنــدان در بســیاری از آثــاری  ینی خاطرنشــان  پریســا شــادقزو
کانــون خانــواده و ارتبــاط  ایرانــی وجــود دارد، بــه ایــن موضــوع پرداخته انــد. در ایــن معنــا زن بســیار تقدیــس می شــود و در ایــن مقــام، احتــرام بــه 
کــه هــم در ادبیــات و  کــه از زن به عنــوان نمــاد عشــق در نگارگــری یــاد می شــود  میــان مــادر و فرزنــد دیــده می شــود. بحــث دیگــر ایــن اســت 
کمــال خــود می رســد و بــا او یکــی  کــه بــا وجــود زن بــه  هــم در نگارگــری مــا نمــود دارد. زن جلــوه ُشــکوه عرفــان و معناســت و ایــن مــرد اســت 

می شــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه در همیــن زمینــه ادامــه داد: یکــی از مباحــث موجــود در نگارگــری مــا، جلوه هــای بزمی و بیــان شــادابی ها و طراوت هایی 

کــه در بســیاری از نگاره هــای مــا زن جایــگاه نوازنــده و رقصنــده و خواننده دارد. کــه زن ایجــاد می کنــد  اســت 
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کــه حرمــت زن نگــه داشــته شــده اســت. مبحــث بعــدی  کــه مطــرح شــد ایــن نکتــه وجــود دارد  گفــت: در تمــام ایــن مباحثــی  او در نهایــت 
کــه مــا در ایــن بــاره فالنامــه و مبحــث زن در مظهــر موجــودات فرازمینــی را شــاهدیم؛ ماننــد خورشــید،  اســطوره های بــاوری و مذهبــی اســت 

فرشــته، موجــودات ترکیبــی ماننــد ســیمرغ.
کامــاًل واقعــی و  یــخ ادواِر مختلــف هنــر ایــران، شــخصیت زن مــورد احتــرام بــوده و به مثابــه ابــزار شــهوانی نبــوده و بازنمــودی  در طــول تار

طبیعــی داشــته اســت. بقــای هــر جامعــه ای بــا پــرورش شــخصیت و هویــت زنــان رابطــه دارد.
در ادامــه نشســت ســیده راضیــه یاســینی، عضــو هیئت علمــی و رئیــس پژوهشــکده هنــِر پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، ســخنرانی 
گفــت: شــمایل نگاری بحثــی  کــرد و  ــوان آســمانی در نقاشــی مســیحی و نگارگــری اســالمی« آغــاز  ــا موضــوع »ســیمای قدســی بان خــود را ب
گرچــه مــا در نگارگــری  جــدی در هنر هــای دینــی اســت. تصویرگــری از بانــوان مقــّدس را می تــوان ذیــل شــمایل نگاری بــه حســاب آورد؛ 
یــم  اســالمی معنایــی متفــاوت بــا شــمایل نگاری و تصویرگــری در هنــر نگارگــری مســیحی در تصویرکــردن ســیمای حضــرت مریــم)س( دار
و در شــمایل نگاری بســیار بــه ایــن مبحــث پرداختــه شــده اســت. تصویرســازی از بانــوان مقــّدس در نگارگری هــای اســالمی و مســیحی 

دارد. تفاوت هایــی 
کــه تصاویــری در ایــن هنــر از ایشــان وجــود داشــته اســت. از  کــرد: در نقاشــی مســیحی حضــرت حــوا و حضــرت مریــم بانوانــی بودنــد  کیــد  او تأ

گرفتــه اســت. صــدر مســیحیت بــه ایــن ســو همــواره داســتان آدم و حــوا، بــا حضــور حــوا مــورد توجــه هنرمنــدان قــرار 
کــه بــه  یــج  کــه داشــته اســت. به تدر او ادامــه داد: پرشــمارترین شــمایل ها مربــوط بــه حضــرت مریــم اســت؛ بــه دلیــل خاصیتــی شــفابخش 
گرایــش بیشــتری بــه ســمت بازنمــود طبیعــی شــخصیت ها و بانــوان مقــّدس پیــدا می کننــد.  یــم، هنرمنــدان  ســمت هنــر رنســانس می رو
در نگارگــری اســالمی بعضــی از ایــن مــوارد مشــترک اند و بعضــی خــاص نگارگــری اســالمی اند؛ ماننــد حضــرت خدیجــه)س( و حضــرت 

فاطمــه)س(.
او ســپس ادامــه داد: طبیعتــًا بیــن نــوع تصویرپــردازی در هنــر اســالمی )به ویــژه هنــر نگارگــری ایرانــی( بــا تصویرگــری از ســیمای بانــوان مقــّدس 
کــه اساســًا جایــگاه ایــن زنــان در ایــن دو فرهنــِگ متفــاوت بــا هــم  در هنــر مســیحی تفاوتــی وجــود دارد. یکــی از دالیــل اصلــی آن، ایــن اســت 
کــه از شــمایل های بســیار مهــم در هنــر شــمایل نگاری مســیحی اســت ــــ  کــه بــرای حضــرت مریــم ــــ  اختــالف دارد. آن مقــام الوهــی و آســمانی 
کــه شــمایل نگاری در هنــر نگارگــری بــه  گرفتــه می شــود، در هنــر اســالمی بــرای بانــوان مقــّدس مــا وجــود نــدارد. دلیــل دوم ایــن اســت  در نظــر 
یکــرد تشــبیهی  کم کــم رو یکــرد تنزیه گرایــی شــروع شــد و بعــد  ــا رو نحــوی دیگــر تعریــف می شــود. در هنــر مســیحی شــمایل نگاری از ابتــدا ب

گرفــت. شــکل 
گفــت: مــا در نگارگــری چنیــن جایگاهــی بــرای بانــوان مقــّدس در مقــام الوهــی قائــل  یاســینی در انتهــا 
کمال یافتــه متعالــی بودنــد ولــی هماننــد زنــان دیگــر بودنــد. جنبــه مقــّدس  نبودیــم. آنهــا انســان های 
کــه بــا پیامبــران و امامــان پیــدا می کردنــد و همــه اینهــا باعــث شــد نــوع نــگاه  آنهــا به واســطه ارتباطــی بــود 

کــه از بانــوان مقــّدس وجــود دارد در هنــر مســیحی و هنــر اســالمی بــا هــم متفــاوت باشــد. تصاویــری 
در انتهــای ایــن نشســت خشــایار قاضــی زاده، اســتادیار دانشــکده هنــر دانشــگاه شــاهد، بــه بحــث در 
گفــت: وقتــی انقــالب اســالمی ظهــور  بــاب »جلوه هــای مختلــف زن در نگارگــری معاصــر« پرداخــت و 
گســترده  ــد در عرصــه جامعــه  کــه ایــن معنــای جدی ــد مــی آورد  ــا خــود معنایــی جدی می کنــد، همــراه ب
کــه انقــالب مطــرح می کنــد، شــروع بــه خلــق آثــار می کننــد. می شــود و هنرمنــدان بــا توجــه بــه مفاهیمــی 

ــه  ــوده، همیش ــال ب ــر جم ــر، مظه ــان و هن ــم در عرف ــات و ه ــم در ادبی ــه زن ه ک ــی  ــه داد: از آنجای او ادام
به عنــوان موضوعــات محــوری مــد نظــر بــوده و خصوصــًا در عرصــه تصویــر، در جلوه هــای مختلــف بــروز 
کــه انقــالب ظهــور می کنــد جلوه هــای مختلــف زن در نگارگــری بعــد از انقــالب در  می یافتــه امــا وقتــی 
کنــد؛ از جملــه آنهــا جلوه هــای ادبــی  دوران معاصــر می توانــد طبقه بنــدی و ویژگی هایــی متفــاوت پیــدا 
ــی در حــوزه  ــر از مضامیــن ادب ــاری متأث اســت و ادبیــات همچنــان در حــوزه نگارگــری پابرجاســت و آث

نگارگــری معاصــر همچنــان ارائــه می شــود.
به مثابــه  زن  یعنــی  اســت؛  زن  از  اســطوره ای  و  آرمانــی  جلوه هــای  دیگــر  بحــث  گفــت:  ادامــه  در  او 
شــخصیت آرمانــی و الهه گــون همچنــان در نگارگــری معاصــر در بعضــی آثــار هنرمنــدان خــود را نشــان 
کــه به واســطه وجــود جمــال و لطافــت در وجــود زن، در  می دهــد. عامــل دیگــر وجــوه تزیینــی اســت 
منظــر هنرمنــدان نگار گــر مــورد لحــاظ قــرار می گیــرد و همچنــان در آثــار نگارگــران معاصــر، نمونه هایــی را 
کــه تصویــر زن بــا عناصــر تزیینــی و گل و گیــاه و عناصــری که مظهر لطافت اند ترســیم می شــود  شــاهدیم 
کــه در حــوزه واقعیت هــای  کیــد می شــود. بحــث دیگــر جلــوه ای از زن اســت  و بــر ایــن زیبایی هــا تأ
کــه بعــد از انقــالب اســالمی رخ می دهــد، ترســیم می شــود. در دوره  اجتماعــی خصوصــًا مباحثــی 
کــه بعضــًا محدودیت هایــی در نمایــش زیبایــی  کیــد بــر جلوه هــای باطنــی و معنــوی اســت  انقــالب تأ
ظاهــری بــرای هنرمنــد ایجــاد می کنــد. وقتــی بــا فرهنــگ انقــالب اســالمی روبــه رو می شــویم بحــث 
حجــاب به عنــوان یکــی از نماد هــای فرهنگــی مطــرح می شــود. در عیــن حــال حجــاب بــا معنویــت در 
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گــر ایــن مســئله اســت. ارتبــاط اســت و انقــالب اســالمی احیا
کــه در حــوزه انقــالب  گفــت: زن در نگارگری هــای قدیــم در جریانــات اجتماعــی می آیــد و رخ می نمایــد، امــا آن چیــزی  قاضــی زاده در انتهــا 
کــه بــه زن محــول می شــود. بخشــی از ایــن وظایــف  گســترده تر در حیطــه اجتماعــی اســت  ی می دهــد، نقشــی جدیــد و وظایفــی  اســالمی رو

را نگارگرهــا نشــان می دهنــد و بخشــی دیگــر در حــوزه نگارگــری نیســت.
ــی  ــود آورد، راهکارهای ــا خ ــه ب ک ــتاوردهایی  ــا دس ــی ب ــت، ول ــی داش ــای زیبای ــه جلوه ه ــی در ارائ ــر محدودیت های ــالمی در ظاه ــالب اس انق

ــود. ــار اســالمی ب ــه داد و ایــن نقطــه عطفــی در آث ــه وجــوه درونی ترشــده زن ارائ ــرای نمایــش زیبایــی و توجــه ب نویــن و متفــاوت ب

نگارگری در بوته نقد و نظر 
کــه ۲8 بهمــن 1398، بــا حضــور عالقه منــدان و دانشــجویان  در دومیــن روز از برگــزاری نشســت های تخصصــی نمایشــگاه آســمان نگاره ها 
نظــر« پرداختــه شــد.  و  نقــد  بوتــه  بــه موضــوع »نگارگــری در  برگــزار شــد، در بخــش نخســت  در ســالن همایش هــای فرهنگســتان هنــر 
ــا عنــوان  ــه اش را ب کــه مقال ــود  گــروه هنرهــای ســنتی فرهنگســتان هنــر، نخســتین ســخنران ایــن بخــش ب عبدالمجیــد شــریف زاده، عضــو 
کــرد. او ضمــن پرداختــن بــه نگرشــی دربــاره هنــر نگارگــری  »نگرشــی بــر تکویــن نگارگــری ایــران در بــازه زمانــی دهــه ۵۰ تــا 9۰ شمســی« ارائــه 
کــرد: اوج هنــر  یخــی اســت، اظهــار  کــه نگارگــری به مثابــه هنــری صرفــًا تار کــه در اغلــب متــون وجــود دارد و منتــج بــه طــرح ایــن مســئله اســت 
کنــد؛ زیــرا فروکاســت تمامــی  نگارگــری را نــزد قدمــا ُجســته اند؛ ایــن نگــرش نوســتالژیک هرگــز نتوانســته حــق مطلــب را دربــاره نگارگــری ادا 
کــه قابلیــت همزیســتی بــا شــرایط عصــر مــدرن دارد، نادیــده می گیــرد و امــکان  جنبه هــای ایــن هنــر بــه عصــر مکاتــب، بخشــی عظیــم از آن را 

ــرد. تحــول و تطــور الزم را از میــان می ب
کــرد: پرداختــن بــه مقولــه نگارگــری معاصــر، علی الخصــوص در نیــم قــرن اخیــر، فتــح بابــی نویــن خواهــد بــود   او در همیــن زمینــه تصریــح 
کــه ایــن فراینــد در هــر عصــری  کــه می توانــد دیــد رایــج دربــاره نگارگــری را از یــک ُابــژه میراثــِی منجمــد بــه رونــدی زنــده و زایــا تغییــر دهــد؛ چرا

امــکان باززایــی و احیــا را تقویــت می کنــد و موجبــات رونــق و توســعه را فراهــم می ســازد.
ایــن پژوهشــگر هنرهــای ســنتی ایــران ســپس مســیر تحــول و تطــور نگارگــری ایــران در زمان هــا و مکاتــب هنــری را بــا ارائــه تصاویــر و نمونه هــای 
کســتانی، از نگارگــران برجســته معاصــر، بــه ســیر تحــول آثــار او از ابتــدای کار تــا آخریــن آثــارش  کــرد و بــا تشــریح آثــار اردشــیر تا هــر عصــر معرفــی 

پرداخــت و ســخنان خــود را بــه پایــان بــرد.
کــرد.  یخــی در نگارگــری معاصــر ایــران«، ارائــه  در ادامــه رضــا میرمبیــن، مــدرس دانشــگاه ســوره، مقالــه خــود را بــا عنــوان »متناقض نگــری تار
کــه در تــداوم مکاتــب قدیمــی ایــن هنــر پدیــد آمــده باشــد، ســخنرانی خــود  او در ابتــدا بــا بیــان اینکــه نگارگــری معاصــر ایــران امــری نیســت 
کنش هــای نیروهــای فرهنگــی  کنش هــا و وا ــد نیامــده، بلکــه حاصــل  ــداوم مکاتــب قدیمــی پدی ــران در ت گفــت: نگارگــری ای کــرد و  را آغــاز 
کامــل از »ایســم های«  کــه بــدون درکــی  یخی  اســطوره اِی نه چنــدان واضحــی اســت  اجتماعــِی پیــش و پــس از مشــروطه و رجعــت بــه ســنت تار

پایــی، می کوشــیدند امــکان قرائتــی نویــن از فرهنــگ دینــی، مطابــق بــا نیازهــای روز فراهــم آورنــد. ارو
یشه شناســی و تبارشناســی، در  کــرد: ایــن پدیــده هنری  فرهنگــی عــالوه بــر معضــالت تفســیری در زمینــه ر  او در ادامــه چنیــن نتیجه گیــری 
کــه شــوق ادامــه پویــا را از آن ســتاند و ایــن زیبــای خفتــه تازه بیــدار را نســبت بــه  تی فــراوان را در برابــر خویــش یافــت  خصــوص ُفــرم نیــز مشــکال

ی و منفعــل ســاخت. دیگــر انــواع هنــر، به ویــژه هنرهــای زیبــای غــرب، منــزو



کــه دانش آموختــه دکتــری فلســفه هنــر اســت در مقالــه خــود، یکــی از علــل مهــم عــدم توفیــق درک هنــر نگارگــری را، در مقیــاس   میرمبیــن 
گفــت: درک  یــخ در زمیــِن هنــر دانســت و  ملــی و جهانــی، فقــدان درک صحیــح جامعــه هنــری اعــم از هنرمنــدان و مخاطبــان، از مفهــوم تار
گرایــش به عزلت نشــینی و افتخارهای ذهنِی  ناصحیــح از هنــر نگارگــری، نگارگــران را بیــش از پیــش بــه دوری از متــن جامعــه و نیازهــای آن و 
خودنهــاده ســوق داد. به منظــور ممانعــت از تــداوم ایــن وضعیــت و امــکان ایجــاد زمینــه ای بــرای رشــد و توســعه نگارگــری نیــز راهکارهایــی 

گیــرد. کــه هــر یــک بــه فراخــور احتمــال موفقیــت، بایــد مــورد بحــث و بررســی قــرار  مطابــق بــا نظریه هــای روز ارائــه شــده 
یخــی در ایــراِن مواجــه بــا مدرنیســم«، »بحــران ایــران در مقابــل  او ســپس بــه »نگارگــری معاصــر به عنــوان یکــی از مصادیــق متناقض نگــری تار
ــه ایــران مــدرن از  ــا مخالــف«، »تــالش در راســتای هویت بخشــی ب ــا مدرنیســم اعــم از موافــق ی مدرنیســم«، »مهم تریــن پرچمــداران مواجــه ب
یخــی« را مــورد بحــث و  طریــق هنــر« و »معضــالت نگارگــری معاصــر« پرداخــت و در نهایــت »امــکان برون رفــت از بحــران متناقض نگــری تار

بررســی قــرار داد.
کــه مقالــه اش دربــاره  ایــن نشســت در بخــش نخســت خــود بــا ســخنرانی پرویــز حاصلــی، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه الزهــرا، ادامــه یافــت 
کــه آمــوزش هنــر یکــی از پربحث تریــن موضوعــات در حیطــه هنــر  کــرد  »نگارگــری در فراینــد آمــوزش« بــود. او در ابتــدا بــه ایــن مســئله اشــاره 
گــون آن بــا توجــه بــه رشــته های مختلــف در هنرهــای ایرانــی دوره معاصــر، درخــور توجــه بــوده اســت. حاصلــی در  گونا کــه زمینه هــای  بــوده 
کــرد و توضیــح داد: هنــر نگارگــری پــس از دوران طوالنــی انفصــال مجــددًا در دوره معاصــر در کانــون  یخــی ایــن موضــوع اشــاره  ادامــه بــه رونــد تار

کــه بســیاری از ســنت های آن از یادهــا رفتــه بــود. گرفــت و ایــن در حالــی بــود  توجــه عمومــی قــرار 
گفــت: توجــه و تمرکــز بــر موضــوع آمــوزش ایــن هنــر در محــدوده چهل ســاله اخیــر  او ســپس بــه ایــن مســئله در چهــار دهــه اخیــر پرداخــت و 
گویــای نکاتــی مهــم دربــاره اوضــاع و شــرایط موجــود آموزشــی و وضعیــت هنــر نگارگــری معاصــر باشــد. پرداختــن بــه ایــن مباحــث  می توانــد 
کــه  گردآوری انــد، امــا درک بهتــر از شــرایط فعلــی  کــه بــا دشــواری های بســیار، قابــل  مســتلزم فراهم شــدن اطالعــات در زمینه هایــی بــوده 
کــه برآمــده از شــیوه های آموزشــی حــال حاضــر  بخشــی از آن نتیجــه شــیوه های آموزشــی پیشــین بــوده و همچنیــن نگــرش عالمانــه بــه آینــده 

خواهــد بــود، ایــن بررســی را ضــروری می نمایــد.
کــه در ایــن حیطــه مطــرح اســت پرداخــت و گفــت: آنچــه در اینجــا مــورد ســؤال  گــروه نگارگــری مرکــز هنرهــای تجســمی بــه پرســش هایی  عضــو 
قــرار می گیــرد عبــارت اســت از: 1. اهــداف آموزشــی و ارتبــاط آن بــا آرمان هــای نگارگــری معاصــر؛ ۲. الگوهــا و شــیوه های موجــود در خصــوص 
آمــوزش نگارگــری؛ 3. وضعیــت منابــع و امکانــات آموزشــی در ایــن دوره؛ و ۴. چشــم انداز آینــده آمــوزش بــا توجــه بــه شــرایط پیــش رو. او در 

ادامــه ســخنان خــود بــه هــر یــک از ایــن پرســش ها به صــورت مبســوط پرداخــت.
کلمــه  کــه بــا مقالــه »تغییــر الگــوواره تصویــر و   رضــا صفــری، دانش آموختــه دکتــری فلســفه هنــر، آخریــن ســخنران ایــن بخــش از نشســت بــود 
کــه هــر دوره ای از ادوار  کیــد بــر هنــر دوران انقــالب اســالمی« بــه ایــراد ســخن پرداخــت. او در ابتــدا بــا ایــن مقدمــه  در ســنت نگارگــری بــا تأ
کــرد و در ایــن بــاره توضیــح داد: هــر دوره  یخــی نگارگــری، از لحــاظ شــیوه های ارائــه، وابســته بــه الگوواره هــای آن دوران بــوده، ســخن آغــاز  تار
کــم بــر هــر دوره، نقشــی محــوری در ایــن  کــه بــه الگوواره هــای همــان زمــان اختصــاص داشــته و البتــه روح حا یخــی دارای نگارگــری ای بــوده  تار

کــه ایــن اتفــاق هــم در متــن و هــم در تصویــر توأمــان وجــود داشــته اســت. مســئله ایفــا می کــرده 
کــه شــیوه  یافــت هنرمنــد ایرانــی نیــز همــگام و همــراه بــا ایــن مســئله بــوده اســت؛ بــا ایــن تفــاوت  او در همیــن زمینــه توضیــح داد: درک و در
ی می کــرد، امــا شــیوه اجــرا دســتخوش تحــوالت می شــد؛ به عنــوان مثــال تغییــر الگــوواره۲ در  ک هنرمنــد از الگویــی واحــد پیــرو تخیــل و ادرا
ــوف در آن دوره،  ــان و تص ــور و اوج عرف ــبب ظه ــه س ــم ب ــه ای، آن ه ــات موعظ ــری در موضوع ــری قم ــم هج ــم و هفت ــای شش ــری قرن ه نگارگ
کــرد. هنرمنــدان نگارگــر، موضوعــات  الگوواره هــا در هنــر و ادبیــات و فلســفه را دســتخوش تغییــرات 
موعظــه ای و پندآمــوز را بــا الهــام از اشــعار و حکایــات پندآمــوز فیلســوفان و شــاعران و ســخنورانی نظیــر 

کالم و در قالــب نگاره هایــی بــه ظهــور و حضــور رســاندند. عطــار و موالنــا به صــورت تصویــر و 
ــه روایــت هنــر نگارگــری در دوره انقــالب پرداخــت و توضیحــات  ــه تصاویــر، ب ــا توضیــح و ارائ صفــری ب
خــود را این گونــه بــه پایــان بــرد: دو اتفــاق مهــم در هنــر نگارگــری انقــالب می توانــد قابــل بررســی باشــد؛ اول 
کامــاًل محســوس اســت، یعنــی نگارگــری به عنــوان  کــه  اینکــه تغییــر الگوواره هــا در چارچــوب فرمــی آثــار 
هنــری اصیــل و بــدون وابســتگی بــه ادبیــات حداقــل بــه ظاهــر، اعــالم اســتقالل می کنــد و معانــی خــود را 
کــه عناصــر بصــری  کالم منتقــل می کنــد. مــورد بعــدی ایــن اســت  فقــط از طریــق تصویــر و بی اســتفاده از 
از حالــت مثالــی و ازلــی خــود بیــرون می آینــد و در عــوض حالت3 هــای واقعــی در تصویــر قــرار می گیرنــد، 

البتــه فضاهــای مثالــی هنــوز حضــور خــود را بــا قــدرت هرچه تمام تــر حفــظ می کننــد.

نگارگری و سایر هنرها 
ــود و  ــا« ب ــایر هنره ــری و س ــور آن »نگارگ ــه مح ک ــتی  ــت ها، در نشس ــن نشس ــِش روز دوِم ای ــن بخ در دومی
نشســت چهــارم محســوب می شــد، ابتــدا محمــد خزایــی، عضــو هیئت علمــی دانشــکده هنــر دانشــگاه 

تربیــت مــدرس، دربــاره »هنــر طراحــی ایرانــی اســالمی« بــه ســخنرانی پرداخــت.

2. Paradigm Shift
3.Figure
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کــرد و یــادآور شــد: طراحــی ایرانــی به مفهــوم هنرِی آن، شــامل آن دســته از طراحی هایی  او در ابتــدای ســخنانش بــه وســعت هنــر ایرانــی اشــاره 
کار شــده باشــند. در طراحــی  ــا در نســخ خطــی  ــد و  ی ــد و محتوایــی به صــورت تك ورقــی دارن ــری هنــری، ابداعی ان کــه به عنــوان  اث می شــود 
کارکــرد رنــگ  گــر  کنــد ولــی ا ایرانــی، خــط اساســًا نقــش اصلــی را بــر عهــده دارد. اســتفاده  اندکــی از رنــگ در طراحــی می توانــد آن را نمایان تــر 

کــرد. بــر خــط رجحــان یابــد، دیگــر نمی تــوان آن را طراحــی قلمــداد 
گذشــته را بــه مــا نشــان  گذشــته وجــود دارد و بیشــتر، آثــار ســفالی شــیوه طراحــی  کمــی از  کــه نســخ خطــی  خزایــی ضمــن اشــاره بــه ایــن مهــم 
گفــت: خــط در هنــر طراحــی، نقشــی مشــابه بــا رنــگ در نقاشــی  ایفــا می کنــد.  ایــن جایگزینــی شــخصیتی قائم بــه ذات بــه طراحــی  می دهنــد، 
گذشــته ایــن نــوع  می دهــد و هنرمنــد طــراح، خطــوط طراحــی را بــا قلم مــو و مرّکــب مشــکی )یــا دیگــر رنگ هــای تیــره( قلم گیــری می کنــد. در 
گــر هــم در آنهــا  از طراحــی بــا قلم مــو و مرّکــب را »قلم ســیاه«، »ســیاه قلم« و  یــا »بیرنــگ« می نامیدنــد. طراحی هــا عمومــًا فاقــد رنــگ بوده انــد و ا

کم مایــع و به صــورت ته رنگ هــای طالیــی، آبــی، قرمــز و... اســت. رنگــی اســتفاده شــده باشــد، بســیار محــدود، 
ــی  ــی ایران ــر طراح ــای هن ــاخصه ها و عملکرد ه ــواع، ش ــی ان ــه اش را معرف ــه مقال ــی ارائ ــدف اصل ــه ه ک ــدرس  ــت م ــگاه تربی ــتاد دانش ــن اس ای
گرفــت: به طــور عــام هنــر طراحــی  ایرانــی زیرمجموعــه هنــر نقاشــی  ایرانــی )نگارگــری( محســوب  کــرد، ســخنانش را این گونــه پــی  مطــرح 
ــوا و  ــری، بامحت ــری هن ــوان اث ــوان به عن ــی را می ت ــی  ایران ــر طراح ــا هن ــت: آی ــؤال اس ــن س ــه ای ــخگویی ب ــی پاس ــه در پ ــن مقال ــی ای ــود، ول می ش

کــرد؟ کــه آن را از دیگــر هنر هــای بصــری مســتقل می کنــد، بیــان  هدفــدار، 
کــه هنرمنــدان طــراح در آثــار خویــش فقــط بــا اســتفاده از خــط توانســته اند بیشــترین مفاهیــم، هندســه  کیــد بــر ایــن مهــم  ایــن پژوهشــگر بــا تأ
کننــد، بــه صحبت هــای خــود در ایــن نشســت پایــان داد. پنهــان و زیبایی  هــای ناپیــدا و درونــی را بــا ســاده ترین و مناســب ترین شــکل تصویــر 

و  نگارگــری  میــان  رابطــه  »تبییــن  بــاب  در  شــاهد،  داشــنگاه  هنــر  دانشــکده  هیئت علمــی  عضــو  و  پژوهشــگر  اقبالــی،  پرویــز  ادامــه  در 
کــه می توانیــم از  تصویرســازی« بــه ســخنرانی پرداخــت و گفــت: تصویرســازی و نگارگــری از دو جهــِت ظاهــری و باطنــی نقــاط مشــترک دارنــد 
ی آنهــا را هنرهایــی »خیالــی« بنامیــم. هنرمنــدان ایــن دو رشــته می تواننــد بــا تکیــه بــر »معنــی« و »درون مایــه« متن هــا، آثــاری  نظــر باطنــی هــر دو
ک دوم در ظاهــر نگارگــری و تصویرســازی  کنــد. نقطــه اشــترا کــه نمــود عینــی آنهــا در ظاهــر اثــر تصویــری خودنمایــی  کننــد  قابل تأمــل خلــق 
کنیــم. در ایــن بــاره درگیــری مصــوران قدیــم و جدیــد در ظاهــر اثــر هنــری بیشــتر بــر  کــه می توانیــم آن را در »ســبک تصویــری« مشــاهده  اســت 

ــه دیــد« و »شــخصیت پردازی ها«ی اصلــی و فرعــی اســت. ی اســاس درک آنهــا از »زمــان«، »مــکان«، »زاو
گفــت: فهــم تفــاوت ایــن  کتــاب،  اقبالــی بــا ذکــر اهمیــت درک »پیرنــگ« داســتان در نــوع چینــش عوامــل تصویــر و ایجــاد ترکیب بنــدی در 
ــری  ــوع به کارگی ــری در ن ــت و دیگ ــب« اس ــا »مخاط ــاط ب ــی در ارتب ــه یک ک ــرد  ک ــت وجو  ــاص جس ــدان خ ــد در دو می ــری را بای ــته تصوی دو رش

روش هــای اجرایــی و یــا همــان »فــن« بیــان تصویــر اســت.
او ســخنان خــود را این گونــه بــه پایــان بــرد: قابلیت هــای تصویــری بــه دنبــال بیانــی محســوس از امــری نامحســوس اند، ولــی تنــوع خواســته های 
گســترش دامنــه فنــاورِی ایجــاد تصویــر در  گــروه ســنی از یــک طــرف، و  مخاطبــان در حوزه هــای مختلــف »خیالــی« و »غیرخیالــی« بــر اســاس 
رســانه های مختلــف )تبلیغاتــی، مطبوعاتــی، رایانــه ای، تلویزیونــی و ســینمایی( بــر مبنــای خواســته های تصویــری جامعــه از طرفــی دیگــر، 

گسترشــی قابــل توجــه یافتــه اســت. باعــث تفاوت هــای بیانــی بســیاری شــده اســت و میــدان بیــان تصویــر، 
کــه عنــوان مقالــه اش را »نســبت نگارگــری ایرانــی بــا دیگــر   ایــن نشســت بــا ســخنرانی هــادی بابایــی، نویســنده و پژوهشــگر، بــه پایــان رســید. او 
گــزارش  کــرد: ایــن  هنرهــای مطــرح در ایــراِن دوران پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی« برگزیــده بــود، هــدف از ارائــه ســخنش را این گونــه عنــوان 
کالبدشــکافی نســبت نگارگــری ایرانــی بــا دیگــر هنرهــای مطــرح در دوران پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی و بده وبســتان های  علمــی، قصــد 

میــان ایــن هنرهــا را دارد.
گفــت: میــراث نگارگــری قدیــم ایــران از طریــق دو مکتــب اصفهــان و تهــران بــه دوره معاصــر انتقــال  کلــی مقالــه اش،  بابایــی بــا بیــان مســئله 
کــه می خواســتند از قافلــه نوآوری هــای  ــا افزایــش اهمیــت مدرنیســم و نوگرایــی، نگارگــران  یافــت. از دهه هــای 13۴۰ و 13۵۰ خورشــیدی ب
هنــری جــا نماننــد، دســتیابی بــه قرائت هایــی جدیــد از نگارگــری را آزمودنــد. خروجــی ایــن تالش هــا، ظهــور انشــعاباتی جدیــد در نگارگــری 
یــک بــا تصویرســازی  و نقاشــی داشــت. همزمــان بــا ایــن اتفــاق، جریان هــای جدیــدی از نقاشــی نوگــرا  کــه مــرزی بار معاصــر بــود؛ انشــعاباتی 

یدنــد. مثــل جریــان هنــری ســقاخانه نیــز بــه اســتفاده از فرم هــای ســنتی مثــل فرم هــای نگارگــری مبــادرت ورز
کــرد: مبهم بــودن حــوزه نگارگــری بدیهــی اســت و بــرای اینکــه بدانیــم چگونــه هنرمنــدان قبــل و بعــد از انقــالب اســالمی ایــران  او خاطرنشــان 
یــخ هنرمــان  کجــای تار ــار در  کــدام آث ــه  کرده انــد، الزم اســت بــه چنــد صــد ســال قبــل برگردیــم و ببینیــم ب از مؤلفه هــای نگارگــری اســتفاده 

کــرد. می شــود عنــوان نگارگــری را اطــالق 
یابــی و احیــای هنرهــای صاحــب هویــت و بومــی،  بابایــی ســخنانش را این گونــه ادامــه داد: بــا شــروع انقــالب اســالمی و تــالش بــرای باز
کــه بــه محتوامحــوری نیــز همپــای توجــه بــه تزیین گرایــی توجــه می کردنــد،  ســیمایی جدیــد از نگارگــری ســنتی و انشــعابات جدیــد آن، 
وارد هنــر انقــالب شــد. عــالوه بــر انشــعابات جدیــد و نوآورانــه از نگارگــری، بضاعت هایــی از ایــن هنــر بــه شــکل های فرمــی و محتوایــی وارد 

هنرهــای دیگــر شــد.
کــه باعــث می شــود  گفــت: از زمــان شــکل گیری انقــالب  اســالمی  ایــران، ایــن مطالبــه مــردم اســت  ایــن پژوهشــگر در پایــان صحبتــش 
ــار تزیینــی را در  ــه آث ــًا شــکل دهی ب کــه مشــخص می کننــد هنرمنــد، صرف ــد  ــرد و ایــن مردم ان ــه خــود بگی گفت وگومحــور ب نگارگــری حالتــی 

ــار خــود اولویــت نبینــد. آث
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نشست های پژوهشی
 سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر

گــروه موســیقی در  یــداد، 8۲  پنجمین جشــنواره موســیقی فجــر ۲3 تــا 31 بهمــن 1398 بــه مــدت یــک هفتــه برگــزار شــد. در ایــن رو ســی و
ــا 9۰ اجــرا در 8۰  کــودک و نوجــوان ب ــوان،  ــاپ، ارکســترال، تلفیقــی، بان کالســیک، بین الملــل، پ بخش هــای موســیقی دســتگاهی، نواحــی، 

نوبــت بــه اجــرای برنامــه پرداختنــد.

کــه بــا موضوعــات  پنجمین جشــنواره موســیقی فجــر بــود  همچنیــن برگــزاری نشســت های پژوهشــی حــوزه موســیقی از دیگــر برنامه هــای ســی و
»بررســی مــرز حرمــت در موســیقی از نــگاه اســالم« بــا حضــور مهــدی همازاده ابیانــه و ســید فریــد حاج ســیدجوادی؛ »بررســی بداهه نــوازی در 
کایــی  کا یــخ موســیقی ایــران« بــا حضــور عبدالجبــار  موســیقی ایــران« بــا حضــور هوشــنگ فرهانــی و محمــود بالنــده؛ »رونــد ترانه ســرایی در تار
ــر ناظمــی؛ و »بررســی ســیر تغییــرات  ــا حضــور حامــد عنقــا و امی ــر موســیقی و رســانه ها« ب ــر هن ــر فضــای مجــازی ب و محمــد مفتاحــی؛ »تأثی
یــان و محســن رجب پــور؛ از ۲۶ تــا 3۰ بهمــن 1398، بــا همــکاری معاونــت پژوهشــی  موســیقی پــاپ در ســه دهــه اخیــر« بــا حضــور بهــروز صفار
کــه فرهــاد دهنــوی  گــزارش ایــن پنــج نشســت پژوهشــی را  گفت وگــو، در ســالن باربــِد فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.  فرهنگســتان هنــر و رادیــو 

تهیه کنندگــی و علــی جعفــری اجــرای آن را بــر عهــده داشــته در ادامــه می خوانیــد.

مرز حرمت در موسیقی از نگاه اسام 
پنجمین جشــنواره موســیقی فجــر، روز شــنبه ۲۶ بهمــن 1398، بــا حضــور حجت االســالم مهــدی همازاده ابیانه  اولیــن جلســه پژوهشــی ســی و

و حجت االســالم ســید فریــد حاج ســیدجوادی بــا موضــوع »بررســی مــرز حرمــت در موســیقی از نــگاه اســالم« برگــزار شــد.
در ایــن نشســت ابتــدا حجت االســالم مهــدی همازاده ابیانــه، رئیــس دفتــر طــرح و برنامــه مدرســه اســالمی هنــر، بــه تعریــف موضــوع »غنــا« 
کمااینکــه وقتــی بــه مباحــث فقهــی حــوزه  کــه همــه مصادیــق موســیقی حــرام اســت؛  گفــت: واژه غنــا بــه ایــن معنــا نیســت  پرداخــت و 
گفــت  کــه مصادیــق حــرام موســیقی را بازگــو می کنــد. پــس، از همیــن ابتــدا بایــد  یــم بــه شــرایطی دربــاره غنــا اشــاره می کنیــم  موســیقی می پرداز

ــاره تمامیــت موســیقی حــرف نمی زنیــم بلکــه در حــوزه مصادیــق حــرام موســیقی ســخن می گوییــم. ــاره غنــا حــرف می زنیــم، درب گــر درب ا

ــر حرام بــودن غنــا توافــق  کــه همــه فقهــا ب ایــن عضــو هیئت علمــی انجمــن حکمــت و فلســفه ادامــه داد: مــا بایــد ایــن را پیش فــرض بدانیــم 
یــف هــم از قــرن  نظــر دارنــد. امــا در اینجــا محــل مناقشــه تعریــف غناســت؛ در ایــن چارچــوب حتــی بیــش از 1۲ تعریــف وجــود دارد. ایــن تعار
کــه  کلمــه »طــرب« در فضــای غنــا پرداخته انــد  هفتــم بــه بعــد مطــرح شــده اســت. در ایــن چارچــوب بعضــی از فقهــا نیــز بــه موضــوع تعریــف 

گیــرد. کلمــه می توانــد در بحــث حرام بــودن و در چارچــوب غنــا قــرار  در ایــن شــرایط نیــز ایــن 

ــث  ــه، بح ــن زمین ــا در ای ــکالت م ــی از مش ــت: یک گف ــا،  ــالمی از غن ــوم اس ــمندان عل ــا و دانش ــف فقه ی ــی از تعار ــه بعض ــاره ب ــا اش ــازاده ب هم
کــه  یــم  کــرده اســت. مــا در تعریــف غنــا ابهــام و پیچیدگی هایــی دار کار را کمــی مشــکل  کــه  تعریــف چنیــن واژگانــی در حــوزه موســیقی اســت 

کــرد. ی آن تمرکــز  ــوان رو کــه می ت ــر هــم می کنــد. ایــن محــل نقطــه ای اســت  کمــی پیچیده ت کلمه هایــی چــون لهــو ماجــرا را  کنــار  در 
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او در ادامــه صحبت هــای خــود بــا تشــریح بعضــی روایت هــا و احادیــث مختلــف دیــن اســالم، بــه موضــوع مــرز میــان موســیقی و غنــا 
ــس  ــن مجال ــته ایم. در ای ــود نداش ــرا می ش ــروز اج ــه در ام ک ــی  ــه آن معنای ــیقی ب ــه موس ــت بنی امی ــرد: در دوران حکوم ک ــح  ــت و تصری پرداخ
کــه موجــب شــده شــارع بــر اســاس آن  موســیقی وســیله ای بــرای میــل بــه فحشــا بــوده اســت. ایــن اوضــاع دربرگیرنــده شــرایط خاصــی بــوده 

ــت. ــته اس ــردی داش کارک ــن  ــا در آن دوره چنی ــد غن ــا می گوی ــه م ــا ب ــت. اینه ــرام اس ــیقی ح ــد موس بگوی

کــرد: ظاهــرًا بــا توجــه  کــه امــروز در حــوزه مســائل فقهــی موســیقی مطــرح می شــود، بیــان  کارشــناس مســائل فقهــی دربــاره مرزبندی هایــی  ایــن 
ــیقی  ــا و موس ــک غن ــن در تفکی ــی روش ــه معنای ــد ب ــه می توان ک ــیم  ــرون بکش ــوزه بی ــن ح ــی را در ای ک های ــم مال ــا می توانی ــف م ــه مختل ــه ادل ب
کــه می توانــد  کــه طبــق آن، غنــا صوتــی می شــود  گــر مــا از ایــن مســیر وارد شــویم می توانیــم بــه تعریف هایــی از غنــا دســت یابیــم  برســد. ا
کارکــردی وجــود داشــته باشــد قطعــًا جــزو مصادیــق غناســت. ولــی وقتــی از ایــن حــوزه  گــر چنیــن  گمراهــی باشــد؛ یعنــی ا زمینه ســاز نوعــی از 
کــه می توانــد  خــارج شــویم نمی تــوان حکــم قطعــی دربــاره »حرمــت« داد. بــه نظــر می آیــد در ایــن راه بــه نوزایــی در روش اســتنباط نیازمندیــم 

کنــد. راهــی روشــن تر بــرای مــا تعییــن 

کار شــدیم. راه هــای علمــی و  گفــت: مــا از ســال 1388 در زمینــه مســائل فقهــی مرتبــط بــا هنــر به صــورت جــدی در حــوزه علمیــه قــم وارد  او 
کــه می توانــد بــا همــکاری میــان هنرمنــدان و حــوزه، ســرانجامی مطلــوب داشــته باشــد. البتــه نکتــه دیگــری  درســتی در ایــن زمینــه وجــود دارد 
کــه بــر ایــن باورنــد ایــن فضــا،  کــرد، بحــق تلقــی بعضــی از فقهــا از فضــای فعلــی حــوزه موســیقی اســت  کــه می تــوان در ایــن زمینــه بــه آن اشــاره 
گــر در زمینــه بتوانیــم بــه منابــع درســت و اصولــی و علمــی  کــه نــکات فقهــی را نیــز مــورد توجــه قــرار می دهــد. پــس ا فضایــی فســادانگیز اســت 

در ایــن زمینــه توســط دســت اندرکاران موســیقی برســیم، قطعــًا مباحــث فقهــی موســیقی نیــز بــه نکاتــی روشــن می رســد.

ضرورت استحكام روابط بین هنرمندان و حوزه های علمیه
حجت االســالم ســید فریــد حاج ســیدجوادی، مدیــر مدرســه عالــی فقــه و اصــول حــوزه علمیــه قــم، نیــز در ادامــه ایــن نشســت ضمــن بیــان 
کنــون مســئله مبتالبــه مــا در ایــن زمینــه، هــم معانــی مرتبــط  کــه از دو واژه »غنــا« و »موســیقی« مطــرح می شــود، توضیــح داد: ا معانــی مختلفــی 
کــه چنــدان  بــا حــوزه موســیقی اســت و هــم ماجــرای مربــوط بــه »ســاز«. ایــن وضعیــت آن قــدر بــرای فقهــای نســل اول مــا معلــوم و روشــن بــوده 
وارد جزئیــات آن نشــده اند و آن را در حــوزه تحریــم مــورد توجــه قــرار داده انــد؛ حتــی بــرای ایــن جامعــه نیــز آن چنــان اهمیتــی وجــود نداشــت 
ــا حــوزه موســیقی بســیار  کــه بخواهنــد وارد جزئیــات شــوند؛ بنابرایــن ایــن مقولــه را تحریــم می کردنــد. ضمــن اینکــه تعــداد روایــات مرتبــط ب

کمتــر از تعــداد روایــات مرتبــط بــا غناســت.

ــا فقهــای  گفت وگویــی تخصصــی الزم اســت ت ــه اعتقــاد مــن  گفــت: ب ایــن مــدرس حــوزه علمیــه در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود 
کــه به صــورت مطلــق  کمــی هســتند  کننــد. االن در فضــای فقهــی موســیقی مــا، افــراد خیلــی  دیــن دربــاره موســیقی بــا هــم بحــث و تبــادل نظــر 
گانــه و اســتفاده از آنهــا در فضــای لهــو  کــه آن هــم به صــورت جدا ــًا بیــن ســاز و آواز حرمت هایــی قائل انــد  موســیقی را حــرام بداننــد و عمدت
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و لعــب مــورد توجــه قــرار می گیــرد. از ســوی دیگــر تــا وقتــی موســیقی به عنــوان صنعتــی فرهنگــی مطــرح نمی شــد، طبیعتــًا موضــوع موســیقی 
کــه معانــی و تفاســیر بســیاری در ایــن  و مســائل فقهــی در آن نیــز مــورد توجــه قــرار نمی گرفــت، امــا وقتــی بــه تکثــر آنهــا می رســیم، می بینیــم 

فضــا مطــرح می شــود.

ــودن آن اســت. در ایــن  ــا حــالل ب ــرای حــرام ی ــاره ســاز و آواز، در آســتانه تصمیم گیــری ب کــرد: وضــع امــروز مــا درب حاج ســیدجوادی تصریــح 
راه مصادیقــی از موســیقی چــه در حــوزه آوایــی و چــه در حــوزه دســتگاهی ذیــل ایــن عنــوان می گنجــد. مــا هنــوز در ذهنیــت عمومــی فقــه و 
یفــی روشــن و مبتنــی بــر علــوم فقهــی داشــت. مــا در افــق فقهــی و افــق سیاســت گذاری  کــه بــرای آن بایــد تعار موســیقی بــا مســائلی روبه روییــم 
کنــد. مــا بــه بازخوانــی منابــع فتــوا نیــز نیازمندیــم. مــا در ایــن  کــه هنــوز نتوانســته در حــوزه مباحــث فقهــی عمــق پیــدا  بــه رابطــه ای نیازمندیــم 
کتــاب اخیــر مقــام  چارچــوب فقــط مشــغول رجــوع بــه مباحــث قدیمی ایــم؛ بازخوانــی ایــن منابــع امــری ضــروری اســت. در ایــن راه مطالعــه 
کــه فکــر می کنــم در یــک ســال اخیــر منتشــر شــده می توانــد یکــی از راه هــای مناســب بــرای رســیدن  معظــم رهبــری در حــوزه فقــه و موســیقی 

بــه نــکات روشــن در ایــن زمینــه باشــد.
ــزاری فرهنگــی  ــر در ســبد فرهنگــی جامعــه دارد. هنــر موســیقی اب کنــون موســیقی نســبت بــه دیگــر هنرهــا ســهمی جدی ت کــرد: ا او تصریــح 
گــر فقهــا نیــز بــه ایــن جریــان وارد شــوند، طبیعتــًا نتیجه هــای خوبــی  کــه در ســبد فرهنگــی خانــوار ایرانــی نقــش بســیاری دارد؛ پــس ا اســت 
گــر فقهــای مــا بــه نقــش جــدی موســیقی در جامعــه برســند و وزن ابزارهــای فرهنگــی در هدایــت دیــن را  در ایــن حــوزه بــه دســت می آیــد. ا
کــه در موضــوع فقــه و موســیقی  کتابــی  کارهــای درســتی در ایــن زمینــه انجــام دهیــم؛ کمااینکــه مقــام معظــم رهبــری بــا  یابنــد، مــا می توانیــم  در

کردنــد. کمکــی بســیار ارزشــمند  کردنــد، بــه روشن شــدن دیدگاه هــای مرجعــی دینــی دربــاره موســیقی نیــز  تألیــف 

بداهه نوازی در موسیقی ایران 
پنجمین جشــنواره موســیقی فجــر بــا موضــوع »بررســی بداهه نــوازی در موســیقی ایــران« بــا حضــور هوشــنگ  دومیــن نشســت پژوهشــی ســی و

فراهانــی و محمــود بالنــده برگــزار شــد.

بعــد  تهــران،  دانشــگاه هنــر  بالنــده، عضــو هیئت علمــی  محمــود 
مفهــوم  بــه  ایــران،  قدیــم  موســیقی  شــناخت  دربــاره  بحــث  از 
کــرد و دربــاره تغییــرات در فواصــل موســیقی،  بداهه نــوازی اشــاره 

داد. ارائــه  توضیحاتــی  ُنــت  و  ردیــف 

روایــت  مفهــوم  بــه  صحبت هایــش  دوم  بخــش  در  پژوهشــگر  ایــن 
کتــاب فرصــت شــیرازی  ــار در  ــرای اولیــن ب کــرد: ب پرداخــت و بیــان 
موســیقی  دســتگاه  هفــت  از  یفــی  تعار و  شــد  بیــان  دســتگاه  واژه 
یــا  بداهه پــردازی  مفهــوم  بــا  وقتــی  موســیقی  نوازنــده  شــد.  آورده 
ردیــف  قوانیــن  و  قواعــد  کــه  شــد  خواهــد  عجیــن  بداهه نــوازی 
گــر نوازنــده به صــورت جســته وگریخته  کنــد. امــا ا موســیقی را رعایــت 
نغمه هــای موســیقی را بــی هیــچ قاعــده ای بیــاورد، ممکــن اســت در 
موســیقی ایرانــی قطعــه ای جــذاب و شــنیدنی هــم خلــق شــود، امــا 

نمی شــود. اطــالق  بداهه نــوازی  آن  بــه 

گفــت:  ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  دانشــگاه  مــدرس  ایــن 
مفهــوم موســیقی در هنــر شــرقی، بــر خــالف هنــر غربــی، مفهومــی 
کلیــدی ندارنــد، امــا در  کلی گراســت. در موســیقی شــرقی اجــزا نقــش 
هنــر غربــی چــون مفهــوم آهنگســازی وارد شــده، اجــزا نقشــی اساســی 
کــه در  کلیــدی ایفــا می کننــد. در موســیقی غربــی جزءهــا هســتند  و 
کلــی  کنــار هــم چیــده شــده اند، امــا در موســیقی ایرانــی مفهومــی 

وجــود دارد.

عضــو هیئت علمــی دانشــگاه هنــر دربــاره مــرز بیــن آهنگســازی و 
کــرد: در مواجهــه بــا ُنــت در موســیقی بــا دو واژه  بداهه پــردازی اظهــار 
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ــه  ــر ب ــک نف ــه ی ــق ب ــر متعل ــق اث ــی خل ــی تمام ــگاری« یعن ــد. »ُنت ن ــاوت دارن ــم تف ــا ه ــه ب ک ــم  ــورد می کنی ــگاری برخ ــگاری و آوان ــدی ُنت ن کلی
ــگاری پــس از اجــرا روبه روییــم.  ــا مفهوم ن ــگاری ب ــا در آوان ــد، ام ــه آهنگســاز دارن کمتــری نســبت ب ــدگان نقــش  اســم آهنگســاز اســت و نوازن
کــه مــا بــا مفهومــی  ردیــف موســیقی را قریــب بــه 11۵ ســال پیــش نخســتین بــار علینقــی وزیــری بــه نــگارش درآورد و بعــد از آن زمــان اســت 
کــه از  کــه بــا مفهــوم آهنگســازی متفــاوت اســت؛ زیــرا آقــای وزیــری موســیقی را نســاخته بلکــه موســیقی را،  مثــل آوانــگاری مواجــه شــده ایم 

گرفتــه، بــه رشــته تحریــر درآورده اســت. اســتادان خــودش یــاد 

ــرح  ــا مط ــه اینج ک ــؤالی  ــال س ــت؛ ح ــده اس ــته ش ــی نوش ــیقی ایران ــف موس ــش ردی ــال پی ــه 11۵ س ــب ب ــه داد: قری ــگاه ادام ــدرس دانش ــن م ای
کــرد یــا بــه آن لطمــه زد؟ ورود  کمــک  گســترش موســیقی ایرانــی  کــه آیــا ورود مدرنیتــه و علــم »ُنت نــگاری« در موســیقی بــه  می شــود ایــن اســت 
ــه ثبــت و ضبــط  کمــک جــدی ب ــود و  ــد، قطعــًا مفیــد ب کارکــرد در زمینــه آهنگســازی باقــی می ماْن گــر در محــدوده  ــه موســیقی ایــران ا ــت ب ُن
آثــار موســیقی می کــرد. هــدف از ُنت نــگاری پیــش از اجــرا، یعنــی آهنگســازی، انتقــال ذهنیــت آهنگســاز بــه نوازنــدگان و مجریــان موســیقی 
ــه مدیاهــای مختلــف ثبــت و ضبــط موســیقی مفهــوم  ــا توجــه ب یــخ اســت؛ البتــه امــروزه ب ــرای تار اســت و موضــوع دوم، ثبــت و ضبــط آن ب

چندانــی نــدارد.

کــه پدیــده ای شــفاهی در موســیقی بــود، آوانــگاری پــس از اجــرا بــه موســیقی  کــه »آیــا در حــوزه ردیــف موســیقی  بالنــده بــا بیــان ایــن پرســش 
کمــک نکــرد بلکــه به شــدت بــه خالقیــت موســیقی آســیب زد؛ یعنــی قابلیــت خلــق از ردیــف  گفــت: مــن معتقــدم نه فقــط  کــرد؟«  کمــک 
گرفتــه شــد و بــه مجموعــه رپرتــوآر ساخته شــده یــک نفــر بــه اســم آقــا میــرزا عبــداهلل تبدیــل شــد و تمــام نوازنــدگان ملــزم بــه  موســیقی ایرانــی 

اجــرای بی  چون وچــرای ایشــان شــدند.

کــرد: یکــی از دالیــل ازدســت دادن مخاطــب عــام یــا همــان بدنــه جامعــه ایرانــی مقولــه برخــورد بــد مــا بــا آوانــگاری  ایــن اســتاد دانشــگاه اظهــار 
کشــورهایی مثــل  گمانــم بایــد بــا موســیقی ایــران به مثابــه  کاری بســیار مشــکل شــده اســت. بــه  اســت. امــروزه تغذیــه موســیقی بــرای جوانــان 

کــرد. آنهــا موسیقی شــان را بــه ایــن شــکل نمی نویســند و قطعیــت عینــی بــه مقام هــا نمی دهنــد. ترکیــه و هنــد برخــورد 

قطب الدین شیرازی آغازگر مكتب سیستماتیک در موسیقی ایرانی است
ــه نــگاه مــردم  ــوازی توضیــح داد: تفــاوت عمــده بداهه پــردازی، ب ــاره مفهــوم بداهه ن هوشــنگ فراهانــی دیگــر ســخنران ایــن نشســت نیــز درب
ــه  ک ــد  ــوزش می دهن ــی آم ــنت خاص ــا س ــکل و ب ــک ش ــه ی ــیقی را ب ــد موس ک دارن ــترا ــا اش ــگ م ــا فرهن ــه ب ک ــانی  کس ــتر  ــردد. بیش ــرق برمی گ ش
منجــر بــه بداهه پــردازی می شــود. نــگاه و فلســفه شــرق، موســیقی را بــر مبنــای اشــراق و شــهود می شناســد. مــن بــا موســیقی دانان افغانســتان 
کــه پایــه و فرهنــگ موســیقیایی آنهــا هــم مثــل ماســت. بــه همیــن دلیــل نوازنــدگان از ابتــدا مثــل یادگیــری زبــان،  اجراهــای بســیاری داشــته ام 
موســیقی را یــاد می گیرنــد. ایــن یادگیــری از طریــق شــنیدن انجــام می شــود و شــبکه های مختلــف موســیقی شــکل می گیــرد؛ بــه همیــن 

گذشــته هــم آمــوزش بــه شــکل شــنیداری بــوده اســت. کیــد اســتادان  دلیــل تأ

گفــت: در فرهنــگ غــرب وقتــی عصــر صنعتــی شــروع می شــود، بــه موســیقی بــه شــکل علمــی پرداختــه می شــود؛ بــه عبارتــی دیگــر برخــورد  او 
یــخ موســیقی ایــران چنــد مکتــب عمــده  ــر علــم موســیقی اســتوار اســت. در تار گذشــته از احســاس و بیشــتر ب ــا موســیقی،  موســیقی دانان ب
ی ترجمه هــا بــه دانشــی جدیــد دســت  کــه بــه نظریــه موســیقی توجــه شــده اســت. در ایــن راه نظریه پردازانــی مثــل ابن ســینا از رو داشــته ایم 
یافتنــد و موســیقی ایــران را بــه مکتــب مدرســی ها ســوق دادنــد و بــرای دســته های ســاز ایرانــی فواصلــی را بــر اســاس اعــداد و ارقــام و حــروف 

ابجــد بــه وجــود آوردنــد.

ــد در موســیقی ایــران شــکل می گیــرد  کســانی مثــل قطب الدینــی شــیرازی، فصلــی جدی ــا  گفــت: در قــرن هفتــم ب ــار و ســه تار  ــده ت ایــن نوازن
ــر اســاس ُنــت بنوازنــد، نوازنــدگان بایــد  ــا مــردم ب ــه آن مکتــب سیســتماتیک می گوینــد. چــون آن زمــان نظــام مکتــوب وجــود نداشــته ت کــه ب
گــر آن عصــر ادامــه پیــدا می کــرد، موســیقی  به صــورت بداهــه می نواختنــد. بعــد از صفویــه فصــل انفعالــی از موســیقی ایــران بــه وجــود آمــد و ا
ــر  ــم تغیی ــی ه ــیقی دان ایران ــگاه موس ــذارد، ن ــر می گ ــران تأثی ــیقی ای ــر موس ــرب ب ــگ غ ــه فرهن ک ــی  ــد. زمان ــاوت می ش ــی متف کل ــور  ــه ط ــران ب ای
کــه نــگاه آن قبــل از وزیــری و ورود ُنــت باشــد.  گذشــته ایرانــی یــک چهار مضــراب پیــدا نمی کنیــم  کتاب هــای صــد ســال  می کنــد. در تمــام 

کــه نوازنــدگان امــروز بــه موســیقی دارنــد و و بــر اســاس آن اجــرا می کننــد، در تمــام آثــار اســتادان دیــده می شــود. نگاهــی 

فراهانــی دربــاره مــرز بیــن بداهه پــردازی و آهنگســازی توضیــح داد: تعریــف آهنگســازی نــزد فرهنــگ شــرقی و فرهنــگ غربــی متفــاوت اســت. 
در آهنگســازی موســیقی غربــی بایــد بــا علــم، فــرم و هارمونــی آشــنا باشــیم امــا در موســیقی ایــران آهنگســازی نوعــی بداهه پــردازی بــر اســاس 
ــوم  ــد و مفه ــی را می زنن ــودی قدیم ــان مل ــد هم ــحر« را می زنن ــرغ س ــگ »م ــا آهن ــی نوازنده ه ــران وقت ــیقی ای ــت. در موس ــف اس ــه های ردی گوش
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کــه ایــن نــوع نگاه هــا در حــال بیشترشــدن اســت.  گذشــته  چندصدایــی در بیــن موســیقی ایــران وجــود نداشــته اســت؛ مگــر در چنــد ســال 
ی موســیقی بگــذارد امــا ممکــن  کــه شــعری را رو کــه نوازنــده در آهنگســازی فرصتــی دارد  مــرز بیــن بداهه پــردازی و آهنگســازی در ایــن اســت 
کــه قــرار اســت بداهه پــرداز باشــد، بایــد بیــان خــوب داشــته باشــد و  اســت در بداهه نــوازی بــه اجــرای درلحظــه فکــر نکــرده باشــد. نوازنــده ای 

کنــد. کــه بتوانــد آن را اجــرا  گوشــه های ردیــف آشــنا باشــد و هــزاران ترکیــب ملــودی در ذهنــش باشــد  بــا 

کــرد: ایــن عادت هــا تــا حــدی  گفــت و عنــوان  ایــن پژوهشــگر در بخــش دیگــری از صحبت هایــش دربــاره عــادت عضالنــی نوازنده هــا ســخن 
کــه از صــدای سازشــان، ســازنده یــا نوازنــده را می شناســید. بــرای مثــال از ســال 1319  کســانی هســتند  ســبک نوازنــده را مشــخص می کنــد. 
کــه  کــه به صــورت بداهــه اجــرا می کردنــد بــرای برنامه هــای رادیویــی دعــوت می شــدند  کــه رادیــو وارد ایــران می شــود، بســیاری از نوازنده هــا 
ی ســبک خوانندگــی یــا نوازندگــی آنهــا تأثیــر می گذاشــت. بــه همیــن دلیــل بعضــی از نوازنده هــا مجبــور شــدند فشــاری  صــدای میکروفــن رو
کاهــش دهنــد؛ همیــن باعــث تغییــر ســبک و عادت هــای نوازندگــی آنهــا شــد. بــه هــر حــال هویــت  کــه بــدون میکروفــن بــه ســاز می آوردنــد  را 
کــه می توانــد تحــت تأثیــر تمــام مســائل اجتماعــی  هــر نوازنــده بــه عادت هــای اجرایــی او برمی گــردد. موســیقی هــم رفتــاری اجتماعــی اســت 

کــه زندگــی می کنــد، تحــت تأثیــر اوضــاع و شــرایط اجتماعــی خــود قــرار می گیــرد. قــرار بگیــرد. هــر نوازنــده در هــر دوره زمانــی 

کــه  کــه پدیــد آمــد و ارتباطاتــی  گفــت: بعــد از انقــالب مشــروطیت در دورانــی  او دربــاره اینکــه آیــا مدرنیتــه بــه موســیقی ایــران لطمــه زد یــا نــه، 
کــرد، ســیر تحــوالت غرب گرایانــه دیــده شــد. متأســفانه ایــران در ایــن برهــه زمانــی در تولیــد علــم نقشــی  پایــی پیــدا  کشــورهای ارو ــا  ایــران ب
کــرد. اینکــه فرهنــگ غــرب تــا چــه انــدازه در موســیقی ایــران تأثیرگــذار بــود نیــاز بــه بررســی بیشــتر و  گرایــش پیــدا  نداشــت و بیشــتر بــه غــرب 
کــه ایــن تغییــر از مبحــث جامعه شناســی و فرهنگــی ناچــار اســت  ــه اســم ضــرورت تغییــر وجــود دارد  بحــث مفّصــل دارد. امــا موضوعــی ب
کــه خــودش را بــا اوضــاع و شــرایط جدیــد تطبیــق دهــد. مردمــان هوشــیار وقتــی بــا فرهنگــی دیگــر مواجــه می شــوند آن را بــا شــیوه خودشــان 
کــه ســبک های  تغییــر می دهنــد. ایــن ضــرورت تغییــر همیشــه در همــه فرهنگ هــا وجــود دارد. در موســیقی غــرب بعــد از رنســانس می بینیــم 
یــج از چشــم می افتــاد و  متفــاوت پدیــد آمــد و ایــن موســیقی همچنــان نیــز در حــال تغییــر اســت. در ایــران فرهنگ هــای ســنتی به تدر
کهنــه می شــد و مــردم ایــران بــا فرهنــگ مــدرن آشــنا می شــدند؛ به ویــژه در دوره  یــج  حتــی شــیوه آمــوزش از طریــق مکتب خانه هــا به تدر
کشــورهای دیگــر رفتنــد و  کــه همــه چیــز نــو شــود. افــرادی از ایــران بــرای آشــنایی بــا علــوم مختلــف بــه  پهلــوی اول ایــن نگرانــی وجــود داشــت 

ــد. ــده ش ــم برچی ــیقی ه ــوزش موس ــای آم مکتب خانه ه

گفــت: دو موضــوع را دربــاره  فراهانــی بــا اشــاره بــه اینکــه موســیقی مــا امــروزه بــه واســطه رســانه )مدیــا( و اینترنــت هــر روز تغییــر می کنــد، 
گرفــت؛ یکــی اینکــه موســیقی در فرهنــگ چــه نقشــی دارد و دیگــری اینکــه موســیقی به عنــوان عنصــری فرهنگــی  موســیقی می تــوان در نظــر 

ــد. ــام ده ــد انج کاری می توان ــه  چ

روند ترانه سرایی در تاریخ موسیقی
کــه در ســالن باربــِد فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد، رونــد ترانه ســرایی در  در ســومین نشســت از سلســله نشســت های جشــنواره موســیقی فجــر 

کایــی و محمــد مفتاحــی بررســی شــد. یــخ موســیقی ایــران بــا حضــور عبدالجبارکا تار

کایــی به عنــوان نخســتین ســخنران در ایــن نشســت  ضمــن قدردانــی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــرای افــزودن بخــش  کا عبدالجبــار 
کنــار بخــش نظــارت، بخــش پژوهــش هــم باشــد و ایــن نشســت ها بــه جشــنواره های فجــر  کــرد: ای کاش در  پژوهشــی در حــوزه موســیقی بیــان 

کنــد! معطــوف نباشــد و ادامــه پیــدا 

کم انــد؛ بــرای مثــال در منطقــه ایــالم وقتــی  کــه بــا موســیقی تلفیــق شــده، بســیار  کالمــی  او ادامــه داد: متأســفانه منابــع مکتــوب در حــوزه آثــار 
کــه ایــن شــعرها را می خواندنــد،  کســی از دنیــا مــی رود افــراد دور هــم جمــع می شــوند و مــور و مویــه می کننــد، امــا تذکره نویســان ســراغ افــرادی 

نمی رفتنــد.

گفــت نــام دیگــر ترانــه تصنیــف اســت،  کــرد: نمــی تــوان  ایــن شــاعر و ترانه ســرا بــا بیــان اینکــه مــا بــا پدیــده ترانــه و تصنیــف مواجهیــم، اعــالم 
کــه بخش بخــش شــده باشــد تصنیــف می گوینــد. ترانــه بــا توجــه بــه زمینه هــای  یــه ای اســت و معمــواًل بــه اثــری  کلمــه تصنیــف نیــز عار خــوِد 

کارکــردی دیگــر داشــته و از ایــن رو نمی توانیــم تعریفــی واحــد از ترانــه ارائــه دهیــم. زمانــی متفــاوت، در هــر دوره 

کــه در تلفیــق بــا موســیقی شــنیده شــود. بایــد ترانــه در تلفیــق موســیقی  کایــی در تعریــف ترانــه گفــت: غالبــًا ترانــه بــه کالمــی اطــالق می شــود  کا
کنــار هــم قــرار  کــه در ترانــه قــرار می گیرنــد ربطــی بــه هــم ندارنــد، امــا در موســیقی بــه شــکلی  تــی  گاهــی جمال برجســته و احســاس شــود. 
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می گیرنــد تــا موجــب شــوند اثــر در ذهــن و خاطــر مخاطــب یــا شــنونده بمانــد.

کالم، مربــوط بــه  گفــت: »یکــی از طالیی تریــن دوران  کالم  او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش بــا اشــاره بــه طالیی تریــن دوران در حــوزه 
گــران در جامعــه جایگاهــی  دوره ساســانی بــوده اســت. موســیقی در دوره بعضــی از پادشــاهان ساســانی، شــکل می گیــرد و رامشــگران و خنیا
پاشــیدن دوران ساســانی اوضــاع عــوض می شــود و عــروض شــعِر عــرب بــا هجاهــای زبــان فارســی تلفیــق  متوســط پیــدا می کننــد. بــا فرو
پاشــی ساســانیان مصــادف بــا ســختگیری  می شــود. ظاهــرًا رباعــی و دوبیتــی میــراث ادبیــات دوران ساســانیان بــوده اســت. دوره آغــاز فرو
ــود و به رغــم ســیطره اعــراب، مجالــس موســیقی به صــورت  ــود و شــاید حــدود 1۰۰ ســال در حــوزه موســیقی خاموشــی ب در حــوزه موســیقی ب

کنــده برقــرار بــود. پرا

گفــت: وقتــی از دوره ُامــوی عبــور می کنیــم، ایــران اســیر سلســله های غزنویــان  مدیــر دفتــر ادبیــات مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی 
کــه چیــزی از دوران امیــران ُتــرک ضبــط نشــده اســت. بعــد از آن بــه حکومــت صفویــه می رســیم. در آن دوره هــم به جــز  و تــرکان و... می شــود 

نقاره خانه هــا بــه موســیقی اجــازه خودنمایــی نمی دادنــد و بعدهــا موســیقی وارد مجالــس دربــار شــد.

یســین های مــا بــه  کــرد: در حــال حاضــر بعضــی از موز یســین ها اظهــار  کایــی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا انتقــاد از بعضــی موز کا
کــه بــه ذهنشــان می رســد بــه زبــان می آورنــد. گیتارشــان را بــه دســت می گیرنــد و هــر چیــزی  کتــاب بخواننــد؛  خودشــان زحمــت نمی دهنــد 

کشــور مــا وضعیتــی ویــژه دارد. مردهــا می خواننــد و زن هــا  گفــت:  ایــن ترانه ســرا در پاســخ بــه اینکــه آیــا می تــوان جنســیت را در ترانه هــا دیــد؟ 
کــه در شــورای ترانــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــودم، از َده اســم، شــش اســم مربــوط بــه زنــان بــود. زبــان و ذهــن، دو  می نویســند. زمانــی 
کــه بعضــی  کامــاًل زنانــه می بینیــم. حتــی شــاهدیم  گویــای ذهــن زن اســت. مــا در بیــن شــاعران زن، شــعر فــروغ را  ی یــک ســکه اند. زبــاِن زن  رو
کرده انــد. البتــه مردهــا هــم می تواننــد شــعرهای زنانــه بگوینــد. مــن شــاهد صحنه هایــی  گفتــن شــعر بــا احساســات مردانــه  از زنــان شــروع بــه 
پابســته نشــان می دهنــد!  کــه مردهــا بخواننــد و در ایــن شــعرها مردهــا را دست و مضحــک در ایــن زمینــه بــودم؛ زنــان شــعرهایی می گوینــد 

خــوِد همیــن موضــوع می توانــد عنــوان یــک پژوهــش باشــد.

ترانه با شروع نهضت مشروطه و اشعار شاعرانی مثل میرزاده عشقی زودتر از شعر در ایران نو شد 
کــه از تپــه چغامیــش بــه دســت  محمــد مفتاحــی، ســخنران دیگــر ایــن نشســت، نیــز دربــاره ترانــه توضیــح داد: محققــان بــا توجــه بــه ُمهــری 
کــه  کســانی  کــه ترانــه می خوانده انــد. از جهتــی  کســانی هــم بوده انــد  کــه ســاز می نواخته انــد  کنــار افــرادی  آورده انــد، متوجــه شــده اند در 
کردنــد. آنچــه در  کــه ترانــه می گفتنــد غفلــت  یــخ ادبیــات می نوشــتند بــه دلیــل مناســبتی بودن ترانه هــا از نوشــتن زندگی نامــه افــرادی  تار
کامــاًل  کتاب هــای معتبــر موســیقی دربــاره ترانــه دیــده می شــود، بــا اســم ترانــه ذکــر نشــده اســت. نــوع ســرودن آن ترانه هــا بــا نــوع ســرودن شــعر 
ی  گرفــت. در دوره معاصــر اســم خاصــی رو ــام  کــه وجــود داشــت تصنیــف ن متفــاوت اســت. از قرن هــای هشــتم و نهــم و دهــم ترانه هایــی 

یــم و آن را از شــعر جــدا می کنیــم. ترانــه می گذار

ــران  ــر از شــعر در ای ــا شــروع نهضــت مشــروطه و اشــعار شــاعرانی مثــل میــرزاده عشــقی زودت ــه ب گفــت: تران ــه  ــط میــان شــعر و تران ــاره رب او درب
کــه آن را آمــوزش بدهنــد، چنیــن موضوعــی مســکوت مانــد.  نــو شــد. چــون ترانــه تعریفــی نداشــت و علــم موســیقی هــم بــه شــکلی نبــود 
کهــن آســیب  گــر شــعر نــو از رادیــو پخــش شــود بــه شــعرهای  گمــان می کردنــد ا کــرد؛ آنهــا  کار رادیــو شــعر نــو مخالفانــی پیــدا  متأســفانه بــا شــروع 
کننــد و بعــد از حضــور اخوان ثالــث در شــورای رادیــو ایــن اجــازه داده شــد.  می زنــد؛ بــه همیــن دلیــل اجــازه نداشــتند شــعر نــو از رادیــو پخــش 
کــه  در برنامــه »گلهــا« هــم بــه هــر ترانــه ای اجــازه ورود نمی دادنــد و نمی خواســتند ایــن غالــب از حالــت ســنتی خــارج شــود. ترانــه در حالــی 
کــرد؛ زیــرا همــه از بعضــی قالب هــا و اوزان  می توانســت پیشــرو باشــد، مســکوت مانــد. از طرفــی نمی شــد ترانه ســرایان را از هــم تفکیــک 

مشــخص اســتفاده می کردنــد.

گفــت: ایــن برنامــه موجــب  ایــن پژوهشــگر ادبــی در بخــش دیگــری از صحبت هایــش بــا بیــان اینکــه مــن بــا برنامــه »گلهــا« مخالــف نیســتم، 
کنــد. کوچه بــازاری خــارج شــود و بــه رادیــو راه پیــدا  شــد موســیقی از حالــت 

ی ملــودی و  گفــت: ترانه ســرایی، چــه در ســاختن ترانــه رو او در پاســخ بــه اینکــه چــه چیــزی باعــث می شــود ترانــه ای را خــوب یــا بــد بدانیــم؟ 
کارشناســی بایــد بنــا بــر مؤلفه هــای خــاص خــودش بررســی شــود. اینکــه کســی صرفــًا بلــد باشــد  کــه از جهــت  چــه برعکــس، مشــخصاتی دارد 

پاشکســته بنــوازد و از زبــان مــادری هــم چیــزی بدانــد، ترانه ســاز نمی شــود. ســازی دست و
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کــه دانــش ادبــی بچه هایمــان  کــرد: می بینــم  ایــن پژوهشــگر در بخــش دیگــری از صحبت هایــش بــا اشــاره بــه اینکــه دبیــر ادبیــات اســت، بیــان 
کــه آینده ســازان و ترانه ســازان بعــدی کشــورند پاییــن اســت چــون ســطح کتاب هــای مــا پاییــن اســت.

ــه مســیر درســتی را دارد پیــش مــی رود. وقتــی شــنیدن و فهــم شــعرهای  ــرد: فکــر می کنــم تران ک مفتاحــی در انتهــای صحبت هایــش اظهــار 
گفتــه شــود. بایــد اجــازه داد ایــن جریــان پیــش بــرود.  ســنگین، ســخت اســت، بهتــر اســت مســائل در زبــان عامیانــه و روزانــه، امــا بــا حــس 
کتاب هــای او را بخوانیــم، آینــده نیــز دربــاره ترانــه امــروز قضــاوت خواهــد  یــم  کــه مــا نیمــا را در آن زمــان درک نکردیــم و االن مجبور همان طــور 

کــرد.

تأثیر فضای مجازی بر موسیقی و رسانه ها 
چهارمیــن نشســت پژوهشــی جشــنواره موســیقی فجــر بــا موضــوع تأثیــر فضــای مجــازی بــر موســیقی و رســانه ها، سه شــنبه ۲9 بهمــن 1398 

کــه امیــر ناظمــی و حامــد عنقــا، میهمانــان آن بودنــد. برگــزار شــد 

امیــر ناظمــی، عضــو هیئت علمــی مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی، در آغــاز ســخنان خــود صنعــت موســیقی را بــه پنــج دوره تقســیم بندی 
کنــون پیامدهایــی بــرای ایــن صنعــت داشــته و باعــث تغییــر نگــرش  یخــی از قــرن 19 میــالدی تا کــرد: وجــود هــر یــک از دوره هــای تار و اظهــار 

افــراد و نــوع درآمدهــا شــده اســت.

ــرکت های  ــدان و ش ــی هنرمن ــی یعن ــر اصل یگ ــه باز ــاًل س ــا قب ــر م گ ــت: ا گف ــه 139۰  ــیقی در ده ــت موس ــول صنع ــن تح ــه مهم تری ــاره ب ــا اش او ب
یــع شــده اند و در آینــده نیــز  کامــاًل جانشــین شــبکه توز تولیدکننــده موســیقی و شــرکت های عرضه کننــده را داشــتیم، امــا االن پلتفرم1 هــا 

احتمــااًل جانشــین شــبکه تولیــد خواهنــد شــد.

کــرد: در بعضــی پلتفرم هــا فــرد عضــو می شــود  کارکــرد ایــن پلتفرم هــای جدیــد مطــرح  پژوهشــگر حــوزه سیاســت گذاری فنــاوری بــا اشــاره بــه 
گــوش  کــه  کــه می توانــد بــر اســاس عضویــت باشــد یــا بــر حســب تعــداد موســیقی ای  یافــت می کنــد  و خدماتــی بابــت عضویــت خــود در
می دهــد. وقتــی ایــن پلتفــرم بــر اســاس هــوش مصنوعــی موســیقی را انتخــاب و عرضــه می کنــد، میــزان شــنیدن آن موســیقی در دنیــا افزایــش 

می یابــد.

کــرده نشــان  کــه اتحادیــه تولیدکننــدگان موســیقی در آمریــکا بــرای مقایســه ســال های ۲۰1۷ و ۲۰18 منتشــر  ناظمــی یــادآور شــد: آمــاری 
کاهــش  کــه قیمــت تولیــد یــک قطعــه موســیقی  کل درآمــد صنعــت موســیقی 18درصــد افزایــش یافتــه و ایــن در حالــی اســت  کــه  می دهــد 

یافتــه اســت.

عضــو هیئت علمــی مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی ادامــه داد: طبــق آخریــن آمارهــا درآمــد بــازار صنعــت موســیقی آمریــکا بــه حــدود 
1۰میلیــارد دالر رســیده اســت.

ک گذاری بــه نقــض حــق نشــر۲  ک گذاری بــود و ایــن اشــترا گفــت: نپســتر پاســخگوی معضلــی بــه نــام اشــترا ناظمــی دربــاره نپســتر در آمریــکا 
گرفــت. بعدهــا خــود ایــن موضــوع  کردنــد و دادگاه هــای معروفــی هــم شــکل  منجــر شــد و بعــد شــرکت های تولیدکننــده موســیقی شــکایت 

ــازار موســیقی را دچــار مشــکل می کنــد. کــه دانلــود پرخطــر اســت و ب زمینه ســاز شــکل گیری اســتریمینگ3 شــد؛ چرا

کــرد: صنعــت موســیقی بــا رشــد فنــاوری و همگانی شــدن دسترســی از بیــن می رفــت و ایــن  رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران اظهــار 
کــه صنعــت موســیقی را نجــات داد. اســتریمینگ بــود 

کــه دیگــر مؤلفه هــا وجــود داشــته باشــند. مــا هنــوز بــا خودمــان تعییــن تکلیــف نکرده ایــم  کمــک مــا خواهــد آمــد  گفــت: زمانــی فنــاوری بــه  او 
کــه ایــن مســئله حــل  کــدام پیمان نامــه۴ جهانــی را بپذیریــم؛ لــذا تــا زمانــی  کنیــم و  کــه در زمینــه حقــوق مالکیــت فکــری چگونــه بایــد رفتــار 

نشــود نمی تــوان از فنــاوری انتظــار معجــزه داشــت.

1. Platform
2. Copyright
3. Streaming
4. Protocol
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گفــت: موضــوع  ــه اینکــه خــودش خــودش را تغییــر دهــد،  ــاب ســاختار اجتماعــی اقتصــادی اســت ن ــا بیــان اینکــه فنــاوری، بازت ناظمــی ب
کــه بایــد از پلتفرم هــای جهانــی به عنــوان ابــزار توســعه و نشــر موســیقی  دوم، رابطــه مــا بــا جهــان بین الملــل اســت؛ مــا هنــوز تعییــن نکرده ایــم 

کنیــم یــا خیــر. اســتفاده 

کــه زمینه هــای جهانــی را بــه  یــم و بهتــر اســت  کــرد: مــا مزیــت فرهنگــی دار ایــن عضــو هیئت علمــی مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی اذعــان 
کنیــم. زمینه هایــی بــرای عرضــه توانمندی هــای فرهنگــی هنــری خــود تبدیــل 

گفــت: موســیقی نیــز ماننــد ســینما، هنرصنعــت  کــرد و  ناظمــی همچنیــن پیش زمینه هــای فکــری و غالــب ذهنــی مــا را مشــکل دیگــر عنــوان 
اســت و وقتــی ایــن مســئله را بپذیریــم، بایــد خیلــی از الزامــات دیگــر را نیــز بپذیریــم.

کمیتی به بازار موسیقی در ایران نگاه حا
گفــت: هــر اتفاقــی در حــوزه محتــوا بــر اســاس  حامــد عنقــا، طــراح و فیلم نامه نویــس و تهیه کننــده ســینما و تلویزیــون، در ابتــدای ســخنانش 

نیــازی اقتصــادی و بــرای تأمیــن هزینه هــای تولیــد و پخــش به منظــور ســود رخ می دهــد.

ک گذاری وجــود دارد. وقتــی  گفــت: بــه نظــرم دوره ســلطه۵ نپســتر۶، دوره ای مهــم و جهشــی اســت و هنــوز هــم ایــن عــادت و ســبک اشــترا او 
یک هــا بــه  گذاشــتند و جابه جایــی موز ک  نپســتر در آمریــکا ایجــاد شــد، دانشــجویان و جوانــان حافظه هــای دســتگاه های خــود را بــه اشــترا

کــه بــرای نظــام اقتصــادی و تولیدکننده هــای موســیقی در آمریــکا بــه بحــران تبدیــل شــد. کــرد  انــدازه ای رشــد 

کــرد: ایــن نیــاز  ایــن فیلم نامه نویــس بــا بیــان اینکــه یکــی از دادگاه هــای بســیار مهــم در حــوزه محتــوا در خصــوص نپســتر اســت، مطــرح 
کــه در حــال حاضــر رقابــت شــدید  همزمــان بــا رشــد فنــاوری ماننــد آی پــاد۷ موجــب تجمیــع تولیدکننده هــای بــزرگ موســیقی شــد؛ بــه طــوری 

کــه انجــام می دهنــد.  ــه واســطه قراردادهایــی اســت  ــا ب پ ــکا و ارو یــک8 و اســپاتیفای9 در آمری اپل میوز

عنقــا بــا بیــان اینکــه تنهــا، رشــد فنــاوری سبب ســاز دوره هــای مختلــف موســیقی نیســت، بلکــه نیازهــای اقتصــادی ایــن دوره هــا را ایجــاد 
کــه مــا تجربه هــای قبــل از رســیدن بــه دوره اســتریمینگ را در حــوزه صاحبــان محتــوا نداشــتیم و  کار اینجاســت  گفــت: اشــکال  می کننــد، 
کــه وقتــی خدمــات پخــش آنالینــی را راه انــدازی می کنیــم، مــورد هجمــه تولیدکننده هــای محتــوا قــرار می گیریــم؛ لــذا  بــه همیــن خاطــر اســت 

ی حــوزه فنــاوری، می توانســت راه نجاتــی باشــد. شــاید اســتریمینگ بــه خاطــر ســرمایه گذاری ســنگین رو

ی  یــِک ســونی رو کــرد: بنگاه هــای اقتصــادی در آمریــکا بــا هنرمنــدان به درســتی تعامــل دارنــد؛ به عنــوان مثــال بخــش موز او خاطرنشــان 
کــرد و تــور بــزرگ دور دنیایــی را از ایــاالت متحــده تــا ژاپــن برگــزار و ایــن تــور را بــه فیلــم ســینمایی  خواننــده مطرحــی ســرمایه گذاری دوســاله 

کــرد. کــران  مســتند تبدیــل و آن را ا

این تهیه کننده ادامه داد: درآمد اصلی فیسبوک1۰ از بازار سهامش است و چرخه اقتصادی این شبکه ها در بازار سهام کسب می شود.

کمیتــی نیــز  کــرد: مشــکالت مــا نه فقــط بــه فرهنگ ســازی بیــن هنرمنــدان، بلکــه بــه دســتگاه های نظــام دیوان ســاالری و حا عنقــا تصریــح 
کنــد ارزشــمند اســت، در صورتــی  مربــوط اســت. مــا فکــر می کنیــم اینکــه مثــاًل هنرمنــدی گرســنه یــا نوازنــده ای فقیــر باشــد و بتوانــد اثــری خلــق 
ی  کنــون رو ــد. اســپاتیفای تا ــرای درآمدزایــی نیازمنــد حمایــت دولتــی و حکومتی ان ــه نیســت و شــرکت های مختلــف در دنیــا ب کــه این گون

یــک نیــز همین گونــه اســت.  کــرده و شــرکت اپل میوز حــدود 18۰ آلبــوم ســرمایه گذاری 

کــه نمی تــوان  کمیتــی بــه بــازار موســیقی در ایــران، ادامــه داد: ســاختار اجرایــی فرهنگــی نظــام مــا بــه شــکلی اســت  او ضمــن انتقــاد از نــگاه حا
گفــت بایــد اتفاقــات اقتصــادی غــرب در ایــران هــم بیفتــد.

5. Hegemony
6. Napster
7. iPod
8. Apple Music
9. Spotify
10. Facebook
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تغییرات موسیقی پاپ در سه دهه اخیر
یــان و محســن رجب پــور بــه  پنجمین جشــنواره بیــن المللــی موســیقی فجــر، بهــروز صفار در پنجمیــن و آخریــن نشســت پژوهشــی ســی و

ــاپ در ســه دهــه اخیــر« پرداختنــد. موضــوع »ســیر تغییــرات موســیقی پ

ک روح آدمــی شــناخته می شــود، امــا  کــرد: موســیقی به عنــوان خــورا یــان، آهنگســاز و تنظیم کننــده موســیقی پــاپ، اظهــار  ابتــدا بهــروز صفار
متأســفانه در حــال حاضــر موســیقی ها افــراد را دچــار اختــالالت و بیماری هــای روانــی می کننــد؛ البتــه قضــاوت در ایــن بــاره خیلــی راحــت 

کوتــاه میســر نیســت. و در مدت زمــان 

یــخ، موســیقی نســبت بــه دیگــر حوزه هــای هنــری  گفــت: بــه اســتناد تمــام تار او بــا اشــاره بــه اهمیــت موســیقی و تأثیرگــذاری آن در جامعــه 
ــر دارد و به عنــوان هنــر اول شــناخته می شــود؛ از ایــن رو حساســیت ایــن حــوزه بســیار باالســت. رتبــه ای باالت

کــه پیــام را منتقــل می کنــد.  گویش هــای مــردم مــا ملــودی ای اســت  گفتــار و یــا لهجــه و  کــرد: لحــن  ایــن تنظیم کننــده موســیقی پــاپ مطــرح 
کــه بــه جوانــان داده می شــود می توانــد بــه انــدازه دانشــگاهی، ســازنده و یــا  ک روحــی ای  زندگــی مــا تحــت تأثیــر باورهایمــان اســت؛ لــذا خــورا

ماننــد مــواد مخــدری، مخــرب باشــد.

ــش  ــان پخ ــرای خانواده م ــا را ب ــی آهنگ ه ــم بعض ــی نمی توانی گاه ــم  ــیقی ه ــدگان موس ــدگان و تولیدکنن ــا تهیه کنن ــود م ــت: خ گف ــان  ی صفار
ــوزه  ــی در ح ــیار غن ــه ای بس ــا عقب ــه م ک ــت  ــی اس ــن در حال ــود؛ ای ــا داده می ش ــه آنه ــی ب ک روح ــورا ــه خ ــه چ ک ــتند  ــه نیس ــردم متوج ــم. م کنی

ــم. ی موســیقی دار

کــرد: مــن در ایــران  او همچنیــن در ادامــه ایــن برنامــه نقــش ســرمایه گذار بــا نقــش تهیه کننــده را در ایــن حــوزه بســیار متفــاوت خوانــد و مطــرح 
کــه اهمیــت برگشــت ســرمایه  تهیه کننــدگان بســیاری در ایــن حــوزه ســراغ نــدارم. در ایــران معمــواًل ســرمایه گذاری می کننــد؛ از ایــن روســت 

مالــی افــراد از اثــر تولیدشــده خیلــی مهم تــر اســت. ســرمایه گذاران بــه نــام تهیه کننــده بســیاری از هنرمنــدان مســتعد را نادیــده می گیرنــد.

ــق  ــری از طری ــان دیگ ــر زم ــتر از ه ــد بیش ــروز بای ــم، ام ی ــی ای دار ــیار غن ــی بس ــه فرهنگ ــه عقب ک ــا  ــت: م گف ــخنانش  ــه س ــاز در ادام ــن آهنگس ای
ــم. ــی دهی گاه ــش و آ ــردم بین ــه م ــیقی ب موس

کــه خــودم می فرســتم اول رد  ــاری  گفــت: بســیاری از آث کیفیــت باشــد نــه سانســور،  کنتــرل  ــه معنــای  ــد ب ــا بیــان اینکــه ممیــزی بای ــان ب ی صفار
کنــون معمــواًل ســلیقه ای و سانســور بــوده و االن هــم وضعیــت بدتــر شــده اســت. می کننــد و مجــوز نمی دهنــد و بعــد قبــول می کننــد. ممیــزی تا

کنــد و فضــای  کشــور بایــد خیلــی نســبت بــه موســیقی محتاطانه تــر و بــا احتــرام بیشــتر رفتــار  کــرد: نظــام مدیریتــی موســیقی  کیــد  او تأ
کارشــناس بــه معنــای واقعــی  کنــار ایــن موضــوع بــرای ممیــزی نیــز بایــد افــراد خبــره و  بیشــتری از ســینما در اختیــار موســیقی قــرار دهــد. در 

گرفتــه شــوند. کار  بــه 

موسیقی باید از طفولیت به افراد آموزش داده شود
کــودک هفــت ســال تــا انســان بــاالی پنجــاه ســال، یــک  گفــت: از  در ادامــه ایــن نشســت محســن رجب پــور، مدیرعامــل شــرکت ترانــه شــرقی، 

کــه خودشــان تصمیــم می گیرنــد در حــوزه موســیقی چــه چیــزی بشــنوند. کســانی  گــوش شــنیداری محســوب می شــوند؛ یعنــی 

کــه  یــم. مــا جــزو معــدود ملت زبان هــای دنیاییــم  یــخ پنجاه ســاله اخیــر، موســیقی پــاپ نداشــته ایم و ندار گفــت: مــا در هیــچ برهــه ای از تار او 
کــه در ایــران بــه دنیــا آمده انــد، ایرانی انــد، فارســی حــرف می زننــد  یــم؛ یعنــی افــرادی  به جــز خودمــان دســته ای دیگــر هــم جــدا از خودمــان دار
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و موســیقی تولیــد می کننــد و مــا اصطالحــًا بــه آنهــا آن ور آبــی و غیرخــودی می گوییــم.

کــه تولیــد  مدیرعامــل شــرکت ترانــه شــرقی ادامــه داد: موســیقی پــاپ در دوره ای در ایــران ظاهــرًا تولیــد نمی شــده، امــا واقعیــت ایــن اســت 
می شــده و فقــط مجــوزی بــرای آن داده نمی شــده اســت.

کردنــد و ایــن آرمــان تــوأم بــا نفــس خیلــی موضوعــات بــود و از همیــن رو موســیقی  کــرد: پــدران مــا آرمان خواهانــه انقــالب  رجب پــور تصریــح 
در دهــه اول انقــالب آمــوزش داده نمی شــد.

گــر تهیه کننده ای  او بزرگ تریــن مشــکل جامعــه موســیقایی ایــران را نبــوِد تهیه کننــدگان جــدی در ایــن حــوزه دانســت و گفــت: در حال حاضر ا
کنــج بعضــی زیرزمین هــا راه  هــم باشــد، پشــت ســر جامعــه حرکــت می کنــد؛ زیــرا رونــد آمــوزش موســیقی در همــان دهــه اول قطــع شــد و بــه 

یافــت و تولیــد محتوایــی صــورت نگرفــت.

کشــورهای دنیــا  کــه  کــرد: مــا دو ســال بعــد از انقــالب درگیــر جنــگ هــم شــدیم و در اوضاعــی  مدیرعامــل شــرکت ترانــه شــرقی خاطرنشــان 
کننــد، جنــگ بــا حماســه و موســیقی همــراه شــد و ایــن موســیقی های حماســی،  ــا آرمان خواهــی مــردم را در نطفــه خفــه  تــالش می کردنــد ت

ــه رزمنــدگان آمــاده می کــرد. ــاع مقــّدس و روحیه بخشــی ب ــرای دف مــردم را ب

گفــت: شــروع موســیقی پــاپ در ایــران  کــرد و  یــخ موســیقی پــاپ را در بــازه زمانــی ســال های 13۵۰ تــا 13۵۶ عنــوان  رجب پــور طالیی تریــن تار
برخــالف آنچــه بقیــه فکــر می کننــد از صداوســیما بــوده اســت، صداوســیما روزی پنــج ســاعت خبــر پخــش می کــرد و ســاده ترین اتفــاق 

گیــاه بــود. گل و  پخــش موســیقی بــا نمایــش یــک دســته 

کــه پنهانــی در  کســی  گفــت: 1۵ ســال در مملکــت مــا هیــچ آموزشــی داده نمی شــد؛ در نتیجــه خروجــی خوبــی هــم نداشــتیم و هــر  او 
ــع زیرســاخت آموزشــی و پردازشــی صحیحــی نداشــتیم. ــرد، هنرمنــد شــناخته می شــد. در واق مهمانی هــای خصوصــی برنامــه اجــرا می ک

کالسه بندی شــده موســیقی بــه مخاطــب در دوره بعــد از انقــالب تــا  مدیرعامــل شــرکت ترانــه شــرقی بــا اذعــان بــه عــدم آمــوزش صحیــح و 
کــرد: موســیقی بایــد از طفولیــت بــه افــراد آمــوزش داده شــود. کیــد  دهــه 13۷۰، تأ

کــرد: موســیقی در جوامــع دیگــر جریان ســاز اســت و جامعــه را هدایــت می کنــد، امــا در جامعــه مــا موســیقی دنبــال  رجب پــور خاطرنشــان 
مــردم حرکــت می کنــد و ایــن اتفــاق خیلــی بــدی اســت. ضمــن اینکــه نبــوِد زیرســاخت آمــوزش صحیــح در حــوزه موســیقی باعــث شــده 

مــردم هــم محتــوای تخصصــی طلــب نکننــد و صرفــًا بــه موســیقی بــه چشــم ســرگرمی بنگرنــد.

گرفته است. کرده و جلوی آن را  که همیشه موسیقی را طرد  کرد: یکی از ضعف های حکمرانی در جامعه ما این بوده  او تصریح 

گفــت: امــروز وظیفــه دفتــر موســیقی بــه جــای تدویــن و جریان ســازی بــرای  کــرد و  ک توصیــف  کنونــی موســیقی را اســفنا رجب پــور وضعیــت 
گــر بــرای موســیقی جریان ســازی  کــه ا درمــان حــال زار موســیقی، بــه متولی گــری مجــوز ِصــرف تبدیــل شــده اســت. مــا بــه نقطــه ای رســیده ایم 

نکنیــم و دســتورالعمل صــادر نکنیــم دیگــر هیــچ چیــزی در جامعــه باقــی نخواهــد مانــد. 

کننــد امــا خیرخواهانــه رفتارکــردن صرفــًا  کــرد: تصمیم گیــران می خواهنــد خیرخواهانــه رفتــار  مدیرعامــل شــرکت ترانــه شــرقی تصریــح 
کــرده و ایــن تغییــرات بایــد در موســیقی داخلــی ایجــاد شــود تــا آنهــا بــه موســیقی  جلوگیــری نیســت. امــروز ادبیــات جوانــان و نوجوانــان تغییــر 

گرایشــی پیــدا نکننــد. خارجــی 

یابی هــای خــود  کنــد و در بررســی ها و ارز ــر اینکــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بایــد بخــش صــدور مجــوز را از خــود جــدا  کیــد ب ــا تأ او ب
کنــد.  گفــت: وزارت ارشــاد در ایــن خصــوص بایــد جلوتــر از جامعــه حرکــت  کنــد،  ادبیــات موســیقی را لحــاظ 
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سرو بلند انقالب اسالمی؛
 نقش آفرینی هنرمندان از اسطوره مقاومت

مولود زندی نژاد

نمایشــگاه آثــار خوش نویســی، نگارگــری و نقاشــی بــا عنــوان »ســرو 
بلنــد انقــالب اســالمی« بــه مناســبت چهلمیــن روز شــهادت ســردار 
کثیــری از هنرمنــدان و مدیــران  قاســم ســلیمانی بــا حضــور جمــع 
فرهنگــی و هنــری، عصــر شــنبه ۲۶ بهمــن 1398، در مــوزه هنرهــای 
معاصــر فلســطیِن فرهنگســتان هنــر افتتــاح شــد. ایــن نمایشــگاه، 
بــا  کــه  بــود  اســالمی«  انقــالب  بلنــد  کارگاه هنــری »ســرو  حاصــل 
حضــور هنرمنــدان حوزه هــای نقاشــی و نگارگــری و خوش نویســی 
ــ ایرانی فرشــچیان  کشــور در دانشــگاه هنرهــای اســالمی  از سراســر 

برگــزار شــد. 

سردار سلیمانی اسطوره مقاومت است
اســماعیلی،  علیرضــا  ابتــدا  نمایشــگاه  ایــن  گشــایش  آییــن  در 
سرپرســت فرهنگســتان هنــر، بــا تبریــک والدت باســعادت بانــوی 
گفــت:  کــرد و  بــزرگ اســالم، حضــرت فاطمــه)س(، ســخن آغــاز 
بی شــک مؤثرتریــن و مهم تریــن بیــان بــرای نشــان دادن شــخصیت 
برابــر  در  ایســتادگی  و  مقاومــت  اســطوره  ســلیمانی،  ســردار  واالی 

مســتکبران جهانــی، هنــر اســت.

ی دانســت  او ســپس ویژگــی ســردار ســلیمانی را در هنــر مقاومــت و
و ادامــه داد: ایشــان و همرزمانــش بــا رشــادت و شــهامت در هشــت 
تکفیــری  یســت های  ترور بــا  نبــرد  ســال ها  و  مقــّدس  دفــاع  ســال 
مــا  بــه  را  یســتن و چگونه مــردن  در جبهــه مقاومــت، هنــر چگونه ز
کــرده  آموختنــد. آنهــا در ایــن مــدت آســایش و رفــاه را از خــود ســلب 
بودنــد، امــا آســایش و امنیــت را بــرای ســرزمین مــا و مــردم منطقــه بــه 

ــد. ارمغــان آوردن

کــه بــه مناســبت  سرپرســت فرهنگســتان هنــر دربــاره ایــن نمایشــگاه 
ــود،  چهلمیــن روز درگذشــت ســردار قاســم ســلیمانی برگــزار شــده ب
کــرد: هنرمنــدان عزیــز در رشــته های نقاشــی، نگارگــری،  خاطرنشــان 
گــون شــخصیت ایــن اســطوره  گونا گرافیــک، ابعــاد  خوش نویســی و 
کشــیده اند. برگــزاری  ملــی و نمــاد وحــدت اســالمی را بــه تصویــر 
کیــد بــر ادامــه  ایــن نمایشــگاه در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین تأ
نهضــت مقاومــت ســردار ســلیمانی اســت. إن شــاءاهلل ایــن آثــار بــرای 
انتقــال آموزه هــای ســردار ســلیمانی و فرهنــگ شــهادت بــه نســل 

کشــور بــه نمایــش درخواهــد آمــد. امــروز، در نقــاط مختلــف 

دانشــگاه  اســالمی،  آزاد  دانشــگاه  از  خــود  ســخنان  پایــان  در  او 
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ــ ایرانی اســتاد فرشــچیان، بنیــاد فرهنگــی روایــت  هنرهــای اســالمی 
فتــح، انجمــن دفــاع مقــّدس، و مؤسســه فرهنگی هنــری صبــا، بــرای 

کــرد. برپایــی ایــن نمایشــگاه تشــکر و قدردانــی 

نمایشگاه سرو بلند انقاب؛ ادای دین هنرمندان به سردار سلیمانی
ســخنران  هنــر،  فرهنگســتان  پیوســته  عضــو  رجبــی،  محمدعلــی 
کــه بــا ذکــر صلــوات و ســخن دربــاره مــادر  بعــدی ایــن مراســم بــود 
گوشــه  گفــت:  کــرد و  امــت اســالم، حضــرت زهــرا)س(، ســخن آغــاز 
کوچکــی از تمــدن مــا، هنــر ماســت. ایــن نمایشــگاه بــرای قدردانــی از 
کــرد  کــه دشــمن را از مرزهــای مــا دور  انســانی بــزرگ و وارســته اســت 
کــه دشــمن فکــر حملــه  و از برکــت وجــود او و شــهدای بزرگــوار اســت 

کــرد. را از ســر خــود بیــرون 

ــرای ادای  ــار خلق شــده در ایــن نمایشــگاه را ســهم هنرمنــدان ب او آث
کــرد و  ِدیــن بــه شــهدا، از جملــه ســردار قاســم ســلیمانی، عنــوان 
کــه از دســت مــی رود و از طرفــی هــم،  گفــت: فرصت هایــی هســت 
احــوال هنرمنــد همــواره یکســان نیســت. بایــد شــرایط بــرای هنرمنــد 
مطابــق احــوال او ایجــاد شــود تــا او بــه خلــق اثــر بپــردازد و ایــن فرصت 
ــزار شــد، ایجــاد  کــه در دانشــگاه اســتاد فرشــچیان برگ کارگاهــی  در 
شــد تــا هنرمنــدان مطابــق احــوال خــود بــه خلــق اثــر بپردازنــد و ادای 

کننــد. ِدیــن 

کــه  ــه ســخنرانی مقــام معظــم رهبــری  دبیــر علمــی ایــن نمایشــگاه ب
کــه ســال ها پیــش برگــزار شــده  دربــاره نمایشــگاهی از آثــار نگارگــری 
کــرد و یــادآور شــد: مقــام معظــم رهبــری پــس از بازدیــد از  بــود، اشــاره 
ــا از درون ایــن  کشــور م ــر آینــده  ــد هن ــر، فرمودن ــار هنرمنــدان نگارگ آث

هنــر بیــرون می آیــد. مــا بایــد روح و ماهیــت ایــن هنــر را بشناســیم.

ک و مقــّدس دانســت  مجمدعلــی رجبــی، هنــر نگارگــری را هنــری پــا
کــرد و در  کــرم)ص( دربــاره هنــر قدســی اشــاره  و بــه فرمایــش پیامبــر ا
کــرد و  ــر و تشــکر  ــان ســخنان خــود از همــه دســت اندرکاران تقدی پای
بــرای ســالمتی حبیــب اهلل صادقــی، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر 
کارگاه، شــفای عاجــل از درگاه خداونــد  و دبیــر بخــش نقاشــی ایــن 

کــرد. مســئلت 

 هنر بهترین صورت بیانی برای به تصویرکشیدن شهادت است
دانشــگاه  سرپرســت  نامورمطلــق،  بهمــن  مراســم،  ادامــه  در 
صدیقــه  والدت  زادروز  فرشــچیان،  اســتاد  ــ ایرانی  اســالمی 
گفــت و شــخصیت ســردار قاســم ســلیمانی  کبــری)س( را تبریــک 
را نمونــه بــارز حدیــث »الجــار ثــم الــدار« )نخســت همســایه، ســپس 
کنــش  واالتریــن  شــهادت  کــرد:  اظهــار  و  دانســت  خانــه(  و  خــود 
ــرا موضــوع ازدســت دادن باالتریــن دارایــی یعنــی  انســانی اســت؛ زی
گــذر جــان  جــان نیســت، بلکــه برعکــس به دســت آوردن آن اســت؛ 
کــه ســیمرغ در حســرت رســیدن بــه آن بــه پــرواز  تــا قلــه قافــی اســت 

درآمــد.

گفــت: شــهادت نســبتی ویــژه بــا هنــر دارد. امــام  او در همیــن زمینــه 
کنــد، هیــچ واژه ای بهتــر  کــه می خواســت شــهادت را تعریــف  وقتــی 
گفــت:  کــه  از واژه هنــر بــرای تبییــن آن نیافــت و بــه همیــن دلیــل بــود 
ــا  ــا اقتصــاد ی شــهادت »هنــِر« مــردان خداســت. نگفــت سیاســت ی

گفــت هنــِر مــردان خداســت. حتــی معرفــت مــردان خــدا، بلکــه 

بــرای  بیانــی  صــورت  بهتریــن  را  هنــر  نامورمطلــق،  بهمــن 
هیچ گونــه  کــرد:  تصریــح  و  دانســت  شــهادت  به تصویرکشــیدن 
ــوی و  ــترده، معن گس ــق و  ــن عمی ــم و مضامی ــد مفاهی ــی نمی توان بیان
ــر بکشــد. فقــط خیــال هنرمنــد اســت  ــه تصوی ــر ب رمــزی را ماننــد هن
کــه بــه ســاحت ایــن مفاهیــم نزدیــک می شــود؛ حتــی خیــال هــم 
کــه تخیــل بــه آن رشــک  کــم مــی آورد؛ زیــرا شــهادت واقعیتــی اســت 
می بــرد. بــا ایــن حــال هنــر موجــب می شــود شــهادت تــداوم یابــد. 
شــهادت بــا اثــر تــازه هنــرِی مرتبــط، بــار دیگــر تکــرار می شــود و هنــر، 
کنشــی  نقــش آیینــی بــه خــود می گیــرد. در ایــن ســاحت بیــان هنــری 

کرانــه و ضــد فراموشــی اســت. ذا

در همیــن  فرشــچیان  اســتاد  ــ ایرانی  اســالمی  دانشــگاه  سرپرســت 
گفــت: شــهادت و هنــر فصــل مشــترک دیگــری هــم دارنــد  زمینــه 
کــه دختــر فاطمــه)س( در  کــه زیبایــی اســت. مگــر نــه ایــن اســت 
گفــت: »مــن چیــزی جــز زیبایــی ندیــدم«؟ در  کربــال  توصیــف حادثــه 
کــه ســیرتی زیباســت. واقــع، هنــر صورتــی زیبــا بــرای شــهادت اســت 

کــه  بــود  شــهادت  بــا  بــرد:  پایــان  بــه  این گونــه  را  خــود  ســخنان  او 
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معنــای واقعــی قاســم نــزد قاســم ســلیمانی تفســیر شــد. قاســم در ن

کــرد و اســم قاســم  میــان تک تــک ایرانیــان غیرتمنــد خــود را تقســیم 
اســت  هنرمنــدان  کار  ایــن  شــد.  ُمســما  بــا  اســمی  بیش ازپیــش 
کنــش تقسیم شــدگی و تکثیرشــدگی خیــر و زیبایــی را تــا  کــه ایــن 

بخشــند. اســتمرار  فرامکانــی  و  فرازمانــی  مرزهــای 

پــس از ایــن ســخنرانی ها، نمایشــگاه »ســرو بلنــد انقــالب اســالمی« 
ــا حضــور  گرافیــک ب ــار نگارگــری، خوش نویســی، نقاشــی و  شــامل آث
اهالــی فرهنــگ و هنــر افتتــاح شــد. ســرو بلنــد انقــالب اســالمی، 
اولیــن یادنــگاره جمعــی هنرمنــدان در بزرگداشــت »ســپهبد شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی«، حاصــل مشــارکت و همــکاری دانشــگاه 
و  هنــر،  فرهنگســتان  اســالمی،  آزاد  دانشــگاه  فرشــچیان،  اســتاد 

در   ،1398 اســفند  دوم  تــا  و  بــود  صبــا  فرهنگی هنــری  مؤسســه 
و  عالقه منــدان  عمــوم  میزبــان  فلســطین،  معاصــر  هنرهــای  مــوزه 

مخاطبــان بــود.

در آییــن افتتــاح ایــن نمایشــگاه علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت 
فرهنگســتان هنــر؛ محمدمهــدی طهرانچــی، رئیــس دانشــگاه آزاد 
فرهنگســتان  پیوســته  عضــو  رحماندوســت،  مجتبــی  اســالمی؛ 
هنــر؛ محمدعلــی رجبــی، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر؛ بهمــن 
ــ ایرانی اســتاد  نامورمطلــق، سرپرســت دانشــگاه هنرهــای اســالمی 
مدیــران  از  جمعــی  و  نمایشــگاه،  ایــن  هنرمنــدان  فرشــچیان؛ 

اســالمی حضــور داشــتند. آزاد  و دانشــگاه  فرهنگســتان هنــر 
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ی(  روضة االنوار خواجوی کرمانی به خط علی الکاتب )میرعلی هرو
و  ترجمه  تألیف،  را مؤسسه  و نسخه شناسی علیرضا هاشمی نژاد 

کرد.  نشر آثار هنری )متن(، وابسته به فرهنگستان هنر، منتشر 

کاخ  جهانی  میراث  مجموعه  وقت  رئیس  نصرتی،  مسعود 
انتشار  سنت  ادامه  »در  است:  آورده  کتاب  مقدمه  در  گلستان، 
به  که  کرمانی،  خواجو  روضة االنوار  نفیس  نسخه  خطی،  مهم  آثار 
صفوی،  دوره  اوایل  و  تیموری  دوره  اواخر  بزرگ  خوش نویس  خط 
یکی  و  است  شده  کتابت  قمری،   9۲۷ سال  در  ی،  هرو میرعلی 
همکاری  با  است،  مجموعه  هنری  نسخه های  گران قدرترین  از 
کرمان و فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی  دانشگاه شهید باهنر 

می شود.« منتشر  سرچشمه  مس  مجتمع  و  ایران 

کتاب را به سه بخش  علیرضا هاشمی نژاد مقدمه نسخه شناسی 
کرده است. او در  کتاب شناسی و نسخه شناسی تقسیم  کلیات و 
که متعلق  کامل این نسخه از روضة االنوار  کلیات به تعریف  بخش 
کتاب  کتاب شناسی،  گلستان است پرداخته و در بخش  کاخ  به 
دیگر  همچنین  هاشمی نژاد  است.  کرده  معرفی  را  روضة االنوار 
کرمانی  نسخه های خطی روضة االنوار را شرح داده و آثار خواجوی 
به  نیز  کتاب  نسخه شناسی  بخش  در  است.  کرده  فهرست  نیز  را 
ی، کاتب نسخه، پرداخته و توضیحاتی  شرح زندگانی میرعلی هرو
نگاره ها،  نسخه،  تزیینات  نسخه،  خط  باب  در  مفّصل  و  کامل 
جدول کشی، جلد نسخه و منابع مورد استفاده آورده است. او در 
بخش توضیح نگاره های کتاب آورده است: نسخه پنج نگاره دارد 
که موضوعات نگاره ها عبارت است از: نگاره اول، حکایت طوطی 
که  که بر چه صورت پارسی گوی شد؛ نگاره دوم، حکایت مجنون 
که در خرابه  گفت؛ نگاره سوم، پیری  از لیلی خبر یافت و جواب 
سلطان  با  دادخواه  پیرزن  حکایت  چهارم،  نگاره  نواخت؛  طنبور 
انوشیروان  پنجم:  نگاره  معدلت؛  آثار  و  آلب ارسالن  بن  ملکشاه 
عادل با بزرجمهر و سؤال و جواب ایشان مبنی بر آنکه علم فردی از 

انسان بر جمیع امور محیط نشود.

نسخه نفیس روضة االنوار منتشر شد

کرمانی، به خط علی الکاتب   نسخه نفیس روضة االنوار خواجوی 
مؤسسه  را  هاشمی نژاد  علیرضا  نسخه شناسی  و  ی(  هرو )میرعلی 
متِن فرهنگستان هنر، در ۲1۶ صفحه مصور رنگی، در قطع اصلی 
1۷۰هزار  بهای  و  نسخه   1۰۰۰ شمارگان  با  سانتی متر(،   1۷  ×  ۲۷(
این  تهیه  برای  عالقه مندان  است.  کرده  منتشر  و  چاپ  تومان، 
نسخه نفیس می توانند به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده 
به تقاطع خیابان طالقانی، شماره 1۵۵۰، کتاب فروشی فرهنگستان 

کنند. مراجعه  هنر، 
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اولیــن شــماره فصلنامــه تخصصــی مطالعــات  فرهنگســتان هنــر 
کــرد. عالــی هنــر را منتشــر 

اولیــن شــماره از ایــن فصلنامــه تخصصــی، ویــژه پاییــز 1398، بــا 
ــه  ــران و ب ــالمی ای ــوری اس ــر جمه ــتان هن ــازی فرهنگس صاحب امتی

گــودرزی منتشــر شــد. ســردبیری مصطفــی 

کــه بــه انتشــار پژوهش هــا و  مطالعــات عالــی هنــر نشــریه ای اســت 
مقــاالت علمــی، تألیفــی و تصنیفــی پژوهشــگران و صاحب نظــران 
مطالعــات  و  دیــداری  هنرهــای  و  تجســمی  هنرهــای  قلمــرو  در 
میان رشــته ای آنهــا بــا دیگــر حوزه هــای هنــر و ســایر علــوم می پــردازد.

کارســتان هنــری ابوالحســن مســتوفی  »از عــاق پــدر تــا حــاق پســر، 
بازتــاب  آژنــد؛ »تحلیــل  یعقــوب  از  )حــدود 11۴۵ــــ1۲1۲ هجــری(« 
بــر   ،۶۰ تــا   ۴۰ دهــه  در  ایــران  معاصــر  نقاشــی  در  چــپ  گفتمــان 
پهلــوان؛  محبوبــه  و  تقــوی  ترنــم  از  فوکــو«  میشــل  آرای  اســاس 
»دوســویگی ارجاعــی شــمایل حضــرت عبــاس)ع( در نبــرد بــا مــارد 
در آثــار بازمانــدگان نقاشــی قهوه خانــه ای« از هاجــر ســلیمی نمین 
و حبیــب اهلل صادقــی؛ »مطالعــه تطبیقــی فــرم و عملکــرد ظــروف 
یتون هــا« از فــروغ عموئیــان  کیــد بــر ر آیینــی و نمادیــن ایــران بــا تأ
نقــد  چگونگــی  و  چیســتی  بــر  »درآمــدی  بلخاری قهــی؛  حســن  و 
کرامــت؛ »بررســی نماهــای معمــاری دهــه  دینــی آثــار هنــری« از زهــره 
اخیــر تهــران از منظــر دیوارنــگاری، مــورد پژوهــی: خیابــان انقــالب 
کفشــچیان مقدم  )میــدان انقــالب ـــــ چهــارراه فلســطین(« از اصغــر 
کیــد بــر  و ســحرناز پیردهقــان؛ »بروج مــرد: از ایــده تــا تصویــر، بــا تأ
ی  کاو ــد؛ »وا ــدی موح ــالم« از مه ــان اس ــری در جه ــای تصوی نمونه ه
گریــت )در حــال رفت وآمــد( از دوئیــن مایکلــز« از مریــم  عکــس ما
کبــری؛ و »مقایســه تطبیقــی دیونگاره هــای محمــد ســیاه قلم  علی ا

نخستین شماره مطالعات عالی هنر منتشر شد

عناویــن  میرزایی مهــر؛  علی اصغــر  از  عراقــی«  محمــد  ســلطان  بــا 
مقــاالت منتشرشــده در ایــن نشــریه اســت.

عالقه منــدان بــرای تهیــه ایــن نشــریه می تواننــد بــه نشــانی تهــران، 
تقاطــع خیابــان طالقانــی، شــماره  بــه  نرســیده  ولیعصــر،  خیابــان 
کننــد و یــا بــرای  کتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر، مراجعــه   ،1۵۵۰
کســب اطالعــات بیشــتر بــا پشــتیبانی فروشــگاه اینترنتــی بــه شــماره 

بگیرنــد. تمــاس   ۰۲1_۶۶9۵1۶۵9



13
98

ان 
مست

، ز
32

ره 
شما

م، 
هار

ل چ
 سا

نر،
ر ه

سفی
ی 

خبر
یه 

شر
ن

69

A
ساختار سازمانی فرهنگستان هنر تصویب شد
کــه روز سه شــنبه،  کشــور   در جلســه هیئت امنــای فرهنگســتان های 
یاســت معــاون اول رئیس جمهــور برگــزار شــد،  3 دی 1398، بــه ر

ســاختار ســازمانی فرهنگســتان هنــر بــه تصویــب رســید.

اســحاق جهانگیــری در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه وجــود اســتادان 
گفــت: فرهنگســتان های  کشــور  ممتــاز و برتــر در فرهنگســتان های 
کشــور بــا برخــورداری از ظرفیت هــای علمــی فــراوان و بهره منــدی 
رفــع  و  شناســایی  در  می تواننــد  کشــور،  نخبــگان  و  اســتادان  از 
کمــک  بــه دولــت  کشــور مشــارکتی جــدی و  چالش هــای اصلــی 

کننــد.

معــاون اول رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســاتی بــا حضــور 
چالش هــای  دربــاره  کشــور  برتــر  و  بــزرگ  دانشــگاه   13 رؤســای 
کــرد: پــس از برگــزاری ایــن جلســات،  اصلــی پیــِش رو، خاطرنشــان 
ــا عضویــت نماینــدگان و اســتادان ایــن دانشــگاه ها  کارگروه هایــی ب
خصــوص  در  را  نشســت هایی  کارگروه هــا  ایــن  و  شــد  تشــکیل 
کرده انــد و راهکارهایــی را نیــز  موضوعــات و مســائل مختلــف برگــزار 
کشــور بــه دولــت پیشــنهاد  ی  بــرای برون رفــت از مشــکالت پیــِش رو

داده انــد.

فرهنگســتان های  در  موجــود  علمــی  گســترده  ظرفیــت  گفــت:  او 
در  فعــال  نخبــگان  و  اســتادان  کــه  می کنــد  ایجــاب  کشــور 
از  برون رفــت  راهکارهــای  تدویــن  در  نیــز  فرهنگســتان ها  ایــن 
کننــد و  کشــور بــه شــکلی جدی تــر مشــارکت  ی  مشــکالت پیــِش رو

دهنــد. ارائــه  دولــت  بــه  را  خــود  پیشــنهادهای 

جهانگیــری در ادامــه ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اوضــاع ســخت بودجــه 

دولــت و اینکــه وضعیــت بودجــه دولــت از دوران دفــاع مقــّدس نیــز 
کــز نظیــر  گفــت: ممکــن اســت بعضــی نهادهــا و مرا ســخت تر اســت، 
کــه دولــت در تخصیــص  کننــد  کشــور احســاس  فرهنگســتان های 
کاهــش  بــه  توجــه  بــا  امــا  نــدارد،  آنهــا  بــه  کافــی  توجهــی  بودجــه، 
درآمدهــا و محدودیت هــای فــراوان بودجــه دولــت، تقریبــًا تمامــی 
کــه امیــدوارم  کمبــود بودجــه مواجه انــد،  دســتگاه ها و ســازمان ها بــا 
دولــت بتوانــد بــا به کارگیــری روش هــای مناســب، وضعیــت بودجــه 
کشــور را افزایــش  را بهبــود بخشــد و ســهم بودجــه فرهنگســتان های 

دهــد.

ایــن  بــر  کیــد  تأ ضمــن  حــال  عیــن  در  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
اقتصــاد دو  و موضــوع  بودجــه عمومــی دولــت  کــه موضــوع  نکتــه 
بــه  دولــت  بودجــه  آنکــه  به رغــم  کــرد:  تصریــح  مهم انــد،  موضــوع 
ــدارد، بحمــدهلل  کاهــش درآمدهــای نفتــی وضعیــت خوبــی ن دلیــل 
کشــور و همــت بخــش  ــران  ــا صبــوری و بزرگــی مــردم و تــالش مدی ب
ــمنی های  ــکنی ها و دش کارش ــود  ــا وج ــور ب کش ــاد  ــی، اقتص خصوص
بــرای  آمریکایی هــا  و سیاســت های  اســت  ایســتاده  آمریــکا ســرپا 
کــه ایــن، بیانگــر  پاشــی اقتصــاد ایــران بــا شکســت مواجــه شــده  فرو

کشــور اســت. ظرفیت هــای بــاال و توانمنــدی اقتصــاد 

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه 
و  نخبــگان  میــان  گفت وگــو  شــرایط  کشــور  فرهنگســتان های  در 
اســتادان رشــته های مختلــف دانشــگاهی از اســتان های مختلــف 
بین رشــته ای در  گفت وگوهــای  امــکان  گفــت:  کشــور وجــود دارد، 
کــه زمینــه را بــرای مشــارکت  کشــور فرصتــی اســت  فرهنگســتان های 

کشــور فراهــم می کنــد. فرهنگســتان ها در حــل ابرچالش هــای 

پزشــکی؛  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر  کــه  جلســه  ایــن  در 
و  اداری  امــور  رئیــس ســازمان  فنــاوری؛  و  وزیــر علــوم، تحقیقــات 
اســتخدامی؛ معــاون حقوقــی رئیس جمهــور؛ مشــاور رهبــر انقــالب 
نیــز  فرهنگــی  انقــالب  عالــی  شــورای  دبیــر  و  بین الملــل؛  امــور  در 
مالــی  صورت هــای  و  حسابرســی  گزارش هــای  داشــتند،  حضــور 

شــد. تصویــب  و  بررســی  کشــور  فرهنگســتان های   139۷ ســال 

 1398 ســال  تفصیلــی  بودجــه  همچنیــن  نشســت  ایــن  در 
کــه بــه تأییــد ســازمان برنامــه و بودجــه رســیده بــود،  فرهنگســتان ها 
ــا 13۰ پســت  ــر ب تصویــب شــد و ســاختار ســازمانی فرهنگســتان هن

بــه تصویــب رســید. نیــز  ســازمانی 

گــذاری ســاختمان نیمه تمــام مرکــز  در ایــن جلســه همچنیــن بــا وا
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همایش هــای فرهنگســتان ها بــه مــوزه علــم و فنــاوری، وابســته بــه 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، بــرای مــدت ۲۰ ســال موافقــت 

شــد.

تــی  معامال و  مالــی  آیین نامــه   ۲۵ مــاده  اصــالح  همچنیــن 
کارکنــان  ــی از بیــن  ــر مال فرهنگســتان ها درخصــوص انتصــاب مدی
رســمی دولــت بــا حکــم رئیــس فرهنگســتان، بــه تصویــب رســید 
پشــتیبانی  حــوزه  و  مالــی  اداری  پیشــنهادهای  از  تعــدادی  و 

شــد. تصویــب  نیــز  فرهنگســتان ها 

در ادامــه ایــن نشســت رؤســای فرهنگســتان های علــوم؛ زبــان و ادب 
گزارشــی از عملکــرد  کــدام  فارســی؛ علــوم پزشــکی؛ و هنــر نیــز هــر 
کردنــد و بــه تشــریح برنامه هــای پنج ســاله  فرهنگســتان خــود ارائــه 
کشــور  فرهنگســتان ذی ربــط، منطبــق بــا برنامــه پنج ســاله توســعه 

پرداختنــد.

A
بازدید اعضای شورای تخصصی فرهنگستان هنر از گنجینه 
 اعضــای شــورای تخصصــی فرهنگســتان هنــر در هشــتادودومین 
نشســت خــود، بــه منظــور ســامان دهی آثــار هنــری فرهنگســتان هنــر، 

کردنــد. گنجینــه ایــن فرهنگســتان بازدیــد  از محــل جدیــد 

بــا حضــور علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت  کــه  ایــن نشســت  در 
فرهنگســتان؛  پژوهشــی  معــاون  تقــوی،  علــی  هنــر؛  فرهنگســتان 
محمــد  ســید  صبــا؛  مؤسســه  رئیــس  حســین خانی،  محمدرضــا 
گــروه تخصصــی معمــاری و شهرســازی؛ حبیــب اهلل  بهشــتی، رئیــس 
علــی  تجســمی؛  هنرهــای  تخصصــی  گــروه  رئیــس  صادقــی، 
نمایشــی؛  ادبیــات  و  نمایــش  تخصصــی  گــروه  رئیــس  منتظــری، 
گــروه تخصصــی هنرهــای ســنتی و صنایــع  حســن بلخــاری، رئیــس 
گــروه تخصصــی چندرســانه ای؛  دســتی؛ عبدالحســین اللــه، رئیــس 
گــروه تخصصــی ســینما، برگــزار  یــان، رئیــس  محمدمهــدی حیدر
شــد، پــس از طــرح و بررســی دســتور جلســه، سرپرســت فرهنگســتان 
از  و  داد  ارائــه  آثــار  گنجینــه  ســامان دهی  دربــاره  گزارشــی  هنــر 

کننــد. گنجینــه بازدیــد  کــرد تــا از فضــای  حاضــران دعــوت 

گــروه تخصصــی هنرهــای تجســمی،  حبیــب اهلل صادقــی، رئیــس 
جملــه  »از  کــرد:  اظهــار  فرهنگســتان  ایــن  گنجینــه  خصــوص  در 
کــه فرهنگســتان هنــر از ابتــدای  اقدامــات شایســته و ارجمنــدی 
گرانســنگ از  گــردآوری گنجینه ای بســیار  کرد،  تأســیس خــود دنبــال 
گنجینــه ســند تصویــری تجســمی  آثــار هنرمنــدان بــزرگ اســت. ایــن 
کشــور محســوب می شــود و آثــاری ارزشــمند، به ویــژه از هنرمنــدان 
کشــور، ماننــد عربشــاهی، قندریــز و... را  دهه هــای 133۰ تــا 13۵۰ 

در خــود جــای داده اســت.«

کــرد:  کشــور، خاطرنشــان  گنجینه هــای موجــود در  او بــا اشــاره بــه 
در  می توانــد  کشــوری  هــر  کــه  پژوهشــی ای  غنــی  منابــع  از  »یکــی 
گنجینه هاســت. بســیاری از  اختیــار داشــته باشــد، وجــود همیــن 
کشــورهای جهــان بــا جمــع آوری آثــار هنرمنــدان خــود، ضمــن ایجــاد 
گســترده در  پشــتوانه و ظرفیت هــای عظیــم مالــی، پژوهش هایــی 
زمینــه شــناخت آثــار و مکاتــب هنــری و هنرمنــدان خــود بــه انجــام 
می رســانند. متأســفانه بســیاری از آثــار هنرمنــدان ایرانــی در اعصــار 
کشــور خــارج شــده و ایــن امــر موجــب شــده تــا  یخــی از  مختلــف تار

بســیاری از هنرمنــدان به درســتی شــناخته  نشــوند.«

از  »یکــی  کــرد:  تصریــح  هنــر  فرهنگســتان  تجســمی  گــروه  رئیــس 
گــروه تخصصــی هنرهــای تجســمی فرهنگســتان هنــر در  اهــداف 
ایــن ســال ها، پژوهــش در آثــار شــاخص هنرمنــدان ایرانــی و ارائــه 
ــرای ایــن  کار را ب گنجینه هــا  ــو اســت. وجــود ایــن  ــه نســل های ن آن ب
کــه بتوانیــم قدم هایــی شایســته  یــم  هــدف تســهیل می کنــد و امیدوار

یــم.« و بــزرگ در ایــن راه بردار

گنجینــه آثــاری از بهمــن محصــص، محســن وزیری مقــدم،  در ایــن 
کســرایی، قاســم  حســین محجوبــی، اردشــیر محصــص، ســیاوش 
کبــر صفائیــان، جــالل شــباهنگی،  حاجــی زاده، رضــا مافــی، علی ا
پیــالرام،  فرامــرز  کامــران،  طلیعــه  کــو(،  )کا شــیوایی  محمدعلــی 
جعفــر روح بخــش، غالمحســین نامــی، احمــد اســفندیاری، جــواد 
حمیــدی، حســین محجوبــی، حبیــب اهلل صادقــی، ناصــر پلنگــی، 
کــوروش  جبــاری،  صداقــت  عربشــاهی،  مســعود  چلیپــا،  کاظــم 

شیشــه گران و... موجــود اســت.

همین طــور مجموعــه ای از آثــار نگارگــران معاصــر ایــران نیــز در قالــب 
گنجینــه نگهــداری می شــود. آثــاری از  ســی نــگاره شــاهنامه در ایــن 
محمــد رجبــی، مجیــد مهــرگان، محمدباقــر آقامیــری، اردشــیر مجــرد 
گران بهــای موجــود در ایــن گنجینــه  کســتانی و... نیــز از جملــه آثــار  تا

محســوب می شــود.

بــه  وابســته  صبــا،  هنــری  و  فرهنگــی  مؤسســه  را  گنجینــه  ایــن 
ــد  ــر، در طــی نمایشــگاه های متعــدد در معــرض دی فرهنگســتان هن
عالقه منــدان قــرار داده اســت و همچنــان بــر آن اســت تــا از ایــن آثــار 
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کنــد. برگــزار  عالقه منــدان  بــرای  نمایشــگاه هایی  هرســاله 

A
برگزاری همایش خسمه نگاری به تعویق افتاد
در  نظامــی  خمســه  بازنمــود  »خســمه نگاری؛  همایــش  دبیرخانــه 

هنــر« از تعویــق زمــان برگــزاری ایــن همایــش خبــر داد.

کــه بــه همــت معاونــت پژوهشــی ایــن فرهنگســتان قــرار  ایــن همایــش 
بــود ۲1 اســفند 1398 همزمــان بــا روز بزرگداشــت حکیــم نظامــی 
برگــزار شــود، بــه دلیــل توصیه هــای بهداشــتی و ضــرورت پیشــگیری 
از خطــر ابتــال بــه بیمــاری، و نیــز صیانــت از ســالمت عمومــی جامعــه 

بــه زمانــی دیگــر موکــول شــد.

بازنمــود خمســه  برگــزاری همایــش »خســمه نگاری؛  زمــان جدیــد 
هنــری  قابلیت هــای  در  پژوهــش  هــدف  بــا  کــه  هنــر«  در  نظامــی 
خمســه نظامــی و نقــش تأثیرگــذار و جریان ســاز آن در حوزه هــای 
گــون هنــری و ادبــی برگــزار می شــود، متعاقبــًا اعــالم خواهــد شــد. گونا

ــرای شــرکت در همایــش خمســه نگاری و دســتیابی  عالقه منــدان ب
بــه اطالعــات مربــوط بــه ایــن همایــش می تواننــد، بــه نشــانی اینترنتــی 

کننــد. http://khamseh.honar.ac.ir مراجعــه 

A
وب گاه همایش ملی خمسه نگاری راه اندازی شد
وب گاه ویــژه همایــش ملــی »خمســه نگاری؛ بازنمــود خمســه نظامــی 

گرفــت. در هنــر« راه انــدازی شــد و در دســترس عالقه منــدان قــرار 

ایــن وب گاه تحــت درگاه فرهنگســتان هنــر ایجــاد شــده و اطالعاتــی 
ویــژه را در اختیــار مخاطبــان و پژوهشــگران قــرار می دهــد. فهرســت 
مطالــب اصلــی منــدرج در ایــن وب گاه شــامل »دربــاره همایــش«، 
»ارســال مقالــه«، »پیشــینه پژوهــش«، »اخبــار«، »برنامه هــای جنبــی« 
و »تمــاس بــا مــا« اســت. همچنیــن در صفحــه اصلــی آن، قســمتی 
نظامــی«  خمســه  هنــری  خطــی  نســخه های  »بانــک  عنــوان  بــا 
به منظــور بازجســت منابــع متقــن و تــازه ایجــاد شــده اســت. در ایــن 
قســمت اطالعــات و بعضــًا تصاویــری از نســخه های خطــی ای از 
کــه خــارج از مرزهــای جغرافیایــی  گرفتــه اســت  خمســه نظامــی قــرار 
ایــران در دســترس اســت. عالقه منــدان می تواننــد بــرای دســتیابی 
اینترنتــی                 نشــانی  بــه  همایــش،  ایــن  بــه  مربــوط  اطالعــات  بــه 
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وب گاه همایــش ملــی »خمســه نگاری، بازنمــود خمســه نظامــی در 
کــرده  هنــر« را واحــد فنــاوری اطالعــات فرهنگســتان هنــر راه انــدازی 

و طــراح هنــری ایــن وب گاه، سیداحســان عمرانــی اســت.

A
ISC ثبت همایش »خمسه نگاری« در
در  هنــر«  در  نظامــی  خمســه  بازنمــود  »خمســه نگاری؛  همایــش 

شــد. ثبــت   )ISC( اســالمی  علــوم  اســتنادی  پایــگاه 

ایــن همایــش بــه دبیری بهمن نامورمطلق و با همکاری فرهنگســتان 
هنــر، دانشــگاه هنــر تهــران، دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز و دانشــگاه 
هنرهــای اســالمی ـ ـ ـ ـ ایرانی اســتاد فرشــچیان، بــا محورهــای »تحلیل و 
بررســی جلوه هــای هنــری خمســه شاه طهماســبی«، »نسخه شناســی 
»شخصیت شناســی  در  خمســه نگاری ها«،  خط شناســی  و 
نگارگــران،  خوش نویســان و حامیــان  خمســه نگاری ها«، »مطالعــه 
زیبایی شناســی نگاره هــای خمســه«، »بررســی درزمانــی نگارگــری 
خمســه در دوره هــای مختلــف«، »مطالعــه بینا رشــته ای نگاره هــا 
و مضامیــن شــعری«، »بررســی پیرامتنــی در نســخه های  خمســه: 
و  »ســنت  و...«،  جلدســازی  صفحه آرایــی،  تشــعیر،  تذهیــب، 
بینا متنــی  »رابطــه  شاه طهماســبی«،  خمســه  در  هنــری  نــوآوری 
شــاهنامه نگاری ها«،  به ویــژه  متــون  دیگــر  و   خمســه نگاری ها 
)هنرهــای  هنرهــا  دیگــر  در  خمســه  تکثیــر  بینا رشــته ای  »مطالعــه 
صناعتــی، معمــاری، موســیقی، ســینما، نمایــش و...(«، »بررســی 
»مطالعــه  معاصــر«،  هنرهــای  در  خمســه  هنــری  قابلیت هــای 
ــط  ــه نگاری« و »رواب ــکل گیری  خمس ــی ش گفتمان ــل  ــی: عوام گفتمان
کشــورها«  بینافرهنگــی: تکثیــر و حضــور خمســه نظامــی در دیگــر 

می شــود. برگــزار 

A
برگزاری همایش استاد علی محمد اصفهانی به تعویق افتاد
در جلســه اعضــای شــورای علمــی همایــش »اســتاد علی محمــد 

اصفهانــی« مقــرر شــد ایــن همایــش در بهــار 1399 برگــزار شــود.

گــزارش روابط عمومــی فرهنگســتان هنــر، بــر اســاس مصوبــات  بــه 
کاشی ســاز  شــورای علمــی همایــش اســتاد علی محمــد اصفهانــی، 
کــه بــا حضــور دبیــر علمــی  کاشــی در دوره قاجــار،  ی  و نقــاش رو
شــد،  برگــزار  همایــش  علمــی  شــورای  اعضــای  و  اجرایــی  دبیــر  و 
کیفــی همایــش مقــرر شــد زمــان برگــزاری آن  به منظــور افزایــش ســطح 
بــه تعویــق بیفتــد و در بهــار ســال آینــده بــا محتوایــی تخصصــی و 

کتــاِب همایــش برگــزار شــود. چــاپ مجموعــه مقــاالت و 

A 
نشست تخصصی »دارالفنون، رؤیای ناتمام« 
فرهنگــی  معاونــت  همــکاری  بــا  ایــران  معمــاری  مفاخــر  انجمــن 
و هنــری فرهنگســتان هنــر، همزمــان بــا ســالگرد درگذشــت میــرزا 
محمدتقی خــان فراهانــی، ملقــب بــه امیرکبیــر، نشســت تخصصــی 

کــرد. یــای ناتمــام« را برگــزار  »دارالفنــون، رؤ
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بــود،  مرباغــی  بهــروز  عهــده  بــر  آن  دبیــری  کــه  نشســت  ایــن  در 
ســیدمحمد بهشــتی، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر؛ ســیداحمد 
کمیتــه ملــی تابــع شــورای بین المللــی  محیط طباطبایــی، رئیــس 
گــروه  عضــو  ایــزدی،  محمدســعید  )ایکــوم(؛  ایــران  موزه هــای 
محمــد  و  هنــر؛  فرهنگســتان  شهرســازی  و  معمــاری  تخصصــی 
تهــران؛  شــهر  شــورای  شهرســازی  کمیســیون  رئیــس  ســاالری، 
عالقه منــدان  بــرای  را  دارالفنــون  ناتمــام  یــای  رؤ از  گوشــه هایی 

کشــیدند. تصویــر  بــه  و  کردنــد  توصیــف 

معمــاری  و  هنــر  گفتمــان  یکمین  سیصدوســی و نشســت  ایــن 
روز چهارشــنبه، 18 دی  کــه  بــود  ایــران  انجمــن مفاخــر معمــاری 
1398 در مرکــز هنرپژوهشــی نقــش جهــاِن فرهنگســتان هنــر برگــزار 

شــد. 

A
پیام تبریک سرپرست فرهنگستان هنر به مجید مجیدی
مجیــد  بــه  هنــر،  فرهنگســتان  سرپرســت  اســماعیلی،  علیرضــا 
یافــت ســیمرغ  مجیــدی، عضــو پیوســته ایــن فرهنگســتان، بــرای در
بلوریــن فیلــم »خورشــید« در سی وهشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر 

گفــت. تبریــک 

در متن این پیام آمده است: 

محتــرم  عضــو  مجیــدی؛  مجیــد  آقــای  جنــاب  گرامــی،  هنرمنــد 
هنــر فرهنگســتان  پیوســته 

ســینمای ایــران در ایــن ســال ها توانســت بــا مضامیــن و محتــوای 
ــد  ــی یاب فاخــر خــود، حضــوری پررنــگ، حتــی در عرصه هــای جهان
ــزرگ  ــدان ب ــه هنرمن ک ــی  گام های ــا  ــر ب ــد، مگ ــر نمی ش ــر میس ــن ام و ای
ســیمرغ  یافــت  در برداشــته اید.  جناب عالــی  ازجملــه  کشــورمان، 
بلوریــن بهتریــن فیلــم سی وهشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر بــرای فیلم 
ایــران تبریــک  بــه جناب عالــی و جامعــه ســینمای  را  »خورشــید« 
و تهنیــت می گوییــم و توفیقــات بیشــتر شــما و جامعــه هنــری را از 

یم. درگاه خداونــد متعــال خواســتار

»خورشید« فرهنگ، هنر و سینمای ایران پیوسته فروزان باد!

A
پنجمین جشنواره »جایزه فیروزه« برگزار شد
کاالهــا و  ــا هــدف حمایــت از  ــزه فیــروزه« ب پنجمیــن جشــنواره »جای
محصــوالت فرهنگــی ملــی بــا الگــوی اســالمی ایرانی ۲۴ دی 1398 

در نگاراخانــه خیــال مؤسســه فرهنگــی و هنــری صبــا افتتــاح شــد.

بــا همــکاری معاونــت  آن  کنــون چهــار دوره  تا کــه  ایــن جشــنواره 
امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی برگــزار شــده اســت، 
کتــاب و  در پنجمیــن دوره خــود، بــه محصــوالت فرهنگــی غیــر از 
یــج و مصــرف محصــوالت قومــی و بومــی ایــران و  گفتمان ســازی ترو
کشــور اختصــاص یافتــه اســت. معرفــی آن بــا مشــارکت ســه اســتان 

در پنجمیــن جشــنواره »جایــزه فیــروزه« عــالوه بــر ارائــه اســباب بازی، 
عروســک، نوشــت افزار و هدایــای فرهنگــی، بــرای نخســتین بار و در 
ایــن دوره بــه شــکل ویــژه شــرکت های نوآفریــن فرهنگــی نیــز در حــوزه 

علــم و پژوهــش حضــور داشــتند.

ایــن جشــنواره ۲9 دی 1398 بــا اعــالم برگزیــدگان و اهــدای جوایــز در 
کار خــود پایــان داد.  تــاالر ایــراِن فرهنگســتان هنــر بــه 

A 
نمایش دست بافت های عشایر در آسمان 
و  فرهنگــی  مجموعــه  در  ایــران  عشــایر  دســت بافت  فرش هــای 

شــد. گذاشــته  نمایــش  بــه  آســمان  هنــری 

ایــن نمایشــگاه به منظــور حمایــت از تولیدکننــدگان اصیــل و فاخــر 
فرش هــای دســت بافت عشــایر مناطــق مختلــف ایــران همچــون 
گذاشــته و  بــه نمایــش  فــارس و آذربایجــان  بختیــاری، قشــقایی، 

عرضــه شــد.

گالــری  نمایشــگاه فرش هــای دســت بافت عشــایر ایــران بــا همــکاری 
نظــرگاه و مجموعــه فرهنگــی و هنــری آســمان ۲ تــا ۵ بهمــن 1398، در 
گالــری مجموعــه فرهنگــی و هنــری آســمان میزبــان عالقه منــدان بــود.
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A  
روایت تصویری از اسطوره های انقاب در موزه فلسطین 

مــوزه فلســطین بــا میزبانــی از نمایشــگاه تصویرســازی »چهل چــراغ: 
در پدیــداری و پایــداری انقــالب« جلــوه گاه چهــل روایــت هنرمنــدان 
تصویرگــر جــوان ایرانــی از ســیر و ســلوک شــاهدان و شــهیدان بــزرگ 

انقــالب و یــاران روح اهلل شــد.

کــه عصــر شــنبه 1۲ بهمــن 1398، و در آغازیــن روز  ایــن نمایشــگاه 
از ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر، بــا حضــور هنرمنــدان و عالقه منــدان 
گشــایش یافــت، بــا همــکاری  در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین 
برگــزاری  ســتاد  و  فتــح  روایــت  فرهنگــی  بنیــاد  مشــارکت  و 

شــد. برپــا  اســالمی  انقــالب  پیــروزی  ســالروز  یکمیــن  چهل و

بــزرگان  چهل چــراغ، چهــل روایــت تصویرســازی از ســیر و ســلوک 
و نــام آوران انقــالب اســت؛ از ســرداران نهضــت امــام، طالقانــی و 
مطهــری و مفتــح و بهشــتی و رجایــی و باهنــر، تــا ســرداران عرصــه 
کــه هــر اثــر آن،  کــری و...  دفــاع و شــهادت، همــت و خــرازی و با
تجســمی از خاطــره ای مانــدگار از شــهیدی و شــاهدی بــزرگ از تبــار 
ــور  ــون رئیس جمه ــرفصل هایی چ ــت و در س ــالب اس ــام انق ــاران ام ی
کار انقالبــی، مســئولیت  انقالبــی، مدیــر انقالبــی، صبــر انقالبــی، 

کشــیده شــده اســت. انقالبــی، راه انقــالب و... بــه تصویــر 

ــس  ــل مجل ــن چه ــان ای ی ــوان، راو ــر ج ــد تصویرگ یک هنرمن ــت و بیس
و چهــل پــرده از ایمــان، اخــالق، صبــر، شــجاعت، بصیــرت و دیگــر 

بوده انــد. انقالب آفریــن  خصلت هــا و فضیلت هــای 

معاصــر  هنرهــای  مــوزه  در   ،1398 بهمــن   ۲۰ تــا  نمایشــگاه  ایــن 
بــود. عالقه منــدان  میزبــان  فلســطین 

A
چشم اندازی از هنر ماناها در سده ۷ و ۸ پیش ازمیاد
نشســت تخصصــی »چشــم اندازی از هنــر ماناهــا در ســده ۷ و 8 

پیش ازمیــالد« در پژوهشــکده هنــر برگــزار شــد.

کمیتــه هنــر پیــش  از اســالِم پژوهشــکده هنــر آن  کــه  در ایــن نشســت 
کــرد، یوســف حســن زاده،  را در روز یکشــنبه 13 بهمــن 1398 برگــزار 

گــروه پژوهــش مــوزه ملــی ایــران، بــه ســخنرانی پرداخــت. رئیــس 

یــخ  تار بررســی  بــه  خــود  ســخنان  نخســت  بخــش  در  حســن زاده 
گفــت: بــر اســاس  یخــی ماناهــا پرداخــت و  سیاســی و جغرافیــای تار
اطالعــات موجــود از متــون آشــوری و اورارتویــی، تــا حــدودی می تــوان 
موقعیــت جغرافیایــی دولت شــهرهای مانایــی را تشــخیص داد و بــه 
ــا ایــن دو ابرقــدرت همســایه ماناهــا پــی  ــان ب مناســبات سیاســی آن

بــرد.

گــروه پژوهــش مــوزه ملــی ایــران در بخــش دوم ایــن نشســت بــه  رئیــس 
معرفــی محوطه هــای مانایــی و نتایــج فعالیت هــای باستان شناســی 
پرداخــت. او در پایــان بــا دســته بندی ویژگی هــای هنــری ماناهــا و 
کلــی از  دســته بندی مســتندات موجــود، بــه ترســیم چشــم اندازی 
ــا  ــت و ب ــالد پرداخ ــده های ۷ و 8 پیش ازمی ــگ در س ــن فرهن ــر ای هن
تحلیــل نقــش آنــان در شــکل گیری هنــر هخامنشــی، ســخنرانی خــود 

را بــه پایــان بــرد.

A
دوساالنه دانشجویی سفال و سرامیک »دستان«

دی   18 تــا   ۶ »دســتان«  ســرامیک  و  ســفال  دوســاالنه  نخســتین   
1398 در نگارخانــه »اســتاد فرشــچیان« مؤسســه فرهنگــی و هنــری 

ــد. ــزار ش ــا برگ صب

کــه معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه  ایــن دوســاالنه  در 
کــرد، ۶8 اثــر از ۵۲  کاربــردی برگــزار  ســوره آن را در دو بخــش هنــری و 

ــه نمایــش درآمــد. هنرمنــد از سراســر ایــران ب

دبیرخانــه  بــه  ارسال شــده  اثــر   ۲۵۰ بــه  نزدیــک  میــان  از  آثــار  ایــن 
بــه  و  شــده  انتخــاب  داوری  مرحلــه  دو  طــی  ســوره،  دانشــگاه 

بودنــد. یافتــه  راه  نمایشــگاه 

A
تجربه ثبت حرکت در دوره قاجار 
ثبــت  نقــد هنــِر پژوهشــکده هنــر نشســت »تجربــه  گــروه نظریــه و   
کــرد. حرکــت در دوره قاجــار« را بــا حضــور علیرضــا قاســم خان برگــزار 

کــه دربــاره تجربــه ثبــت حرکــت در دوره قاجــار  علیرضــا قاســم خان 
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و  ســینما  پیشــینه  بــه  مختصــر  به طــور  ابتــدا  می گفــت،  ســخن  
رونــد شــکل گیری و پیشــرفت آن پرداخــت و در پــی آن بــا نمایــش 
کــرده بــود، دربــاره  کــه مظفرالدیــن شــاه قاجــار آنهــا را ثبــت  تصاویــری 

گفــت.  ــه ســخن  ثبــت حرکــت و ایــن تجرب

ســال  در  لومیــر  بــرادران  را  ســینما  گرچــه  »ا گفــت:  قاســم خان 
کردنــد، محققــان و  189۵ میــالدی اختــراع و بــه جهانیــان عرضــه 
اندیشــمندان و هنرمنــدان سراســر جهــان، پیــش از اختــراع ســینما 
ایــن  بوده انــد.  حرکــت  ثبــت  مشــغول  پیوســته  امــا  آهســته  نیــز 
کــرد. در  گام بــه گام، انســان را بــه ســینمای واقعــی نزدیــک  تالش هــا، 
ایــن میــان، هــم دانشــمندان ایرانــی همچــون ابن هیثــم ســهم خــود را 
دارنــد و هــم تالش هــای عکاســان دربــار قاجــار قابــل توجــه اســت.«

یــم تــالش و  کــرد: »آنچــه در ایــن نشســت بــه آن می پرداز او مطــرح 
تبریــز  ولیعهــدی اش در  قاجــار در دوران  تجربــه مظفرالدیــن شــاه 
کــه در چهــار  کمان کشــی و پرتــاب تیــر  اســت بــرای ثبــت حرکــت 
جوانــی  دوران  در  تصاویــر  ایــن  اســت.  رســیده  ثبــت  بــه  تصویــر 
 189۵ ســال های  بــه  رســیدن  تــا  و  شــده  ثبــت  شــاه  مظفرالدیــن 
کــه این عکس ها  کنون  میــالدی و اختــراع ســینما، فاصلــه دارد. امــا ا
گرفتــه اســت،  کنــار هــم قــرار  گلســتان به درآمــده و  کاخ  از آلبوم خانــه 

کــرد.« می تــوان ایــن تجربــه حرکــت و ثبــت آن را بهتــر مشــاهده 

ایــن نشســت ۲8 بهمــن 1398در پژوهشــکده هنــر فرهنگســتان هنــر 
برگــزار شــد.

A
کید بر سینما هنر در ترکیه با تأ
پژوهشــکده  ترکیه شناســی  گــروه  همــکاری  بــا  هنــر  پژوهشــکده 
کیــد بــر  مطالعــات خاورمیانــه نشســتی بــا عنــوان »هنــر در ترکیــه بــا تأ

کــرد. ســینما« برگــزار 

شــد،  برگــزار   1398 اســفند   3 شــنبه  روز  کــه  نشســت  ایــن  در 
هنــر،  فرهنگســتان  هیئت علمــی  عضــو  اللــه،  عبدالحســین 

کــرد. ســخنرانی 

عبدالحســین اللــه ســخنرانی خــود را بــا توجــه بــه موضــوع بحــث 
در  او  کــرد.  آغــاز  ترکیــه  ســینمای  بــه  جامعه شــناختی  نگاهــی  و 
گــون، زمینــه ای بســیار  گونا گفــت: ســینما از منظرهــای  ایــن زمینــه 
را  مختلــف  بررســی های  ارزش  کــه  اســت  پیچیــده  و  گســترده 
ــف  کش ــای  ــه جنبه ه ــده، هرچ ــات انجام ش ــاس تحقیق ــر اس دارد. ب

و  بررســی  جامعــه،  اقتصــادی  اشــکال  بررســی  زیبایی شناســی، 
و  نــگاه  باشــد،  بــوده  مهــم  فیلــم  در  کترهــا  کارا شــخصیتی  آنالیــز 
تبییــن فرهنگــی اثــر ســینمایی نیــز بــه همــان انــدازه اساســی و مهــم 

اســت.

ایــن پژوهشــگر ادامــه داد:بــا اســتفاده از موضوعــات متمایــز از هــم، 
هــدف چنیــن بحثــی ارائــه تصویــری روشــن از ســینمای ترکیــه اســت 
از ســه جریــان اصلــی 1 ( ســینمای ملی گرایانــه ، ۲( ســینمای  کــه 

دینــی، و 3( ســینمای مــدرن، تشــکیل می شــود.

ی  رو ترکیــه  روشــنفکر  ســینمای  گفــت:  ســخنانش  پایــان  در  او 
کیــد می کنــد  دغدغه هــای اجتماعــی و آرمان هــای جمع گرایانــه تأ
ــه بازنگــری خــود پرداخــت و در حــال  و ایــن ســینما در یــک دهــه ب
کــه توانســته رده ای  کشــورهایی اســت  حاضــر در خاورمیانــه جــزو 

ــد.  کن ــب  کس ــاال  ب

A 
عبدالحسین الله رئیس پژوهشكده هنر شد
پژوهشــکده  اساســنامه   8 مــاده  اســتناد  بــه  اســماعیلی  علیرضــا 
هنــر و موافقــت وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، طــی حکمــی 
کــرد. یاســت پژوهشــکده هنــر منصــوب  عبدالحســین اللــه را بــه ر

و  تلویزیــون  رادیــو،  مــدرک دکتــری تخصصــی  عبدالحســین اللــه 
آنــکارای  دانشــگاه  از  دراماتــورژی  تخصصــی  دکتــری  و  ســینما، 
دانشــگاه  تئاتــر  و  ســینما  دانشــکده  در  یــس  تدر او  دارد.  ترکیــه 
هنــر، دانشــگاه آزاد اســالمی )تهران مرکــز(، دانشــکده صداوســیما، 
کــرم تبریــز را  دانشــکده  خبــر، دانشــگاه هنــر تبریــز و دانشــکده نبی ا

دارد. کارنامــه خــود  در 

کتاب هــای تبییــن جایــگاه داســتان در ادبیــات نمایشــی؛ دالیــل 
ســینمای  عصــر  در  تخیــل  جهــان؛  در  ایــران  ســینمای  موفقیــت 
کارگردانــی آثــار  دیجیتــال؛ ترجمــه و تألیــف مقــاالت و نویســندگی و 

تلویزیونــی و نمایشــی، از جملــه آثــار اوســت.

گــروه ادب و هنــر شــبکه دو ســیما از ســال 13۷8 تا 138۲،  مدیریــت 
ریاســت دبیرخانــه شــورای هنــر از ســال 13۷8 تــا 1381، ریاســت 
دفتــر رئیــس فرهنگســتان هنــر از ســال 13۷8 تــا 138۰، ریاســت مرکــز 
تحقیقــات مردم شناســی )انجــوی( صداوســیما از ســال 138۶ تــا 

1389، از جملــه ســوابق اجرایــی عبدالحســین اللــه اســت.
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