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ــر جــای  گســترده ای در حیــات بشــری ب کــرده و تأثیــرات  ــد  یســت جهاِن انســانی را تهدی ــاز ز گیــر از دیرب بیماری  هــای فرا
گــذارده اســت. ایــن پدیده  هــای شــوم و بحــران زا، از ســویی تــرس، اضطــراب، ضعــف و نیســتی را بــر زندگــی تحمیــل کرده 
گســترش دانــش و شــناخت انســان نســبت بــه هســتی و بقایــش مؤثــر بــوده اســت؛ آن چنان کــه بانــی  و از ســوی دیگــر، در 
ــه طبیعــت و هســتی شــده اســت. بیماری هــای عارض شــده در ایــن بحران هــا،  و باعــث تقویــت بازاندیشــی نســبت ب
گاه شــگرفی در نویســندگان، فالســفه و هنرمنــدان جهــان نیــز  بــه مقتضــای وســعت تأثیــر و عملکــرد خــود، تأثیــرات 
گــذارده و الهام بخــش ایشــان در خلــق آثــار هنــری، فلســفی و ادبــی مهمــی شــده  اســت. بســیاری از هنرمنــدان و ادیبــان، 
یچــه آن بــه طــرح معانــی ژرف  گیــر را ســوژ ه ای جــذاب بــرای خلــق اثــر هنــری و ادبــی خویــش یافتــه و از در بیماری هــای فرا
ــد. بعضــی از  ــا وضــوح بیشــتری نمایــش داده ان حیــات بشــر، ماننــد هســتی و مــرگ، پرداختــه و ارزش هــای انســانی را ب
فالســفه نیــز بــا بیماری هــای عالم گیــر، مواجهــه ای اســتعاری و تمثیلــی داشــته و از آن به منظــور تبییــن مفاهیــم فلســفی 

بهره  هــا برده انــد.

کــه دامنــه  کــرد  ــا وضعیتــی مواجــه  ــار دیگــر بشــر را ب ــا، در اواخــر ســال 2019م، در سراســر جهــان ب کرون گســترش و شــیوع 
کرونــا بــر اغلــب حوزه  هــای معرفتــی و علمــی  تأثیــرات آن از مرزهــای پزشــکی و بهداشــتی فراتــر رفــت. ظهــور ویــروس 
نیــز ســایه افکنــد و مطالعــات فلســفی، دینــی، اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی، هنــری و علــوم اجتماعــی را دگرگــون 
یســتی و  کثــر ابعــاد ز کــرد. هرچنــد ایــن ویــروس مرمــوز از چشــمان انســان پنهــان اســت، نشــانه ها و عالیــم خــود را بــر ا
کرونــا انســان امــروز را بــا چالش هــای جــّدی روبــه رو ســاخته اســت؛ از ســاده ترین  کــرده اســت.  اندیشــه ای انســان تحمیــل 

ــر زندگــی و مــرگ و هویــت. ــا انتزاعی تریــن مفاهیــم بشــری نظی گرفتــه ت قراردادهــای مــراودات اجتماعــی 

یابــی دامنــه تأثیــرات شــیوع آن در جنبه هــا و ابعــاد  بــا ایــن همه گیــری و ارز ی و بررســی مواجهــه جامعــه هنــر  کاو وا
مختلــف عرصــه هنــر در ایــران، امــری ضــروری در پژوهش هــای بنیادیــن بــه شــمار مــی رود؛ ابعــادی چــون بررســی 
تأثیــرات اقتصــادی و صنفــی، حمایت هــا و پشــتیبانی های دولتــی از هنرمنــدان، مدیریــت بحــران در جامعــه هنــری، 
تبییــن سیاســت گذاری های دولتــی و بنیادهــای خصوصــی هنــری در زمــان وقــوع بحران هــا، و ضــرورت تحــول و لــزوم 

کیــد بــر آموزش هــای مجــازی(. بازنگــری در شــیوه های آمــوزش هنــر )بــا تأ

ــار  بررســی تأثیــرات احتمالــی در مباحــث نظــری و زیبایی شناســی و دگرگونــی در ســاختار و شــیوه های اجــرا و تولیــد آث
کــه بایــد مــورد امعــان نظــر  هنــری نیــز در امــر مخاطب شناســی هنــر، در عصــر بحران هــا، یکــی دیگــر از فرازهایــی اســت 
گسســت یــا تقویــت ارتبــاط هنرمنــد بــا جامعــه، هنــگام وقــوع بحران هــای اجتماعــی،  گیــرد. مطالعــه  پژوهشــگران قــرار 
از دیگــر مــوارد مهــم در ایــن امــر اســت. پــس از تجربــه آموزش هــای از راه دور و پیدایــی اهمیــت رســانه های ارتبــاط 
گــذار از دنیــای صنعتــی بــه دنیــای الکترونیــک بیــش از پیــش برمــال شــده  جمعــی در ایــن بیــن، نقــش دیجیتــال در 
اســت. فرهنگســتان هنــر عطــف بــه جایــگاه علمــی خــود در عرصــه هنــر، بایــد بــه بررســی دقیق تــر ایــن مقولــه و مفهــوم 

ــل آمــده اســت. ــه ایــن مهــم نائ کوشــش اعضــای هیئت علمــی و پژوهشــکده هنــر ب ــا  کــه ب می پرداخــت 

عبدالحسین الله
رئیس پژوهشکده هنِر  فرهنگستان هنر
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هــدف  بــا  ســال  روزهــای  نام گــذاری  پســندیده  ســّنت 
از  یکــی  ملــی،  و  اســالمی  مهــم  مناســبت های  گرامی داشــت 
کــه در حــد خــود بــه ماندگارشــدن  کارهــای ارزشــمندی اســت 
انقــالب  هنــر  »روز  می کنــد.  کمــک  شــاخص  وقایــع  خاطــره 
شــهید  متعهــد،  هنرمنــد  شــهادت  پــی  در  کــه  اســالمی« 
 ،1372 ســال  فروردیــن  بیســتم  روز  در  ینــی  آو ســیدمرتضی 
کــه تحــوالت  یخــی اســت  نام گــذاری شــد، یکــی از ایــن وقایــع تار
ــه همیــن مناســبت  ــه را روایــت می کنــد. ب فرهنگــی و هنــری زمان
بــا دو هنرمنــد از اعضــای پیوســته فرهنگســتان هنــر و  ازجملــه 
گفت وگــو  کشــورمان در حــوزه هنــر انقــالب بــه  هنرمنــدان بنــام 

. نشســتیم
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مولود زندی نژاد

فرهنگســتان  ســنتی  هنرهــای  گــروه  عضــو  رجبــی،  محمدعلــی 
بــه  اســالمی  انقــالب  هنــر  روز  گرامیداشــت  مناســبت  بــه  هنــر، 
ــر جان فشــانی پزشــکان  وظیفــه هنرمنــدان متعهــد و انقالبــی در براب
کــرد و  کرونــا اشــاره  و پرســتاران متعهــد در برابــر بیمــاری جهانــی 
گفــت: »امــروز پزشــکان و پرســتاران قهرمــان در صــف اول جهــاد 
کــه بایــد هنرمنــدان، جنبه هــای نهــان  گرفته انــد  فــی ســبیل اهلل قــرار 
وظیفــه  کمتریــن  ایــن،  و  کننــد  معرفــی  را  ایشــان  کــردار  زیبایــی 

اســت.« قهرمانــان  ایــن  جان فشــانی  قبــال  در  هنرمنــدان 

کــرد:  رجبــی در خصــوص ویژگی هــای هنــر انقــالب اســالمی اظهــار 
»ابتــدا بایــد بیــن هنــِر انقــالب و هنــِر انقــالب اســالمی تفــاوت قائــل 

گفت وگو با محمدعلی رجبی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر

هنر انقالب با هنر انقالب اسالمی تفاوت دارد
ــز بعضــی  ــرا در دوران پــس از پیــروزی انقــالب  اســالمی نی شــویم؛ زی
ــاری علیــه اســتکبار، و در  ــا تفکــرات غیراســالمی، آث از هنرمنــدان ب
ــالب   ــرات انق ــا تفک ــب ب ــه اغل ک ــد  ــد آوردن ــردم پدی ــع م ــاع از مناف دف
اســالمی ســازگاری نداشــت، امــا ایــن خــود یکــی از دســتاوردهای 

ــود.« مهــم انقــالب اســالمی، یعنــی شــعار آزادی ب

یخــی ایــن هنــر اشــاره و  عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر بــه رونــِد تار
کــرد: »قبــل از انقــالب اســالمی،  به جــز یک ســال قبــل  خاطرنشــان 
از پیــروزی، آثــاری دال بــر انقــالب وجــود نداشــت، چــون بــا ســرکوب 
یــم ضدفرهنگــی  پهلــوی روبــه رو می شــد، امــا پــس از قیــام  شــدید رژ
مــردم مســلمان، عــده ای توانســتند آثــاری، آن هــم ملهــم از شــیوه ها 



آنهــا  کنــار  در  البتــه  کننــد.  ایجــاد  مارکسیســتی،  اندیشــه های  و 
هنرمنــدان مســلمان نیــز در زمینه هــای تجســمی آثــاری بــه وجــود 

ــد.« آوردن

کــرد: »پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی  او در همیــن زمینــه تصریــح 
اصیــل  هنرهــای  اصالت هــا،  و  فطــرت  بــه  بازگشــت  ســبب  بــه 
ســازگاری  نیــز  اســالمی  انقــالب  موازیــن  بــا  کــه  ــ اســالمی  ایرانی 
کــه از آن جملــه خوش نویســی، نگارگــری  کــرد  داشــت، بیشــتر رشــد 

و هنرهــای ســنتی بــود.«

بــا  پژوهشــی  و  آموزشــی  منابــع  خصــوص  در  رجبــی  محمدعلــی 
موضــوع هنــر انقــالب یــادآور شــد: »متأســفانه در دانشــگاه ها منابعــی 
بســیار انــدک دربــاره هنــر انقــالب اســالمی وجــود دارد و هیچ گونــه 
درســی بــا چنیــن مبحثــی وجــود نــدارد و بایــد بیشــتر بــه ایــن امــر 

پرداخــت.«

او در پایــان ســخنان خــود بــه وظیفــه هنرمنــد متعهد انقالبــی در دوره 
گفــت: »کرونــا به ظاهــر بیمــاری ای  کــرد و  کرونــا اشــاره  شــیوع بیمــاری 
کــه در ســطح جهــان شــیوع یافتــه اســت. امــا ضعــف  گیــردار اســت  وا
ــا تمــام امکاناتشــان نشــان دهنده به زانودرآمــدن  ــزرگ ب دولت هــای ب
یکــرد بــه دعــا و  انســان مــدرن و تمــدن توخالــی جدیــد اســت. رو
توســل بــه درگاه ربوبــی در سراســر جهــان نویدبخــش آینــده ای روشــن 
گســیختگی و الابالی گــری اســت.  بــه ســوی جوامعــی دور از ایــن 
کــه همــواره هــر پیشــامدی تأویــل  امــا در جمهــوری اســالمی ایــران 
گام  از آن پیشــامد،  بــه خواســت خداونــد شــده و ضمــن عبــرت 
ــار نیــز در  دیگــری بــه ســوی معرفــت اهلل برداشــته شــده اســت، ایــن ب
کــه  ی داده اســت  انقالبــی رو و  جامعــه پزشــکی تحولــی معنــوی 
ــود. پزشــکان و پرســتاران  سرمشــق ایــن جامعــه در جهــان خواهــد ب
گرفته انــد.  قــرار  فــی ســبیل اهلل  ایــن جهــاد  اول  قهرمــان در صــف 
ــی  ــان را معرف ــردار ایش ک ــی  ــان زیبای ــای نه ــدان، جنبه ه ــد هنرمن بای
کمتریــن وظیفــه هنرمنــدان در قبــال جان فشــانی ایــن  کننــد و ایــن، 

ــان اســت.« قهرمان
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داود احمدی بلوطکی

کــه می دانیــم، یکــی از دوره هــای درخشــان فرهنــگ و  همان طــور 
هنــر در تاریــخ ایــران، دوره زایــش هنــر انقــاب اســت. ســیر تاریخی 
ــر انقــاب  کله هن ــوده اســت و شــا ــه ب ــر چگون شــکل گیری ایــن هن

 اســامی چگونــه پی ریــزی شــد؟
و هنــر اجتماعــی حــرف  انقــالب  دربــاره هنــر  مــا  کــه  زمانــی 
می زنیــم، تفاوتــی جــّدی و ارزشــمند را شــاهدیم بیــن اتفاقاتــی 
کــه در هنــر اجتماعــی و هنــر انقــالب مــا رخ می دهــد بــا هنرهــای 
کشــورهای سوسیالیســتی،  اجتماعــی دیگــر در دنیــا، مثــاًل در 
هنرهــای  در  همــواره  التیــن.  آمریــکای  یــا  شــرقی  پــای  ارو
به عنــوان  حکومــت  سوسیالیســتی،  کشــورهای  اجتماعــی 
کــرده اســت؛ همان طــور  کار  ابــزاری نشــانگر و همــراه و قدرتمنــد 
کــه حضــرت امــام فرمودنــد سوسیالیســت ها هفتــاد ســال مــردم 
ــد. پــس در  کردن ــا را به نحــوی معطــل و معطــوف خودشــان  دنی
درون حکومتــی،  ســفارش های  و  شــعارها  حکومت هــا،  ایــن 
کــه همــواره با فرادســتی همــراه بــوده و از باال به  موضوعــی اســت 
کــه  کســی  هنرمنــد دســتور داده می شــده اســت. هنرمنــد و هــر 
بــا ایــن موضــوع مغایرتــی داشــت و اطاعــت نمی کــرد، محاصــره 
کاندینســکی1 و مالویــچ2. امــا  گردونــه خــارج می شــد؛ نظیــر  و از 
کــه در  ــود  هنــر انقــالب اســالمی رفتــاری اجتماعــی و مردمــی ب
آن، خــود مــردم مشــروح ایــن مبــارزات و ارزش هایشــان را دنبــال 
می کردنــد؛ ارزش هایــی بــر اســاس فطــرت، معرفــت و طینتشــان 
و برگرفتــه از دیــن و قــرآن و ارزش هــای معرفتــی. قبــل از پیــروزی 
ــم  ــر ه گ ــتیم و ا ــکل نداش ــدان ش ــی ب ــِر اجتماع ــا هن ــالب، م انق
کوالژماننــد و سفارشــی از طــرف حکومــت  بــود، هنــری دولتــی، 
وقــت بــود؛ البتــه بــرای پیشکســوتان و تالشــگران و شــارحان 
کــه از ایــن امــر مهــم  هنــر ایــران قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی 
کیفیــت  ــد، احتــرام قائلیــم و می توانیــم بگوییــم  کردن مراقبــت 
کــه در موزه هــای بــزرگ  کار آنهــا آن قــدر برجســته و جهانــی بــود 
ایــران  هنــر  پیشــگامان  و  پیشکســوتان  نــام  از  می شــود  دنیــا 

1. Wassily Kandinsky
2. Kazimir Malevich

گفت وگو با حبیب اهلل صادقی، به مناسبت روز هنر انقالب اسالمی 

هنر دوران انقالب را هنری فراگیر، جهانی، آرمانی، 
مصلح و بیانگرانه می شناسم

کردنــد،  کــه متــن هنــر اجتماعــی را روایــت  کســانی  کــرد.  یــاد 
کــه ارزش هــای دینــی، قرآنــی و آرمانــی را دنبــال  کســانی بودنــد 
می کردنــد و بــه دنبــال مطالبــات و مطالعاتــی بودنــد در جهــت 
کــه  برمی داشــتند  گام  حقیقتــی  بــرای  و  آدمیــت،  و  انســان 
انســان در پــی آن اســت. حقیقــت، مشــروحی از معرفــت دینــی 
کــه معرفتــی جهان شــمول اســت. هنرمنــدان از  و قرآنــی اســت 
میــان مــردم برخاســتند و از چنــد ســال قبــل از پیــروزی انقــالب 
کنــار  شــکوهمند اســالمی و از 15 خــرداد 1342 بــه بعــد، در 
کــه بــرای باورهایشــان بــا دســت  گرفتنــد؛ مردمــی  مــردم قــرار 
ســپر  ســینه  ستم شــاهی  حکومــت  قــدرت  مقابــل  در  خالــی 

کردنــد.
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خاســتگاه ایــن الگــوی هنــری کجاســت و اصــًا ایــن الگــو بــا چــه هدفی 
گرفت؟  شــکل 

تفاوتــی  و  می شــود  آغــاز  مــردم  متــن  از  اجتماعــی  هنــر  ایــن 
ــا دیگــر هنرهــای اجتماعــی در دنیــا  آشــکار و ســاختارگرایانه ب
کننــد  گــر پژوهشــگران و اندیشــمندان درســت روایــت  دارد. ا
کننــد،  یخــی را در دوران معاصــر دنبــال  و ایــن ســیر هنــر تار
از  جوانانــی  آثــار،  ایــن  پدیدآورنــدگان  کــه  یافــت  درخواهنــد 
کــه باورهــای اجتماعــی  میــان مــردم بودنــد؛ جوانانــی دین بــاور 

کردنــد. کار  سطربه ســطر  را 

به وجــودآوردن هنــر اجتماعــی، هنــر  و غایــِی  هــدف اصلــی 
متعالــی و بشــری و جهانــی بــود. وقتــی آثــار هنرمنــدان دوران 
کــه ایــن هنرمنــدان از  کنیــد متوجــه می شــوید  معاصــر را نــگاه 
ــر  ــد. ه ــته بودن ــردم برخاس ــان م ــد و از می ــالب بودن ــدان انق فرزن
کــه معصومیــت و مظلومیتــی در دنیــا اتفــاق می افتــد، از  جــا 
ــه ســلطه  کــه انســانی ب گوشــه ای دیگــر از دنیــا  ــا هــر  فلســطین ت
کشــیده شــده، قلــب ایــن هنرمنــدان باورمنــد تپیــده اســت؛ 
ــی را  ــه تنوعشــان، تحول ک ــد  کردن ــاری خلــق  ایــن هنرمنــدان آث
کــه در نــوع  در هنــر اجتماعــی بــه وجــود آورده اســت؛ تنوعــی 
ســیر  بایــد  اســت.  ویــژه  خاســتگاهی  بــا  و  خــاص  خــودش 
فکــرت، فطــرت و باورهــای هنرمنــدان دوران انقــالب  اســالمی 
کــرد. آن وقــت  را دیــد و آنهــا را نمادشناســی و نشانه شناســی 
نوعــی  کــه  انقــالب  باورهــای هنرمنــد  کــه  ببینیــم  می توانیــم 
قلــب  از  اســت،  قائــل  خــودش  بــرای  را  خویشــتن فرمایی 
ســلیم و باورهــای دینــی و اهــداف متعالــی برخاســته اســت. 
جهانــی  و  انســانی  هنــر  اســالمی،  انقــالب  هنــر  خاســتگاه 
اســت. هنرمنــد انقالبــی بــه دنبــال زبــان و بیانــی خــاص اســت. 
کشــور را  او مالحظاتــی دارد و ارزش هــای اجتماعــی در ایــن 
کــه در دوران انقــالب  می شناســد. همزمــان بــا ســیر تحولــی 
کــه بــا معرفــت انقالبــی، دینــی و  ایجــاد می شــود، هــر جایــی 

آرمانــی ایــن آرمان جویــان مغایرتــی بــوده، هنرمنــد انقــالب در 
کار می کنــد.  مقــام یــک مخاطــب منتقــد وارد عمــل می شــود و 
کــرد. بــا ورق زدن ایــن  پرونــده هنــِر انقــالب را بایــد جامــع نــگاه 
کــه هنرمنــد انقــالب  پرونــده، ســیِر تحــول و ســیِر بیــان و دانشــی 
و جــوان  دانشــجو  دیــده می شــود. هنرمنــدی  پیــدا می کنــد، 
و  انســانیت  مدنیــت،  معرفــت،  از  و  مــردم  کنــار  در  می آیــد 
آرمانگــری مــردم بهــره می گیــرد و آثــاری خلــق می کنــد؛ بنابرایــن 
خاســتگاه ایــن هنــر، هنــر جهانــی اســت. هنرمنــد انقــالب، 
کــه فطــرت و  کار می بــرد  صــورت و زبــان و شــیوه هایی را بــه 
معرفــت بشــری را دارد و همزمــان نقــد از درون را هــم در دل 
خــود دارد. او بــه دنبــال زایشــی همزمــان اســت؛ دچــار ایســتایی 
و مانــدگاری نیســت. وقتــی ســیر تحــوِل تکنیکــی هنرمنــدان 
کــه  انقــالب و نمادشناسی هایشــان را بررســی  کنیــد، می بینیــد 

در نــوع خــودش بســیار ممتــاز و یگانــه اســت.

کشــور بفرماییــد آیــا هنــر، خــود را بــا  به عنــوان ُمدرســی در جامعــه هنــری 
کــرد و یــا اینکــه تــوده مــردم بــه دنبــال هنــر  جریــان مــردم انقابــی همــراه 

کردنــد؟   انقابــی، ماهیــت اصلــی ایــن جریــان را درک 
کســی از میــان مــردم اســت  هنرمنــِد هنــِر اجتماعــی، به عنــوان 
کــه از باورهــای مــردم، نمادهایــی را می گیــرد، زبــان و بیــان را 
در جهــان معاصــر شناســایی می کنــد، تکنیــک و آرایه هــای 
را  هنــرش  کیفیــت  و  می کنــد  تقویــت  را  خــودش  بصــری 
کــه آن نقــش ممتــاز  افزایــش می دهــد و بــه دنبــال ایــن اســت 
انقالبــی  و  کردنــد  شــرکت  عظیــم  فراینــدی  در  کــه  را،  مــردم 
کنــد و در ادامــه فطــرت و  عظیــم بــه وجــود آوردنــد، برجســته 
کنــد. متأســفانه مــا دربــاره  فکــرت مــردم را نمادینــه و تفســیر 
خصــوص  ایــن  در  و  یــم  ندار جــدی  پژوهشــی  انقــالب  هنــِر 
تعریــف و تبییــن درســتی صــورت نگرفتــه اســت؛ البتــه به جــز 
خالصه ای انــد  و  چکامــه  نوعــی  بیشــتر  کــه  کتــاب  چنــد 
به خصــوص  معاصــر؛  دوران  هنرمنــدان  آرمانــی  حضــور  از 
ــن  ــتند. م ــره جس ــران به ــالمی ای ــالب اس ــه از انق ک ــی  هنرمندان
گیــر، جهانــی، آرمانــی، مصلــح  هنــِر دوران انقــالب را هنــری فرا
و بیانگرانــه می شناســم و فکــر می کنــم پژوهشــگران بایــد ایــن 
کننــد. معتقــدم  ســیر تحــول بیــان و زبــان را تعریــف و تفســیر 
یکــرد، در ایــن چهــار دهــه صــورت  کــه در رو نتایــج آن تالشــی 
گرفتــه اســت، از طریــق پژوهــش دیــده خواهــد شــد. هنرمنــدان 
از  نقــد  آنهــا  دارنــد.  خســتگی ناپذیری  آثارشــان  در  انقــالب 
درون می کننــد و بهره گیــری از ایــن نــوع نقــد را مدیــون قــدرت، 
شــارحان  کاری  فــدا برکــت  از  کــه  صالبتی انــد  و  شــجاعت 
انقــالب، یعنــی شــهدا و مــردم نازنیــن دوران معاصــر، بــه دســت 
یــم خداونــد ایــن تناســب و تعامــل را و ایــن  آمــده اســت. امیدوار
فکــرت و فطــرت را، همــواره در قلــب و قــدم هنرمنــدان انقــالب 

نگــه دارد.

کاریکاتــور در برقــراری ارتبــاط بــا  در طــول رونــد پختگــی هنــر انقــاب، 
کــرده اســت؟  هنــر عامــی و مردمــی چــه نقشــی ایفــا 

و  تصویرگــر  و  نقــاش  به عنــوان  دهــه،  چنــد  ایــن  در 
یســت، بخشــی جــدی از دوران معاصــر در ایــن چهــل  یکاتور کار
کشــور مشــغول بــوده ام.  ســال پیــروزی انقــالب را در مطبوعــات 
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کنــار  کــه می شــود در  کــه زبــان طنــز، زبانــی اســت  کــردم  فکــر 
مــردم روایــت شــود. مــردم مــا بیانــی تغزلــی و تأثیــری از ادبیــات 
ــان ســوم و  ــا زب ــد و همــه مفاهیــم و مصادیقشــان را ب کردن پیــدا 
زبــان چنــدم دنبــال می کننــد و بــه همیــن دلیــل مــردم مــا بســیار 
یکاتــور و  کار واقــف و هوشــمند، مســئله ها را پــی می گیرنــد. 
از ســال های 1354  اجتماعــی  به عنــوان هنرهایــی  گرافیــک 
و 1355 در میــان روشــنفکران و هنرمنــدان معاصــر و مؤثــر مــا 
یکاتــورم را دنبــال  کار گــر پرونــده تصویــری  کــرده بــود. ا راه پیــدا 
کــه صفحــات 12 و 16 روزنامــه اطالعــات  کنیــد، خواهیــد دیــد 
بــود.  مــن ســنگری 4 ســتونی  بــرای  مقــّدس،  دفــاع  دوران  در 
کــه در روزنامه هــا  بنــده اتفاقــات سیاســی و اجتماعــی ای را 
یکاتــور  کار مثــل  تصویــری  روایــات  در  می شــد،  منعکــس 
اجتماعــی ای  تعهــد  همــان  ایــن  و  مــی دادم.  ارائــه  پوســتر  و 
کنــار مــردم بــر خــودم احســاس می کــردم.  کــه همــواره در  بــود 
یکاتــور  کار کنیــم.  مــا نبایــد ابــزار هنــر انقــالب را بخش بنــدی 
یکــی از جلوه هــای مردمــی هنــِر انقــالب اســالمی اســت و مــا 
گرافیــک، نقاشــی، مجسمه ســازی و  کــه  نمی توانیــم نقشــی را 
تصویرســازی در دوران معاصــر ایفــا می کنــد نادیــده بگیریــم. 
کــه  مســتحکمی  و  قــوی  بازوهــای  از  یکــی  گفــت  بایــد  امــا 
کــرد،  ــا دوراِن انقــالب و ارزش هــای انقــالب حرکــت  همــگام ب

یکاتــور بــود. کار گرافیــک و 

انقــاب  وقــوع  از  پــس  دیــواری،  نقاشــی  جایــگاه  اهمیــت  دربــاره 
بگوییــد. کنــون  ا بــه  تــا   اســامی 

نقاشــی  مجموعــه  بایــد  مــا  مــورد  ایــن  اهمیــت  درک  بــرای 
کنیــم. هنــر  دیــواری را در هنــر یونانــی و رومــی و اســالمی دنبــال 
ــد.  ــاق می افت ــی اتف ــی و یونان ــر هلن ــن در هن ــو3 و متعی فیگوراتی
کیفیتــی رمزی تــر،  ایــن هنــر امــا در جهــان اندیشــه اســالمی، 
تعاملی تــر و آبســتره ای دارد. حتــی در تکنیــک نیــز فاصله هایــی 
ملمــوس مشــاهده می شــود. عمده تریــن مظهــر ایــن اتفــاق در 

3. Figurative art

بــه ســاحت مــردم، حضــور مــردم و  هنــِر اجتماعــی، احتــرام 
قهرمان هــای مــردم، یعنــی شــهدا، اســت. جریــان هنــِر نقاشــی 
کــه در جــای خــودش  دیــواری، اتفاقــی میمــون و مبــارک اســت 
گیــرد. شــأن هنــِر اجتماعــی مــا بــا شــأنی  بایــد مــورد توجــه قــرار 
کشــورهای سوســیالیتی و مارکسیســتی دنبــال می شــود،  کــه در 
مــردم  زیبایی شناســانه  جهــان  دارد.  آشــکار  تفاوت هایــی 
ایــن  دارد.  چشــمگیر  فاصلــه ای  تحکم آمیــز  رفتــار  آن  بــا  مــا 
هنرمنــدان  کــه  زیباشناســانه ای  توجــه  و  خویشــتن فرمایی 
نقاشــی دیــواری مــا دارنــد، بســیار مبــارک و شــایان توجه اســت.

رمــز  انقاب ایــد.  نقاشــی  در  تأثیرگــذار  هنرمنــدان  از  یکــی  شــما 
گــرو  مانــدگاری هنــر انقــاب اســامی ایــران در طــی چهــار دهــه را در 

می دانیــد؟ عواملــی  چــه 
داعیــه  کــه  اســت  دین بــاور  هنرمنــدی  انقــالب،  هنرمنــد 
انقــالب  هنرمنــد  دارد.  بشــری  و  قرآنــی  دینــی،  راه  و  خــط 
کنــار مــردم، تجلیــات و  کــه بــا مــردم و در  هنرمنــدی اســت 
خاســتگاه های معرفتــی مــردم را روایــت می کنــد و بــر اســاس 
حکمــت، بــه دنبــال زبــان و بیــان جدیــد بــرای آزادی و صلــح 
ــت و  ــن جامعی ــه ای ک ــدی  ــن هنرمن ــد؛ بنابرای کن ــالش  ــری ت بش
کارهایــش دنبــال می کنــد، بایــد مقــام و منزلــت،  گیــری را در  فرا
مؤثربــودن و معاصربــودن را بشناســد و همچنیــن زبــان و بیــان 
کــه صفــت هنرمنــد دارد، هویــت  جدیــد را بدانــد. هــر انســانی 
و آزادگــی همــراه خــود دارد. همــه هنرمنــدان در جهــان، عضــو 
جهانی شــدن،  یکــرد  رو بــا  همــواره  بایــد  خانواده انــد.  یــک 
اهــل تعامــل باشــیم. راه مصلحانــه و اصــالح بشــری و منزلــت 
کــه در دنیــا می افتــد مــد نظــر  انســانی را در جریــان اتفاقاتــی 
گــرو ارزش هــای بشــری داشــته  قــرار دهیــم. هنرمنــد بایــد دل در 
ــا  ــقانه ب ــانی و عاش ــه ای انس ــد رابط ــر بتوان ــای بش ــا ابن ــد و ب باش
کنــد و همــواره ارزش هــای بشــری را در  ــرار  ــدار برق مالطفــت پای

کنــد. کارش دنبــال 



8

13
99

ار 
، به

33
ره 

شما
م، 

نج
ل پ

 سا
نر،

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن

 رونمایی از  بازنشر نسخه نفیس  
خمسه شاه طهماسبی

محبوبه حاجی پروانه، داود احمدی بلوطکی

شاه طهماســبی  خمســه  نفیــس  نســخه  بازنشــر  از  رونمایــی  آییــن 
بــا مســاعدت شــهرداری تهــران،  و  کوشــش فرهنگســتان هنــر  بــه 
شــنبه 31 خــرداد 1399، در تــاالر ایــراِن ایــن فرهنگســتان، بــا حضــور 
جمعــی از هنرمنــدان و ادیبــان و مســئوالن، و بــا رعایــت نــکات 

بهداشــتی رونمایــی برگــزار شــد.

ایــن مراســم بخشــی از همایــش »خمســه نگاری؛ بازنمــود خمســه 
کــه بــه همــت معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان  نظامــی در هنــر« بــود 
هنــر، قــرار بــود در 21 اســفند 1398 بــه مناســبت بزرگداشــت نظامــی 
برگــزار شــود، امــا بــه دلیــل اوضــاع و شــرایط پیش آمــده بــر اثــر بیمــاری 
ــه  ــامل ارائ ــه ش ک ــش  ــن همای ــر  ای ــش دیگ ــق افتاد.بخ ــه تعوی ــا ب کرون
کــه متعاقبــًا  مقــاالت علمــی اســت، بــه زمانــی دیگــر موکــول شــد 

اعــالم خواهــد شــد.

علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، در ابتــدای ایــن 
ــران ســابقه ای  ــخ هنــر ای ی کتاب آرایــی در تار مراســم گفــت: »ســّنت 
فردوســی،  شــاهنامه  فارســی،  کهــن  متــون  میــان  از  دارد.  دیرینــه 
خمســه نظامــی، هفت اورنــگ جامــی و کلیله ودمنــه بیــش از دیگــر 
کتابــت مــورد توجــه هنرمنــدان  گذشــته بــرای تصویرگــری و  متــون در 
کتاب آرایــی و مجموعه ســازی در اوایــل  بــوده اســت. از عصــر زریــن 

تیمــوری  دوره  هــرات  شــکوفای  ســّنت  دنبالــه  کــه  صفــوی  دوره 
اســت، نســخ خطــی بســیار نفیــس و ارزشــمندی باقــی مانــده اســت 
کــه در میــان آنها شــاهنامه شاه طهماســبی و خمســه شاه طهماســبی 
وظایــف  طبــق  هنــر  فرهنگســتان  برخوردارنــد.  ویــژه  جایگاهــی  از 
اساســنامه ای خــود همــواره بــرای شناســایی و معرفــی این گونــه نســخ 
مهــم هنــری، بــه طــرق مختلــف ازجملــه بازنشــر آنهــا، اهتمامــی ویــژه 
یــده اســت. شناســایی و بازنشــر ایــن نســخ می توانــد ضمــن احیــا  ورز
کتاب آرایــی، در الگوســازی و  و حفــظ و اشــاعه ســّنت ارزشــمند 
کشــورمان نیــز الهام بخــش و  خلــق آثــار جدیــد هنرمنــدان معاصــر 

راهگشــا باشــد.«

سرپرســت فرهنگســتان هنــر بــه شــرح و توضیــح در بــاب نســخه 
شــاهنامه  »خوشــبختانه  گفــت:  و  پرداخــت  نظامــی  نفیــس 
مصــور  نســخه  بزرگ تریــن  تصویــر   258 بــا  کــه  شاه طهماســبی 
اهتمــام  بــه  گذشــته  ســال  چنــد  در  اســت،  فردوســی  شــاهنامه 
ــر  ــران بازنش ــر ته ــای معاص ــوزه هنره ــکاری م ــر و هم ــتان هن فرهنگس
گرفــت. امــا  کشــورمان قــرار  گســترده هنرمنــدان  شــد و مــورد اســتقبال 
کــه بــه خمســه شاه طهماســبی مشــهور اســت،  ایــن خمســه نظامــی 
بــا خــط نســتعلیق یکدســت و اســتوار شــاه محمود نیشــابوری، 800 
نــوع تشــعیر، 14 نــگاره اســتادان نگارگــر دوره صفــوی و ســه نــگاره 
ــزوده شــده  ــه آن اف کــه در دوره شاه ســلیمان صفــوی ب محمــد  زمــان 
ــای  کتیبه ه ــرلوح ها و  ــا، س ــی ها، تذهیب ه ــز جدول کش ــت، و نی اس
خطــی  نســخه  مهم تریــن  و  نفیس تریــن  شــکوهمندش،  و  ظریــف 
کــه از خمســه نظامــی، در بیــن ســال های 946ـــ 949هـــ.ق  اســت 

کتابــت و تصویرگــری شــده اســت.«

بــه هنــر،  یکــرد شاه طهماســب  گفــت: »گویــا تغییــر رو اســماعیلی 
کارگاه  و هنرمنــدان  از شــعرا  فراوانــی  باعــث مهاجــرت جمــع  کــه 
ــار عثمانــی شــد،  گورکانیــان هنــد و درب ــار  ــه درب ســلطنتی صفــوی ب
ــا  ــدن نگاره ه ــخه و محدودش ــن نس ــای ای ــداد نگاره ه ــش تع کاه در 

بــه بخشــی از آن بی تأثیــر نبــوده اســت.«

آســیب هایی  »متأســفانه  داد:  ادامــه  این گونــه  را  خــود  ســخنان  او 
گــذر زمــان بــه اصــل ایــن نســخه وارد شــده اســت؛ جلــد و  جــدی در 
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آســتربدرقه آن از بیــن رفتــه و قســمت باالیــی صفحــات بســیاری از 
کتابخانــه  آن دچــار آب گرفتگــی شــده اســت. اصــل ایــن نســخه در 
بریتانیــا نگهــداری می شــود و چگونگــی و زمــان دقیــق خــروج آن از 
ــت  م اس

ّ
ــل ــه مس ــت. آنچ ــخص نیس ــار مش ــلطنتی قاج ــه س کتابخان

کــه ایــن نســخه بنــا بــر قراینــی تــا اوایــل دوره قاجــار در  ایــن اســت 
ایــران بــوده اســت؛ یکــی اینکــه تجدیــد جلــد و آســتربدرقه آن بــه 
محمودمیــرزا  یادداشــت  اینکــه  دیگــر  و  اســت  قاجــاری  ســبک 
قاجــار )فرزنــد فتحعلــی شــاه( بــر یکــی از صفحــات خالــی آن )بــا 
یــخ 1243هـــ.ق( بــه چشــم می خــورد. احتمــااًل ایــن نســخه  درج تار
ــه ســلطنتی در دوره  کتابخان نیــز همچــون بســیاری از نســخ خطــی 
کتابخانــه  بــر  یاســت میرزاعلــی لســان ا لدوله  مظفرالدیــن شــاه و ر

کتابخانــه بریتانیــا درآورده اســت.« مذکــور بــه تــاراج رفتــه و ســر از 

گفــت: »خداونــد را  علیرضــا اســماعیلی در ادامــه ســخنان خــود 
و مســتوری،  از ســال ها مهجــوری  پــس  ایــن نســخه  کــه  کریم  شــا
در قطــع اصلــی آن بــه همــت مؤسســه متــِن فرهنگســتان هنــر و بــا 
ــرده اســت.  ک مســاعدت و همراهــی شــهرداری تهــران بازنشــر پیــدا 
یــم ایــن حرکــت شایســته و فرهنگــِی شــهرداری تهــران ادامــه  امیدوار

یابــد و مــا بتوانیــم نســخ ارزشــمند دیگــری همچــون مرقــع بهرام میــرزا 
کتابخانــه توپکاپــی اســتانبول، و نیــز شــاهنامه داوری در مــوزه  در 
کتاب آ رایــی  کهــن  کــه از آن بــه عنــوان پایــان ســّنت  رضاعباســی را، 
کنیــم و در اختیــار عالقه منــدان  در هنــر ایــران یــاد می کننــد، بازنشــر 
کار در احیــای هویــت  کشــورمان قــرار دهیــم. ایــن  بــه فرهنــگ و هنــر 
فرهنگــی و تمدنــی ایــران اســالمی و ایجــاد حــس تعلــق خاطــر بیشــتر 

ــر اســت.« ــار و متــون هنــری مؤث ــه آث ــه این گون شــهروندان ب

سرپرســت فرهنگســتان هنــر گفت: »إن شــاءاهلل درصددیــم گزیده ای 
و  نگاره هــا  تمامــی  شــامل  را،  شاه طهماســبی  نظامــی  خمســه  از 
در  پژوهشــی  بــا  همــراه  کتیبه هــا  و  تذهیب هــا  و  تشــعیرها  گزیــده 
کنیــم تــا بــا قیمــت  کامل تــر ایــن نســخه منتشــر  معرفــی عمیق تــر و 
مناســب در اختیــار دانشــجویان و هنرپژوهــان عالقه منــد بــه ایــن 

ــرد.« گی ــرار  نســخه ق

در  را  هنــر  فرهنگســتان  کــه  کســانی  تمامــی  از  تشــکر  ضمــن  او 
شــهردار  »از  گفــت:  کردنــد،  یــاری  ارزشــمند  نســخه  ایــن  بازنشــر 
کــه بــا عالقــه وافــر حامــی  محتــرم تهــران، جنــاب آقــای حناچــی، 
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از  ایــن طــرح ملــی بودنــد تشــکر و قدردانــی می کنیــم. همین طــور 
کتــاب، جنــاب آقــای فیــروزان، و رئیــس محتــرم  مدیــر محتــرم شــهر 
ســازمان زیباســازی شــهر تهــران، جنــاب آقــای ضرغامــی، بابــت 

متشــکریم.«  همراهی شــان 

کتابــت عنــوان  کــه زحمــت  گفــت: »از اســتاد احصایــی  اســماعیلی 
مهــدی  اســتاد  و  رجبــی  محمدعلــی  اســتاد  کشــیدند،  را  کتــاب 
کتــاب، در مراحــل  کــه عــالوه بــر نــگارش مقــاالت ضمیمــه  حســینی 

یــم.« کمــال تشــکر و تقدیــر دار کتــاب نیــز همــراه مــا بودنــد  چــاپ 

گفــت: »از همــکاران محتــرم در مؤسســه  او در پایــان ســخنان خــود 
همــکاران  و  شــیروانی  آقــای  جنــاب  هنــر،  فرهنگســتان  متــِن 
ــر عهــده آنــان بــوده  کتــاب ب کــه زحمــت اصلــی چــاپ  محترمشــان 
کــه نقشــی بســزا  گرامــی جنــاب آقــای مقیســه  اســت و نیــز هنرمنــد 
ــکر  ــال تش کم ــتند  ــرح داش ــن ط ــروع ای ــخه و ش ــن نس ــاب ای در انتخ
یــادآوری اســت فرهنگســتان هنــر عــالوه  بــه  یــم. الزم  و تقدیــر دار
ــوص  ــی در خص ــش همایش ــال پی ــک س ــخه، از ی ــن نس ــر ای ــر بازنش ب
کــه إن شــاءاهلل در ادامــه مراســم  ــده اســت  ــدارک دی خمســه نگاری ت
گــزارش آن را ارائــه  دبیــر علمــی همایــش، جنــاب آقــای نامورمطلــق، 
کــرد. همچنیــن همــکاران خوبمــان در مؤسســه صبــا بــا  خواهنــد 
همــکاری شــهرداری تهــران و معاونــت پژوهشــی، نمایشــگاهی از 
کــه عظمــِت  کرده انــد  گزیــده تصاویــر خمســه شاه طهماســبی برپــا 
ــر  ــر، بهت ــزرگ تصاوی ــاد ب ــل ابع ــه دلی ــه در آن، ب ــدان خمس کار هنرمن

می شــود.« دیــده 

روح این اثر ارزشمند و نفیس، شعر نظامی است
غالمعلــی حــداد عــادل، رئیــس فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی، 
ضمــن تشــکر و قدردانــی از فرهنگســتان هنــر بــرای انتشــار و چــاپ 
ــان  ــر و فرهنگســتان زب گفــت: »فرهنگســتان هن ایــن نســخه نفیــس 
کار می کننــد، امــا از  گاهــی دربــاره یــک اثــر ادبــی  و ادب فارســی 
یــه مختلــف. در فرهنگســتان هنــر یــک اثــر ادبــی را بــه اعتبــار  دو زاو

ادب  و  زبــان  فرهنگســتان  در  و  می کننــد  معرفــی  هنــری  جنبــه 
فارســی بــه جنبــه ادبــی و زبانــی اثــر نــگاه می کننــد. بــر همیــن اســاس 
کــدام بــرای  شــاهنامه شاه طهماســبی و خمســه شاه طهماســبی هــر 

ــد.« ــت دارن ــف اهمی ــار مختل ــه دو اعتب ــتان ب ــن دو فرهنگس ای

روزگاِر  اهمیــت  بــاب  در  نکتــه  چنــد  خــود  ســخنان  ادامــه  در  او 
ایــن  هنــری  خصوصیــات  »دربــاره  گفــت:  هنــری  اثــر  ایــن  خلــق 
ســزاوارتر  آنهــا  نوشــته اند،  و  گفته انــد  ســخن  هنرشناســان  کار 
می کننــد.  تحلیــل  و  تجزیــه  را  کار  ایــن  هنــری  ارزش  بنــده،  از 
و  فرهنگــی  معنــای  کنــم،  کیــد  تأ آن  بــر  می خواهــم  کنــون  ا آنچــه 
خمســه  و  شاه طهماســبی  شــاهنامه  ماننــد  کتاب هایــی  تمدنــی 
ــه ســال های  ــرای درک ایــن موضــوع ب ــد ب شاه طهماســبی اســت. بای
ــا 950 هجــری قمــری بازگردیــم. در ایــران آن روزگار، مدیریتــی  940 ت
کــه عــده ای از خوش نویســان و نقاشــان و نگارگــران  اعمــال شــده 
خلــق  مانــدگاری  و  فاخــر  هنــری  اثــر  چنیــن  بتواننــد  اول،  طــراز 
کــه در  کننــد. بایــد ببینیــم جامعــه آن روزگار، چــه جامعــه ای بــوده 
آن می توانســتند چنیــن اثــری بــه وجــود بیاورنــد. روح ایــن اثــر، شــعر 
و  عاشــقانه  مثنــوی  پنــج  کــه  نســخه،  ایــن  اصــِل  اســت.  نظامــی 
کــه شاه طهماســب  عارفانــه بســیار فاخــر اســت، ماننــد نگینــی بــوده 
زیبــا  انگشــتری  خاتــم  و  رکاب  یــک  ی  رو را  آن  گرفتــه  تصمیــم 
بنشــاند. در واقــع خلــق ایــن اثــر در آن دوره، نصب کــردن نگیــِن شــعر 

بــوده اســت.«  زیبــا  انگشــتری  ی  نظامــی رو

رئیــس فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی در ادامــه ســخنان خــود 
گفــت: »اینکــه  کار فرهنگــی و هنــری در جامعــه  در بــاب اهمیــت 
و  تذهیــب کاران  و  خوش نویســان  و  نگارگــران  انــواع  روزگار،  آن  در 
تشــعیرگران از همه جــای ایــران جمــع شــدند و در طــی ســال های دراز 
ایــن اثــر هنــری را بــا هماهنگــی هــم بــه وجــود آوردنــد، هــم حکایــت از 
کار فرهنگــی و هنــری در ایــن ســرزمین می کنــد، هــم مدیریــت  عمــق 
کارآمــد فرهنگــی در جامعــه آن وقــت ایــران را نشــان می دهــد. مــا 
هــم  شاه طهماســبی  شــاهنامه  ایجــاد  در  را  حقیقــت  ایــن  نظیــر 

می بینیــم.« 

گفــت:  او در ادامــه بــا اشــاره ای بــر زبــان و ســبک خــاص نظامــی 
»نظامــی شــاعری بســیار ارجمنــد اســت و ســبک و زبانــی خــاص 
کــه بــا آثــار ســعدی انــس دارنــد،  دارد. درســت مثــل ســعدی؛ کســانی 
گــر یــک مصــرع از ســعدی را در بیــن صدهــا بیــت ببیننــد تشــخیص  ا
کــه ایــن زبــان ســعدی اســت؛ می درخشــد، عالمتــی  می دهنــد؛ زیرا
می دهــد و راهنمایــی می کنــد. شــعر نظامــی هــم همین طــور اســت. 
زبــان بســیار نــرم، شــیرین، لطیــف، فصیــح، صحیــح، عالــی و فاخــر 

از خصوصیــات شــعر نظامــی اســت.«

حــداد عــادل در پایــان ســخنان خــود پــس از تمجیــد و تعریــف از 
زبــان و ســبک خــاص ایــن شــاعر بلنــدآوازه، ابیاتــی از مثنــوی لیلــی 

ــد. ــون خوان و مجن
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هنر، چراغ و آیینه است
معــاون  حســینی،  محمدمجتبــی  ســید  مراســم،  ایــن  ادامــه  در 
هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، ســخنان خــود را پــس از 
قدردانــی از زحمــات فرهنگســتان هنــر در انتشــار ایــن مجموعــه 
هنــر  اســت.  آیینــه  و  چــراغ  »هنــر  کــرد:  آغــاز  این گونــه  ارزشــمند، 
یــغ و روشــن از زمانــه خــود  کــه تصویــری بی در آیینــه اســت، زیــرا 
کــه در یــک  ارائــه می دهــد. بــرای شاخص شــدن بیســت هنرمنــد 
یســت، دوهــزار و شــاید  شــاهکار، نقش آفریــن می شــوند، حتمــًا دو
بیســت هزار هنرمنــد ارزشــمند و فعــال بایــد حضــور داشــته باشــند. 
کــه قــدر  کمانــی اســت  حضــور ایــن تعــداد هنرمنــد نشــان دهنده حا

می دانســته اند.« را  هنــر 

او ادامــه داد: »هنــر چــراغ اســت؛ چراغــی بــرای نشــان دادن فــردا. 
پــاِی  پیــش  باشــد،  درخشــان تر  و  پرنورتــر  چــراغ،  ایــن  چقــدر  هــر 
کــه  کــه بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد  روشــن تری خواهیــم داشــت 
ــا مشــارکت هنــِر  ــر، ب کنیــم. در ایــن اث ــه فــردای زیبــا فکــر  ــر ب امیدوارت
کالم و  کــه  هنرمنــدان طــراز اول جامعــه ایــران، ســعی بــر آن بــوده 

شــود.« داده  نشــان  نظامــی  معجزه آســای  ســخن 

شاعر، بازگوکننده سرنوشت حقیقی انسان هاست
گــروه هنرهــای ســنتی فرهنگســتان  حســن بلخاری قهــی، رئیــس 

و  هنــر  فرهنگســتان  از  صمیمانــه  سپاســگزاری  ضمــن  هنــر، 
»می خواهــم  گفــت:  مراســم  ایــن  برگــزاری  در  تهــران  شــهرداری 
کامــل نظامــی،  کنــم. نــام  بــه نــام نظامــی اشــاره و نکتــه ای بیــان 
گنجــوی،  نظامــی  یوســف  بــن  الیــاس  ابومحمــد  جمال الدیــن 
کــه چــرا بــه او حکیــم  متخلــص بــه حکیــم اســت. در ایــن بــاب 
کتابــی دارد بــه نــام  کنــم؛ ارســطو  می گفتنــد بایــد بــه نکتــه ای اشــاره 
کتــاب بحثــی فوق العــاده زیبــا دربــاره تفــاوت  کــه در ایــن  بوطیقــا 
ــدگاه او، مــورخ از وقایعــی  بیــن مــورخ و فیلســوف آورده اســت. از دی
یــخ، بیــان وقایــع  کــه انجــام و تمــام شــده اســت. تار ســخن می گویــد 
ســخن  شــاعر  کــه  هنگامــی  امــا  اســت.  انجام شــده  و  مضبــوط 
می گویــد، بیانــش بایــد امکانــی باشــد؛ یعنــی در سرنوشــت همــه 

آدمیــان بتوانــد تکــرار شــود.«

ِمــَن  “ِاّن  فرمــوده  اســالم)ص(  گرامــی  »رســول  داد:  ادامــه  او 
حقیقــی  سرنوشــت  بازگوکننــده  شــاعر  یعنــی  ِحکَمــًه”؛ 

َ
ل ــعَر  الّشِ

می شــود.« نامیــده  “حکیــم”  همیــن  بــرای  و  انسان هاســت 

بلخــاری در پایــان ســخنان خــود ابیاتــی از منظومــه خســرو و شــیرین 
گنجــوی خوانــد.  نظامــی 

هنرجویان ما تشنه این آثار فاخرند
بهمــن نامورمطلــق، دبیــر علمــی همایــش »خمســه نگاری؛ بازنمــود 
ــه  ــژه از هم ــکری وی ــا تش ــود را ب ــخنان خ ــر« س ــی در هن ــه نظام خمس
اســماعیلی،  علیرضــا  به ویــژه  مراســم،  ایــن  دســت اندرکاران 
سرپرســت فرهنگســتان هنــر؛ و پیــروز حناچــی، شــهردار تهــران؛ آغــاز 
کــه همایــش »خمســه نگاری؛  کــه از ابتــدا قــرار بــود  کــرد  و عنــوان 
ــه  ــدادی هنــری و فرهنگــی ب ی بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر« از رو

کنــد.  یــدادی علمــی حرکــت  ســمت رو
نامورمطلــق بــه مجموعــه مقــاالت ارسال شــده بــه دبیرخانــه علمــی 
یکردهــای  گفــت: »در ایــن مقــاالت رو کــرد و  همایــش خمســه اشــاره 
متفاوتــی بــه خمســه نظامــی تحلیــل و بررســی شــد؛ مــواردی از قبیــل 
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شمایل شناســی1  و  هرمنوتیــک  نشانه شناســی،  اسطوره  شناســی، 
کــه  گفــت  تــازه می دهنــد. می تــوان  بــه مــا اطالعاتــی  کــه همگــی 
ــه  ــازه ب ایــن مقــاالت بینارشــته ای، مطمئنــًا بعــد از چــاپ نگاهــی ت
کارهــای خــوب مــا همزمــان بــا  ایــن اثــر بــه مــا خواهنــد داد. یکــی از 
کشــور  کــه بــا همــه دانشــگاه های هنــر  برگــزاری ایــن همایــش ایــن بــود 

کردنــد.« کــز مــا را همراهــی  تعامــل داشــتیم و ایــن مرا
گرفتــن نشــان ISC بــرای ایــن اثــر فاخــر، در پاســخ بــه  او بــا اشــاره بــه 
کــه چــرا بایــد این چنیــن آثــاری چــاپ و تکثیــر شــوند،  ایــن پرســش 
کنیــم، متوجــه  کنــدوکاو  گــر برگردیــم و در پیشــینه خــود  گفــت: »مــا ا
کــه بــا ایــن آثــار ارزشــمند می توانیــم هویتمــان را بازشناســی  می شــویم 
کنیــم. تکثیــر ایــن زیبایی شناســی را  و زیبایی شناســی مان را احیــا 
ــی فکــری امــروز  ــا مبان ــًا ب ــد. اتفاق ــر به وضــوح دی ــار اخی ــوان در آث می ت

هــم مناســبت دارد.«
بــرای آمــوزش  او دلیــل دیگــر ایــن امــر را اســتفاده از ایــن مفاهیــم 
یت هــای مــا محســوب  گفــت: »ایــن یکــی از مأمور هنــر دانســت و 
هنــر  آمــوزش  جهــت  در  یــم  دار کــه  منابعــی  از  بایــد  مــا  می شــود. 
اســتفاده کنیــم. بــا ایــن وصــف، مــا از یــک مجســمه شــهری رونمایی 
گفتمانــی را بازتولیــد می کنیــم. ایــن یــک جشــن  نمی کنیــم، بلکــه 
کــم  کــه تــا پیــش از ایــن، دانــش مــا از ایــن اثــر  محســوب می شــود؛ چرا
کــه  کنــون بــا در دســت داشــتنش، می توانیــم بگوییــم  بــوده اســت. ا

گرفته ایــم.« بازگشــت یــک اســیر را جشــن 
آن  فاخربــودن  اثــر  ایــن  ویژگــی  گفــت: »نخســتین  ادامــه  نامــور در 
کــرد. ایــن اثــر  یخــی ایــن اثــر دقــت  کــه بایــد بــه برهــه تار اســت. البتــه 
گفــت بهتریــن خمســه، بهتریــن  کــه می تــوان  در زمانــی نقــش بســته 

شــاهنامه و بهتریــن مرقعــات در آن زمــان بــه نقــش درآمده انــد.«
یــد، جامع بــودن  کیــد ورز کــه نامورمطلــق بــر آن تأ موضــوع دیگــری 
گفــت: »در ایــن اثــر ارزشــمند، از همــه مکاتــب از  خمســه بــود. او 
بــی هیچ گونــه  جملــه مکتــب تبریــز، بخــارا و هــرات به زیبایــی و 

اســت.« شــده  اســتفاده  تنگ نظــری 
کــه ایــن  گفــت  گفــت: »دربــاره ویژگی هــای ایــن خمســه می تــوان  او 
ــر، تجربیــات  نســخه دایرة المعارفــی از تشــعیر اســت و مــا در ایــن اث
انــگار نظامــی  بــا هــم مشــاهده می کنیــم.  را  درزمانــی و هم زمانــی 
کــرده و در یــک مجموعــه  گونه هــای هنــری را یک جــا جمــع  همــه 

جــای داده اســت.«
در  »معراج نامــه  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  نیــز  معراج نامه هــا  بــه  نامــور 
بــه خدمــت  آثــار نظامــی به نوعــی الهام نامــه اســت و زمانــی آن را 
کننــد. ایــن مــورد در  گویــی اشــعار می خواهنــد پــرواز  کــه  می گیــرد 

بــارز اســت.« تغزل نــگاری هــم 
دبیــر علمــی همایــش »خمســه نگاری؛ بازنمــود خمســه نظامــی در 
کــرد: »به راســتی نظامــی یک  هنــر« ســخنانش را این گونــه جمع بنــدی 

1. Iconology

ــکارنگاری ها  ــری در ش ــر و نگارگ ــای تصاوی ــت و رابطه ه ــم اس حکی
کــه بــا همــت  یــم  و پندنگاری هــای ایــن اثــر، بی نظیــر اســت. امیدوار
کــه هنرجویــان ما تشــنه  مســئوالن بتوانیــم ایــن راه را ادامــه دهیــم؛ چرا
کتــب را در اختیارشــان  ایــن آثارنــد و مــا نمی توانیــم بــی اینکــه ایــن 
قــرار بدهیــم، از آنهــا انتظــار درک زیبایی شناســی آثــار فاخرمــان را 

داشــته باشــیم.«

خمسه شاه طهماسبی از هنرمندان معتبر روزگار خود بهره برده است
کــه  بــود  مراســم  ایــن  بعــدی  ســخنران  حســینی  مهــدی  ســید 
کــرد: »ایــن باعــث خوشــحالی ماســت  ــه آغــاز  ســخنانش را این گون
کرونایــی، فرهنگســتان هنــر  کــه ببینیــم در ایــن اوضــاع و شــرایط 
کاری بــه ایــن ارزشــمندی  و شــهرداری تهــران، دســت بــه انجــام 

کرده انــد.«  عــوض  را  مــا  حال وهــوای  و  زده انــد 
شــاهنامه  و  شاه طهماســبی  خمســه  بیــن  تفاوت هــای  بــه  او 
تعــداد  کــه  اســت  گفــت: »درســت  و  کــرد  اشــاره  شاه طهماســبی 
کمتــر اســت امــا  نگاره هــای خمســه، از تعــداد نگاره هــای شــاهنامه 
تمــام صفــات تشــعیر در آن وجــود دارد. ایــن نگاره هــا ویژگی هایــی 
کــه آنهــا را منحصربه فــرد می کنــد؛ از جملــه زیبایــی آثــار در  دارنــد 

مجالــس شــکار و عــدم تکــرار تصویــر جانــوران در تشــعیرها.«
گفــت: »مــوارد دیگــر حایــز اهمیــت در خمســه  حســینی در ادامــه 
کــه از هنرمنــدان معتبــر زمــان خــود بهــره  شاه طهماســبی ایــن اســت 
ــق  ــاش، خال ــود نق ــلطان محم ــون س ــی همچ ــت؛ هنرمندان ــرده اس ب
ــه  ک ــا  ــم غربی ه ــه بدانی ک ــت  ــم اس ــن مه ــا. ای ــن معراج  نامه ه زیباتری
نه فقــط از اعتقــادات مــا در بــاب معــراج چیــزی نمی داننــد بلکــه 
موضــوع  ایــن  بــه  هــم،  نمی شــوند  متوجــه  را  مــا  نگارگــری  اساســًا 
کتــاب  کــه ایــن  یــم  عمیــق می نگرنــد. خوشــبختانه امــروز توفیــق دار

ــت.« ــارک اس ــری مب ــن ام ــم و ای ــود ببینی ــت خ را در دس
گفــت: »در خمســه شاه طهماســبی، 14 نــگاره از مکتــب تبریــز  او 

ــت.« ــده اس ــزوده ش ــه آن اف ــا ب ــر، بعده ــگاره دیگ ــده و 3 ن کار ش
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عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر در پایــان ســخنانش بــه اهمیــت 
کــرد  اشــاره  خمســه  نگاره هــای  در  زمــان  مســئله  حســاس بودن  و 
گرفــت. وقتــی بــه  گفــت: »از ایــن خمســه می تــوان درس هایــی  و 
کــه  کنیــم، می بینیــم  نگاره هــای مکتــب تبریــز در ایــن اثــر دقــت 
کــه 3 صفحه  تمــام ویژگی هــای ایــن مکتــب را در خــود دارنــد. وقتــی 
کارنشــده در همــان دوره، بــه دســت زمــان ســپرده می شــوند و بــه 
اواخــر دوره صفــوی می رســند، نگارگــر بعــدی دیگــر از مکتــب تبریــز 
اســتفاده نمی کنــد بلکــه مکتــب اصفهــان را وارد خمســه می کنــد و 
ایــن اهمیــت مســئله “زمــان” را در تکمیــل ایــن اثــر نشــان می دهــد.«

ما باید رویکردهای فرهنگی مان را فرابخوانیم
که  پیــروز حناچــی، شــهردار تهــران، آخریــن ســخنران ایــن برنامــه بــود 
بــا ابــراز خوشــحالی از برگــزاری ایــن مراســم، ســخنان خــود را این گونه 
کــه  کــه می بینیــم تصمیمــی  کــرد: »ایــن مایــه خوشــحالی اســت  آغــاز 

ــار نشســته اســت.  گرفتــه شــد، امــروز بــه ب در حــدود دو ســال پیــش 
کــه  کســانی قــرار بگیــرد  بــه امیــد خــدا، ایــن اثــر ارزشــمند در دســترس 

دلشــان بــرای فرهنــگ و هنــر ایــن ســرزمین می تپــد.« 
کــه ایــن  ــا یــادی از شــهید چمــران و دکتــر شــریعتی  شــهردار تهــران ب
ــه  ــخ و بقع ی ــا در تار ــه داد: »م ــت، ادام ــان اس ــالگرد رحلتش ــا س روزه
گــر  کــه ا یــم  یخــی ســرزمینمان، فرهنــگ و پیشــینه ای غنــی دار تار
دهیــم،  نشــان  را  برتری مــان  کشــورها،  دیگــر  بــه  نســبت  بخواهیــم 
کــه در  یکــردی  یکردهــای فرهنگــی را فرابخوانیــم؛ رو بایــد این گونــه رو

خمســه نظامــی به صــورت بســیار بــارز وجــود دارد.«
بــه مفهــوم آرمان شــهر و میان رشــته ای بودن مفهــوم آن  او در ادامــه 
گفــت: »ایــن مقولــه در شهرســازی هــم وجــود دارد و  کــرد و  اشــاره 
کــه ایــن ایــده در ادبیــات و فرهنــگ مــا هــم  گفــت  حتــی می شــود 

گذاشــته اســت.« تأثیــری بســزا 
حســینی  مهــدی  صحبت هــای  تأییــد  در  و  ادامــه  در  حناچــی 
گفــت: مقولــه اهمیــت درک زمــان، فقــط مختــص ادبیــات نیســت 
ــه ای بســیار پراهمیــت اســت.  و در معمــاری و شهرســازی نیــز مقول
ــا اصفهــان در دوره  ــوان از یــزد در دوره ایلخانیــان ت ایــن مهــم را می ت

گرفــت. شــاید ایــن خصیصــه ســرزمین ماســت.« صفویــان پــی 
ــه پایــان  او ســخنان خــود را بــه خوانــدن بخشــی از خمســه نظامــی ب

بــرد.

ســید  آقامیــری،  محمدباقــر  اســتادان  از  مراســم  ایــن  پایــان  در 
مهــدی حســینی و رضــوان صــادق زاده، هنرمنــدان خمســه نگار و 

شــد. تجلیــل  تقدیــر،  لــوح  اهــدای  بــا  خمســه پژوه، 
ســعید  توســط  نظامــی  از  اشــعاری  بــا  آوازی  قطعــات  همخوانــی 
شــفیعیون و غالمرضــا رضایــی، و اجــرای موســیقی توســط جمعــی 
گــروه ارکســتر ملــی، از دیگــر بخش هــای ایــن مراســم بــود. از اعضــای 
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نمایشگاه گزیده آثار »خمسه نظامی« 
از  مجموعه شاه طهماسبی
همزمــان بــا انتشــار نخســه نفیــس »خمســه شاه طهماســبی« توســط 
فرهنگســتان هنــر، مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا میزبــان چهــل اثــر از 

گنجینــه ملــی شــد. نگاره هــای ُپــرارج ایــن 

کــه یکشــنبه 25 خــرداد 1399، ســاعت 17 تــا  در ایــن نمایشــگاه 
در  بهداشــتی  دســتورالعمل های  و  ضوابــط  رعایــت  بــا  عصــر،   19
ــرای نخســتین  گشــایش یافــت، ب ــه »خیــال« مؤسســه صبــا  نگارخان
اثــر  شاه طهماســبی«،  »خمســه  نگاره هــای  از  تصویــر   40 بــار 
ــی،  ــا میــرک اصفهان ــام آور همچــون ســلطان محمــد، آق ــی ن نگارگران
کتابــت  ــا  میــرزا علــی، میرســید علــی، مظفرعلــی و محمــد زمــان، ب
ایــن  مشــتاقان  بــرای  نســتعلیق،  اســتاد  نیشــابوری،  شــاه محمود 

گذاشــته شــد. هنرهــای واال و ارج آفریــن بــه نمایــش 
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گفت وگویی کوتاه با تورج ژوله، دبیر علمی همایش فرش، سّنت، هنر

فرش ایران نمونه کاملی
 از ظهور و ثبت یک سّنت است

محبوبه حاجی پروانه

فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران بــا توجــه بــه رســالت و 
مهــم  یــدادی  رو برگــزاری  بــه  اقــدام  خــود  فرهنگی هنــری  اهــداف 
یــداد در ســه  کــرده اســت. ایــن رو بــا عنــواِن »فــرش، ســّنت، هنــر« 
بخــِش مســتقل امــا همســو، و بــا اتــکا بــه دو اصــِل ســّنت و هنــر 
ی  گــرو کــه هستی شناســی و شــناخِت هویــت فــرش دســتباف در 
آغــاز  آســتانه  در  و  مناســبت  ایــن  بــه  می شــود.  برگــزار  اســت،  آن 
گــروه  برنامه ریزی هــا و تــدارکات ایــن همایــش، بــا تــورج ژولــه، عضــو 
ــو  گفت وگ ــه  ــر، ب ــتان هن ــتی فرهنگس ــع دس ــنتی و صنای ــای س هنره

گفت وگــو  را در ادامــه می خوانیــد. کــه ایــن  نشســتیم 

کمــی بــرای  دربــاره همایــش »فــرش، ســّنت، هنــر« و رویــداد هنــری آن 
مــا توضیــح بدهیــد. 

»ایــن همایــش بــر اســاس ضــرورت امــروزِی فــرش ایــران یعنــی توجــه 
ــران برنامه ریــزی و هدف گــذاری شــده اســت  ــه “هویــت” فــرش ای ب
ی دو عامــل می دانیــم؛  گــرو و شــناخت و تبییــن ایــن هویــت را در 
ــخ  ی ــران در دهه هــای اخیــر در مقطعــی از تار ســّنت و هنــر. فــرش ای
کــه اتــکای بیــش از حــد بــه وجــه  ُپــر فــراز و نشــیب خــود قــرار دارد 

کیــد مضاعــف بــر وجــوه مهارتــی آن، باعــث فراموشــی  اقتصــادی و تأ
گویــی اغلب  و حتــی اضمحــالل ارکان هویت ســازش شــده اســت و 
کــه  یــخ ایــران  ــگاه فــرش در فرهنــگ و تار کــه جای ــد  کرده ان فرامــوش 
بخــش مهمــی از هویــت مــردم ایــن ســرزمین اســت، بــه چــه عوامــِل 
ساختارشناســانه ای مرتبــط اســت. اندکــی دیــر اســت، امــا زمــان 
ــی همچــون هنرـ ـ ـ صنعــِت فــرش،  ــل عبارات کــه در مقاب آن فرارســیده 
کــه معتقــد بــه قرارگرفتــن  صنایــع هنــری و ســنتی، و اندیشــه هایی 
فــرش در میــان صنایــع دســتی اســت، اندیشــه هایی جدیــد عرضــه 
کــه  شــود. تجربــه نشــان داده بخــش قابــل توجهــی از اشــتباهاتی 
ــاور و تفکــرات اشــتباه سرچشــمه  ــه انجــام می رســد، از ب در عمــل ب
ــاوری اشــتباه، تکــرار و منتشــر  کــه تفکــر و ب گرفتــه اســت. هنگامــی 
گذشــته اســت و به عنــوان بــاوری عمومــی  شــود، از بــاوری فــردی 
پذیرفتــه می شــود؛ و ایــن یعنــی شــروع مصیبــت. اشــتباهات بــزرگ 
گرفتــه  کــه نادیــده  کوچــک  اغلــب از چنیــن اشــتباهاتی به ظاهــر 
و  تصمیمــات  بــه  می توانــد  کــه  می گیــرد  سرچشــمه  می شــود، 
کالن نیــز راه یابــد و مشــکالت را دوچنــدان  سیاســت گذاری های 
نیــز دچــار  آمــوزش عالــی مــا  کنــد. شــخصًا معتقــدم حتــی نظــام 
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ــر  ــته های هن ــام رش ــتن و ادغ ــت. یکی دانس ــوده اس ــیبی ب ــن آس چنی
بــا صنایــع دســتی در دانشــگاه ها یــا دانشــکده هایی بــه نــام هنــر، 
یــس و جــذب  بــه تفــاوت ایــن دو در شــیوه های تدر بــدون توجــه 
کــه نیازمنــد  دانشــجو، نتیجــه چنیــن تصــورات و اقداماتــی اســت 

گفت وگــو نمی گنجــد. کــه در ایــن  گســترده تر اســت  بحثــی 

چــرا عنــوان »فــرش، ســّنت، هنــر«  را بــرای ایــن رویــداد هنــری انتخــاب 
کرده ایــد؟

یــداد را سرپرســت محتــرم فرهنگســتان  پــس از آنکــه برگــزاری ایــن رو
ــوان  ــا عن ــد، ب ــکیل ش ــی تش ــه علمی ـ ـ   ـ ـ ـ اجرای کمیت ــرد و  ک ــد  ــر تأیی هن
موافقــت  بررســی،  و  بحــث  از  پــس  نیــز  یــداد  رو ایــن  پیشــنهادی 
کــه  یکــردی  یــداد و رو ــه بخش هــای ســه گانه ایــن رو ــا توجــه ب شــد. ب
در عنــواِن آن مشــخص شــد، می خواهیــم ضمــن ایجــاد چالشــی 
فکــری و جریان ســاز، از طریــق تعامــل فکــری بــا مخاطبــان خــود، 
کثــر قریــب  کــه ا زمینه ســاز بعضــی از تحــوالت فکــری آنــان باشــیم 
ــم  ی ــد. امیدوار ــرش ایران ان ــزرگ ف ــواده ب ــوی از خان ــان عض ــه اتفاقش ب
و  اندیشــه ای  بنیادهــای  در  تغییــر  یــداد،  رو ایــن  مهــم  نتایــج  از 
هنــر  ایــن  بــه  وابســتگاِن  و  هنرمنــدان  ــ ـ فرهنگــی  فکری ـ ـ  دارایــِی 
آنــان  دلســوزِی  و  عالقه منــدی  در  تردیــد  ذره ای  البتــه  کــه  باشــد 
ــالح  ــل و اص ــرای تعام ــی، ب یدادهای ــن رو ــزاری چنی ــا برگ ــت، ام نیس
ســاختارهای فکــری و برنامه هــای اجرایــی، ضــروری بلکــه واجــب 
تــداوم  در  ذی نفــع  و  ذی ربــط  کــز  مرا و  نهادهــا  یــم  امیدوار اســت. 
کننــد. اعتقــاد شــخصی مــن آن اســت  یدادهایــی همــت  چنیــن رو
یــخ و فرهنــگ ایــران نشــده  کــه فــرش دســتباف به یکبــاره وارد تار
کــه بایــد بــه آن توجــه  اســت و ورودش وجــوه پدیدارشناســانه داشــته 
کــه فــرش  یخــی نشــان می دهــد  ی نمونه هــای تار کــرد. مطالعــه رو
گاه بــه ســّنت، و حتــی در  گاه بــه هنــر تمایــل بیشــتری دارد و  ایــران 
کاملــی از ظهــور و ثبــت یــک ســّنت اســت.  بعضــی مــوارد، نمونــه 

کــه از ایــن دو فاصلــه یافتــه و مســیر دیگــری، بــه دور از  گاه  امــا هــر 
توجــه بــه ماهیــت واقعــی آن، تعریــف شــده اســت، بــا انحطــاط و 
ســقوط، به ویــژه در ابعــاد اقتصــادی آن، مواجــه شــده اســت. بــه یــاد 
گاه نبایــد مرعــوب موفقیت هــای زودگــذری  کــه هیــچ  داشــته باشــیم 
و  غیرکارشناســانه  سیاســت های  و  تصمیمــات  نتیجــه  کــه  شــد 
یــم  بــه دور از هویت شناســِی فــرش دســتباف اســت. بنــای آن دار
یــداد نیــز دقایقــی دربــاره عنــوان ایــن  در مراســم افتتاحیــه ایــن رو
کنیــم. عنــوان ایــن همایــش یکــی از نقــاط مــورد  یــداد صحبــت  رو
فــرش  جامعــه  بــه  می خواهیــم  و  اســت  هنــر  فرهنگســتان  توجــه 
یخــِی  کــه تمــام اعتبــار و منزلــت و شــأن تار کنیــم  ایــران یــادآوری 
ی  گــرو کــه باعــث مباهــات و افتخــار همــه ماســت، در  فــرش ایــران 
ویژگی هــای  و  ســّنت  یعنــی  آن  ارکان  بــه  توجــه  و  هویت شناســی 

هنــری اش اســت.

رونــد جریــان ایــن رویــداد چگونــه اســت و از چنــد بخــش تشــکیل شــده 
است؟

اول،  بخــش  گرفته ایــم.  نظــر  در  یــداد  رو ایــن  بــرای  را  بخــش  ســه 
کــه محورهــای آن مشــخص و دایــره شــمول  ارائــه مقاالتــی اســت 
وب گاه  ی  رو می تواننــد  عالقه منــدان  و  اســت  گســترده  بســیار  آن 
فرهنگســتان هنــر بــه آن دسترســی یابنــد. در ایــن بخــش َده مقالــه 
کتــاب مجموعــه  ــر انتخــاب و معرفــی خواهنــد شــد. قــرار اســت  برت
یــداد منتشــر شــود. در بخــش دوم  مقــاالت، مدتــی پــس از ایــن رو
بــر  آن  دبیــری  انجام شــده،  بررســی های  از  پــس  کــه  یــداد  رو ایــن 
عهــده علیرضــا قاســم خان نهــاده شــد، اتفاقــی زیبــا بــه وقــوع خواهــد 
پیوســت. دبیــر ایــن بخــش، خــود از فعــاالن ســینمای مســتند و از 
کــه عرصــه فیلم ســازی بــا فــرش را  محققــان و پژوهشــگرانی اســت 
کــرده اســت. قــرار اســت توســط دبیــر ایــن بخــش و  نیــز به خوبــی درک 
گذشــته، تمامــی فیلم هایــی  بــا رصــد در آرشــیو حداقــل هفتــاد ســاِل 
فــرش پرداخته انــد  بــه موضــوع  کــه به صــورت مســتند و داســتانی 
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ــا هــدف  کــه مطابــق ب بررســی شــوند. از میــان ایــن فیلم هــا، آنهایــی 
ابعــاد  و  ایــران  دســتباف  فــرش  هویــت  موضــوع  بــه  یــداد،  رو ایــن 
زیباشناســانه اش نگاهــی مناســب انداخته انــد، بــا حضــور چنــد 
گاه و مســلط بــه موضــوع  کارشناســان آ نفــر از فیلم ســازان مطــرح و 
فــرش و ســینما، نقــد و بررســی خواهنــد شــد. موضــوع فــرش و فیلــم 
یــداد فرهنگســتان هنــر بــه نحــوی زیبــا در ســه روز متوالــی از  در رو
برنامه هــای ایــن همایــش به صــورت محســوس و ُپررنــگ برنامه ریــزی 
ــه برنامه هــای اصلــی  ــداد ب ی ــا ســومین روز از ایــن رو شــده اســت، ام
یــداد،  ایــن بخــش اختصــاص یافتــه اســت. در بخــش ســوم ایــن رو
کــرد بــه نــام “گره بافته هــای تصویــرِی  نمایشــگاهی برگــزار خواهیــم 

یخــی”.«  تار

چرا بخش نمایشگاه را به این رویداد اضافه کردید؟ 
کــه در  گنجانــدن ایــن بخــش در همایــش، بــه دلیــل جریانــی اســت 
بــا آن مواجــه شــده ایم.  بــا عنــوان »تابلوفــرش«  گذشــته  دهه هــای 
گشــایش ایــن نمایشــگاه و  بــدون هیــچ پیــش داوری می خواهیــم بــا 
ــی  یخــی، مباحــث و مناظرات گره بافته هــای تار ــروه از  گ بازنمــود ایــن 
گره بافته هــای  هستی شناســانه  و  ماهیت گونــه  بررســی  بــرای 
کنیــم.  یــداد هنــری اســت آغــاز  کــه از اهــداف مهــم ایــن رو تصویــری 
البتــه ایــن نمایشــگاه فقــط مدخــل یــا آغــازی اســت بــرای شــروع 
ایــن جریــان و مــا بــر آنیــم تــا در اســفند 1399، در صــورت مهیابــودن 
در  کنیــم.  برگــزار  موضــوع  ایــن  بــا  تخصصــی  نشســتی  شــرایط، 
کــه در آن، از تمامــی مالــکان یــا  ایــن بخــش فراخوانــی می دهیــم 
گره بافته هــای تصویــری بــرای شــرکت دادن آثــار در  مجموعــه داران 

ایــن نمایشــگاه، دعــوت شــده اســت.

عرصــه  بــه  ایرانــی  دســتباف های  از  گروه هایــی  چــه  نمایشــگاه  در 
آمــد؟ خواهنــد  در  نمایــش 

کــه داده شــده اســت بیــن 35 تــا 40 اثــر را انتخــاب  بــا فراخوانــی 
گره بافته هــا این اســت که نــگاه اصلی ما  کــرد. منظــور مــا از  خواهیــم 
گره بافتــه  یــداد هنــری بــه قالــی ایــران به عنــوان زیرانــدازی  در ایــن رو
گلیــم و دیگــر دســت بافت ها نیســت، بلکــه  اســت؛ پــس هــدف مــا 
کــه مضمونشــان تصویــری اســت و طــرح  یخــی اســت  قالی هــای تار
ــا مــواردی  اصلــی در زمینــه قالــی، جنبــه روایت گونــه و داســتانی و ی
یکــرد مــا  گرچــه رو کــه تصویرســازی در آن نقشــی مهــم دارد. ا دارد 
گــر آثــاری شــاخص از حــوزه تخت بافت هــا یــا  گره بافته هاســت، ا

گلیــم نیــز معرفــی شــود، از آنهــا چشم پوشــی نخواهــد شــد. همــان 

دیــدگاه شــما دربــاره اقتصــاد هنــر و تأثیــر آن در هنرهــای ســنتی به ویــژه 
فــرش چیســت؟

مــا در ایــن همایــش به صــورت مســتقیم وارد مســائل اقتصــادی و 
ــاالت  ــه مق ــا ارائ ــه ب ــر اینک ــویم؛ مگ ــم بش ــرش نمی خواهی ــی ف بازرگان
ایــن  اهــداف  بــا  مرتبــط  کــه  نحــوی  بــه  اقتصــاد  مســئله  خــاص 
کــه در ایــن صــورت از  گیــرد  همایــش باشــد، مــورد توجــه داوران قــرار 
کــردم، محورهــای  کــه عــرض  آن اســتقبال خواهــد شــد. همان گونــه 
تعریــف  آن  بــرای  کــه  هدفــی  بــا  مطابــق  می تواننــد  همایــش  ایــن 
کــه مــا در  گســترده باشــند. بهتــر اســت بگویــم  شــده، بســیار متنــوع و 
کمتــر توجه شــده دربــاره  یــداد بــه دنبــال دکترینــی متفــاوت و  ایــن رو
کــه در چنــد عبــارت خالصــه می شــود: شــناخت و بازنشــر  فرشــیم 
ی دو عامــل اســت؛ ســّنت و هنــر. گــرو کــه در  ــران  هویــت فــرش ای
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نشست خبری  رویداد »فرش، سّنت، هنر«
تبییــن  بــرای  خبــری  نشســتی  دســتی،  صنایــع  جهانــی  روز  در   
شــد. برگــزار  هنــر«  ســّنت،  »فــرش،  یــداد  رو برگــزاری  چگونگــی 

در ایــن نشســت علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر؛ 
گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی؛  حســن بلخــاری، رئیــس 
تــورج ژولــه، دبیــر علمــی ایــن همایــش و شــماری از اصحــاب رســانه 
حضــور داشــتند. در ابتــدای ایــن نشســت علیرضــا اســماعیلی، بــا 
گرامی داشــت روز جهانــی صنایــع دســتی و هفتــه صنایــع دســتی و 
گفــت: یکــی  کــرد و  تبریــک بــه هنرمنــدان ایــن عرصــه ســخن آغــاز 

از وظایــف اصلــی و اساســنامه ای 
پیشــنهاد  هنــر،  فرهنگســتان 
و  حفــظ  بــرای  سیاســت گذاری 
ملــی  و  بومــی  هنرهــای  اشــاعه 
گروه هــای  اســت. بــا فعال شــدن 
هنــر،  فرهنگســتان  تخصصــی 
از موضوعــات محــوری در  یکــی 
صنایــع  و  ســنتی  هنرهــای  گــروه 
فــرش  بــه  ویــژه  توجــه  دســتی، 
سلســله  تــدارک  و  دســتباف 
شــناخت  بــرای  برنامه هایــی 
در  آن  خــاص  جایــگاه  و  هویــت 
کشــورمان  یــخ، فرهنــگ و هنــر  تار

اســت.

او ســپس بــه خاســتگاه فــرش در 
کــرد:  و عنــوان  پرداخــت  جهــان 
مســتحضرید  کــه  همان طــور 
کشــورمان یکــی از خاســتگاه های 
اصلــی فــرش دســتباف در جهــان 
اســت. ایــن هنــر فاخــر و ظریــف، 
گــون از جملــه  گونا از جنبه هــای 
و  فرهنگــی  زیبایی شناســی، 
اقتصــادی حائــز اهمیت و بررســی 

اســت. فــرش دســتباف، در مقــام عمومی تریــن و مردمی تریــن هنــر، 
ک  بــا تنــوع رنگ هــا، طرح هــا و نقش هــا، جلوه گاهــی از ذوق و ادرا
یــخ  زیبایی شناســی و فنــون و مهــارت هنرمنــد ایرانــی در طــول تار
بــوده اســت. تاروپــود فــرش بــا تاروپــود زندگــی مــردم مــا عجیــن شــده 
کــه در آن  کمتــر خانــه ایرانــی را می توانســتیم بیابیــم  گذشــته  و در 

فــرش یافــت نمی شــد.

بــه فرهنــگ فــرش و نگاهــی  سرپرســت فرهنگســتان هنــر ســپس 
کشــور مــا فــرش  گفــت: در  کــه در ایــن بــاره وجــود دارد پرداخــت و 
زیرانــدازی  و  کاال  دســتباف 
یــک  بلکــه  نیســت،  ســاده 
معناســت؛  تمــام  بــه  فرهنــگ 
فرهنــگ  تصویــری،  فرهنــگ 
نوشــتاری، فرهنــگ اســطوره ای، 
اســتعاره ها. و  نمادهــا  فرهنــگ 

از  بســیاری  بــا  دســتباف  فــرش 
گرفتــه  هنرهــا، از معمــاری و شــعر 
دســتی،  صنایــع  و  نقاشــی  تــا 
ایرانــی  فــرش  و  خــورده  پیونــد 
و  آیین هــا  بــا  همــراه  همــواره 
کــه  ســنت هایی ارزشــمند اســت 
حراســت اند. و  حفــظ  شایســته 

کــرد:  او در همیــن زمینــه عنــوان 
ســازگارترین  دســتباف  فــرش 
اســت  یســت  محیط ز بــا  هنــر 
آالیندگــی  کمتریــن  دارای  و 
صنعتــی اســت. فــرش دســتباف 
از نظــر اقتصــادی هــم، اهمیــت 
و جایگاهــی ویــژه دارد. در حــال 
حاضــر میلیون هــا نفــر به صــورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم در تولیــد 
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فعالیت انــد. مشــغول  فــرش  تجــارت  و 

کشــور از طریــق هنــر  علیرضــا اســماعیلی ســپس بــه توانمندســازی 
ــن  کمتری ــا  ــوان ب ــر می ت ــن هن ــا ای ــه داد: ب ــت و ادام ــی پرداخ فرش باف
کــرد و ایــن،  کشــور ایجــاد  هزینــه بیشــترین اشــتغال را در سرتاســر 
مصــداق بــارز نــگاه بــه توانایی هــای داخلــی و اقتصــاد مقاومتــی در 
ســال جهــش تولیــد اســت. فــرش دســتباف پشــتوانه مالــی خانــواده 

ایرانــی بــوده اســت.

گفــت:  و  کــرد  اشــاره  حــوزه  ایــن  در  تکمیلــی  تحصیــالت  بــه  او 
خوشــبختانه امــروزه در بخــش آمــوزش و تحصیالت دانشــگاهی هم 
کارشناسی ارشد  کارشناسی و  شمار فراوانی از جوانان ما در مقاطع 
ــه إن شــاءاهلل  ک ــد  ــرش مشــغول تحصیل ان ــا ف در رشــته های مرتبــط ب
ایــن نســل جدیــِد تحصیل کــرده بتوانــد بــا اســتفاده از اندوخته هــای 
کــه همخوانــی  گذشــته، در ارائــه طرح هــا و نقش هــای جدیــد فــرش، 
ــد و  کن ــک  کم ــد،  ــته باش ــروزی داش ــی ام ــگ زندگ ــا فرهن ــتری ب بیش

باعــث به روزشــدن و رونــق بیشــتر ایــن هنــر فاخــر شــود.

گــروه هنرهای  سرپرســت فرهنگســتان هنــر در پایــان ســخنان خود از 
ســنتی و صنایــع دســتی فرهنگســتان هنــر بــه ســبب طــرح موضــوع 
بخــش  در  یــداد  رو ایــن  حامیــان  همچنیــن  همایــش،  برگــزاری  و 
کــرد. خصوصــی، بــه ســبب همراهــی و حمایتشــان تقدیــر و تشــکر 

فرش بازتاب عرش و جهان مینویی است
گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی  حســن بلخــاری، رئیــس 
گرامی داشــت تقــارن  فرهنگســتان هنــر، در ابتــدای ســخنان خــود بــا 
گــر  گفــت: ا روز صنایــع دســتی و روز فرهنــگ پهلوانــی و زورخانــه ای 
در حــوزه هنرهــای اســالمی، خوش نویســی را، بــه دلیــل نــگارش قــرآن 
کریــم، اشــرف هنرهــا بدانیــم، در صنایــع دســتی ایــران هــم فــرش، 

یخــی  هنــر اشــرف و اتــّم اســت. فــرش پازیریــک بیانگــر قدمــت تار
و هنــری ملــت ایــران اســت و حقیقتــًا صنعــت فــرش، جایگاهــی 

برجســته در فرهنــگ هنــری مــا دارد.

ــزد  ــرش ن ــت: »ف گف ــتان  ــران باس ــرش در ای ــت ف ــه اهمی ــاره ب ــا اش او ب
ایرانیــان باســتان جایگاهــی مهــم داشــت؛ زیــرا در ایــران باســتان 
ــوده اســت؛  ــی از جهــان الهــوت و ملکــوت ب جهــان ناســوت، بازتاب
بــه تعبیــری دیگــر جهــان فرودیــن آیینــه ای از جهــان فرادیــن بــوده 

اســت.«

ــوی  ــان مین ــاب جه ــرش و بازت ــاب ع ــرش بازت ــه داد: ف ــاری ادام بلخ
اســت، بــه همیــن دلیــل ایرانیــان بایــد آن را در خانــه خــود و زیــر پــای 
خــود می دیده انــد تــا همــواره بــه یــاد جهــان مینــوی باشــند؛ بنابرایــن 
کشــوری حفــظ می شــود، بــه خاطــر تــالزم آن  گــر هنــر یــا صنعتــی در  ا

ی اســت. بــا زندگــی مــادی و ارجــاع  بــه زندگــی اخــرو

گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی فرهنگســتان هنــر  رئیــس 
کــه از خــارج زبــان  کریــم 33 واژه ُعجمــه )لفظــی  گفــت: در قــرآن 
کلمــات »دیــن« یــا »فــردوس« از  یــم؛ مثــاًل  عربــی آمــده باشــد( دار
کــه معــرب پردیــس  زبــان فارســی بــه عربــی راه یافتــه اســت. فــردوس 
و  بــود  ســاخته  کــوروش  کــه  بــوده  باغ هایــی  اســت،  )پارادایــس( 

دارد. بهشــت  معنــای 

و  آمــده  هــم  قــرآن  در  و  اســت  عربــی  کلمــه ای  »فــرش«  گفــت:  او 
پــای خــود  زیــر  ایرانــی  انســان  و  اســت  گســتردنی  امــر  بــه معنــای 
کنــون از زمیــن بــه دیــوار منتقــل شــده  می گســترانیده اســت، امــا ا

اســت.

کــرد: البتــه متأســفانه ظــرف  او در ادامــه ســخنان خــود خاطرنشــان 
گذشــته، َســروری و اســتادی مان را در صنعــت فــرش  60ــــ70 ســال 
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ــم برپایــی همایش هایــی ماننــد  ی ــم. امیدوار جهــان از دســت داده ای
»فــرش، ســّنت، هنــر« در احیــای ایــن جایــگاه بکوشــد.

گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی فرهنگســتان هنــر  رئیــس 
ــا هنرهــای  ــده ب ــه ارتبــاط ظهــور ای ــی ســخنان خــود ب در بخــش پایان
گفــت: عبــارت »صنایــع دســتی« ارتباطــی بــا  کــرد و  صناعــی اشــاره 

ــدارد. ــوژی ن ــای تکنول ــه معن ــت ب صنع

کــرد حمایــت دولــت  ــراز امیــدواری  بلخــاری در پایــان ســخنانش اب
در  هنــر  ایــن  بیشــتر  حضــور  موجــب  دســتباف  و  ســنتی  فــرش  از 

شــود. خانه هــا 

و  چیســتی  نظــری،  مبانــی  رویــداد،  ایــن  در  بررســی  اولویــت   
اســت دســتباف  فــرش  هستی شــناختِی 

در  هــم  هنــر«  ســّنت،  »فــرش،  یــداد  رو علمــی  دبیــر  ژولــه،  تــورج 
یــداد  رو ایــن  عنــوان  انتخــاب  در  گفــت:  خــود  ســخنان  ابتــدای 
بــه  کــه  بــود  ایــن  هدفمــان  و  داشــتیم  خاصــی  حساســیت های 
کــه نیــاز امــروز هویــت فــرش دســتباف ایــران  مــواردی توجــه شــود 
کارشناســان معتقدنــد هویــت فــرش دســتباف ایرانــی در  اســت. 

گــرو ســّنت و هنــر اســت.

کــه هویــت فــرش دســتباف  گفــت: هــدف اصلــی مــا ایــن اســت  او 
کنیــم؛ چــون بخشــی  ــادآوری بحث هــا و ســاختارش پررنــگ  ــا ی را ب
عظیــم از اقتصــاد هنــر فــرش ایرانــی مدیــون نــگاه هنری و ســّنت های 
ــز )در ســه بخــش  ــداد نی ی ــه ایــن موضــوع در فراخــوان رو آن اســت. ب

علمــی، نمایشــگاهی، فیلــم( توجــه شــده اســت.

از  قــرن  یــک  حــدود  چیــزی  فــرش  دانــش  در  مــا  داد:  ادامــه  ژولــه 
دنیــای غــرب عقبیــم. آلمانی زبان هــا پرچمــدار پیشــرفت در ایــن 

کــه  کشــور مــا هــم حــدود دو دهــه اســت  زمینــه بوده انــد؛ البتــه در 
نظــام آموزشــی مــا بــه مقولــه علمــی فــرش وارد شــده اســت. االن هــم 
حــدود 6 ســال از طــرح مقطــع دکتــری فــرش در نظــام آمــوزش عالــی 

می گــذرد.

کــرد: جنــس شــناخت  یــداد »فــرش، ســّنت، هنــر« اذعــان  دبیــر رو
ایــن  ایــران و در  مــا در  امــا  بــوده اســت،  مــادی  فــرش  از  غربی هــا 
هستی شــناختی  و  چیســتی  نظــری،  مبانــی  دنبــال  بــه  یــداد،  رو

فرشــیم.

کــه امــروز بــا عنــوان تابلوفــرش شــناخته  گفــت: تصویربافــی مــا  ژولــه 
یــداد و در نمایشــگاه  کــه در ایــن رو می شــود، موضوعــی دیگــر اســت 
شــد.  خواهــد  پرداختــه  آن  بــه  تصویــری  و  ســنتی  گره بافت هــای 
ــا  کــه در طــی یــک قــرن اخیــر ب در بخــش ســوم نیــز همــه فیلم هایــی 
ــا نظــارت علیرضــا قاســم خان،  موضــوع فــرش تولیــد شــده اســت، ب

دبیــر علمــی ایــن بخــش، نقــد و بررســی خواهنــد شــد.

ایــران،  فــرش  اشــتغال زایی  در  مطــرح  آمارهــای  بــه  اشــاره  بــا  او 
یــداد قــرار اســت منتشــر  کــه از ایــن رو کــرد: هیــچ مــوردی  خاطرنشــان 
کــه پیرامــون ایــن  شــود، ارتباطــی بــه فــرش ماشــینی نــدارد و آمــاری 
آمارهــای  و  اســت  دســتباف  فــرش  دربــاره  شــد،  مطــرح  موضــوع 
جایگاه هــای  و   ســطوح  در  نفــر،  میلیــون   8 تــا   5 بیــن  غیررســمی 

مختلــف در ایــن حــوزه، متغیــر اســت.

گــر امــکان  گفــت: ا کرونــا  او در پایــان بــا اشــاره بــه شــیوع ویــروس 
یــداد »فــرش، ســّنت، هنــر« به صــورت حضــوری نباشــد،  برگــزاری رو

یــداد به صــورت مجــازی برگــزار خواهــد شــد. ایــن رو

ایــن نشســت خبــری بــا پرســش شــرکت کنندگان و پاســخ ســخنرانان 
بــه کار خــود پایــان داد.
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معرفی گنجینه 
آثار تجسمی فرهنگستان هنر

گنجینــه آثــار تجســمی فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران، 
کشــور اســت  مجموعــه ای غنــی از آثــار هنرمنــدان برجســته معاصــر 
ــه انجــام رســیده اســت. ایــن مجموعــه  ــرًا ســامان دهی آن ب ــه اخی ک
کــه  اســت  پیش کســوت  نقاشــان  از  گران ســنگ  آثــاری  شــامل 
گــردآوری آن پرداختــه  فرهنگســتان هنــر از ابتــدای تأســیس خــود بــه 
گنجینــه همچنیــن بخشــی از ســند تصویــری تجســمی  اســت. ایــن 
کشــور محســوب می شــود و آثــاری ارزشــمند، به ویــژه از هنرمنــدان 
کشــور، ماننــد عربشــاهی، قندریــز و... را  دهه هــای 1330 تــا 1350 

در خــود جــای داده اســت.

ــار هنرمنــدان خــود،  ــا جمــع آوری آث کشــورهای جهــان ب بســیاری از 
ضمــن ایجــاد پشــتوانه و ظرفیت هــای عظیــم مالــی، پژوهش هایــی 
گســترده در زمینــه شــناخت آثــار و مکاتــب هنــری و هنرمنــدان خــود 
بــه انجــام می رســانند. متأســفانه بســیاری از آثــار هنرمنــدان ایرانــی 
امــر  ایــن  و  شــده  خــارج  کشــور  از  یخــی،  تار مختلــف  اعصــار  در 
موجــب شــده تــا بســیاری از هنرمنــدان به درســتی شــناخته  نشــوند؛ 
گنجینــه هنرهــای تجســمی فرهنگســتان هنــر می توانــد  بنابرایــن 
اســتفاده  مــورد  کــه  باشــد  کشــور  پژوهشــی  غنــی  منابــع  از  یکــی 

پژوهشــگران ایــن حــوزه قــرار می گیــرد. 

گــروه تخصصــی هنرهــای تجســمی فرهنگســتان  از جملــه اهــداف 
هنــر در ایــن ســال ها، پژوهــش در آثــار شــاخص هنرمنــدان ایرانــی و 
کار را بــرای  گنجینه هــا  ارائــه آن بــه نســل های نــو اســت. وجــود ایــن 
کــرده اســت و می تــوان قدم هایــی شایســته و  ایــن هــدف تســهیل 

ــزرگ در ایــن راه برداشــت. ب

ــاری از بهمــن محصــص، محســن  ــر آث گنجینــه فرهنگســتان هن در 
ســیاوش  محصــص،  اردشــیر  محجوبــی،  حســین  وزیری مقــدم، 

صفائیــان،  کبــر  علی ا مافــی،  رضــا  حاجــی زاده،  قاســم  کســرایی، 
کامــران،  کــو(، طلیعــه  جــالل شــباهنگی، محمدعلــی شــیوایی )کا
احمــد  نامــی،  غالمحســین  روح بخــش،  جعفــر  پیــالرام،  فرامــرز 
حبیــب اهلل  محجوبــی،  حســین  حمیــدی،  جــواد  اســفندیاری، 
عربشــاهی،  مســعود  چلیپــا،  کاظــم  پلنگــی،  ناصــر  صادقــی، 

اســت. موجــود  و...  شیشــه گران  کــوروش  جبــاری،  صداقــت 

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  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 

کنــد. برگــزار  عالقه منــدان  بــرای  نمایشــگاه هایی  هرســاله 

ایــن  معرفــی  هــدف  بــا  هنــر  فرهنگســتان  نیــز  حاضــر  حــال  در 
مجموعــه بــه هنرمنــدان و پژوهشــگران و هنردوســتان، بنــا دارد ایــن 
کــه  یــج در وب گاه فرهنگســتان هنــر بــه نمایــش بگــذارد  آثــار را به تدر
گزیــده آثــار منتشــر  کنــون بخشــی از آن بــه همــراه معرفــی هنرمنــد و  تا

ــت.  ــده اس ش

از ایــن پــس در هــر شــماره از نشــریه ســفیر هنــر بــه معرفــی بخشــی از 
ایــن آثــار خواهیــم پرداخــت.

جنبــش   آثــار  منتخــب  و  هنرمنــدان  معرفــی  بــه  شــماره  ایــن  در 
یم. »ســقاخانه«پرداخته ا
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مکتب سقاخانه؛ جنبشی ملی
مهدی حسینی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر

یــخ  کــه در تار مکتــب ســقاخانه از جنبش هــای بحث انگیــزی اســت 
نقاشــی معاصــر ایــران مطــرح بــوده و عمده تریــن نگاه هــا را متوجــه 
کــرده اســت. هنرمنــدان مکتــب ســقاخانه بــا عطــف بــه منابــع  خــود 
غنــی فرهنــگ تصویــری مذهبــی و بهره گیــری از نمادهــا و عناصــر 
فرهنــگ شــیعی در ســقاخانه ها،  کتاب هــای ادعیــه و طلســمات،  
یکــرد بــه بیــان نویــن تصویــری )مدرنیســم( فراهــم  جهانــی را بــا رو

کمتــر بــه تجربــه و نظــاره درآمــده بــود.  آوردنــد  کــه تــا آن زمــان 
کار  کــه در ســال 1339 آغــاز بــه  ســهم دانشــکده هنرهــای تزیینــی 
برنامــه  اســت.  آشــکار  کامــاًل  جریــان،  ایــن  شــکل گیری  در  کــرد،  
آموزشــی دانشــکده هنرهــای تزیینــی بــر اســاس ارزش هــای فرهنــگ 
ملــی،  اقلیمــی و ســنتی،  تدویــن شــده بــود و پــس از تصویــب وزارت 

ــود.  ــه اجــرا درآمــده ب فرهنــگ وقــت، ب
برنامــه آموزشــی دانشــکده هنرهــای تزیینــی، هــم تجربــه »مدرســه 
کــه از ســوی حســین طاهــرزاده بهــزاد،  در دوره  صنایــع قدیمــه« را 
ــود و تــالش  ــرای احیــای هنرهــای ملــی فراهــم آمــده ب پهلــوی اول، ب
داشــت تــا هنرهایــی چــون نگارگــری،  تذهیــب، گچ بــری،  خاتــم، 
کنــد و بــه شــیوه ســنتی  کاربنــدی را احیــا  منبــت،  گــره چینــی و 
ــه و برنامــه  ــان آمــوزش دهــد، پشــت ســر داشــت و هــم تجرب ــه جوان ب

پایــی بــود. کــه صرفــاً  ارو آموزشــی دانشــکده هنرهــای زیبــا را 
یکــرد صرفــًا ســنتی  برنامــه آموزشــی دانشــکده هنرهــای تزیینــی نــه رو
ــرزاده  ــه« طاه ــع قدیم ــه صنای ــان »مدرس ــل زم ــه عام ــه ب ــدون توج و ب
پایــی(  کادمیــك )ارو ــه محتــوای درســی آ بهــزاد را دنبــال می کــرد و ن
ی باســمه  کارگاه هــای ســال های نخســت، بــا طراحــی از رو کــه در 
ــداز« آغــاز می شــد.  ــا »دیســك ان ــوس« و »ســر اســب پارتنــون« و ی »ون
حــال  و  گذشــته  میــان  تــا  بــود  ایــن  بــر  تــالش  دانشــکده  ایــن  در 
ــالن  ــا فارغ التحصی ــب آنه ــه اغل ــان )ک ــد و جوان ــل آی ــی حاص ارتباط
بــا  باشــند  قــادر  بودنــد(  کشــور  زیبــای  هنرهــای  هنرســتان های 

یکــرد بــه فرهنــگ ملــی )نقش مایه هــا،   توجــه بــه عامــل زمــان و رو
کاشــی،  نقــوش قالــی،  گلیــم، جاجیــم  ی ســفال و  طراحی هــای رو
و تزیینــات معمــاری( مســائل مربــوط بــه طراحــی،  فضــا، عملکــرد و 
انطبــاق طــرح و فــرم و عملکــرد را بیاموزنــد و شــکل هایی تــازه بــرای 
پروژه هــا فراهــم آورنــد. در حقیقــت برنامه هــای آموزشــی دانشــکده 
یکــرد صرفــاً  ســنتی »مدرســه  هنرهــای تزیینــی ســنتزی بــود در برابــر رو
پایــی( دانشــکده هنرهــای  کادمیکــی )ارو صنایــع قدیمــه« و برنامــه آ

ــران.  ــگاه ته ــای دانش زیب
و  برنامــه  بــه  توجــه  بــا  نیــز  دانشــکده  ایــن  برنامه ریــزان  و  اســتادان 
دانشــکده  ایــن  مدرســان  جمــع  بــه  آن،  آموزشــی  سیاســت های 
ــده  کار ش ــه  ــوت ب ــای آن دع ــبرد فعالیت ه ــرای پیش ــا ب ــته،  و ی پیوس
کبــر تجویــدی، عیســی بهنــام،  محمــد  ا بودنــد؛ کســانی همچــون 
بیــژن  جوادی پــور،  محمــود  کیــا،   صــادق  بهــروزان،   اســد  مقــدم، 

. و...  امامــی  کریــم  کاظمــی،  هوشــنگ  صفــاری،  
برنامــه  برخــالف  تزیینــی،   زیبــای  هنرهــای  دانشــکده  برنامــه 
ارزش هــای فرهنــگ خــودی  بــه  بیشــتر  زیبــا،   دانشــکده هنرهــای 
بــه  توجــه  بــا  و  دانشــکده  ایــن  در  ایــن،  بــر  افــزون  می کــرد.  توجــه 
سیاســت های آموزشــی و برنامــه درســی آن، دانشــجویانی مشــغول 
نهایتــاً  در شــکل گیری مکتــب ســقاخانه  کــه  بودنــد  بــه تحصیــل 
ســهیم شــدند؛ افــرادی ماننــد منصــور قندریــز، حســین زنــده رودی،  

عربشــاهی.1 مســعود  و  تبریــزی  صــادق  پیــالرام،  فرامــرز 

1.دیگرهنرمنداناینمكتبازدانشجویانایندانشكدهبهشمارنمیآیند:
-پرویزتناولیدرایتالیاتحصیلكردهبود.

-ژازهطباطبایــیفارغالتحصیــلدانشــكدههنرهــایدراماتیــكومؤســسگالــری
هنــرجدیــدبــود.

-ناصــراویســیدیپلماتــیبــودكــهنقاشــیمیكــردوازاعضــایبرجســتهوزارت
امورخارجــهبــود.
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جوانــان  ایــن  میــان  مشــترك  حســی  گفــت  می تــوان  حقیقــت  در 
گذشــته  کــه بــا  کوشــش می کردنــد شــیوه ای بیابنــد  کــه  وجــود داشــت 
فرهنگــی پیونــد داشــته باشــد و در عیــن حــال منطبــق بــا دنیــای 

متحــول معاصــر )مدرنیســم( باشــد. 
مــرگ زودهنــگام منصــور قندریــز در ســال 1344، ادامــه و اســتمرار 
ی را متوقــف ســاخت،  ولــی دیگــر هم نســل های او نــوع  فعالیــت و
کــه  کردنــد و بــه نتایجــی درخشــان  نــگاه و ذهنیــت قندریــز را دنبــال 
نهایتــًا بــه مکتــب ســقاخانه فرجامیــد، دســت یافتنــد. در حقیقــت 
کــه افــزون بــر  منصــور قندریــز مغــز متفکــر ایــن جمــع بــود. او بــود 
و  اندیشــه  و  می نوشــت  می کــرد،  مطلــب  بحــث  هنــری،  آفرینــش 
ــز  ــا دیگــران در میــان می گذاشــت. منصــور قندری ذهنیــت خــود را ب
در نوشــته های خــود از بازگشــت بــه خویشــتن یــا بــه لفــظ خــود از 
گذشــته  فرهنگــی  میــراث  بــه  و  می بــرد  نــام  خــود«  بــه  »بازگشــتن 
مــرگ  از  قبــل  مــاه  شــش  تقریبــًا  کــه  مطلبــی  در  او  می نهــاد.  ارج 

کــرد، چنیــن می نویســد: منتشــر  غیرمنتظــره اش 
»چهره هــای پــدر و مــادر، دوســت و دشــمن، همســایه، آشــنا و ناآشــنا 
در برابــر  ]هنرمنــد[ ظاهــر می شــوند و از نظــر او بــدون تصــادم و برخــورد 
بــا ایــن چهره هــا بازگشــتن بــه خــود امکان پذیــر نیســت. بایــد ایــن 
گــردد. در چنیــن  چهره هــا را شــناخت تــا امــکان خودشناســی میســر 
موقعیتــی، نقــاش در آن ســوی خــود قــرار می گیــرد و “من بــودن” را 
کــه بــرای  کــه ایــده آل اوســت، در “همه بــودن” می بینــد و درمی یابــد 
خودشناســی چــاره ای جــز شــناختن دیگــران نیســت. ارتبــاط نقــاش 
بــا اجتمــاع نیــز از همین جاســت؛ زیــرا نقــاش بــا مــردم، قــوم و قبیلــه و 
گام بــر خــاك نهــاده  نــژاد خــود، پیوندهــای خونــی و ارثــی دارد. بــا آنهــا 
اســت و در میــان آنهــا می میــرد و بــه همیــن دلیــل نقــاش بــا رفتــن بــه 
ــان  ــناختن زب ــا ش ــت؛ ب ــه اس ــود رفت ــوی خ ــه س ــع ب ــا در واق ــوی آنه س
آنهــا، خــود را شــناخته اســت. نقــاش بــه وســیله ایــن منطــق هنــری 
از محسوســات ذهنــی خــود مایــه می گیــرد و بــه وســیله آن “نظریــه 
ایــن راه آن قــدر پیــش  ارائــه می دهــد و حتــی در  را  بصــری” خــود 
یســتن دســت می یابــد.  ز بــرای  بــه منطــق درخشــانی  کــه  مــی رود 
گشــوده می شــود و او بیش ازپیــش زندگــی را بــا  یچه هــا یك یــك  در
نیــرو و قــدرت بیشــتری می بینــد و هســتی خــود و طبیعــت را زندگــی 
می کنــد. بــرای دســت یافتن بــه جوهــر و حقیقــت زندگــی و عالــم، و 
کشــف بهتــر “مــِن درونــی” خــود، چهــره خــود را در آیینه هــای  بــرای 
گوشــه ها و ابعــاد مختلــف می بینــد. در بی کرانگــی  مختلــف و از 
تخیــل، در واقعیــت اشــیا، در مذهــب و اســاطیر و آداب و ســنن، 

فرامرز پیارام،  150×150 سانتی متر، رنگ های پایه آب روی بوم

منصور قندریز،  90×120 سانتی متر، رنگ روغن روی گونی
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بــه  مرحله به مرحلــه  و  می کنــد  مطالعــه  را  خویــش  چهــره  خطــوط 
آن چنــان  خودشناســی  عطــش  می شــود.  نزدیــك  “خودشناســی” 
کــه او بیش ازپیــش دســت بــه تــالش  او را حریــص و مولــع می کنــد 
ــا در وجــودی واحــد فراهــم  ــزد و ی ــا دوگانگــی از میــان برخی ــد ت می زن

آیــد.«2

نهضــت و یــا بهتــر بگویم مکتب ســقاخانه، دقیقــًا در چنین فضایی 
کــه اندیشــمندان، هنرمنــدان و نویســندگان  گرفــت؛ زمانــی  شــکل 
یکــرد بــه ارزش هــای فرهنــگ  دنیــای ســوم بــه نوعــی خودبــاوری و رو
کردنــد تــا در مقابــل هجــوم بی امــان  ی آوردنــد و تــالش  ســنتی رو

غــرب بایســتند.

ــون  ــه ســرزمین اجــدادی4 را ســرود. فرانــس فان امــه ســزار3 بازگشــت ب
ی زمیــن5 را نگاشــت و ادوارد ســعید )هرچنــد بــا تأخیر(  دوزخیــان رو
کــه بــه احتمال فــراوان،  کــرد. درســت اســت  شرق شناســی6 را منتشــر 
بســیاری از هنرمنــدان ســقاخانه، به طــور مســتقیم بــا آثــار ایــن دســته 
از اندیشــمندان جهــان ســوم، در آن ایــام آشــنا نبودنــد و یــا آثــار آنــان 
بــه فارســی ترجمــه  در زمــان شــکل گیری مکتــب ســقاخانه هنــوز 
یــك هــگل7  نشــده بــود، ولــی روح زمانــه یــا بــه تعبیــر مشــهور فردر
کــم بــود و بی توجهــی  »روح دوران«8 در َجــو فرهنگــی جهــان ســوم حا
نســبت بــه آن از ســوی هنرمنــد اجتناب ناپذیــر می نمــود؛ موضوعــی 
ــه آن  ــه آن ایمــان داشــتند و ب ــدگان مکتــب ســقاخانه ب کــه پدیدآورن

کردنــد. عمــل 

وجــود  متفــاوت  روایت هــای  ســقاخانه  جنبــش  ســرآغاز  دربــاره 
دارد، ولــی شــاید نخســتین بارقــه آن در ســال تحصیلــی 1339 در 
بــه  کــه  یــان  گریگور بــود. مارکــو  تهــران  هنرســتان هنرهــای زیبــای 
تــا   1337 ســال های  بیــن  داشــت،  توجــه  ایــران  ســنتی  فرهنــگ 
یــس چاپ هــای  1339 در هنرســتان هنرهــای زیبــای تهــران، بــه تدر
پایانــی  ســال  کــه  زنــده رودی  حســین  داشــت.  اشــتغال  دســتی 

2.منصــورقندریــز،)بهــار1370(،»مشــكلهنرمنــدومخاطــب«،گــردون،شــماره
.41

3. Aimé Césaire (1913-2008)
4. Notebook of Return to the Native Land (1947)
5.The Wretched of the Earth (1961)
6. Orientalism (1978)
7. Georg Wilham Friedrich Hegel (1770-1831)
8. Zeitgeist

ناصر اویسی،  95×136 سانتی متر، رنگ روغن روی بوم

صادق تبریزی،  100×100 سانتی متر، رنگ روغن روی بوم
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مسعود عربشاهی،  68×90 سانتی متر، رنگ روغن روی کاغذحسین زنده رودی،  55×76 سانتی متر، سیلک اسکرین روی مقوا

تحصیــالت خــود را در ایــن هنرســتان می گذرانــد، بــا اســتفاده از 
کارگاه چــاپ  در  لینولئــوم(  ی  رو )کنــده کاری   Lino-cut تکنیــك 
یــان، اثــری بــه انجــام رســاند. زنــده رودی در ایــن پــرده  گریگور مارکــو 
صحــرای  قهوه خانــه ای،  نقاشــان  مذهبــی  موضوع هــای  از  متأثــر 
کربــال و شــهادت امــام حســین)ع( و عصــر عاشــورا را مصــور ســاخته 
ترجیع بنــد  پــرده،  ایــن  از  بخشــی  در  زنــده رودی  حســین  بــود. 
کتیبــه،  به صــورت  آویزهــای تکیه هــا  کــه در  را  کاشــانی  محتشــم 
کــرده  کنــده کاری  درمی آیــد،  نمایــش  بــه  و  می شــود  ســوزن دوزی 
کــه عالــم  کیســت  »ایــن حســین  بــود:  ایــن  از اشــعار،  بــود. یکــی 
ایــن مصــرع،  بــا آوردن  زنــده رودی  همــه دیوانــه اوســت«. حســین 
هــم  و  بــود  رســانده  مــدد  پــرده  تصویــری  مفاهیــم  القــای  بــه  هــم 
به صــورت غیرمســتقیم شــهرت و محبوبیــت خــود را در ســطح ملــی 
پــرده )کــه  ایــن  بــود. در حقیقــت  کــرده  و بین المللــی پیشــگویی 
محــل نگهــداری فعلــی اش نامشــخص اســت( ســرآغاز جنبشــی 
امامــی در دهــه 1340  کریــم  و به درســتی، توســط  کــه ســپس  بــود 
جهــت  در  تــازه  حرکتــی  و  شــد  نام گــذاری  »ســقاخانه«  شمســی، 
کــرد. نقاشــان  نــو، ایجــاد  از مضامیــن ســنتی در قالبــی  اســتفاده 
مکتــب ســقاخانه همچــون منصــور قندریــز، حســین زنــده رودی، 
یســی،  پرویــز تناولــی، فرامــرز پیــالرام، مســعود عربشــاهی، ناصــر او

کــه  ژازه طباطبایــی، صــادق تبریــزی در ســومین دوســاالنه9 تهــران، 
کشــور آن را در فروردیــن و اردیبهشــت  دانشــکده هنرهــای زیبــای 
کــرد، درخششــی چشــم گیر داشــتند و  کاخ ابیــض برگــزار  1341 در 

جوایــزی متعــدد از آن خــود ســاختند.

گنحینــه فرهنگســتان هنــر آثــاری از بعضــی هنرمنــدان  در مجموعــه 
جنبــش ســقاخانه بدیــن قــرار محفــوظ اســت:

- منصور قندریز / 2 اثر

- حسین زنده رودی / 7 اثر

- فرامرز پیالرام / 1 اثر

- مسعود عربشاهی / 9 اثر

یسی / 1 اثر - ناصر او

- صادق تبریزی / 3 اثر

9. Biennale
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 مجموعه آثار شاهنامه نگاری 
محمدعلی رجبی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر

فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران بــر اســاس وظیفــه اصلــی خــود، یعنــی پژوهــش راه هــای احیــای هنرهــای اصیــل اســالمی ایرانــی 
کمــک بــه رونــق ایــن هنرهــا، همچنیــن بررســی موانــع رشــد هنــری و اقتصــادی آنهــا، اقدامــی نمادیــن بــرای تهیــه شــاهنامه ای مصــور بــه  و 
یخــی ابوالقاســم فردوســی، شــاعر و حکیــم  ــرد. انتخــاب شــاهنامه می توانســت پاسداشــت زحمــت تار ک ــر معاصــر  دســت اســتادان نگارگ
یکــرد جدیــد هنرمنــدان معاصــر نســبت بــه ایــن اثــر  بــزرگ ایرانــی و شــیعی، در نظــام جمهــوری اســالمی ایــران تلقــی شــود و از طرفــی نیــز رو

جــاودان پارســی را نمایــان ســازد.
ــان و ادبیــات فارســی( صحنه هایــی از  ــه ایــن منظــور شــورایی از هنرمنــدان و ادیبــان تشــکیل و مقــرر شــد آقــای دکتــر خاتمــی )اســتاد زب ب
شــاهنامه را انتخــاب کننــد و در صــورت لــزوم، توجیــه و تفســیرهای هنــری را نیــز بــه نگارگــران مدعــو بیاموزنــد تــا ایشــان بــا معرفــت و شــناختی 
کــه در اشــعار خــود بــه آن اشــاره  بیشــتر، آثــار خــود را بــه منصــه ظهــور رســانند. همچنیــن بنــا شــد بــا توجــه بــه رنــج سی ســاله فردوســی، 
کــه بعضــی از اســتادان دو و بعضــی نیــز یــک اثــر را بــه انجــام رســانند. موضوعــات بیــن  کــرده اســت، تعــداد 30 اثــر تهیــه شــود. بدیــن شــکل 

هنرمنــدان تقســیم شــد و هــر یــک از ایشــان آثــار خــود را انجــام و تحویــل دادنــد.
یخــی دارای یکدســتی و هماهنگــی  کــه شــاهنامه های مصــور قدیمــی بــه ســبب شــیوه و ســبک خــاص رایــج در هــر دوره تار شــایان ذکــر اســت 
گونا گونــی ســبک ها و شــیوه های اجرایــی نگارگــران معاصــر، شــاهد ایــن نــوع یکدســتی و  تصویــری اســت، امــا در عصــر حاضــر بــا توجــه بــه 
کــه مبّیــن  هماهنگــی در مصورســازی شــاهنامه نیســتیم. شــاید در صــورت چــاپ و انتشــار ایــن آثــار، نشــانی از تحــوالت جدیــد یافــت شــود 
کــه بــه هنرمنــدان اعــالم شــد، هماهنگــی مضامیــن  درراه بــودن حرکتــی ســخت پــس از فترتــی چندســاله باشــد. از تصمیمــات ویــژه ای 

کار خطیــر، به جــز بــرای چنــد اثــر، شــکل اجرایــی نیافــت. ارائه شــده بــا مســائل روز و جهــان معاصــر بــود؛ البتــه ایــن 
کــه در نــوع خــود بســیار قابــل تقدیــر اســت، می تــوان تحولــی در مدیریــت یــک کار گروهــی هنــری در زمینــه  در مجمــوع ایــن حرکــت فرهنگــی را 

هنــر نگارگــری در دوره معاصــر دانســت و امیــد اســت ضمــن چــاپ و انتشــار ایــن آثــار نفیــس، امــکان مجــدد چنیــن برنامــه ای فراهم شــود.
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گــواش و آبرنــگ  جلیــل جــوکار، کشــتن ارجاســب بــه دســت اســفندیار، 40×60 ســانتی متر، 
روی مقــوا

خشایار قاضی زاده، داستان سیاوش، 40×60 سانتی متر، گواش و آبرنگ روی مقوا

ِکشــتی اهــل بیــت و حضــرت پیامبــر)ص( و امیرالمؤمنیــن، 40×60  محمد علــی رجبــی، 
گــواش و آبرنــگ روی مقــوا ســانتی متر، 

پرویز حاصلی، هفت خوان اسفندیار، 40×60 سانتی متر، گواش و آبرنگ روی مقوا
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مهین افشان پور، گذشتن سیاوش از آتش، 40×60 سانتی متر، گواش و آبرنگ روی مقوا

علی اصغر تجویدی، نوروز، 40×60 سانتی متر، گواش و آبرنگ روی مقوا

ک پدرش را، 40×60 سانتی متر، گواش و آبرنگ روی مقوا امیر طهماسبی، کشتن ضحا

گــواش و آبرنــگ   مجیــد مهــرگان، خــوان ســوم و چهــارم شــاهنامه، 40×50 ســانتی متر، 
روی مقــوا
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اکبر مصری پور، تولد رستم، 40×60 سانتی متر، گواش و آبرنگ روی مقوا
گــواش و  محمد باقــر آقا میــری، شکســت دیــو بــه دســت طهمــورث، 40×60 ســانتی متر، 

آبرنــگ روی مقــوا

مهــرداد صــدری، در جــام نگریســتن کیخســرو بــه هنــگام نــوروز، 40×60 ســانتی متر، گــواش 
و آبرنــگ روی مقــوا

ــواش و  گ ــانتی متر،  ــیمرغ، 40×60 س ــرای س ــتم ب ــری رس گ ــاره  ــتانی، چ کس ــرد تا ــیر مج اردش
آبرنــگ روی مقــوا
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درس هایی که معماری و شهرسازی 
می تواند از دوران کرونا بیاموزد 

سید محمد بهشتی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر  

ــج برایمــان جــدی شــده  ی کــه به تدر کرونایــی چیــزی اســت  اوضــاع 
کثــر  کــه ایــن همه گیــری حدا اســت. اوایــل شــاید تصــور می کردیــم 
ــار  ــه ب ــد و مــی رود؛ خســاراتی ب ظــرف یــک هفتــه مثــل طوفانــی می آی
ــات  ــران ماف ــه جب ــوان ب ــد می ت ــت و بع ــدار نیس ــن پای ــی آورد، ولیک م
گویــا ماجــرا طوالنی تــر اســت.  کــه  کم کــم معلــوم شــد  پرداخــت. بعــد 
کــه یکــی دو ماهــی ســایه ایــن ویــروس بــر  ایــن احتمــال مطــرح شــد 
کــه  کــرد، ولــی ایــن امیــد نیــز محــو شــد؛ چرا ســِر مــا ســنگینی خواهــد 
دیگــر  و  میکروب شــناس 2ها  و  همه گیرشناســی1  متخصصــان 
کــدام نمی تواننــد افقــی روشــن پیــش  متخصص هــای وابســته هیــچ 
کــه مــا بــه ایــن زودی هــا قــرار  کننــد و بــه نظــر می آیــد  ی مــا تصویــر  رو
نیســت از ایــن اوضــاع نجــات یابیــم. تــداوم ایــن اوضــاع بــه ایــن 
کرونــا قــرار اســت همــه شــئون زندگــی مــا را متحــول  کــه  معنــی اســت 

کنــد.

کــه موضــوع  م شــده ایــن اســت 
ّ
کنــون تقریبــًا برایمــان مســل آنچــه ا

ــا به رغــم همــه مشــکالت، دســتاوردی بــزرگ  کرون قرنطینــه و بحــران 
داشــته اســت؛ آن اینکــه »کرونــا مفهــوِم خانــه را بــه مــا بازگردانــده 
ــه  ک ــی آورم  ــاد م ــه ی ــر را ب ــول هایدگ ــن ق ــیار ای ــا بس ــن روزه ــت«. ای اس
تصــور  هــم  واقعــًا  شــده«.  بی خانمــان  معاصــر  »انســان  می گفــت: 
مراتــب  نازل تریــن  بــه  کــه  بــود  دهــه ای  چنــد  خانــه  کــه  می کنــم 
کارکــردی اش تقلیــل یافتــه بــود. مــا از صبــح تــا شــب را خــارج از خانه 
کــه بتوانیــم در آن  ــود  ــه جایــی ب ــم و توقعمــان از خان ســپری می کردی
بخوابیــم. ایــن یعنــی شــأن خانــه بــه خوابــگاه تنــزل یافتــه بــود. خانــه 
ــده  ــا ش ــی م ــج زندگ ــن حوای ــه نازل تری ــخگویی ب ــرای پاس ــینی ب ماش
کرونــا دوبــاره  بــود و در بهتریــن حالــت »آســایش« مــا را برمــی آورد. امــا 
کــه پناهــگاه  کــرده اســت؛ یعنــی جایــی  خانــه را تبدیــل بــه »مأمــن« 
کــه دهه هــا  ماســت و برایمــان آرامــش بــه ارمغــان مــی آورد. »آرامــش« 
یت هــای خانــه نبــود، دوبــاره بــه آن برگشــته اســت.  بــود در زمــره مأمور
همــه بــه خانه هایشــان پنــاه برده انــد و خانــه امن تریــن جــای ایــن 
عالــم شــده اســت؛ مگــر معنــای واقعــی »مســکن« جــز ایــن اســت؟! 
کنیــم متوجــه  تأمــل  کــه  آرام. خــوب  و  قــرار  مســکن یعنــی محــل 
کرونــا بــا بیدارکــردن »تقاضــای ســکنی گزیدن« در درون  می شــویم 
کــه مدت هــا  مــا، خانــه را بــه جایــگاه اصیلــش بازگردانــد؛ جایگاهــی 
بــود. ایــن دســتاوردی بســیار مهــم اســت. حــاال  از آن دور افتــاده 
کــه  گــر طراحــِی خانه هــای مــا دهه هــا بــود  کــه ا خــوب می فهمیــم 

1.  Epidemiology
2 . Microbiologist

دیگــر پاســخی بــه تقاضــای آرامــش نمــی داد، تقصیــر معمــاری نبــود، 
کــه مــا تمنــای »ســکنی گزیدن« نداشــتیم.  بلکــه بیشــتر از آن رو بــود 
کرونــا احســاس تشــنگی نســبت بــه امنیــت و آرامــش را  کــه  حــاال 
کــه  باشــیم  داشــته  انتظــار  می توانیــم  برانگیختــه،  مــا  یکایــک  در 
یــج برآورنــده ایــن تشــنگی شــوند؛ همان طــور  خانه هــای مــا نیــز به تدر

کــه موالنــا می فرمایــد:

کم جو تشنگی آور به دست آب 
تا بجوشد آب از باال و پست

کــه خانه هــای مــا در وضعیــت فعلــی فی نفســه  واقعیــت ایــن اســت 
و  زمــان طراحــی  ایــن خانه هــا در  یعنــی ســازندگان  نیســت؛  امــن 
یــت را در نظــر نگرفتــه  بودنــد. حــاال ایــن ماییــم  ســاخت، ایــن مأمور
ــی را در  ــرم تغییرات ــا الج ــن تقاض ــم و همی ی ــت دار ــای امنی ــه تقاض ک
کــه صــورت را تحــت تأثیــر  پــی خواهــد داشــت؛ ایــن معنایــی اســت 
ــا خــود بیابــد. ــا عاقبــت بتوانــد صورتــی متناســب ب قــرار می دهــد، ت

معمــاری لباســی اســت بــه قامــت ســبک زندگــی. ســبک زندگــی 
قرینــه  بــه  و  شــده  دگرگــون  به شــدت  کــه  اســت  چندماهــی  مــا 
ِی مراجــع رســمی، از ســازمان بهداشــت جهانــی بگیریــم تــا  دعــاو
کــه ایــن تغییــر ســبک زندگــی  نهادهــای دیگــر، این طــور برمی آیــد 
کرونــا  موقتــی نیســت؛ یعنــی مــا دیگــر بــه ســبک زندگــی پیــش از 
گشــت. ســبک زندگــی امــری مربــوط بــه همــه شــئون  برنخواهیــم 
فرهنگــی،  آموزشــی،  سیاســی،  اقتصــادی،  اجتماعــی،  اســت؛ 
کرونــا تغییــری  کــه بــه تبــع  هنــری و... . حــاال هیــچ حــوزه ای نیســت 
کــه دانشــگاه ها چطــور در  محســوس نکــرده باشــد؛ مثــاًل شــاهدیم 
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کرده انــد بــه تدابیــری بــرای آمــوزش  اوضــاع و شــرایط قرنطینــه ســعی 
کنش هــای بانکــی  از راه دور بیندیشــند. چقــدر از معامــالت یــا ترا
یــج معلــوم  گــذر زمــان به تدر در فضــای مجــازی انجــام می شــود. 
کــه اصــاًل ایــن همــه ساختمان ســازی و تهیــه اســباب  کــرد  خواهــد 
و لــوازم بــرای ایجــاد فضاهــای آموزشــی و ایــن حجــم از رفت و آمــد 
کــه به منظــور آمــوزش انجــام می شــد، بی وجــه  و حتــی ســفرهایی 
و زایــد بــود. بســیاری از مشــاغل بــه دورکاری ادامــه خواهنــد داد و 
یــج در همــه حوزه هــا، ظرفیت هــای فضــای مجــازی موضــوع  به تدر
گرفــت. ایــن همــه یعنــی تغییــری بنیادیــن در  تأمــل قــرار خواهــد 
کــه هنرشــان  مســائل معمــاری و شهرســازی. معمــاران و شهرســازان 
بــا تغییــر  بــه قامــت ســبک زندگــی اســت، حــاال  لبــاس  دوختــن 
لباســی  دوختــن  آمــاده  را  خــود  بایــد  زندگــی  ســبک  در  اساســی 
کــه  کننــد. آنــان بایــد بســیاری از اصولــی را  برازنــده ســبک جدیــد 
ــد، تغییــر دهنــد. مثــال  ــل تغییــر تصــور می کردن پیــش از ایــن غیرقاب
بایــد  پــس  زیــن  مــا  اســت؛ خانه هــای  ایــن موضــوع خانــه  عینــی 
جملــه  از  گوینــد؛  پاســخ  را  نیازهایــی  کــه  شــوند  طراحــی  طــوری 
گــر  کار مــا اختصــاص یابــد. ا اینکــه بخشــی از خانــه بایــد بــه محــل 
کمتــری آن هــم عمدتــًا در شــب در خانــه  تــا پیــش از ایــن، مــدت 
بودیــم و همیــن باعــث می شــد متوجــه نقــص ایزوالســیون صوتــی 
کــه بیشــتِر وقــت خــود را در  ــا حرارتــی خانه هایمــان نباشــیم، حــاال  ی
یــم بــه ایــن جزئیــات نیــز  خانــه می گذرانیــم از معمــاران انتظــار دار
کننــد. حــاال دیگــر مــا خانه هایمــان را می بوییــم، می شــنویم،  توجــه 

و ظرافت هــای بیشــتری از آنهــا بــه دیدمــان می آیــد.

ــراری  ــه بی ق کــه ب کــه اهالــی ســرزمین هایی باثبــات  امــروز شــاهدیم 
عــادت نداشــتند و در مملکتشــان هیــچ چیــِز غیرقابــل پیش بینــی 
کوچک تریــن  کــه  وجــود نداشــت، و حتــی همــه تالششــان ایــن بــوده 
ــه  کننــد، چگون ــواع بیمــه برطــرف  ــی نظیــر ان ــا تمهیدات ــراری را ب بی ق
احســاس تنگنــا و خطــر می کننــد. در بســیاری از ایــن ســرزمین ها 
کــه بیشــتر افــراد جامعــه در وضعیتــی  ــر ایــن اســت  فــرض عمومــی ب
باثبــات متولــد شــوند؛ و بعــد از عمــری طوالنــی در وضعیتــی باثبــات 
ــد. در چنیــن فرهنگ هایــی نه فقــط توصیــه  و تذکــری نســبت  بمیرن
را در  ثبــات  نــدارد، بلکــه اساســًا احســاس  بــه »روز مبــادا« وجــود 
ک کــردن آن از ذهنیت هــا می جوینــد.  فراموش کــردِن »روز مبــادا« و پا
تالطــم  دچــار  بســیار  بحران هایــی  چنیــن  در  آنــان  اینکــه  نتیجــه 
کــه ســرزمین  می شــوند، لیکــن مــا در ســرزمینی زندگــی می کنیــم 
بالیــای  اقســاِم  70درصــِد  از  بیــش  وقــوع  یعنــی  اســت؛  بی قــراری 
طبیعــِی شناخته شــده جهــان، اعــم از ســیل و زلزلــه و خشکســالی و 
یســتن در  یخــی ز رانــش زمیــن و... در ایــران محتمــل اســت. درک تار

کــه همــواره بیــن دو بحــران زندگــی  ایــن ســرزمین بــه مــا آموختــه بــود 
کنیــم. بنــا بــر ایــن بــود  یدادهــا آمــاده  کنیــم و خــود را بــرای بدتریــن رو
کنیــم، دســت کم بتوانیــم  ــدر نتوانیــم بحــران را حل وفصــل  کــه هــر ق
بــا ســرعتی خــوب پــس از رفــع بحــران دوبــاره زندگــی عــادی را از ســر 
ــراری   کــه بی ق ــم. حتــی در بعضــی مــوارد ایــن هنــر را داشــتیم  بگیری
کنیــم. امــا تقریبــًا هفتــاد ســال اســت  را تبدیــل بــه مزیــت و فرصــت 
کــه بــا تکیــه بــر منابــع نفتــی و تأســی بــه شــیوه های ســرزمین های 
باثبــات، بــه تصــوری خطــا دربــاره زندگــی درافتاده ایــم و آن اینکــه 
گیــالن،  در  کــه  این روســت  از  برســد؛  راه  از  »نبایــد«  مبادایــی  روز 
ویرانــی  بــم  در  و  بــرف  »تقصیــر«  را  خانه هــا  ســقف  پایین آمــدِن 
ایــن  در  مــا  برنامه ریزی هــای  زلزلــه می اندازنــد. همــه  گــردن  بــه  را 
هفــت دهــه بیشــتر بــا ســرزمین های باثبــات تناســب داشــته اســت؛ 
کــه اساســًا بــا  کــه نســل های جدیــد در فضایــی بالیده انــد  به طــوری 
ــد. نتیجــه  ــد و آن را »غیرمترقبــه« می پندارن وقــوع بی قــراری بیگانه ان
گذشــتگان  کــه بــه شــیوه  یــم  کــه مــا نــه ایــن هنــر را دار ایــن شــده 
ــدار  کشــورهای پای ــه به ســان  کنیــم و ن ــه مزیــت  بی قــراری را تبدیــل ب

یــم. کافــی بــرای حل وفصــل آســیب ها دار تــوان مدیریتــی 

کمابیــش در همیــن هفــت دهــه و بــا فراموش کــردن سرشــِت بی قــرار 
کــه بســیاری از فضاهــای خانه هــای قدیمــی بــه  فــالت ایــران بــود 
کــه بالاســتفاده و زایدنــد، از خانه هــای جدیــد حــذف  ایــن حکــم 
شــدند؛ از جملــه انبــار و صندوقخانــه. حتــی داشــتن ذخیــره ای در 
گــردآوردن اندک مایــه ای  انبــار بــرای آینــده را احتــکار می دانســتیم و 
ایــن  واقعیــت  امــا  می شــمردیم.  مال انــدوزی  را  صندوقخانــه  در 
مبــادا«  »روز  بــه  بــاور  معمارانــه  انعــکاِس  فضاهــا  ایــن  کــه  اســت 
کشــتی حیــات مــا را حفــظ  کــه در طوفان هــا  بــود. اینهــا لنگــری بــود 
کــه فرهنــگ، جان ســخت تر از آن  می کــرد. جــای خوشــوقتی اســت 
گــر  کــه بــا هفتــاد ســال ســوءتدبیر و ندانــم کاری نابــود شــود. مــا ا اســت 
یســتن بیــن  کنیــم و ز یخــی رجــوع  بخواهیــم می توانیــم بــه درک تار
یــم. روزگاری همــواره »روز مبــادا« را پیــش  دو بحــران را بــه خاطــر آور
چشــم داشــتیم. حــاال هــم در هــر نــوع برنامه ریــزی و طراحــی بایــد روز 

مبــادا را مدنظــر بگیریــم.

ــه  ک ــازانی  ــاران و شهرس ــه معم ک ــت  ــن نیس ــز ای ــه ج گفت ــن  ــی ای معن
قــرار اســت لبــاس تــازه بــه قامــت زندگــی، چــه در مقیــاس فضاهــای 
ــی درس  کرونای ــن دوران  ــد از ای ــد بای ــهری، بدوزن ــه ش ــاری و چ معم
بگیرنــد و آن را نــه وضعیتی »اســتثنایی« بلکــه »قاعده« بدانند. باید 
کنیــم و معمــاری و شهرســازِی روز مبــادا را  از ایــن فرصــت اســتفاده 
کنیــم و تمامــی شــیوه ها و دســتورالعمل ها  در ســرزمینمان تمریــن 
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ی روز مبــادا قــرار دهیــم، تــا  و قوانیــن و مقــرارات را نخســت در تــرازو
گــر وزنــی  گــر وزنــی داشــت حفــظ شــود و ا ببینیــم وزنــی دارنــد یــا نــه؛ ا
ــه  ک ــت  ــوقتی اس ــای خوش ــرد. ج گی ــرار  ــر ق ــورد تجدیدنظ ــت م نداش
و  اجتماعــی  وضعیــت  کــه  آمــده  پیــش  دورانــی  در  کرونــا  بحــران 
کمــی نیــاز بــه  فرهنگــی جامعــه مــا رو بــه بهبــود اســت. ایــن موضــوع 

توضیــح دارد.

ــًا از پــس از دهــه 1340 شمســی جامعــه مــا دچــار بحران هــای  تقریب
کــه بنــده آن را »بحــران مدنیــت«  فرهنگــی و اجتماعــی شــد؛ چیــزی 
نــام نهــاده ام. بحــران مدنیــت عمدتــًا حاصــل اصالحــات ارضــی 
و مهاجــرت وســیع روســتاییاِن ناآشــنا بــا آداب مدنــی، بــه شــهرها 
ــاًل آشــکار شــد. یکــی از  کام ــود. اثرهــای ایــن بحــران  از دهــه 1360  ب
ــه  ــود. شــأن خان ــه« ب تبعــات بحــران مدنیــت تغییــر در معنــای »خان
کارکــردی و مــادی اش  بــر اثــر بحــران مدنیــت، بــه نازل تریــن مرتبــه 
کــرد. »کیفیــت« در همــه چیــز ازجملــه در معمــاری و  تنــزل پیــدا 
کــه مثــاًل  شهرســازی اساســًا موضوعیتــش را از دســت داد تــا بدان جــا 
کاالیــی شــد بــا قیمتــی معّیــن در بــازار مســکن و  »تــراس« تبدیــل بــه 
ــدر  ــه آن ق ک ــی ارزد  ــا م ــید آی ــود می پرس ــدار از خ ــا خری ــازنده ی ــاًل س مث
کننــد. ازدســت رفتن فضاهایــی نیمه بــاز  هزینــه بــرای داشــتن تــراس 
چــون ایــوان یــا بهارخــواب، ازدســت رفتن حیــاِط خانه هــا، بیشــتر 
کــه در زمینــه  متأثــر از بحــران مدنیــت بــود. آیین نامه هــا و مقرراتــی 
چنــدان  نمی توانســتند  طبیعتــًا  گرفتنــد،  شــکل  مدنیــت  بحــران 
کمیــات نظــر  ــه  ــرار دهنــد و از ایــن رو فقــط ب کیفیــت را وجهــه نظــر ق

ــد. کردن

از نیمه هــای دهــه 1370 بــه ایــن ســو تغییــر و تحوالتــی در اوضــاع 
کــرده  کــه بحــران فروکــش  ایــن معنــی  بــه  را شــاهدیم؛  اجتماعــی 
ــاره »کیفیــت«  ــه »مدنیــت« رو آورده و نتیجتــًا دوب اســت و جامعــه ب
یــج  به تدر جدیــد  وضعیــت  آثــار  اســت.  یافتــه  موضوعیــت 
را  آن  مــن  کــه  ســال هایی  شــد؛  آشــکار   1385 ســال های  از 
پشت سرگذاشــتن زمســتاِن بحــران مدنیــت و آغــاز »بهــار مدنــی« 
از آن زمــان می توانــم  بــه 15 ســال  از نزدیــک  پــس  می دانــم. حــاال 
ــن  ــه همی ــت ب ــتیم. درس ــی هس ــار مدن ــا در به ــم م ــان بگوی ــا اطمین ب
گــردش می کنیــم می بینیــم  کــه امــروز وقتــی در شــهر  خاطــر اســت 

اســت. فزونــی  بــه  رو  کیفیــت  با بناهــای  تعــداد 

کــه باالخــره تغییــر و تحولــی در ســلیقه جامعــه  ایــن حکایــت دارد 
کیفیــت اســت.  ــه  ــر از آن تشــنگی نســبت ب ی داده اســت. مهم ت رو
گفــت  کیفیــات شــده اســت و می تــوان  جامعــه مــا دوبــاره متقاضــی 
کیفیــت در جامعــه از بضاعــت معمــاری و شهرســازی  تقاضــای 
کننــد. اینکــه  جلــو زده اســت و معمــاران و شهرســازان بایــد تعجیــل 
شهرســازی  و  معمــاری  حــوزه  مقــررات  و  قوانیــن   ،1370 دهــه  تــا 
کیفیــت قائــل نبــود، بیشــتر به ســبب ناخوش احوالــی  ــرای  ســهمی ب

کــه حتــی در  مدنــی بــود. حــاال هــم بهبــود احــواالت مدنــی اســت 
اثــر  معمــاری  و  شهرســازی  آیین نامه هــای  و  مقــررات  و  قوانیــن 
کمیتــه معمــاری و  کــه  بــود  از ســال 1393  گذاشــته اســت؛ مثــاًل 
و  راه  وزارت  در  بــود،  کیفیــت  موضوعــش  کــه  شــهری،  طراحــی 

گرفــت. شهرســازی ذیــل شــورای عالــی شهرســازی شــکل 

کــه خوشــبختانه  کــه توضیــح دهــم  در مجمــوع قصــدم ایــن اســت 
کــه مــا بحــران مدنیــت را پشــت  ــا در دورانــی رخ نمــوده  کرون بحــران 
ــت.  ــه اس ــود یافت ــا بهب ــه م ــی جامع ــواالت مدن ــته ایم و اح گذاش ــر  س
کیفیــت را از بیــن خواهــد بــرد؛  کرونــا، تمنــای  کــه  کنیــم  نبایــد تصــور 
ــه آن پاســخ داد. حتــی  ــد ب کــه همچنــان بای خیــر. ایــن چیزی ســت 
ــا نظیــر خانه نشــینی ســبب شــده تقاضــای  کرون در مــواردی تبعــات 
کیفیــت دربــاره فضایــی چــون خانــه مضاعــف شــود. چــون خانــه 
مــا حــاال دوبــاره مثــل  مــا شــده اســت. خانــه  دوبــاره همــه عالــم 
گذشــته، ســهم مــا از زمیــن و آســمان و سرســبزی اســت و ایــن بایــد 
گــر تــا  بــه هــر نحــو در طراحــی شــهری و معمــاری مــا انعــکاس یابــد. ا
قبــل از دهــه 1380 یکــی از امتیازهــای ســاختمان های بلندمرتبــه 
کــه بــه قــول ســازندگان »شــهر زیــر پــای مــا« بــود، بــا رفــع  ایــن بــود 
بحــران مدنیــت آرام آرام نگاهمــان از زیــر پــا، بــه آســمان افتــاد. حــاال 
کــرد و آن اینکــه  کرونــا مــا را متوجــه چیــزی  خلوت شــدن شــهر بــر اثــر 
شــده  خالــی  پرنــدگان  ســروصدای  از  بــود  مدت هــا  مــا  شــهرهای 
ــدای  ــوا و ص ــراوت ه ــمان و ط ــِی آس ــی آب ــهر، اندک ــدن ش ــود. آرام ش ب
پرنــدگان را بــه خاطرمــان آورد. همــه اینهــا چــون در زمانــه احــوال 
ی داده به ســادگی از یــاد نمــی رود. حــاال صــورت  خــوش مدنــی رو
گمانــم  مســئله بــه مفهــوم عمیقــش دچــار دگرگونــی شــده اســت. بــه 
کــه مدت هــا فرامــوش شــده  کرونــا مفاهیمــی همچــون همســایگی را 
بــود دوبــاره تذکــر خواهــد داد. مفهــوم محلــه تجدیــد خواهــد شــد 
و تعامــالت  و خیلــی چیزهــای دیگــری در طراحــی و شهرســازی 
ــرای  ــاره مطــرح خواهــد شــد و ایــن تلنگــری جــدی ب اجتماعــی دوب

ــود. ــد ب ــا خواه ــازی م ــاری و شهرس ــده معم آین

کــه  کنــون بایــد خیلــی هوشــیار باشــند  معمــاران مــا و شهرســازان ا
گرفتــه و مــا اینــک  نظــام طراحــی قبــل، در معــرض دگرگونــی قــرار 
کــه بایــد آنهــا را خــوب  بــا صــورت مســئله هایی جدیــد مواجهیــم 
بشناســیم و برایشــان راه حلــی بجوییــم و در طراحی هــا ِاعمالشــان 
کــه مســیر و سرنوشــت معماری  کنیــم. ایــن قوانیــن و مقــررات نیســت 
کــه  اســت  جامعــه  احــوال  ایــن  می کنــد.  تعییــن  را  شهرســازی  و 
را معلــق می کنــد،  بعضــی  را تجدیــد می کنــد؛  مقــررات  و  قوانیــن 
معمــاران  می نهــد.  پــی  نــو  از  را  بعضــی  و  می ریــزد  دور  را  بعضــی 
می تواننــد  بردارنــد  قــدم  مدبرانــه  و  هوشــمندانه  گــر  ا شهرســازان  و 
کننــد و در غیــر ایــن صــورت از قافلــه عقــب  بــا جامعــه همراهــی 

خواهنــد مانــد.



13
99

ار 
، به

33
ره 

شما
م، 

نج
ل پ

 سا
نر،

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن

39

 

هراس از کرونا و ضرورت 
بازپرسش از »معنای زندگی«

گروه تخصصی فلسفه هنر شمس الملوک مصطفوی، رئیس 

جدیــد  نوعــی  غلبــه  به واســطه  کــه  جدیــدی  وضعیــت  در  امــروز 
کرونــا بــرای نــوع بشــر رقــم خــورده اســت، پرســش های  از ویــروس 
اقتصــادی،  سیاســی،  مختلــف  حوزه هــای  در  فراوانــی  بنیادیــن 
ــت  ــرح اس ــانی مط ــع انس ــده جوام ــال و آین ــاره ح ــی و... درب اجتماع
بحــران  ایــن  تأثیــر  متعــدد  وجــوه  از  وجهــی  بــه  ناظــر  یــک  هــر  کــه 
خانمان برانــداز اســت؛ پرســش هایی ماننــد اینکــه چگونــه می تــوان 
در  به خصــوص  متوســط،  و  پاییــن  قشــرهای  روبه افزایــش  فقــر  از 
ــوان اندیشــید  کــرد و چــه تدابیــری می ت کم درآمــد جلوگیــری  جوامــع 
کــه در وضعیــت جدیــد، ضمــن پاســداری و حفــظ ســالمت مــردم، 
ــ ملت هــا  پاشــی اقتصــاد جلوگیــری شــود؟ نحــوه تعامــل دولت ــ از فرو
ــر چــه اســاس  کرونایی، ب ــا یکدیگــر، در جهــان پســا و نیــز دولت هــا ب
بــرای  تــازه ای ســامان خواهــد یافــت؟ چــه راهکارهایــی  و اصــول 
کرونــا،  هــراس  از  ناشــی  روانــی  و  روحــی  بحران هــای  بــا  مواجهــه 
جهــان  اندیشــید؟  می تــوان  مــردم  از  فراوانــی  قشــرهای  میــان  در 
در  جدیــدی  چالش هــای  و  مشــکالت  چــه  بــا  کرونایی  پســا
یســت انســانی روبــه رو خواهــد بــود و بــرای حــل  حوزه هــای مختلــف ز

آنهــا چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟

آن  بــه  پاســخ  کــه  مهمــی  پرســش های  از  یکــی  نگارنــده  دیــد  از 
یارویــی تــوأم بــا آرامــش، بــا ایــن پدیــده مهلــک یــاری  می توانــد بــه رو
ــه  ــی ناشــی از هــراس از مــرگ ب رســاند و از آســیب های روحــی و روان
کنــد، پرســش از »معنــای زندگــی«  مقــداری قابل توجــه جلوگیــری 

اســت.

اســت.  طوالنــی  ســابقه ای  بــه  مســبوق  زندگــی  معنــای  از  بحــث 
می تــوان در آرای فیلســوفان بــزرگ یونــان یعنــی افالطــون و ارســطو 
و  فضایــل  کســب  افالطــون  گرفــت.  پــی  را  موضــوع  ایــن  ردپــای 
کــه از طریــق زندگــی فلســفی ممکــن  تحصیــل »غایــت خیــر« را، 

می زنــد. پیونــد  زندگــی  معنــاداری  بــه  می شــود، 

شــناخت  از  نوعــی  متضمــن  ذاتــًا  عملــی  دانــش  کــه  ارســطو  نــزد 
ــی و  ــت اخالق ــه فضیل ــیدن ب ــق رس ــی، در طری ــای زندگ ــت، معن اس
کامروایــی نهفتــه  در نتیجــه نیــل بــه ائودایمونیــا1 یعنــی ســعادت و 

اســت.

َاشــکال  بــه  و  بارهــا  و  بارهــا  پرســش  ایــن  نیــز  معاصــر  جهــان  در 

1. Eudaimonia

وظیفــه  فوری تریــن  کافــکا2  وقتــی  اســت.  شــده  مطــرح  مختلــف 
فلســفه را تأمــل در پرســش از خودکشــی می دانــد، دقیقــًا بــه ضــرورت 
اشــاره  زندگــی  معنــای  از  پرســش  بــه  قانع کننــده  پاســخی  ارائــه 
ــال  ــه دنب ــی را ب ــاس پوچ ــی، احس ــاس بی معنای ــرا احس ــد؛ زی می کن
دارد و خودکشــی نیــز پیامــد همیــن پوچــی اســت و لــذا پرســش از 
یســتن دارد، یکــی از  معنــای زندگــی، یعنــی اینکــه آیــا زندگــی ارزش ز

بــه حســاب می آیــد. پرســش های مهــم فلســفی 

کســانی ماننــد تیلــور3 نیــز معتقدنــد مــالل انســان معاصــر ناشــی از 
کــه صرفــًا  یشــه دارد  بی معنایــی زندگــی اســت و در نوعــی از زندگــی ر

ــردن هرچه بیشــتر شــخص اســتوار شــده اســت. ــر مبنــای لذت ب ب

بــه  متعــارض،  بعضــًا  فکــری  گرایش هــای  بــا  بســیاری  متفکــران 
ایــن پرســش اندیشــیده اند و پاســخ هایی داده انــد. عــده ای ماننــد 
معنــا  جعــل  پــی  در  می دانــد،  معنــا  فاقــد  را  جهــان  کــه  ســارتر4، 
کرکگــور5 معنــای زندگــی را  بــرای زندگــی برآمدنــد و بعضــی ماننــد 
کــه ویژگی هــای  گاهــی،  بــا ویژگی هایــی ماننــد فردانیــت و تــرس آ

انســان اصیــل اســت، پیونــد زدنــد.

ــا دعــوت  امــا در ایــن میــان دیدگاه هــای دین مــدار و معنویت گــرا، ب
و  عالــم  آفرینــش  چرایــی  و  چگونگــی  دربــاره  تفکــر  بــه  مــردم  از 
هدفمنــدی خلقــت انســان و نیــز پیونــد حیــات دینــی و معنــوی بــه 

2. Franz Kafka
3. Richard Taylor
4. Jean-Paul Sartre
5. Søren Aabye Kierkegaard
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رســتگاری غایــی، بــر معنــاداری زندگــی به عنــوان حقیقتــی ذاتــی در 
کیــد می کننــد و حضــور خداونــد را به عنــوان  بطــن هســتی آدمــی، تأ
»منشــأ معنــا« و جهت دهنــده بــه زندگــی انســان و نیــز پشــتیبان و 
حامــی و دوســت آدمــی و رهاننــده او از ترس هــای فــرارو و انگیــزه 

َاعمــال و رفتارهــای نیــک می داننــد.

گفتــه تولســتوی6 وقتــی زندگــی انســان بــه چیــزی بزرگ تــر و مهم تــر  بــه 
از وحشــت  آدمــی می توانــد  یعنــی خــدا مرتبــط شــود،  از خــودش 

عمیقــش خــارج شــود.

در متــون عرفانــی نیــز عشــق بــه خداونــد به عنــوان مبــدأ و منشــأ همــه 
کــه به صــورت عشــق بــه مخلوقــات تجلــی  زیبایی هــا و نیکی هــا، 

می کنــد، معنابخــش بــه زندگــی اســت.

که سعدی می سراید: جایی 

که جهان خّرم از اوست به جهان خّرم از آنم 

که همه عالم از اوست عاشقم بر همه عالم 

کــه اعمــال  در واقــع جهانــی در ذات خــود معنــادار را ترســیم می کنــد 
و شــوقی عاشــقانه جهــت می یابــد.  بــا شــور  آن  مبنــای  بــر  آدمــی 
کــه هــر یــک  نمونه هــای بســیاری در ادبیــات عارفانــه وجــود دارد 
می تواننــد الهام بخــش نوشــتارهای متعــدد در ایــن زمینــه باشــند.

ــر وضعیــت پیچیــده ناشــی از غلبــه بیمــاری  کــه بشــر در براب اینــک 
کــه بــا یکه تــازی بی امــان خــود و برهــم زدن  گرفتــه  کرونــا قــرار  مهلــک 
را  آدمیــان  اجتماعــی،  و  سیاســی  اقتصــادی،  مناســبات  همــه 
کام مــرگ می فرســتد، پدیــده هــراس از ایــن بیمــاری  بی محابــا بــه 
کــه در واقــع هــراس از مــرگ اســت، در چهــره ای مخــوف ظاهــر شــده 
اســت و بــا آشــفته کردن روح و روان قشــری عظیــم از مــردم، زندگــی را 

کــرده اســت. کامشــان تلــخ  بــه نحــوی مضاعــف بــه 

6. Leo Tolstoy

بــه نظــر می رســد در ایــن اوضــاع بحرانــی، طــرح دوبــاره پرســش از 
ــی  ــه اهدافــی عال ــدزدن زندگــی ب ــرای پیون معنــای زندگــی و تــالش ب
و شــریف می توانــد تــا حــدود بســیاری موجــب غلبــه بــر ایــن ترس هــا 
کــه تعهــد و مســئولیت پذیری و رفتــار  کنیــم  شــود. نبایــد فرامــوش 
بــا ســختی ها و بحران هــای  اخالقــی، امیــد و آرامــش در مواجهــه 

فــرارو، از شــاخصه های زندگــی معنادارنــد.

وقتــی زندگــی صرفــًا ارضــای امیــال فــردی بــه حســاب نیایــد و بــا 
گــره بخــورد، فــرد در هــر وضعیتــی، ولــو ســخت و  هدفــی بزرگ تــر 
ــه آن حقیقــت  کــه خــود را ب ــود  ــه دنبــال راهــی خواهــد ب نابهنجــار، ب
کنــد و هــراس از مــرگ جــای خــود را بــه انجــام وظایــف  اعــال نزدیــک 
ــق،  ــر و عش ــترش مه گس ــز  ــت و نی ــرد اس ــر ف ــده ه ــر عه ــه ب ک ــی  خاص
کمااینکــه در  به منظــور نیــل بــه رضایــت حــق تعالــی خواهــد داد؛ 
ک،  آشــوبنا اوضــاع  همیــن  دل  در  و  ک  هراســنا وضعیــت  همیــن 
گروه هــای مردمــی بســیاری هســتند  افــراد، خیریه هــا، مؤسســات و 
کــه بــه یــاری هم نوعــان خــود می شــتابند و در انجــام وظایــف انســانی 

خــود هــر خطــری را بــه جــان می خرنــد.

یســتن، و عاشــقانه و دیندارانه  کــه معقول ز بــه جــرأت می تــوان گفــت 
کــه اولــی توصیــه فالســفه، و دومــی روش و منــش  یســتن،  و اخالقــی ز
عرفــا و بــزرگان دیــن و اخــالق اســت، و در واقــع همــه بــه ســاحت 
یســتی در ســاحت معنــا  حقیقتــی متعالــی تعلــق دارنــد و همگــی ز
هســتند، عبــور از هــر بحرانــی هرچنــد عمیــق و چندالیــه، از جملــه 
بحــران پیــش رو را ممکــن می ســازند؛ لــذا بــه نظــر می رســد طــرح 
دوبــاره پرســش از معنــای زندگــی و آزمــون و ســنجش پاســخ های 
گشــودن افق هــای  کنونــی، می توانــد بــه  ممکــن در اوضــاع و شــرایط 
و  ملجــأ  دنبــال  بــه  سرگشــته  کــه  مردمــی  چشــمان  مقابــل  در  نــو 
گریزگاهــی بــرای رهایــی از تشــویش های ذهنــی و روحــی خودنــد، 
منجــر شــود و چــه بســا بــه نحــوی فزاینــده بــر نیســت انگاری برخاســته 

ــد. ــق آی ــز فای ــر نی ــی معاص ــی زندگ از بی معنای
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»هنر«، »کرونا«، »انسان«؛
 در چشم اندازهای جهان آینده

حمید شانس، مجسمه ساز و پژوهشگر

آبدیدگــی اجتماعی انــد.  کوره هــای  و بحران هــا،  تحــوالت عظیــم 
شــرایط بحران هــای بــزرگ، محکــی تــازه از تجربه انــدوزی عاطفــی و 
کــه امــکان بازبینــی خصوصیــات بشــری  ارزش هــای انســانی اســت 
را تــا غریزی تریــن احساســات فراهــم مــی آورد. هنرمنــدان در شــرایط 
تصمیمــات  هنگامــه  در  فجایــع  و  ســختی  ها  البــه الی  از  بحــران 
یــخ  گزیــر، بلــوغ عاطفــی می یابنــد و رشــد می کننــد و تار خطیــر و نا
ــان تر  ــی درخش ــان به صورت ــی را در آثارش ــوالت عاطف ــن تح ــی ای واقع
آینــده  بــرای  ره توشــه ای  و  رهنمــود  آن  از  و  می کننــد  تثبیــت 

یننــد. می آفر

تأثیــر  تحــت  نیــز  را  مًا عرصــه هنــر 
ّ
تحــوالت اجتماعــی مســل ایــن 

هنــری  عمدتــًا  کــه  را،  معاصــر  هنــر  مخصوصــًا  داد؛  خواهــد  قــرار 
کنــش جمعــی اســت، بــا  زمینه گــرا و لــذا اجتماعــی و بــا ماهیــت 
چالش هایــی تــازه روبــه رو می ســازد؛ از ایــن رو بــرای درک تحــوالت و 
تأثیــرات عرصــه هنــر و همچنیــن بــرای درک امکانــات و تحــوالت آن 
کرونایی« بایــد ماهیــت تحــوالت اجتماعــی ناشــی از  در دوران »پســا
کرونــا و همچنیــن زمینــه ایجــاد آن را مــد نظــر و مــورد تأمــل قــرار داد.

ایــن همســویی و مشــابهت میــان تفکــر مــردم و نخبــگان، مســئله ای 
کــه رابطــه متقابــل مخاطــب بــا هنرمنــد را در خلــق آثــار هنــری  اســت 

تحــت تأثیــر جــدی و اساســی قــرار خواهــد داد.

ــا تــوده وســیع مخاطــب  کــه ارتبــاط ب ــر ایــن باورنــد  امــروزه بســیاری ب
از  یکــی  زمینــه  ایــن  در  چالــش  و  اســت  هنــر  مســئله  مهم تریــن 
ــا نشــان داد  کرون کرونایــی اســت. همه گیــری  تأثیــرات مهــم فضــای 
کــه جهــاِن انســان چقــدر شــکننده اســت و انســان تــا چــه انــدازه 
ــه یکدیگــر  کــه وابســتگی انســانی ب ــد تنهــا باشــد؛ نشــان داد  می توان
ــه حساســی اســت و سرنوشــت انســان ها در اساســی ترین  چــه مقول
کــه مــرگ چقــدر نزدیــک  مــوارد بــه هــم پیوســته اســت؛ نشــان داد 

یادرفتــه اســت. از اتفاقاتــی  اســت و محدودیت هــای زندگــی، 

گاه محیــط و اجتمــاع را ناامــن یافتنــد؛  انســان ها در همه گیــری، بنــا
بــه قرنطینــه و عزلــت پنــاه بردنــد و در عیــن حال تصورشــان از امنیت 
کــه صــرف  دچــار اغتشــاش و خدشــه اساســی شــد. معلــوم شــد 
و  امنیتــی  و  تســلیحاتی  و  نظامــی  امــور  در  هزینــه  دالر  میلیاردهــا 
تمرکــز بــر دشــمن انســانی و تقابل هــای اجتماعــی، هیچ یــک امنیــت 

ــد. ــن نمی کن ــن دوران را تأمی ــی ای ــی و ذهن ــی و روان جان

یکنواختــی  غبــار  پــس  از  ارزش  و  اخــالق  مفاهیــم  بنیادی تریــن 

کرونــا، از پــس هجمــه عظیــم اطالعــات  زندگــی روزانــه قبــل از بحــران 
گاه بیــرون می آینــد، رخ می نماینــد و تقاضایــی بــرای  مجــازی بنــا

بازاندیشــی و بازنگــری می کننــد.

بــا آن و امــکان  بازاندیشــی در فضــای مجــازی و مفاهیــم مرتبــط 
ــرای بازآفرینــی فضــای  ایجــاد و خلــق آثــاری از وقایــع و رخدادهــا، ب

کرونایــی اســت. کرونا مهم تریــن وجــه تأثیــر دوران  کرونــا و پســا

ایــن حجــم عظیــم از تحــول در مضامیــن و امــکان ارتبــاط و تعامــل 
یدادهــای  ــازه در رو ــی ت ــع و قابلیت یافتــن معان میــان مفاهیــم و وقای
ــرای خالقیــت هنــری  گســترده ب مًا پهنــه ای بســیار 

ّ
اجتماعــی مســل

ــذا بازاندیشــی در مفاهیــم و ارزش هــا و مضامیــن زندگــی،  اســت؛ ل
ــر« اســت. ــا« در »هن ــر »کرون مهم تریــن تأثی

و آخریــن هــم نخواهــد  نیســت  نــوع  ایــن  از  بیمــاری  اولیــن  کرونــا 
ماننــد  اســت؛  حیوانــات  بــا  رابطــه  در  بیمــاری ای  کرونــا  بــود. 
آنفوالنــزای  و  آنفوالنــزای خوکــی  تــب زرد،  ی، ســارس،  گاو جنــون 
پرنــدگان. ایــن بیماری هــا در ســده اخیــر پیوســته در حــال رشــد 
یست شــناس، می گویــد نبایــد اینهــا را بــه  بوده انــد. راب واالس، ز
گذاشــت، بلکــه آنهــا دالیــل  حســاب اتفــاق و وضعیــت اضطــراری 
کــه ســیاره زمیــن  کشــاورزی صنعتــی  ســاختاری یکســانی دارنــد: 
کــه بــا  کــرده اســت؛ دامــداری صنعتــی  را بــه ســیاره مراتــع تبدیــل 
یســت در میکروارگانیســم 1ها را  آنتی بیوتیک هــای فــراوان، چرخــه ز
کــه جابه جایــی بیماری زا 2هــای  تغییــر داده اســت؛ جنگل زدایــی 
اســت؛  شــده  موجــب  را  جنگل هــا  اعمــاق  ک  خــا در  نهفتــه 
شــکل رشــد انفجارگونــه جمعیــت انســانی و پنج برابرشــدن آن در 

1. Microorganism
2. Pathogen
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یســت بوم ســایر جانــوران و  کــه منجــر بــه اشــغال ز صدســال اخیــر 
یســتگاه و زنجیــره غذایــی آنــان  ــا آنــان و تخریــب ز نزدیکــی بیشــتر ب
ــا آبــادی  شــده و ویروس هــا را از اعمــاق جنگل هــا و حیات وحــش ت

و شــهرها و تمامــی نقــاط جهــان بــرده اســت.

زمینه ســاز  کــه  یســت محیطی اند  ز مســائل  و  مشــکالت  اینهــا 
یست بوم شناســی، انســان در ایــن  کویــد19 شــده و از نظــر ز بیمــاری 
کــرده و  گونــه ای بســیار مهاجــم و مخــرب عمــل  چنــد دهــه به مثابــه 
کــه بازخوردهــای پیچیــده در چرخــه حیــات نســبت  طبیعــی اســت 

گونــه مهاجــم نیــز فعــال شــود. بــه تعدیــل 

گــر بخواهیــم بــرای طبیعــت، شــخصیت  ی3 می گویــد: ا دیویــد هــارو
کویــد19 انتقام  که  انســانی و اســتعاری قائــل شــویم نتیجــه می گیریــم 
متجاوزانــه  رفتــار  ســال  چهــل  از  بیــش  به خاطــر  اســت  طبیعــت 
و  افسارگســیخته  نئولیبــرال  بهره کشــی  توســط  آن،  بــا  شــرم آور  و 
ژرف تــر  بحــران  بــه  بایــد  کرونــا  بحــران  حــل  بــرای  لــذا  بی قاعــده. 
یســت را شــدت  یســت پرداخــت و آنچــه تهاجــم بــه محیط ز محیط ز
کــه بــر  بخشــیده اســت. در وهلــه اول، تولیــد ســرمایه داری اســت 
اســاس آن ایــن تهاجــم در شــیوه »مصــرف انبــوه« تشــدید می شــود.

نیازهــای  ایجــاد  کثــری،  حدا مصــرف  نیازمنــد  انبــوه،  مصــرف 
بــه عرصــه همگانــی، فضــای مصــرف و  کاذب، تبدیــل هــر فضــا 
کــه در رقابــت شــدید بنگاه هــای ســرمایه داری و رشــد  بــازار آن اســت 
روزافــزون فنــاوری، بــه حجــم فــراوان محصــوالت، مصــرف منابــع 
و  گلخانــه ای  گازهــای  تولیــد  یاهــا،  و در آلودگــی آب هــا  طبیعــی، 
کربــن منجــر شــده اســت. مقتضیــات  به هم خــوردن تعــادل چرخــه 
بیشــتر  انباشــت  بــه  روزافــزون  نیــاز  و  ســهمگین  رقابــت  و  مالــی 
ســرمایه، امــکان صــرف هزینــه بــرای حــل معضــالت فــوق یــا کم کردن 
ی می گویــد: ســرمایه داری،  ســرعت چرخــه تولیــد را نمی دهــد. هــارو
شــرایط محیطــی بازتولیــد خــودش را تغییــر می دهــد. از ایــن منظــر، 

ــدارد. ــود ن ــی« وج ــای طبیع ــم »بالی ــه اس ــزی ب چی

کرونــا فقــط یــک بحــران نیســت، بلکــه خــود نشــانه بحرانــی  لــذا 
کرونــا وضعیــت بحــران زده نیســت، بلکــه نتیجــه  بزرگ تــر اســت. 
بــه  کرونــا عامــل صراحت بخشــیدن  اســت.  بحــران زده  وضعیــت 
فعالیــت  مختل کــردن  بــا  کــه  اســت  جهانــی  جامعــه  مصائــب 
مکــث  بــه  وادار  را  مــا  اجتماعــی  روابــط  و  اقتصــاد  چــرخ  روزانــه، 
کمبــود آب، فقــر روزافــزون،  کــرده اســت. معضــل  و تأملــی عمیــق 
کنیــم در  کنیــد تــا درک  افزایش یافتــن فاصلــه طبقاتــی و... را اضافــه 

آمده ایــم. گرفتــار  غریــب  بن بســتی  چــه 

گاهی هــا و هشــدارهای  دانــش گســترده بشــری، فنــاوری پیشــرفته و آ
بــه جلوگیــری از غلبــه فلج کننــده  مکــرر چطــور نتوانســتند منجــر 

یــک بســته شــیمیایی شــوند؟
مهــار  و  دفــع  بــرای  کافــی  دانــش  مــا  می گویــد:  ژیــژک4  ی  اســالو
کار  کنتــرل آن بــه  یــم. چــرا دانشــی بــرای جلوگیــری و  ویــروس را دار

اســت؟ نرفتــه 

3. David Harvey
4. Slavoj Žižek

انســان امــروزی در مقابــل فجایــع، 
دچــار  به نوعــی  و  شــده  کرخــت 
اســت؛  کســی(5  )آتا بی تعادلــی 
بــه  او  احساســات  کــه  آن گونــه 
مســلخ بــرده شــده اســت. ســاختار 
بــرای  بیشــتر  بشــر  امــروز  زندگــی 
ســاخته  بی رحمــی  و  خشــونت 

اســت. شــده 
ــه ای سیاســی  ــه نظری قصــد مــن ارائ
تقابــل  طــرح  قصــد  نیســت، 
را  سوسیالیســم  و  ســرمایه داری 
هــم نــدارم، بلکــه از منظــر هنــر بــه 
مســئله رابطــه عنصــر »عاطفــه« در 
کــه عمدتــًا  نظــام جهانــی معاصــر 
اســتوار  ســرمایه داری  شــیوه  بــر 
در  هنرمنــدان  می پــردازم.  شــده 
عواطــف  قربانی شــدن  از  آغــاز 
منطــق  پــای  بــه  احساســات  و 
کرده انــد  نگرانــی  ابــراز  گرانه  ســودا
ــی  ــه ب ــه جامع ک ــد  ــدار داده ان و هش
اســت. »فاجعــه«  قــوی،  عواطــف 

امنیــت  الگــوی  گــر  ا اســت.  امنیــت  جایگزینــی  ســوم،  مســئله 
نظامــی پاســخ مناســب شــرایط موجــود نیســت و بــه رفــع بحــران 
کمــک نمی کنــد، چگونــه بایــد  یســت محیطی و اقتصــادی  عمیــق ز
ــش از  ــر بی ــت بش گف ــوان  ــت؟ می ت ــب را یاف ــن مناس ــوی جایگزی الگ
آنکــه بــه تقابــل و تهاجــم و ســتیز و ُبــرد در مبــارزه نیــاز داشــته باشــد، 
کشــتی قــرار دارد و سرنوشــت بشــر به هم پیوســته  بایــد بدانــد در یــک 
گــرگ انســان  اســت و او بــه تحــول در نگــرش و آمــوزه هابــز6 )انســان، 
کــه سرنوشــت انســان از  م شــده 

ّ
اســت( نیــاز دارد. همچنیــن ُمســل

یســت و از جانــوران جــدا نیســت و  زمیــن، از حیــات، از محیط ز
ــر باشــد، بــه همــان نســبت هــم  هــر چــه انســان مســتقل تر و توانمندت
وابســتگی او بــه چرخــه حیــات بیشــتر اســت. مــا بــا حیوانــات وجــوه 
یــم و برتری هــای عقلــی مــا فقــط مســئولیت مــا را  مشــترک فراوانــی دار
گــرو امنیــت دیگــر موجــودات  بیشــتر می کنــد. حفــظ امنیــت بشــر در 
و در  زمینیــم  کن  مــا ســا بلکــه  نیســتیم،  زمیــن  مــا مالــک  اســت. 

ــهیم.  ــتش س سرنوش
هیجان انگیــز  چالــش  انســان،  از  متفــاوت  تصــوری  امــکان  لــذا 
یدادهــا، بــه  کــه بــا ایده گرفتــن از دل اتفاقــات و رو هنرمنــدان اســت 
خلــق وجــوه مختلــف و متنــوع و نادیــده آن بپردازنــد. تصویــر انســان 
کــرده اســت: انســان آرمانــی،  در آثــار هنــری مســیری طوالنــی را طــی 
انســان  اجتماعــی،  انســان  کسپرســیو،  ا انســان  قهرمــان،  انســان 

گاه، انســان بیمــار، انســان ضدقهرمــان و... . پیکارجــو، انســان آ
امــا چهــره امــروز او فقــط شــامل مــوارد فــوق نیســت، بلکــه موجــودی 
ــه لزومــًا در مرکــز  ــا طبیعــت و موجــودات دیگــر؛ ن اســت در ترکیــب ب

5. Ataxia
6. Thomas Hobbes
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بلکه در بســیاری موارد در حاشــیه. 
یلــی تــازه از  هرچنــد بــه تصریــح و تأو
نقــش و وظایــف و اهــداف انســان 
آنچــه  نیازمندیــم،  هنــری  آثــار  در 
از  بیــش  صراحتــی  بیــن  ایــن  در 
کــه وظیفــه  قبــل یافتــه ایــن اســت 
دربــاره  گورملــی7  کــه  آن طــور  هنــر 
می گویــد  مجسمه ســازی  هنــر 
گاهــی  خودآ »تشــدید  فقــط 
نســبت بــه بــدن و زمینــه زندگــی« 
نقــش  تقویــت  بلکــه  نیســت، 
مهــم  بخــش  هــم  عواطــف 
فقــط  همین طــور  و  اســت  دیگــر 
بــه  نســبت  گاهــی  خودآ تشــدید 
بــدن  پیوســتگی  و  درهم تنیدگــی 
در زمینــه طبیعــی و اجتماعــی آن 

اســت.
کــه  اســت  آن  نیازمنــد  بشــر  لــذا 
پــادگان  اســتعاره »جهــان به مثابــه 
جبهــه  به مثابــه  زندگــی  و  نظامــی 
به صــورت  آن  مدیریــت  و  نبــرد« 
فرماندهــی را بــه ســمت درک جهــان بــا نگاهــی عاطفه محــور ســوق 
کنــد. دهــد و تعــادل ازکف رفتــه بیــن »تعقــل« و »عاطفــه« را برقــرار 
کــه می توانــد تحــت تأثیــر بحــران  یکــی از بخش هــای هنــر تجســمی 
ــا دچــار تغییــر شــود، هنــر شــئ انگارانه نیســت، هنــر همگانــی8  کرون
کار  کاالهــا به عنــوان محتــوای  گذشــته اشــیا و  اســت. در طــول قــرن 
پیکاســو9  کارهــای  از  بخشــی  از  بوده انــد؛  هنرمنــدان  توجــه  مــورد 
تــا اشــیای حاضروآمــاده مارســل دوشــان10 و تــا هنرمنــدان متأخــر 
کاال، نظیــر وارهــول11  ــغ تولیــد و بت وارگــی 

ّ
آمریکایــی، هنرمنــدان ُمبل

کاال ماننــد بیــل  کونــز12 و همین طــور هنرمنــدان منتقــد نقــش  و جــف 
کــرگ14. ــی  وودرو13 و تون

مًا و بــا توجــه بــه ارتبــاط آن بــا تخریــب 
ّ
کاال ُمســل دوگانگــی خصلــت 

کنــد،  یســت و طبیعــت می توانــد توجــه بیشــتری جلــب  محیط ز
و  مضامیــن  در  تحولــی  شــاهد  کــه  داشــت  انتظــار  می تــوان  لــذا 
یافــت15 تــا هنــر زمینــی16 و هنــر  همین طــور شــمایل هنــر شــئ و هنــر باز
عمومــی17 و تلفیقی هــای تــازه از ایــن هنرهــا و مــواد مورداســتفاده در 

هنــر جهانــی باشــیم.

7. Antony Gormley
8. Pop Art
9. Pablo Ruiz Picasso
10. Marcel Duchamp
11. Andy Warhol
12. Jeffrey “Jeff” Koons
13. Bill Woodrow
14. Tony Cragg
15. Junk Art / Recycled Art
16. Land Art / Earth Art
17. Public Art

ــد19 بســیار چالش برانگیــز شــده  کوی کــه در بحــران  مســئله دیگــری 
اســت، مســئله »جهانی ســازی« اســت. نیــاز بــه قرنطینــه و بســتن 
کاال بــدل  یــع  مرزهــا بــه بــروز بحرانــی جــدی در تأمیــن مــواد اولیــه و توز

شــد.
در  آن  تأثیــر  و  ســرمایه داری  کالن روایــت  بازگشــت  منتظــر  بایــد 
کــه  زندگــی عاطفــی شــهروندان باشــیم؛ چالــش وســیع و دامنــه داری 
می توانــد عرصــه تفکــر و هنــر را به طــور جــدی و همه جانبــه تحــت 

ــرار دهــد. ــر ق تأثی
کــه اشــارت رفــت، مســئله  کویــد19 همان گونــه  چالــش دیگــر بحــران 
گســترش بحــران، بســیاری از  کــه بــه مــوازات  جهانی شــدن اســت 
کشــورها مرزهــای خــود را بســتند. امکانــات مالــی را در چهارچــوب 
کنتــرل بحــران  گرفتنــد و بــرای تأمیــن نیازهــای ضــروری  کار  ملــی بــه 

بــا هــم درگیــر شــدند.
گرســنگی، مهاجــرت و  کالن روایــت ســرمایه، مســئله فقــر،  بازگشــت 
عدالــت مضامیــن مهــم جهــان بعــد از ایــن خواهنــد بــود. تغییــرات 
جهانی ســازی بــه جایــگاه شــهر قــدرت بیشــتری می بخشــد؛ لــذا 
خواهــد  ارتقــا  شــهروندی«  »دیــدگاه  بــه  گونــه ای  بــه  شــهر«  »منظــر 
یافــت و بــا توجــه بــه قابلیت هــای به کارگرفته نشــده هنــر محیطــی18، 
عرصــه  شــهر، آمادگــی ایجــاد شــهر طبیعــت و اســتفاده متفــاوت از 

هنرهــا را خواهــد یافــت.
آنچــه جهانی ســازی و معاصــرت به عنــوان رهیافــت در عرصه هــای 
چالــش  دچــار  می کــرد،  مطــرح  اقتصــادی  فرهنگــی،  سیاســی، 
و  بــاز  جهــان  داســتان  سیاســی  عرصــه  در  اســت.  شــده  اساســی 
دموکراتیــک بــه شــکل آرمان شــهری19، در عرصــه اقتصــاد مســئله 
فرهنــگ،  عرصــه  در  همین طــور  و  نعمــت،  وفــور  و  انبــوه  مصــرف 
ــرای همــه مــا چشــم انداز جهــان پیــِش  روایــت بحــران در واقعیــت ب

ترســیم می کنــد. و دغدغه هایــش  بــا همــه مســئله ها  را  رو 
گوشــزد می کنــد  ــا دوباره بینــی واقعیــت را  کرون از ایــن پــس واقعیــت 
و روش هــای تجربــه بــر اســاس واقعیــت بــا شــیوه طراحــی بــر اســاس 
ــر  ــای هن ــی عرصه ه ــذا تمام ــورد. ل ــد خ ــدد خواه ــد مج ــل، پیون تخی
بازبینــی مواجــه خواهنــد شــد. جریان هــای  و  بــا چالــش  معاصــر 
کــدام از  تقابل هــای اجتماعــی می تواننــد تشــدید شــوند؛ زیــرا هــر 
کافــی بــرای اثبــات موقعیــت خــود در شــرایط بحــران  طرفیــن دالیــل 
ــم  ــه بتوانی ک ــم  ــد آنی ــه اول نیازمن ــن رو در وهل ــت؛ از ای ــد یاف را خواهن
و  پیونــد  رفتــاری  و  فکــری  و  اجتماعــی  فزاینــده  تقابل هــای  بیــن 
گرایش هــا و  کنیــم و ایــن امــر تحــول در  ارتبــاط مســتمر و مــداوم برقــرار 

رفتارهــا میســر نمی شــود مگــر بــا تحــول در عواطــف انســانی.
کــه برشــمردیم، پیــش از همه چیــز نیازمنــد  در نتیجــه بــا همــه اینهــا 
به مثابــه  بلکــه  هنــری،  اثــر  ایجــاد  به مثابــه  نــه  هنریــم؛  آمــوزش 
ســازوکاری بــرای حساســیت بــه محیــط و ســازگاری و ســازش بــا 
حیــات.  از  مراقبــت  و  همدیگــر  بــا  صلــح  و  یســت بوم  ز و  زمیــن 
بــرای آن نیــز نیازمنــد آموختــن یــک »رفتــار  شــیوه و رهیافــت الزم 

اســت. آنچــه در هنــر در حــال رشــد  بــود؛  بینارشــته ای« خواهــد 
گســترش ابعــاد، جایــگاه و مســئولیت های هنــر در  کوتاه ســخن:  و 

جامعــه آینــده، ضرورتــی انکارنشــدنی اســت. 

18. Environmental Art
19. Utopian 
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کرونا، موسیقی و امید
گروه موسیقی فرهنگستان هنر کاوه خورابه، عضو 

ــه عبــارت  ــا ب مجموعــه عوامــل اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی ی
از  می گــذرد  آن  اعــم  معنــای  بــه  فرهنــگ  حــوزه  در  آنچــه  بهتــر 
طبیعــت  نظــام  از  برخاســته  بحران هــای  پدیدارشــدن  و  ســویی، 
روزافــزون  گیــری  فرا و  شــیوع  همچــون  انســانی  کنش هــای  و 
شــرایطی  و  اوضــاع  ســو،  دیگــر  از  میکروبــی  و  ویروســی  گونه هــای 
ــه پرســش از معنــای  ی رهیافت هــای انســان نســبت ب ــرارو ــژه را ف وی
هنــری،  مختلــف  کنش هــای  بالتبــع  و  یســت جهان  ز در  زندگــی 
یســتی و غیــره به منظــور پاســخ بــه آن و مواجهــه بــا آن،  سیاســی، ز
یکــرد زندگــی و عمــل،  فراهــم می کنــد. بــه دیگــر ســخن، میــان رو
یکردهــای دوگانــه رخ  گزیــر رو چنان کــه اوکتاویــو پــاز1 می گویــد، به نا
می نمایانــد. پدیــداِر عاطفــی برآمــده از چنیــن وضعیتــی، احســاس 

اســت: »تنهایــی« 

نهایــت  در  و  جدایــی  تــرس،  آمیختگــی  از  درونــی  یافتنــی  »اندر
تــرس،  عنصــر  ســه  هــر  نهــاِن  در  اســترس.  ُپــر  و  مبهــم  آینــده ای 
جدایــی و توجــه بــه آینــده، مســئله ای پررنــگ و پویــا دایمــًا خــود 
می نمایانــد: “دیگــری”. احســاس تنهایــی مــا معنایــی دوگانــه دارد؛ 
گریــز  ی  ــر خویشــتن اســت و از ســوی دیگــر، آرزو گاهــی ب از ســویی آ

خویشــتن.« از 

بــه قــول شــیخ اجــل، ســعدی شــیرازی، می شــویم »وجــوِد حاضــر 
غایــب«:

هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای
من در میان جمع و دلم جای دیگر است

گریــز  ی  گاهی یافتــن بــر خــود مطــرح شــود و چــه آرزو در هــر حــال چــه آ
کارا و ویــژه خواهــد بــود. در فراینــد تنهایی،  از خــود، جایــگاه دیگــری 
گــذر از »کنارکشــیدن« و »بازگشــتن«، دگرگونــی خالقیت ســاز و  در 
آفرینندگــی، شــرطی الزم و ضــروری اســت و ایــن میســر نمی شــود 
مگــر بــه مــدد عشــق. »و عشــق یکــی از بارزتریــن مثال هــای غریــزه 
کــه باعــث می شــود مــا هــر چــه عمیق تــر خویشــتِن  دوگانــه ای اســت 
را در  و خــود  برآییــم  از خــود  و در عیــن حــال  یــم،  بکاو را  خویــش 
ــر زمینــه ای فراهــم می ســازد  دیگــری تحقــق بخشــیم«؛ از ایــن رو، هن
گــذر از خویــش و ظهــور در و بــرای دیگــری  کــه در آن بــه مــدد عشــق، 

متحقــق می شــود.

واقع بودگی شرایط موسیقایی در بحران کرونا
کویــد19 )کرونــا(  گیــر2  کلــی و شــیوع دنیا مســئله بحران هــا به طــور 

1. Octavio Paz
2. Pandemic

بــر  یکــرد نظام منــد را  نــگاه و رو بــه وجــه اخــص، دگربــار اهمیــت 
ــان را  ــم و ج ــالمِت جس ــه س ک ــا  ــن معن ــه ای ــد. ب ــب می گردان ــا واج م
در نســبت بــا دیگــر مؤلفه هــای فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی و 
ُکمیــت  کــه لنگــِی  یــم  سیاســی چونــان نظامــی یکپارچــه در نظــر آور

ُکنــد می کنــد. یکــی، حرکــت چــرخ رونــده بــه ســوی بهبــودی را 

بی تردیــد در ســتاد های ملــی شــکل گرفته تحــت عناویــن مختلــف 
حضــور  کرونــا،  ویــروس  بازداشــِت  و  مقابلــه  و  مبــارزه  به منظــور 
همچــون  شــنیداری  هنرهــای  به ویــژه  هنــر  عرصــه  کنشــگران 

دارد. بســزا  نقشــی  خــردورزی  و  شــادی  معادلــه  در  موســیقی، 

در  بایــد  را  هنرمنــد  اثــر  نهایــی  پرداخــت  و  غایــت  بی گمــان 
ک( آن از ســوی  یافــت )ادرا دیده شــدن، لمس کــردن، شــنیدن و اندر

موالنــا: قــول  بــه  دانســت.  یعنــی مخاطــب  »دیگــری« 

هیچ نقاشی نگارد زین نقش
بی امید نفع بهر عین نقش

کوزه شتاب کند  کوزه گر  هیچ 
کوزه نه بر بوی آب بهر عین 

کاسه تمام کند  کاسه گر  هیچ 
کاسه نه بهر طعام بهر عین 

هیچ خطاطی نویسد خط به فن
بهر عین خط نه بهر خواندن

نقش ظاهر بهر نقش غایب است
وآن برای غایب دیگر ببست

ســخت  متقابــل،  اســت  رابطــه ای  مخاطــب،  و  هنرمنــد  رابطــه 
بحران هــای  شــرایط  و  اوضــاع  در  خالقیت ســاز.  و  درهم تنیــده 
رابطــه  افــراد،  میــان  ارتباطــی  امکانــات  قطــع  مــوازات  بــه  گیــر  فرا
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کنش هــای  هنرمنــد ــــ مخاطــب نیــز دچــار خســران و وقفــه می شــود. 
ایــن  از  هنــری و به طــور خــاص در حــوزه موســیقی، عمیقــًا متأثــر 
کــه در ذیــل بــه  فضــا، بــا مشــکالت و تنگناهایــی روبــه رو می شــود 

می کنیــم: اشــاره  آنهــا  از  بعضــی 

کالس هــای آمــوزش دانشــگاهی  - لغــو برنامه هــای آموزشــی: شــامل 
هنرســتان های  کالس هــای  موســیقی،  رشــته  دانشــجویان  )ویــژه 
کالس هــای  کالس هــای آموزشــگاه های آزاد موســیقی،  موســیقی، 

خصوصــی(؛

و  موســیقی  حــوزه  بــا  مرتبــط  همایش هــای  و  نشســت ها  لغــو   -
مکتــوب؛ و  مصــّوت  آثــار  از  رونمایــی 

- لغــو برنامه هــای تولیــد موســیقی و تعطیلــی اســتودیوهای ضبــط و 
تکثیــر آثــار موســیقایی؛

کنسرت؛ - لغو و عدم امکان برگزاری 

- لغــو تجمعــات شــادیانه و غمگنانــه در فرهنــگ ملــی، همچــون 
باران خواهــی،  گل غلتــان،  ختنه ســوران،  ازدواج،  جشــن های 
آن  در  کــه  مختلــف  آیین هــای  و  عزاداری هــا  و  آفتاب خواهــی 
دارد؛ بنیادیــن  و  ذاتــی  اهمیــت  و خواننــدگان  نوازنــدگان  حضــور 

- لغــو فعالیــت تجــاری خریدوفــروش ســازها )ابــزارآالت و صنایــع 
ــیقی(. ــه موس ــته ب وابس

سپهِر امکانِی پیِش رو برای حیات موسیقایی
»یکــی  شــد،  اشــاره  آن  بــه  خالصــه   به طــور  بــاال  ســطور  در  آنچــه 
داســتان اســت ُپــر آب چشــم« از اوضــاع و شــرایط موجــود. امــا بــه نظــر 
می رســد رســالت متعالــی و متعهــد هنــر، هنرمنــدان را بــر آن مــی دارد 
خــود را بــه مــدد متافیزیــِک امیــد، از وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب 
کــه نه فقــط وضــع موجــود را در البــه الی  برجهاننــد. بــر هنرمنــد اســت 
نغمــات و ضرب آهنگ هــای خــود انعــکاس و بازتــاب دهــد، بلکــه 
و  پتــک  به مثابــه  را  »هنــرش  می گویــد:  برشــت  برتولــت  چنان کــه 
از  می بخشــد«.  نویــن  رخســاره  واقعیــت،  بــه  کــه  بدانــد  چکشــی 
کــه بــرای جلوه گــری و ارتبــاط بــا مخاطــب می کوشــد  همین روســت 

ی آورد. ــات پیــِش رو رو ــه دشــِت امکان از حصــار موجــود ب

پری رو تاب مستوری ندارد
چو در بندی سر از روزن برآرد
برون زد خیمه ز اقلیم تقدس

کرد بر آفاق و انفس تجلی 

تلویزیــون،  و  رادیــو  همچــون  میانجی گــر،  رســانه های  و  رســانا  ها 

کــه هنــری چــون  همچنــان از اهمیــت بســزا برخوردارنــد، امــا آنجــا 
موســیقی دچــار مالحظــات خــاص سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و 
کــه در عیــن حفــظ فردیــت  ی آوردن بــه فضاهایــی  دینــی می شــود، رو
ــا مخاطــب را فراهــم ســازد،  ــان امــکان برقــراری ارتبــاط مســتقیم ب آن

اهمیتــی فــراوان می یابــد.

کاربــردی  اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی و به ویــژه برنامه هــای 
ایــن  ویــژه در  نقشــی  گرام و...  اینســتا واتســاپ،  تلگــرام،  قبیــل  از 
از  گــذر  آن،  موهبت هــای  جملــه  از  کــه  کرده انــد  ایفــا  اوضــاع 
یکردهــای  رو بــه  تفرج بخــش  و  تفریحانــه  یکردهــای  رو گونــه ای 

اســت. ثمربخــش  ارتبــاط  و  دانندگــی  گاهی بخشــی،  آ

همچــون  موســیقی  عرضــه  شــیوه های  در  جدیــد  تجربه هایــی 
اســتیج،  به مثابــه  بالکــن  خالــی،  کنســرت های  صندلــی 
اجتماعــی  فاصله گــذاری  حفــظ  بــا  متعــدد  گروه نوازی هــای 
و  تک خوانــی  و  تک نــوازی  موســیقایی،  واحــد  اثــر  تولیــد  و 
ــه،  ــش انجام گرفت ــای از پی ــا ضبط ه ــن ی ــورت آنالی ــی به ص گروه خوان
تعطیل نکــردن کالس هــای آموزشــی و تمدیــد آنهــا به صــورت آنالیــن، 
گفت وگوهــای تخصصــی در بــاب موضوعــات موســیقایی و نقــد  و 
ــات  ــه امکان ــه به مثاب ــه و هم ــازی، هم ــای مج ــار در فض ــی آث و بررس
ی عرضــه هنــر موســیقی، محفلــی دیگــر را در اندیشــیدن  پیــش رو
بــه نقــش و جایــگاه ایــن هنــر در وضعیت هــای ویــژه فراهــم ســاخته 

اســت.

کید برشمارم: در پایان این نوشتار، بایسته است دو نکته را به تأ

جملــه  آن  از  و  هنــری  فعالیت هــای  توقــف  گیــن  زهرآ پیــکان   .1
بــر جــا  بــر اینکــه خســران های ذهنــی و معنــوی  موســیقی، عــالوه 
کنشــگران  گذاشــته اســت، قلــب تپنــده حیــات مــادی و اقتصــادی 
ــر  ــروش، ضبــط و تکثی یــس، سازســازی، خریدوف در زمینه هــای تدر
گونه هــای  همچــون  هنــری  تولیــد  اســت.  رفتــه  نشــانه  نیــز  را  و... 
در  بســزا  نقشــی  اقتصــادی،  و  مــادی  عرصه هــای  در  تولیــد  دیگــر 
ــی  ــای مال کنش ه ــژه از  ــی وی ــی دارد و جایگاه ــای مل ــد درآمده تولی
را بــه خــود اختصــاص می دهــد؛ بنابرایــن رواســت توجــه بــه ایــن 
گونــه غفلــت از وضعیــت معیشــتی و زندگــی  نقــش، و جفاســت هــر 
یکــردی  کمیــت اســت بــا رو ــرده دولــت و حا

ُ
گ جامعــه هنرمنــدان. بــر 

جامعه گــرا و عدالت محــور، پیگیــر امــور هنرمنــدان و خانواده هــای 
بیــکاری،  بیمه هــای  درمانــی،  بیمه هــای  از  بهره منــدی  در  آنــان 

حمایت هــای مالــی و مــادی باشــد.

کتــاب آزادی و دولــت فرزانگــی در بخــش نامــه  یــش شــیلر در  2. فردر
نهــم می نویســد: »انســان منزلــت خــود را از دســت داده بــود، امــا هنــر 

آن را در ســنگ های معنی یافتــه خــود نجــات می بخشــید.«
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رود.  نشــانه  را  او  شــأن  و  انســان  پرســمان  می توانــد  کرونــا  بحــران 
قرنطینــه و ایزوالســیون و فاصله گیری هــای اجتماعــی، همــه و همــه 
می توانــد هیمــه ای باشــد بــر آتــِش برافروختــه تنــور تــرس و اضطــراب، 
و خراشــی باشــد بــر چهــره زیبارویــی بــه نــام آزادی؛ چــه در ُبعــد فردی 
گفتــه شــیلر »هنــر دختــر آزادی  و چــه در ُبعــد اجتماعــی. امــا بــاز بــه 
اســت و ضــرورت آن زاییــده روح اســت«. در ایــن میــان موســیقی 
گاهنــده، روشــنی بخش فضــای  نــوری آ و  زبانــی فرامــرزی  چونــان 
یــک فاصله هــا و تنهایی هاســت. موســیقی برآمــده از اصالت هــا  تار
و اندیشــه های نــاب، بــر طبــل رزم شــادی و نشــاط عقالنــی می کوبــد 
می شــود.  تســهیل گر  را  کنونــی  طاقت فرســای  شــرایط  تحمــل  و 
و  عوامانــه  یکردهــای  رو بــه  درغلتیــدن  هرگونــه  از  پرهیــز  بی تردیــد 
کــه بــه خوش باشــی های نااندیشــانه فرامی خوانندمــان،  دِم دســتی 

بایســته توجــه ویــژه اســت.

نــوای موســیقایی هنرمنــدان، حامــل پیــام اتحــاد و همبســتگی و 
امیــد زندگــی در ایــن رزِم مشــترک علیــه درِد مشــترِک برخاســته از 
بحــران موجــود اســت. در نــای امیدبخــش آن بایــد دمیــد و بی نوایــی 

ــه محــاق فراموشــی ســپرد. افســردگی را ب

کی شود پژمرده میوه ْی آن جهان
شادی عقلی نگردد انُدهان
)موالنا(

کاهــش هــر  کــه  شــادی و ِخــرد و عقالنیــت در تنیدگــی بــا یکدیگرنــد 
یــک، ناتوانــی دیگــری را بــه همــراه خواهــد داشــت:

چو شادی بکاهی بکاهد روان
گردد اندر میان ناتوان ِخرد 
)فردوسی(

در ایــن صعــب روزی و پریشــان عالمی و بوالعجبــی، هنــر و هنرمنــِد 
کــه دارد از ســپهر تیــزرو؟«؛  کــه »چشــم آســایش  نیک اندیــش می دانــد 
کار، خالقانــه در میــدان بــزم و رزم می کوشــد و  پــس بــا ســالح امیــد و 

کنی مشــغول می شــود. کار امیــد و شــادی پرا در 

کالم بــه شــعر  یــغ اســت از شــادی و هنــر ســخن رود و در ختــم  در
مرحــوم ژالــه اصفهانــی اشــاراتی نــرود:

بشکفد بار دگر اللۀ رنگین مراد
غنچۀ سرخ فروبستۀ دل، باز شود

گذشت آید باز که  که بهاری  من نگویم 
که به سر آمده آغاز شود روزگاری 

روزگار دگری هست و بهاران دگر...

¨
شادبودن هنر است

شادکردن هنری واالتر
لیک هرگز نپسندیم به خویش

که چو یک شکلک بی جان شب و روز
بی خبر از همه خندان باشیم

که دور از ما باد! بی غمی عیب بزرگی ست 
که در آن کاشکی آینه ای بود درون بین 

خویش را می دیدیم
آنچه پنهان ُبود از آینه ها می دیدیم

کیزه نهاد ی پا گه از آن نیرو می شدیم آ
یدشدن یستن آموزد و جاو که به ما ز

پیک پیروزی امید شدن

¨
شادبودن هنر است،

گر به شادِی تو دل های دگر باشد شاد
زندگی صحنۀ یکتای هنرمندی ماست

کسی نغمۀ خود خواَند و از صحنه رود هر 
صحنه پیوسته به جاست

که مردم بسپارند به یاد.  ُخّرم آن نغمه 
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هنر، جهانی شدن
 و نگاه ژرف نگر هنرمند به عالم پیرامون خود  

حبیب اهلل صادقی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر

تصویــر  در  اقتصــادی  ویرانگــر  رکــود  و  کرونــا  ویــروس  شــیوع  از  پــس 
بین الملــل، نقــش فرهنــگ و هنــر در ثبــت زمــان و بیــان چشــم انداز 
ســند  ایــن  اســت.  انکارناپذیــر  ُمــدّون،  ســندی  قالــب  در  فرهنگــی 
تهیــه نخواهــد شــد، جــز بــا به کارگیــری صحیــح تصاویــر، نمادهــا و 

روایــت می شــوند. بــر تجــارب  بــا تکیــه  کــه  ایــن دوران  نشــانه های 
جهــان پیــش از ایــن، این گونــه اوضاعــی تلــخ را بــا عبــور از بیماری هــای 
ابــوال،  تیفــوس،  طاعــون،  همچــون  پیشــین  قــرون  حتــی  و  ســال ها 
کــرده اســت.  از آن، درک  تأثیرگرفتــه  و بیماری هــای روحــی  ســارس 
کــه بشــر در  کویــد19 تجربه هــای شــگفتی را  کنــون و در دوره معاصــر،  ا
کنــار  کــرده بــود،  کســب  ســه دوره مــدرن )بخــار، بــرق، عصــر دیجیتــال( 

زد. 
کسپرسیونیســم1  کــه از دل مکتــب ا گرفــت و روح  و  روان بشــر را صیقــل داد؛ آثــاری  آثــار هنــری ویــژه ای در دوره هــای مختلــف مــورد توجــه قــرار 
ــا و  ی ــه رؤ ــه او ب ک ــی  ــی، و نگاه ــون2 در روان شناس ــدره برت ــر آن ــت. تفک ــن ادعاس ــواه ای گ ــد،  ــرون آم ــی بی ــگ اول و دوم جهان ــل از دو جن حاص
گریــت3 و ســالوادور  ــار رنــه ما یــخ هنرهــا ثبــت شــده اســت. در آث کــه در تار روان شناســی در هنــر می کنــد، جــای تأمــل دارد و بی جــا نیســت 
گیــر5، صرف نظــر از اینکــه چــه باشــد، چگونــه  کــه بیمــاری ای دنیا دالــی4 نیــز ردپاهــای سوررئالیســم مــا را همراهــی می کننــد تــا بفهمیــم 

کارکــرد هنرمنــدان فعــال را تغییــر دهــد. ــد مســیر فکــری و  می توان
گرفتــه اســت و به شــدت، نیــاز مجــدد بــه بازشناســی هویــت  انســان معاصــر، پــس از پیدایــش مدرنیســم در جهــان، در فضایــی پیچیــده قــرار 
معنــوی در آن احســاس می شــود. آنچــه در همــه ادوار دســت نخورده باقــی می مانــد ذات هنرمنــد و احســاس مســئولیت او در قبــال جامعــه 

است. 
ــه  ــوان ب ــال می ت ــرای مث ــم. ب ــدان می بینی ــار هنرمن ــواره در آث ــگاه را هم ــن ن ــا ای ــت و م ــری اس ــی بش ــی زیبای ــت وجوی تجل ــر در آرزو و جس هن
گســتردگی  کــرد. ایــن خوانــش،  یــخ زیبایــی( منتشــر شــده اشــاره و توجــه  یــخ زشــتی و تار کتــاب امبرتــو اوکــو6 )تار کــه در دو  تجربــه علمــی ای 
گرافیــک، ســینما  معنــوی و متعالــی هنــر را در زندگــی روزانــه انســان روایــت می کنــد. شــواهد ایــن خوانــش را نیــز می تــوان تجربه هــای متنــوع 

کــه از تــالش و یافته هــای هنرمنــدان در جهــان روایــت شــده اســت. و هنرهــای ادبــی دانســت 

1. Expressionism
2. André Breton
3. René Magritte
4. Salvador Dalí
5. Pandemic
6. Umberto Eco
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یــه ای نــو و هوشــمند از دوره هــای  ک10 روایتــی اســت از زندگــی، امیــد، تــرس و انتخــاب زاو یتگنشــتاین8، بــروگل 9 و هیچــکا کامــو7، و آثــار آلبــر 
کــه روایتشــان همــراه بــا تضــاد جنگ هــا و بیماری هــا بــوده اســت.  مختلــف بشــر 

یشــه و  کــرد و جغرافیــای مــا نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. در ر یــخ، همــواره می تــوان تمــدن و هنــر تصویــری را جســت وجو  در ســیمای تار
کــدر شــده اســت، می تــوان از دلیــری و سلحشــوری مردمــان ایران زمیــن در  کــه صفحــات تمرکــز آن  کرونایــی ایــران  کالبــدی ایــام  بــن عناصــر 
یــان هشــت ســال دفــاع ُمقــّدس و فرزنــدان آنــان بــا جلــوه و روایتــی دیگــر در  کنــون، راو کــه ا گرفــت تــا بتــوان توضیــح داد  دوره دفــاع ُمقــّدس وام 

کاری و ایثــار نقــش خویــش را ایفــا می کننــد.  پنجــره فــدا
کاســتی ها و بحران هایــی  گیرشــدن ایــن بیمــاری، به رغــم  کــه در عصــر دنیا کاران و مجاهــدان پایــدار و نازنینی انــد  پزشــکان و پرســتاران، فــدا
کــرده اســت، آزاده و باورمنــد، ایــران اســالمی  کــه اســتعمار در زمینه هــای فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و از مهم تــر اقتصــادی بــر مــا تحمیــل 
گرفته انــد. ایــن پاســداران ســالمت بــا شــجاعت بــرای مهارکــردن ایــن بیمــاری توانســته اند  کاری و غیــرت خــود  را در آغــوش مهــر و فــدا

کننــد.  دیــواری امــن و قدرتمنــد بــرای عــزت و ســالمت ایــن ملــت ایجــاد 
کــرد و هنرمنــد، بــه ابعــاد ذهنــی، حســی و زیبایی شناســی  هنــر ایــن دوران، جلوه هایــی جدیــد از شناســه ها و نمادهــا را روایــت خواهــد 
ــر دوران  ــانی اند. هن ــزرگ انس ــمفونی ب ــن س ــیقی ای ــای موس ــتاران نت ه ــکان و پرس ــت. پزش ــد یاف ــت خواه ــن دوران دس ــه از ای ــی برگرفت نوین

ــرد.  ک ــد  ــوش نخواهن ــت را فرام ــمان مل ــزان و نورچش ــن عزی ــش ای ــی حیات بخ ــر و زیبای ــدان، مه ــد و هنرمن جدی
یــخ خــارج خواهــد شــد و نتایــج ایــن دوران، محبــت و عشــق و زیبایــی سرشــار از  بــه فضــل الهــی، جهــان بــا پیــروزی از ایــن رزمــگاه تار

کاری و مراقبــت از شــئون انســانی خواهــد بــود.   مهربانــی، فــدا

7. Albert Camus
8. Ludwig Wittgenstein
9. Brueghel
10. Alfred Hitchcock
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عصر کرونا؛ گذر از واقعیت مجازی به 
مجازی های واقعی

گروه تخصصی چندرسانه ای فرهنگستان هنر یونس سخاوت، عضو 

ــوده  ــد ب ــای جدی ــواع هنره ــیاری از ان ــور بس ــاهد ظه ــر ش ــر حاض عص
فنــی، نقطــه عطفــی در  و  اســت. بی شــک پیشــرفت های علمــی 
تولیــد و عرضــه آثــار هنــری جدیــد بــوده اســت. در ابتــدای ظهــور 
عکاســی، بســیاری ایــن پدیــده را به عنــوان هنــر قبــول نداشــتند و 
کــه دوربین هــای  آن را صرفــًا فنــاوری قلمــداد می کردنــد، امــا زمانــی 
هنرمنــدان  گرفتنــد،  قــرار  دســترس  در  گســترده  به طــور  عکاســی 
کردنــد. ایــن آثــار توانســت  شــروع بــه عکاســی و خلــق آثــار مختلــف 
نظــر جامعــه هنرمنــدان را دربــاره پذیــرش عکاســی به عنــوان هنــر 
کنــد. بــر فیلــم و ســینما نیــز همیــن برچســب فنــاری زده شــد  جلــب 

کشــید تــا ســینما به عنــوان هنــر پذیرفتــه شــود. و مدت هــا طــول 
احساســات  بیــان  بــرای  زغــال  تکــه ای  غارنشــینی  دوران  در  گــر  ا
بــه  یــا در دوره ای  بــود،  کافــی  بــر دیوارهــای غــار  از طریــق نقاشــی 
کاغــذ در قالــب خوش نویســی بــرای بیــان عواطــف بســنده  قلــم و 
می شــد، دنیــای پیچیــده امــروز بــه رســانه ای بــا پهنــای بانــد بیشــتر 
گــر زمانــی  ــرای انتقــال احساســات و مفاهیــم پیچیــده نیــاز دارد. ا ب
هنرمنــد احساســات خــود را در قالــب طرح هــای فــرش ارائــه می کــرد، 
کــه فــرش بهتریــن ابــزار و رســانه موجــوِد در  شــاید بــدان دلیــل بــود 
ــا در دنیــای  گــر حافــظ و موالن اختیــارش بــود. حتــی ممکــن اســت ا
امــروز حضــور داشــتند، دیگــر شــعر نمی گفتنــد و رســانه دیگــری را 
بــرای بیــان مفاهیــم و احساســات خــود انتخــاب می کردنــد. دنیــای 
بیــان  بــرای  خبــره  و  پیشــرفته  هنرهــای  انــواع  بــه  امــروز  پرآشــوب 
احساســات و مفاهیــم پیچیــده نیــاز دارد. واقعیــت مجــازی یکــی از 
ایــن زمینه هــای ابــراز احساســات و مفاهیــم بــر اســاس فناوری هــای 
تــا  می ســازد  قــادر  را  هنرمنــد  کــه  رســانه ای  اســت؛  دیجیتــال 
و  ســه بعدی  دنیایــی  در  را  خــود  مدنظــر  مفاهیــم  و  احساســات 
کــه  مجــازی بــه نمایــش بگــذارد و تجربــه غوطــه وری در دنیایــی را 

کنــد. کــرده اســت فراهــم  هنرمنــد ایجــاد 
جدیــد  نوعــی  به عنــوان  مجــازی  واقعیــت  مطرح کــردن  ادعــای 
بیــان  بــرای  هنــر  انــواع  دیگــر  کم اهمیــت دادن  معنــای  بــه  هنــر  از 
ــم  ــت مفاهی ــم ماهی ــه ه ک ــت  ــدان معناس ــه ب ــت، بلک ــم نیس مفاهی
و دنیــای دیجیتــال  کــرده اســت  تغییــر  و هــم ماهیــت مخاطــب 
کنــد.  کــه می توانــد ایــن پیچیدگی هــا را بیــان  قابلیت هایــی دارد 
حــال  در  دیجیتــال  فناوری هــای  گیرشــدن  فرا دیگــر،  عبــارت  بــه 
تغییــردادن مــرز تعریــف بســیاری از پدیده هاســت و هنــر نیــز از ایــن 
نظریه هــای  ظهــور  ســبب  موضــوع  ایــن  نیســت.  مســتثنا  قاعــده 
نیــز شــده  اســتحاله هنــر در دنیــای دیجیتــال  بیــان  مختلــف در 
ــد  ــد می کنن ــدی رش ــای جدی ــال، پدیده ه ــای دیجیت ــت. در دنی اس
قــرار  مناقشــه  و  بحــث  محــل  آنهــا  هنربــودن  دربــاره  قضــاوت  کــه 
کــه  پدیده هاســت  ایــن  از  یکــی  مجــازی  واقعیــت  می گیــرد. 
توانســته مخاطبانــی بســیار از قشــرهای مختلــف بــه خــود جلــب 
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واقعیــت مجــازی  گیرشــدن  فرا و  بــه رشــد  آمارهــای مربــوط  کنــد. 
و  درمــان  احساســات،  بیــان  یادگیــری،  ســرگرمی،  اهــداف  بــا 
ــه ایــن رســانه مهــم حکایــت  ــزوم توجــه ب بســیاری اهــداف دیگــر از ل
دارد. تعریــف واقعیــت مجــازی به عنــوان هنــری جدیــد، و تبییــن 
کــه می توانــد  مشــخصه های هنــری واقعیــت مجــازی ادعایــی اســت 
مســئولیت هایی تــازه بــرای هنرمنــدان در دنیــای دیجیتــال تعریــف 

کنــد.
ایجــاد  جهــان  سراســر  در  کرونــا  بیمــاری  کــه  شــرایطی  و  اوضــاع 
کــرده اســت، اهمیــت زمینــه دیجیتــال بــرای انتقــال احساســات 
کــه  اوضاعــی  اســت.  ســاخته  نمایــان  بیش ازپیــش  را  مفاهیــم  و 
انتخــاب،  یــک  نــه  دیجیتــال  فناوری هــای  از  اســتفاده  آن،  در 
اجتماعــی  فاصله گــذاری  دوران  در  اســت.  انتخــاب  تنهــا  بلکــه 
کــه هنرمنــد ارتبــاط فیزیکــی بــا مخاطــب را از دســت  و شــرایطی 
داده اســت، رســانه های مبتنــی بــر فناوری هــای دیجیتــال، ماننــد 
یافته انــد.  مطرح شــدن  بــرای  خوبــی  فرصــت  مجــازی،  واقعیــت 
مختلــف  قالب هــای  در  دیجیتــال  هنرمنــد  کــه  مجــازی  دنیــای 
خلــق می کنــد، امــکان ابــراز احساســات و بیــان مفاهیــم عمیــق را 
کــرده اســت. مهم تریــن ویژگــی  در رســانه واقعیــت مجــازی فراهــم 
کــه امــکان تعامــل  هنــر واقعیــت مجــازی تعاملی بــودن آن اســت 
کــه مخاطــب در دنیــای  بیــن مخاطــب و اثــر هنــری را به صورتــی 
گــر زمانــی واقعیــت  خلق شــده غوطــه ور می شــود، فراهــم می کنــد. ا
مجــازی به واســطه مجازی بــودن به عنــوان رســانه ای فانتــزی و درجــه 
کــه نمــود فیزیکــی دارنــد شــناخته می شــد،  دوم نســبت بــه هنرهایــی 
کــرده اســت. بســیاری از  کنــون اوضــاع تغییــر  کــه ا بایــد پذیرفــت 
کرونــا  کــه ویــروس  فعالیت هــای واقعــی بــه دلیــل اوضــاع و شــرایطی 
کنــون به صــورت مجــازی در حــال پیگیــری  بــه وجــود آورده اســت، ا
گــذر از واقعیــت مجــازی بــه  اســت و شــاید ایــن دوران را بتــوان دوران 

دانســت. واقعــی  مجازی هــای 
کــه ورود انواعــی جدیــد  اندیشــه تعریــِف بســته هنــر و ایجــاد دیــواری 
ک  خطرنــا هنــر  بقــای  بــرای  می توانــد  نســازد،  ممکــن  را  هنرهــا  از 
گــر هنــر بخواهــد خــود را از زندگــی  باشــد. زندگــی در جریــان اســت و ا
کــه مــردم به صــورت مســتمر بــا  واقعــی و روزانــه پدیده هایــی نوظهــور 
کنــار  کم کــم به طــور خــودکار از زندگــی مــردم  کنــد،  آنهــا درگیرنــد دور 
گذاشــته خواهــد شــد؛ لــذا انحصاری کــردن تعریــف هنــر می توانــد 

خطــری بــرای بقــای هنــر باشــد.
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»هنر مجازی« و »خانگی شدن هنر« از 
دستاوردهای مثبت کروناست

جعفر نجیبی، مجسمه ساز

هنرمنــدان در اوضــاع و شــرایطی این گونــه بــا مانــدن در خانــه، بعضــًا 
کــه شــاید  فرصــت و فراغتــی بیشــتر بــرای مطالعــه و خلــق آثــار دارنــد 
پیــش از ایــن به صــورت جــدی و عملــی بــه ایــن امــکان فکــر نکــرده 
کــرد. بودنــد و ایــن محدودیــت، خــود امکانــی تــازه بــه ایشــان معرفــی 
ایده آفریــن  و  الهام بخــش  هنرمنــدان  بــرای  می توانــد  شــرایط  ایــن 
از  کرونــا و  کــه از  کنــد  بــارور و برانگیختــه  آنــان را  باشــد و تخیــل 
ویــروس نادیدنــی، تجســم هایی متنــوع بیافریننــد و از منظرهــای 
کننــد. ایــن شــرایط می توانــد در تخیــل  گــون آثــاری فــراوان خلــق  گونا
خــالق هنرمنــدان تأثیرگــذار باشــد و هنرمنــدان در همــه بخش هــا 
شــرایط  ایــن  از  می تواننــد  مختلــف  گرایش هــای  و  شــاخه ها  و 

تأثیرهــای فوق العــاده بپذیرنــد و آن را بازتــاب بدهنــد.
کرونــا جنبه هــای مثبــت هــم برشــمرد؛ ازجملــه نجــات  می تــوان بــرای 

ــه  ــازه ب گشــودن افقــی ت ــد  گفتــم، می توان کــه  ــا در هنــر هــم، همان طــور  کرون ــًا اثرهــای مثبــت  یســت و طبیعــت. طبیعت ــات و محیط ز حیوان
ــر داشــته باشــد و ایده هــای بســیاری بــه ایشــان بدهــد. یافت هــای ذهنــی و حســی هنرمنــدان را در ب ک و در ادرا

ــا پرســش ها و چالش هــا و مســائل جــدی فلســفی و پیامدهــای اقتصــادی و  یســتن در دل بحــران قطعــًا ب مــا در تــداوم ایــن شــرایط و ایــن ز
یچه هایــی  کــرد و در سیاســی عظیــم و زیروروکننــده و دوران ســاز مواجــه خواهیــم بــود و ایــن بی تردیــد در هنــر هــم جریان هایــی ایجــاد خواهــد 
کــرد  گشــود. مــا در همیــن خصــوص نمایشــگاهی مجــازی در فرهنگســرای بهمــن برگــزار خواهیــم  بــه نگاه هایــی نــو در ایــن عرصــه خواهــد 

یــم ایــن نمایشــگاه در موعــد مقــرر برگــزار شــود. کــه داوری آن بــر عهــده بنــده اســت و امیدوار
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گفت وگو با نادر مشایخی، آهنگساز 

نحوه ارتباط اجتماعی مان تغییر کرده اما اصل 
ارتباط به قّوت خود باقی است

داود احمدی بلوطکی

کرونا، وضعیت هنر  در حال حاضر با توجه به همه گیری ویروس 
موسیقی را در جامعه خودمان و جهان چگونه می بینید و چه افقی 

برای آن متصورید؟

کنونــی  پرداختــن بــه وضعیــت موســیقی، به خصــوص در اوضــاع 
کــه چنیــن شــرایطی هرگــز در جهــان  کــرد  ضــروری اســت. بایــد توجــه 
وجــود نداشــته اســت و شــاید در آینــده، مــا بــرای نســل های بعــد 

ــده ایم! ــری1 ش گی ــار دنیا گرفت ــم  ــا ه ــه م ک ــم  ــم بگویی بتوانی

هــم  مثبتــی  نــکات  فاجعه بودنــش،  عیــن  در  موضــوع  ایــن  اتفاقــًا 
بــه  توجــه  بــا  هنرجویــان  وقت شناســی.  چــون  نکاتــی  دربــردارد؛ 
کنونــی مجبورنــد وقت شــناس باشــند؛ به طــور مثــال، مــن  شــرایط 
می کنــم  شــروع  عصــر   4 ســاعت  رأس  را  یســم  تدر آنالیــن  کالس 
از آن  باشــند، وگرنــه  بایــد ســر ســاعت مقــرر حاضــر  و هنرجویــان 
کالس آنالیــن )مجــازی( نخواهنــد  مبحــث جــا خواهنــد مانــد و بــه 
کــه وقتــی بــه ســالمت خــود  گرفته انــد  رســید. عــالوه بــر آن، افــراد یــاد 

فکــر  کننــد، در واقــع بــه ســالمت دیگــران هــم فکــر می کننــد.

بــه کاس آنایــن اشــاره کردیــد. از اهمیــت فضــای مجــازی و نقــش آن 
در آمــوزش و انتقــال هنــر موســیقی در جامعــه بفرماییــد.

اســتفاده از فضاهــای مجــازی بــرای تغییــر شــیوه های آموزشــی را 
امــری الزم و ضــروری می دانــم. بــا توجــه بــه مســائل پیش آمــده در 
ــات  ــون امکان ــن رو آورد و چ ــای نوی ــه روش ه ــد ب ــی، بای کنون ــای  دنی
در حــوزه فضاهــای مجــازی  بیشــتر  مــا  امــروزی  و دسترســی های 
گاه بــه ایــن ســمت حرکــت می کنیــم. مــن هــم  اســت، مــا ناخــودآ
در ایــن وضعیــت از همیــن روش بهــره می بــرم و به صــورت آنالیــن 
دایــر  را  کالس هایــم  مجــازی  دنیــای  طریــق  از  و  می کنــم  یــس  تدر

می کنــم.

کــه همــه در خانه هایشــان  کیفیتــی متفــاوت  ــا  کالس هــا ب ــزاری  برگ
طریــق  از  آمــوزش  اســت.  جدیــد  خــود  نــوع  در  باشــند،  نشســته 
چیزهایــی  چــه  مخاطــب  اینکــه  و  عالقه مندی هــا  پرســش ها، 
رفته رفتــه چیزهایــی  البتــه  مــی رود،  پیــش  بگیــرد  یــاد  را می توانــد 
کــه نحــوه ارتبــاط  کشــف می شــود و مهــم اســت بدانیــم  جدیــد هــم 
کان بــه قــّوت  کمــا کــرده وگرنــه خــود ارتبــاط،  اجتماعی مــان فــرق 

خــودش باقــی اســت.

1. Pandemic

ــا  ــی و تفاوت هــای آن ب ــن ســاز و آوازخوان از  آموزش هــای آنایــن نواخت
کاس هــای آمــوزش حضــوری بفرماییــد.

کتاب هــای خوبــی تألیــف و ترجمــه شــده  در بیســت ســال اخیــر 
گذشــته بــرای تکنیک هــای موســیقی  کــه در  کتاب هایــی  اســت. 
ترجمــه شــده بودنــد، فاقــد ارزش هــای موســیقایی بودنــد و چــون 
کتاب هــای  همــان  پایــه  بــر  معمــواًل  موســیقی  یــس  تدر امــروزه 
ــر  ــران در حــال حاضــر، بدت یــس در ای پیشــین اســت، وضعیــت تدر
کــه دیگــر  کنــون امــا امکانــات بــه نحــوی اســت  از هــر زمانــی اســت. ا
فرصتــی بــرای تلف کــردن وقــت دانشــجویان وجــود نــدارد؛ به طــور 
کــه مبحثــی را توضیــح  یــد  مثــال شــما یــک ســاعت فرصــت دار
دهیــد و در ایــن یــک ســاعت مجبــور خواهیــد شــد تــا فقــط چیزهــای 
ــان باعــث می شــود  مهــم را توضیــح بدهیــد. خوشــبختانه ایــن جری
کــه مــا  ــرای اینکــه زمانــی  یــس اشــتباه باشــیم. ب کمتــر شــاهد تدر ــا  ت
کــه  یــم ابــزاری اســت  کــه در دســت دار یــم محــدود اســت و ابــزاری  دار
مــدرک و ســند بــه جــا می گــذارد و در نتیجــه نمی شــود بی اســاس 

حــرف زد.

یــم. مســئله اصلــی مــا در حــال حاضــر  مــا راه دیگــری جــز امیــد ندار
شــدنی  نکنیــم،  کاری  و  بنشــینم  خانــه  در  اینکــه  اســت.  ایــن 
کار در وضعیــت فعلــی ایــن اســت  نیســت. بــه عقیــده مــن بهتریــن 
کار  کنیــم. ایــن  کار  کــه ابزارهــای در دســترس را در نظــر بگیریــم و 

کــه امیدوارکننــده اســت. قطعــًا بــه مــا راهــی نشــان می دهــد 

بــا  آن  پیونــد  و  فعلــی  شــرایط  مدیریــت  در  برنامه ریــزی  اهمیــت  از 
بفرماییــد.  موســیقی  حیــات 
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در حــال حاضــر اجــرای زنــده ممکــن نیســت. از طرفــی هــم اجــرای 
ــدارد؛  کنســرت در دنیــای مجــازی، آن لطــف و زیبایــی و صــدا را ن
 8 ســمفونی  نمی توانیــد  همــراه  تلفــن  یــک  بــا  شــما  مثــال  به طــور 
ماهلــر را بشــنوید. حــدود 200ـــــ250 نفــر نوازنــده در حالــت عــادی 
بــرای اجــرای ایــن قطعــه می نوازنــد. در زمــان عــادی مــن از شــنیدن 
ــن  ــر م ــردم. از نظ ــاد می ک ــراه انتق ــن هم ــا تلف ــون و ی ــا هدف ــیقی ب موس
گــوش مــا حســاس تر از هــر نــوع هدفــون  ایــن موســیقی نیســت؛ چــون 
نقــش  ایفــای  کــه  گــوش  بــر  عــالوه  موســیقی  در  به عــالوه  اســت. 
یافت کننــده حســی اند و  کــه در می کنــد، چشــم و تمــام اعضایــی 
یافــت می کننــد نیــز، در درک موســیقایی مــا  هرگونــه داده ای را در
کنونــی بایــد بهتریــن  تأثیــر می گذارنــد. امــا بــه هــر حــال در وضعیــت 
راه را بــرای انتقــال عواطــف موســیقایی از طریــق ایــن رســانه، یعنــی 

ــرد. ک ــدا  ــازی، پی ــای مج فض

کاس هــای آموزشــی، وضعیــت  کنســرت ها و  بــا توجــه بــه تعطیلــی 
کنونــی چگونــه می بینیــد؟ هنرمنــدان موســیقی را در شــرایط 

کــه همزمــان چنــد نوازنــده در منــزل خــود قطعاتــی  ایــن جالــب اســت 
کننــد، امــا ایــن نمی توانــد  بــا هــم هماهنــگ )ســینک(  را اجــرا و 
راه حلــی مناســب باشــد. بایــد از ایــن ابــزار )فضــای مجــازی( در 
خــود رونــد و شــکل )فــرم( موســیقی اســتفاده شــود؛ آن موقــع اســت 

کــه ایــن روش عمــل می کنــد و تأثیــر می گــذارد.

میکروفــن و اســپیکر از زمــان ورودشــان، بــه موســیقی آســیب زدنــد. 
اســپیکر یعنــی loud speak و در واقــع یعنــی بلنــد صحبت کــردن. 
نــدارد.  ســروکار  موســیقی  بــا  اصــاًل  و  اســت  »گفتــن«  بــه  مربــوط 
پخش کــردن ســه تار بــا آن صــدای ظریفــش بــه وســیله اســپیکر، یعنــی 
ــاع  ــل اوض ــه دلی ــه ب ک ــت  ــت اس ــر. درس ــی دیگ ــه صدای ــل آن ب تبدی
ــل  ــن دلی ــه ای ــود و ب ــدور نب ــی مق کس ــر  ــرای ه ــرت رفتن ب کنس ــی،  مال
کنســرت برونــد و از نزدیــک و بــا صــدای  کمــی می توانســتند  عــده 
درســت قطعــات را بشــنوند، بنابرایــن از طریــق ایجــاد میکروفــن و 
کردنــد، امــا ایــن بــدان معنــا نیســت  اســپیکر ایــن امــکان را تقویــت 

کــه دقیقــًا همــان صداهــا به طــور طبیعی شــان شــنیده شــود.

بــا ابــزاری ادای ابــزاری دیگــر را درآوردن اشــتباه اســت. بایــد خــود 
از  و  دارد  توانایی هایــی  چــه  کــه  ببینیــم  و  کنیــم  بررســی  را  ابــزار 
کنیــم؛ به طــور مثــال  کار، اســتفاده  توانایی هــای آن بــرای پیشــبرد 
کــه به زیبایــی ســاز می نوازنــد، بــه همیــن ســادگی  بعضــی از اســتادان 
ایــن ابــزار را نپذیرفته انــد. در اصــل، میکروفــن بــه آنهــا ایــن امــکان را 
کــه امکاناتــی را بــه ســاز خــود اضافــه و تکنیک هایــی  داده اســت 

ــنود.  ــان را نمی ش ــی صدایش کس ــن  ــدون میکروف ــه ب ک ــد  کنن ــرا  را اج
کــرده و در دیــدگاه هنری شــان   involve یعنــی میکروفــن را اصطالحــًا

از آن اســتفاده می کننــد و ایــن بســیار عالــی اســت. 

ــدون نقشــه فــرش  کــه ب ــم؛ در بعضــی از شــهرها  ــی دیگــر مــی زن مثال
می بافنــد، وقتــی اشــتباهی صــورت می گیــرد آن را رفــع نمی کننــد، 
بلکــه تکــرارش می کننــد و ایــن اشــتباه تبدیــل بــه جزئــی از ســاختار 
منحصربه فــرد  اثــری  فــرش  ایــن  نهایــت  در  می شــود.  فــرش  آن 
کــه از یــک اشــتباه برخاســته، اتفاقــًا فــرش  می شــود و ایــن ســاختاری 

را تبدیــل بــه شــاهکار می کنــد. 

کــه  گونــه برخوردکــردن بــا ابــزار در دســترس، باعــث می شــود  ایــن 
هنرمنــد بتوانــد پیامــش را بــه بهتریــن نحــو ارائــه و انتقــال دهــد. االن 
کــه ایــن ابــزار )فضــای مجــازی( در اختیارمــان  بایــد بــا امکاناتــی 
ــاس  ــی و احس کنون ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــم. ب کنی کار  ــد  ــرار می ده ق
کــه مانــدن در خانــه بــه مــا می دهــد و اینکــه ایــن ابــزار مهیــا،  امنیتــی 
در اختیــار و در دســترس اســت، می توانیــم افــکار را راحت تــر انتقــال 

کــه شــاید دو مــاه پیــش اصــاًل نداشــته ایم.  بدهیــم؛ افــکاری 

کــه یــک آهنگســاز  ایــن امــری مهــم و اساســی اســت. مهم تریــن کاری 
کــه بدانــد چــه ابــزاری در دســترس دارد و ایــن  بایــد بکنــد ایــن اســت 
ــزار دارای چــه توانایی هــا و چــه ضعف هایی اســت؛ به طــور مثــال  اب
ــم  کن ــر  ــد فک ــم. بای ــکل ده ــره ش ــتری 120نف ــم ارکس ــن االن نمی توان م
کنــم،  ایــن مســئله فکــر  بــه  کاری می توانــم بکنــم؛ وقتــی  کــه چــه 

یعنــی راه درســت را رفتــه ام.

ایــن شــرایط ضبــط می شــوند و نحــوه  کــه در  آثــاری  از ویژگی هــای 
برخــورد بــا ایــن آثــار، بفرماییــد. 

کــرد. اندکــی بایــد  اتفاقــًا االن می شــود از ایــن موقعیــت اســتفاده 
کــرد.  ــا به وضــوح ببینیــم چقــدر خــوب می شــود ضبــط  کــرد ت ــر  صب
ــوب  ــی خ ــا خیل ــم. جوان ه ــان بدهی ــه جوان ــکان را ب ــن ام ــد ای ــا بای م
نظــام  می داننــد  جوانــان  می گیرنــد.  یــاد  و  می کننــد  کار  دارنــد 
ابــزار چیســت. آنهــا فکرهایــی دارنــد و  بــا ایــن  انتقــال اطالعــات 
کار  ایــن افــکار را در اختیــار مــن می گذارنــد. می شــود در هــر وضعــی 
گــر شــما  کــرد و تکلیــف انســان هــم همیــن اســت. ا امیدوارکننــده 
کــه در دســت  بتوانیــد به وســیله ابــزاری فرهنگــی بــه نــام موســیقی 
کار خــود را انجــام داده ایــد و ایــن یعنــی هنــر  یــد پیامــی برســانید،  دار

زندگــی.



54

13
99

ار 
، به

33
ره 

شما
م، 

نج
ل پ

 سا
نر،

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن

 

پیام قدردانی استاد محمود فرشچیان 
از جامعه پزشکان و پرستاران

کــه  اســتاد محمــود فرشــچیان، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر، 
کشــور بــه ســر می بــرد،  ایــن روزهــا را در قرنطینــه خانگــی در خــارج از 
کــرد تــا از زحمــات  پیامــی تصویــری بــه فرهنگســتان هنــر ارســال 

کنــد. کشــورمان قدردانــی  جامعــه پزشــکی و پرســتاری 

متن پیام تصویری استاد فرشچیان بدین شرح است:

به نام خداوند بخشنده مهربان

هوالشافی

مــن محمــود فرشــچیاِن نقــاش هســتم. پزشــکان عالی قــدر واالمقــام! 
که با ســعی  کادر درمانی بیمارســتان ها!  کار! و  پرســتاران دلســوز فدا
ــد  ــش می کنی کوش ــاران  ــداوای بیم ــراوان در م ــت ف ــش و جّدی کوش و 
و جان برکــف بــا همــت شــبانه روزی خودتــان، آالم بیمــاران را دوا 

می بخشــید و شــفا می بخشــید، خداونــد بــه شــما اجــر و پــاداش فــراوان 
کوچــک از جامعــه بــزرگ هنــری ایــران، بــه شــما هــزاران بــار تحســین و ســتایش و آفریــن عــرض می کنــم. بدهــد! مــن به عنــوان عضــوی 

کنــد و ایــن آالم و ایــن معضــل  کمــک  کارســاز اســت. خداونــد  همــکاری و همیــاری هم وطنــان عزیزمــان در ایــن راه، بســیار آرامش بخــش و 
کنــد! جهانــی را از جامعــه جهــان مرتفــع 

که به رحمت الهی رفته اند مورد لطف و عنایت و بخشش الهی قرار بگیرند؛ إن شاءاهلل. که آنها  از درگاه الهی آرزو دارم 

خداوند یار و یاورتان! تندرست و سالمت باشید.
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پیام همدالنه مجید مجیدی
 به جامعه پزشکی و پرستاران

مجید مجیدی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر

به نام خالق زیبایی ها
کرونــا، در زیــر ســایه تــرس و وحشــت و نگرانــی اســت  نــگاه اول بــه 
یــم انــگار ایــن نگرانــی بیشــتر و بیشــتر  و به ظاهــر هــر چــه جلوتــر برو
ی دیگــر ایــن ســکه،  ی ســکه اســت؛ رو می شــود. امــا ایــن یــک رو
گذشــت اســت؛ آن هــم در حــد اعــالی  کاری و  همدلــی و ایثــار و فــدا
گذشــتن بــرای نجــات یــک هموطــن.  خــود، یعنــی از جــان خــود 
کادر  و  پرســتاران  و  پزشــکی  ایــن جبهــه، جامعــه  مقــّدم  در خــط 
بــا ایــن عزیــزان پیونــد  کــه به نوعــی  گروه هایی انــد  درمانــی و همــه 
دارنــد. دســت تک تــک ایــن عزیــزان را می بوســیم. اینهــا حماســه 
از  ســال  هشــت  کــه  جان برکفــی  رزمنــدگان  هماننــد  می آفریننــد؛ 
کردنــد. جامعــه پزشــکی،  کشــور عزیزمــان دفــاع  ک و نامــوس  خــا
کاری  کادر درمانــی، امــروز دوبــاره از واژه هــای ایثــار و فــدا پرســتاران و 

کردنــد و بــه ایــن واژه هــا جــان دادنــد. مطمئــن  گذشــت، غبارروبــی  و 
کــرد. شــک نــدارم مــا  کــه جایــگاه اجتماعی تــان همیشــه محتــرم بــوده، ایــن بــار قلــب مــردم ایــران را تســخیر خواهیــد  باشــید شــما عزیــزان 
گذاشــت و  مــردم بــزرگ ایــران ایــن مشــکل را هــم ماننــد همــه مشــکالت جمعــی دیگــر، بــا همدلــی و همراهــی و ایمــان پشــت ســر خواهیــم 

گرفــت.  کنــار هــم جشــن خواهیــم  گــذر از ایــن بیمــاری را در  بعــد از ایــن روزهــا، روزهــای 
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گفت وگو با بهمن نامورمطلق درباره ثبت تاریخ شفاهی هنرهای سنتی ایران در فرهنگستان هنر 

نبودن تاریخ یعنی انسان در تکرار
داود احمدی بلوطکی

از جایگاهــی  کنــون  بین رشــته ای هم ا ماهیتــی  بــا  یــخ شــفاهی  تار
از  و  اســت  برخــوردار  جهــان  تحقیقاتــی  و  علمــی  کــز  مرا در  ویــژه 
یخ نــگاران، محققــان و عالقه منــدان  پشــتوانه های پژوهشــی بــرای تار
منبــع  اصلی تریــن  نیــز  و  ایــران،  معاصــر  هنــر  یــخ  تار مطالعــات 
کنــار منابــع مکتــوب و آثــار هنــری بــرای مورخــان هنــر بــه  تحقیقــی در 
شــمار مــی رود. از ایــن رو تفاهم نامــه همــکاری ای میــان فرهنگســتان 
ــ ایرانی اســتاد فرشــچیان به منظــور  هنــر و دانشــگاه هنرهــای اســالمی 
بــا  و  هنــری  فرهنگــی،  آموزشــی،  علمــی،  همکاری هــای  توســعه 
هــدف بهره گیــری از ظرفیت هــا و توانمندی هــای موجــود بــا موضــوع 
ایــران«  ســنتی  هنرهــای  شــفاهی  یــخ  »تار انتشــار  و  ثبــت  و  تهیــه 
منعقــد شــد. بــه همیــن مناســبت بــا بهمــن نامورمطلــق، سرپرســت 
کردیــم تــا از  گفت وگــو  ــ ایرانی اســتاد فرشــچیان  دانشــگاه اســالمی 

گاه شــویم.  کم وکیــف ایــن طــرح آ

ــر عقــد تفاهم نامــه فی مابیــن فرهنگســتان  ــوان خب کــه در عن همان طــور 
هنــر و دانشــگاه اســتاد فرشــچیان آمــده اســت، تهیــه و ثبــت و انتشــار 
تاریــخ شــفاهی هنرهــای ســنتی ایــران از اهــداف تفاهم نامــه مذکــور 
کلــی  کلــی اهــداف  اســت. بــرای روشن ترشــدن مســیر بفرماییــد به طــور 

ــت؟ ــی اس ــه مبنای ــر چ ــت گذاری آن ب ــت و سیاس ــرح چیس ــن ط ای
در ایــن مقولــه در ابتــدا باید نگاهمان را به انســان، به عنوان موجودی 
یــخ بســیار حائــز اهمیــت اســت و  یخ منــد جهــت بدهیــم. درک تار تار
کــه  کــرد  یخ منــدی اســت. بایــد دقــت  از آن مهم تــر، خــود مفهــوم تار
یخ منــدی اش مــورد توجــه  در ایــن مقولــه، انســان را بایــد در مفهــوم تار
ــو  کــه می توانــد تجربــه ای ن یخ منــد اســت  و بررســی قــرار داد. بشــِر تار
گســترش دهــد. انســان  بــه تجربیــات خــود بیفزایــد و دانــش خــود را 
یخ  یــخ، در تکــرار غوطــه ور خواهــد شــد. در برهه هایــی از تار بــدون تار
کمتــر بــه  یخــی صــورت نگرفتــه و یــا بنــا بــه هــر دلیلــی  کشــور، ثبــت تار
ایــن امــر توجــه شــده اســت. مــا بــا غفلــت در ایــن موضــوع مهــم، در 
ــن  ــم. ای ــکل برخورده ای ــه مش ــال، ب ــه ح ــته ب گذش ــم از  ــال مفاهی انتق
ــار  ــم و آث ــال مفاهی ــی انتق ــیرمان، یعن ــا مس ــه م ک ــد  ــان می ده ــر نش ام
ــان،  ــرور زم ــان به م ــم. انس ــی، را آرام پیموده ای یخ ــت تار ــورت ثب به ص
کشــیده  بــرای رســاندن مفاهیــم، اشــکالی ســاخته و تصویرهایــی 

کــه توانســته اند تجــارب خــود را  کل بــه انحایــی  اســت. انســان ها در 
کــه ایــن مقولــه یعنــی ثبــت  گذاشــته اند. بایــد دانســت  ک  بــه اشــترا
یــخ، وجــه دیگــر و مهم تــری هــم دارد و آن برتــری و تمایــز انســان  تار
ــا  همیــن امــر محقــق  کــه دقیقــًا ب نســبت بــه دیگــر موجــودات اســت 
می شــود. بــرای روشــن تر شــدن موضــوع، بــه انســان پرومتــه ای اشــاره 
کــه از طریــق  می کنــم. انســان پرومتــه ای بــه انســانی اطــالق می شــود 
انتقــال گســترده مفاهیــم و تجربیــات توانســت فاصله ای کهکشــانی 
بــا دیگــر موجــودات بگیــرد. در ایــن نظریــه، انســان بــه نوعــی از درجــه 
یــخ پیمــوده اســت و  کــه در طــی مســیر تار پیشــرفت و تمایــز می رســد 

گفتــه می شــود. یکــرد دوره ای جوامــع  یکــرد، رو بــه ایــن رو

بــا توجــه بــه اینکــه تاریــخ شــفاهی در حــال حاضــر جایگاهــی ویــژه 
دارد و از منابــع اصلــی تحقیقاتــی و پشــتوانه های پژوهشــی بــه شــمار 
مــی رود، آیــا ایــن موضــوع نیازســنجی شــده اســت و آیــا مــا ایــن بحــث را 

گرفــت؟   فقــط در هنرهــای ســنتی پــی خواهیــم 
را  مرجــع  کتــب  و  متــون  بیشــترین  یــخ،  تار از  دوره هایــی  در  مــا 
ابن ســینا،  قانــون  همچــون  ارزشــمند  کتاب هایــی  داشــته ایم؛ 
آثــار  ایــن  از  کــدام  هــر  کــه  نظامــی،  خمســه  فردوســی،  شــاهنامه 
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مــا  وقتــی  می شــوند.  محســوب  اســطوره متن  به نوعــی  بی بدیــل، 
درســت  حرفــی  واقعــًا  نمی شناســیم  را  خودمــان  آثــار  می گوییــم 
معمــاری،  از  بی همتــا  آثــاری  آن،  در  کــه  کشــوری  در  زده ایــم. 
نگارگــری، نقاشــی و دیگــر هنرهــا بــه جــای مانــده اســت، متأســفانه 
فقــط  ایــن  و  نــدارد  وجــود  هنــری  آثــار  از  زیبایی  شناســانه  درک 
کافــی اســت. نبــودِن  یخــی هنــر بــه قــدر  کتــب تار به دلیــل نبــودِن 

تکــرار.  در  همیشــه  انســاِن  و  دانــش  نبــودن  یعنــی  یــخ  تار

 تاریــخ شــفاهی در حــال حاضــر در همــه زمینه هــا طرفــداران 
ً
مطمئنــا

بســیاری دارد. در ایــران و در بیــن قشــر هنرمنــد و هنرپــژوه ایــن وضــع 
چگونــه اســت؟ 

ثبــت  اهمیــت  همچنیــن  و  گفتیــم  را  یــخ  تار اهمیــت  کــه  حــال 
کــه در ایــن مقولــه دو دســته وجــود  گفــت  کردیــم، بایــد  آن را بازگــو 
ــد  ــات همان هایی ان ــفاهی. مکتوب ــخ ش ی ــوب و تار ــخ مکت ی دارد؛ تار
بــرای  گاهــی  برخــورد شــده اســت.  آنهــا  بــا  کــه به صــورت رســمی 
یــم  یــخ و درآوردن اســنادی مشــخص، ناچار گاهــی از قســمتی از تار آ
کــه غالبــًا غیرایرانی انــد و دربــاره ایــران نوشــته  یخــی  کتــب تار بــه 
و  هــرودوت  یــخ  توار کتاب هایــی همچــون  کنیــم؛  شــده اند رجــوع 
کتــب بــرای پیمــودن مســیر ثبــت، از  گاردنــر. ایــن  گــذر زمــان  هنــر در 
یخ نــگاری  مکتوبــات و اســناد پیــش از خــود اســتفاده و در واقــع تار
کــه  بایــد  جایــی مطمئــن وجــود داشــته باشــد  بنابرایــن  کرده انــد؛ 
ــات و اســناد، به صــورت ثبت شــده در آن وجــود داشــته  ایــن مکتوب
کــرد.  ــل اعتمــاد اســتفاده  باشــند و بتــوان از آنهــا به عنــوان ســند قاب
یخــی  کــه مــد نظــر ماســت؛ تار یــخ شــفاهی اســت  دســته دوم، تار
گفته هــای اســتادان بیــرون می آیــد و نمی تــوان از آن، بــا  کــه از دل 

کــرد. کوتاهــی عبــور  غفلــت و 

درباره اهمیت تدوین این مستندات و تهیه آرشیو از آنها بگویید.
کــه بــا دوســتان فرهنگســتانی و دانشــگاه اســتاد  طبــق اساســنامه ای 
به شــدت  را  مقولــه  ایــن  خالــی  جــای  کردیــم،  تنظیــم  فرشــچیان 
کــه بایــد در ایــن زمنیــه اقدامــی صورت  حــس کردیــم و متوجــه شــدیم 
به درســتی  انســانی  ی  نیــرو و  موجــود  ابزارهــای  همــه  از  تــا  گیــرد 
یخ هــای درســت  ــت ایــن مســتندات و تار کنیــم و در نهای اســتفاده 
می آیــد،  بیــرون  اســتادان  گفته هــای  از  مســتقیمًا  کــه  را  شــفاهی 
ــا آینــدگان بــه  کنیــم. امیــد اســت ت ضبــط و دســته بندی و بایگانــی 
یــخ شــفاهی را در ابتــدا  کننــد! ایــن طــرح یعنــی تار نیکــی از مــا یــاد 

بــه ســاختاری  کــه به مــرور  کردیــم  اولیــه شــروع  به صــورت طرحــی 
کــه  کردیــم  کار آغــاز  منســجم درآمــد. چندیــن طــرح را در دل همیــن 
کنیــم و  کامــل  ــا بتوانیــم آنهــا را  ــا دلگرمــی مســئوالن امیــد مــی رود ت ب

در ابعــادی وســیع تر پــی بگیریــم. 

بازخورد هنرمندان در این خصوص چگونه است؟  
بردیــم؛  بهــره  گران قــدر  اســتادانی  بــا  گفت وگــو  از  طــرح  ایــن  در 
برجســته  نگارگــر  جمال پــور،  اســتاد  چــون  برجســته ای  اســتادان 
کــه چندیــن جلســه را پــای صحبت هــای ایشــان نشســتیم  میهــن 
کردیــم؛ همچنیــن  و همــه مصاحبه هــا را در قالــب تصویــر ضبــط 
کشــور، و نیــز اســتاد تجویــدی  اســتاد انوش فــر، از بــزرگان هنــر ســفال 

کــه برنامــه مربــوط بــه ایشــان در حــال انجــام اســت.

ــوری  ــوان مح ــا می ت ــه آی ــد و اینک ــا بفرمایی ــکل گیری برنامه ه ــد ش از رون
کــرد؟  مشــخص بــرای ایــن مســیر ترســیم 

ایجــاد  پــی  آزاد در  رئیــس دانشــگاه  نــگاه جــدی  بــا  خوشــبختانه 
یــخ  »تار عنــوان  تحــت  فرشــچیان،  اســتاد  واحــد  در  ســاختاری 
کانــون  شــفاهی«، طــی حکمــی از ســوی ایشــان، ایــن دانشــگاه بــه 
گفتــم  کــه  همان طــور  و  شــد  پایه گــذاری  کشــور  شــفاهی  یــخ  تار
گــرم این چنیــن مســئوالنی، بتوانیــم مســیر  یــم تــا بــا نگاه هــای  امیدوار
یــخ  تار فقــدان  کــه  ایــن جــای خوشــحالی دارد  کنیــم.  را هموارتــر 
شــفاهی، در هــر دو طــرف یعنــی فرهنگســتان هنــر و دانشــگاه اســتاد 
فرشــچیان، به صــورت جــدی احســاس شــده اســت و مــا توانســتیم با 
تشــریح اهمیــت فــراوان ایــن مقولــه، نظرهــای دیگــر عزیــزان را جلــب 
کــرد تــا بــه همــه  کنیــم. به غایــت تــالش خواهیــم  و آنهــا را همــراه 
بــا فرهنگســتان هنــر آمــده اســت،  کــه در تفاهم نامــه  وعده هایــی 
جامعــه عمــل بپوشــانیم و امیــد مــی رود تــا بتوانیــم به درســتی از همــه 

کنیــم. منابــع موجــود اســتفاده و مســتنداتی مهــم تهیــه و ثبــت 

گر نکته ای را ضروری می دانید، بفرمایید. برای جمع بندی، ا
یــخ شــفاهی و  کنــار تار کــه مــا در  کار مهــم دیگــری  کنــم  بایــد اذعــان 
ــار« اســت.  ــم، تشــکیل »وبین ــا انجــام دادی کرون ــا شــروع همه گیــری  ب
گرفــت تــا بتوانیــم اســتادان عزیــز را در  ایــن کار بــا ایــن هــدف صــورت 
محیــط تحــت وب و فضــای مجــازی همراهــی کنیــم و از ایــن طریــق 

از تجربیــات ارزشــمند ایشــان بهره منــد شــویم.
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به مناسبت روز جهانی قدس

نگاهی به هنر متعهد  و هنر اجتماعی
حبیب اهلل صادقی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر

در تمامــی جوامــع بشــری، هنــر انقــالب بــا تــالش هنرمنــدان و توجــه 
آنهــا بــه مباحــث معرفت شناســی، زیبا یی شناســی، نشانه شناســی 
و مــواردی از ایــن دســت شــکل گرفتــه  اســت. آثــار هنــری خلق شــده، 
دارای ویژگی هــای خــاص فرهنگــی اســت و توجــه بــه مضامیــن، 
ــرای  کــه هویتــی تصویــری را ب ــه ای اســت  گون ــه  نمادهــا و نشــانه ها ب

یخــی بــه وجــود آورده اســت. ایــن دوره هــای تار
از قــرن هفدهــم تــا قــرن بیســتم، ضــرورت بازشناســی و توجــه جــدی 
یــان ایــن هنــر و تحلیــل هنرمنــدان احســاس شــد. ایــن  بــه نقــش راو
مســئله موجــب شــد تــا بــه مــدارس به عنــوان جایــگاه اصلــی در امــر 
ــژه شــود و مباحثــی در شــکل گیری هنــر  آمــوزش و پژوهــش توجــه وی
کــه در نهایــت  گــر، هنــر بیــداری و... طــرح شــود  اجتماعــی، هنــر احیا
ایــن امــر در جهــت ثبــت آرمان هــا، ارزش هــا و پدیدارشناســی هــر 
ــه  دوره و تصویرکــردن اندیشــه و باورهــای نهضت هــای اجتماعــی ب

کار خواهــد آمــد. 
نیــز  ســال ها  ایــن  در  کــه  ایــران  اســالمی  انقــالب  آرمان هــای  از 
بــه ارزش هــای اســالمی، معصومیــت  یافتــه، توجــه جــدی  تــداوم 
فلســطین  مظلــوم  ملــت  به ویــژه  جهــان،  مــردم  مظلومیــت  و 
کینه تــوزان  اســت. نزدیــک بــه هشــت دهــه از حضــور دشــمنان و 
شــریف(  )قــدس  مســلمانان  اول  قبلــه  غصــب  و  صهیونیســت 
می گــذرد و نمادهــا و نشــانه های بســیاری بــرای ترجمــه ایــن تجربــه 
تلــخ بشــری بــه صــورت هنرهــای مختلــف بــه تصویــر درآمــده اســت.  
در فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران، دســت اندرکاران و 
پژوهشــگران هنــری بــه اندیشــه دینــی، ارزش هــا و باورهــای انقــالب 
کلیدواژه هــای اصلــی در پژوهش هــای هنــری،  اســالمی، به عنــوان 
یخــی هنرمنــدان  کــه در ایــن دوران تار توجــه ویــژه دارنــد؛ آرمان هایــی 
ــه  را تحــت تأثیــر خــود قــرار داد و دســتاوردهای هنــری بی شــماری ب

گذاشــت.  یــادگار 
و  فلســطین  معاصــر  هنرهــای  مــوزه  ایجــاد  بــا  هنــر  فرهنگســتان 
در  کــه  اســالم  جهــان  گرافیــک  و  نقاشــی  دوســاالنه های  برگــزاری 
نــوع خــود بســیار ممتــاز و برجســته برگــزار می شــد، آثــاری بــه نمایــش 
یخــی بودنــد.  ی مضامیــن و ارزش هــای ایــن دوره تار کــه راو گذاشــت 
کــه مفاهیــم دوران  ایــن امــر شــوق و تــالش جامعــه هنرهــای تجســمی 
انقــالب اســالمی را تجلی یافتــه در انقــالب و آزادی مــردم فلســطین 
می شناســند، در بــر داشــت و حاصــل آن آثــاری فاخــر و بــا ارزش شــد 

گنجینــه فرهنگســتان هنــر بــه یــادگار مانــد.  کــه در 
انقــالب اســالمی در 22 بهمــن« و »آزادی  قــدس«، »پیــروزی  »روز 

خرمشــهر و پیــروزی دلیرمــردان آزاده در انقــالب اســالمی ایــران« از 
کــه هنرمنــدان آزادی خــواه،  جملــه مضامینــی بــه شــمار می رونــد 
یــخ بــا هوشــمندی زیباشناســانه و ارائــه  فکــور و توانمنــد در آیینــه تار
نمونه هــای برجســته و موفــق توانســتند بــه روایــت تصویــر درآورنــد 
و ســندها و چشــم اندازهای جدیــدی بــرای آزادی مــردم فلســطین 
دائرة المعارف هــای  آثــار  ایــن  کشــند.  تصویــر  بــه  قــدس  روز  و 
یخــی ارزشــمند زمانــه خــود محســوب می شــود.  تصویــری و ســند تار
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران گنجینــه ای از ایــن آثــار را 
گذاشــته و در آینــده امــکان نمایــش مجــازی  گذشــته بــه نمایــش  در 

ــرد.  ک ــد  ــم خواه آن را فراه
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گفت وگو با مهدی مکی نژاد،
 سردبیر فصلنامه گلستان هنر 

 محبوبه حاجی پروانه

گلســتان هنــر چــه تفاوتــی بــا  هــدف و رویکــرد دوره جدیــد فصلنامــه 
گذشــته دارد؟ رویکــرد ایــن نشــریه در 

قبلــی  سیاســت های  همــان  هنــر  گلســتان  کلــی  »سیاســت های 
معمــاری  و  هنــر  یــخ  تار محــور  حــول  هنــر  گلســتان  یعنــی  اســت؛ 
ــی  ــران فرهنگ ــوزه ای ــی ح ــه جغرافیای ــا منطق ــردد. م ــن می گ ایران زمی
را پوشــش می دهیــم؛ یعنــی یکــی از راهبردهــای گلســتان هنــر حــوزه 
ــه حــوزۀ تمدنــی ایــران  کــه راجــع ب ایــران فرهنگــی اســت. مــا هرچــه 
یــم. امــا  باشــد، از آن اســتقبال می کنیــم و توجهــی ویــژه بــه آن دار
یــخ، هنــر و معمــاری ایران زمیــن  کل، بــه تار موضــوع گلســتان هنــر در 
ــا دوران  ــوط می شــود؛ در واقــع معمــاری ایرانــی پیــش از اســالم ت مرب
فرم شناســی  جامعه شــناختی،  تحلیــل  بــه  گــر  ا حتــی  معاصــر. 
ایــن  هنــر  گلســتان  یــم،  بپرداز معاصــر  دوره  معمــاری  معمارانــه  و 
تحلیل هــا را در همــه ابعــادش در قالــب چــاپ، پوشــش می دهــد.«

آیــا در چــاپ جدیــد ایــن نشــریه، دربــاره مقــاالت دریافتــی تغییراتــی 
ایجــاد شــده اســت؟ 

»مــا در شــماره های جدیــد می خواهیــم بــه نثــر نویســنده ها اهمیــت 
بدهیــم. هــر هنرمنــدی ســبکی دارد. نویســنده هــم ســبک و اســلوب 
و  علمی پژوهشــی  مجــالت  متأســفانه  دارد.  نوشــتنی  شــیوه  و 
گذشــته، قواعــد  دانشــگاه های مــا در مجمــوع در ایــن دو ســه دهــه 
کــه یکــی از عوارض  مشــخصی بــرای نــگارش مقــاالت تعییــن کردنــد 
کــه همــه بایــد یــک جــور بنویســند؛ یعنــی یــک  آن قواعــد، ایــن اســت 
ــه در همیــن قالــب، نوشــتار  ک ــد  کردن ــزم  ــد و مل کردن قالــب تعریــف 
شــما قــرار بگیــرد. بــرای همیــن نویســنده نمی توانــد بــا نثــر شــخصی 
کــه یکــی از ویژگی هــای زبــان فارســی، تنــوع  خــود بنویســد؛ در حالــی 
ســبک های شــخصی بــوده اســت. وقتــی خســی در میقــات جــالل 
کــه ایــن قلــم،  آل احمــد را می خوانیــم، خیلــی زود متوجــه می شــویم 
ــد  ــالل آل احم ــگارش ج ــبک ن ــرا س ــت؛ زی ــد اس ــالل آل احم ــم ج قل
گلســتان هنــر بــه  مشــخص و آشــکار اســت. در نتیجــه مــا در مجلــه 
ــرای همیــن  ــم. ب ی ــرام می گذار ــم نویســنده ها احت ــگارش و قل شــیوه ن

هــم مــا به غیــر از یــک شــیوه نامه نگارشــی، شــیوه نامه محتوایــی ارائــه 
ــا قلــم مشــخص  کــه خــود نویســنده، ب نمی دهیــم. اجــازه می دهیــم 
کــه مــا بیشــتر در دوره جدیــد بــه  یکــردی اســت  خــود بنویســد. ایــن رو

آن توجــه می کنیــم.«

ــز تغییراتــی داشــته اید  در بــاب موضوعــات مقــاالت به دست رســیده نی
یــا خیــر؟

»مجلــه بــا محــور یــک موضــوع بســته می شــود. قبــاًل موضوعــاِت یــک 
شــماره متنــوع بــود. راجــع بــه خوش نویســی، معمــاری، نقــد، ترجمــه 
و انــواع هنرهــای ایرانــی مقالــه چــاپ می شــد، ولــی مــا در شــماره 
راجــع  مقــاالت  70درصــد  و  دادیــم  قــرار  محــور  را  موضــوع  جدیــد 
کــه بــه ایــن شــیوه اختصــاص  بــه آن موضــوع اســت. عنوانــی هــم 
کــه چــاپ شــد، “میــراث  دادیــم، “میــراث” اســت؛ یعنــی شــماره 17 
کــه چــاپ شــد، دربــاره  مقرنــس” نامیدیــم؛ زیــرا 70درصــد مقاالتــی 
مقرنــس بــود. نــام شــماره 18 “میــراث باغ هــای ایرانــی” اســت؛ چــون 
ایرانــی  باغ هــای  دربــاره  شــماره  ایــن  مقــاالت  70درصــد  موضــوع 

اســت.«



شــیوه دریافــت مقــاالت در چــاپ جدیــد بــه چــه صــورت اســت؟ 
سفارشــی؟ مقــاالت  یــا  موضــوع  فراخــوان 

»تــا وب گاه مجلــه راه انــدازی نشــود، ارتبــاط مــا بــا نویســندگان مقاله، 
فقــط مجــازی اســت. و بیشــتر ارتباطــات شــخصی اســت. نحــوه 
کــه  یافــت مقالــه یــا سفارشــی اســت، یعنــی بــر اســاس موضوعــی  در
کــه  می خواهیــم، بــا 10ــــ15 نویســنده تمــاس می گیریــم و می خواهیــم 
ــه آنهــا پرداخــت  ــه را ب ــه بنویســند و بعــد از داوری، هزینــه مقال مقال
ــه  ــا مقال ــرای م ــا ممکــن اســت به   صــورت عمومــی هــم ب می کنیــم؛ ی
بــه دفتــر مجلــه ارســال شــود. هــر دانشــجویی، هــر نویســنده ای و هــر 
کلــی  کــه بخواهــد می توانــد متناســب بــا موضــوع و محورهــای  کســی 
کــه همــان هنــر و معمــاری اســت، مقالــه بفرســتد. ایــن نــوع  مجلــه، 
گــر تأییــد شــد، آن را در همــان  از مقــاالت نیــز داوری می شــود و ا

30درصــد آزاد مقــاالت می گنجانیــم.«

در صحبت هــای خــود از حــوزه ایــران فرهنگــی نــام بردیــد؛ چــرا و بــه چــه 
منظــوری ایــن دیــدگاه را دارید؟

کــه در همیــن  ــی  ــم؛ یکــی ایران ی ــران دار کــه دو ای ــم  ی ــر ایــن باور »مــا ب
کــه ایــران  گرفتــه و یکــی ایرانــی  مرزهــای جغرافیایــی امــروزی شــکل 

ــان و ادبیــات  ــی و زب کــه فرهنــگ ایران کجــا را  فرهنگــی اســت و هــر 
تــا  فارســی در آنجــا رفتــه، دربــر می گیــرد؛ یعنــی از شــبه قاره هنــد 
کــه اســالم از طریــق ایــران بــه آن  کاشــغر چیــن  زنگبــار افریقــا و حتــی 
کــه اثــری از هنــر و زبــان  منطقــه رفــت، و یــا اینجــا در ورارود. هــر جــا 
کــه واقعــًا فرهنــگ  یــم  ایرانــی باشــد مــا پوشــش می دهیــم. اعتقــاد دار
ــًا  در چارچــوب و محاصــره ایــن مرزهــای جغرافیایــی نیســت. اتفاق
یکــی از قدرت هــا و توانایی هــای خیلــی ویــژه ایــران، همیــن زبــان و 
کــه مــا می توانیــم بــر آن متمرکــز  ادبیــات فارســی و هنــر ایرانــی اســت 
شــویم. وقتــی در و دیوارهــای ازبکســتان و ســمرقند و بخــارا پــر از آثــار 
یــخ ایرانــی آنجــا نهفتــه اســت،  هنرمنــدان ایرانــی اســت و زبــان و تار
یــم ایــن آثــار را پوشــش دهیــم و میــراث فرهنگــی هنــری  مــا وظیفــه دار
ــد ولــی امــروز جــدا از  کــه در حــوزه ایــران فرهنگــی بودن شــهرهایی را 
ایــن شــهرها و ســرزمین ها بخشــی  ایران انــد، از خودمــان بدانیــم. 
یخــی مــا هســتند. مــا بایــد آنهــا را پوشــش بدهیــم و  از هویــت تار
هنرهــای ایرانــی آنهــا را بشناســانیم و از همیــن طریــق، ارتباطاتمــان 
در منطقــه  ایــن صــورت  در  کنیــم.  تقویــت  هــم  کشــورها  آن  بــا  را 

یــم.« تأثیــری بیشــتر و عمیق تــر و ماندگارتــر  می گذار

آیــا گرایــش شــما به عنــوان ســردبیر نشــریه گلســتان هنــر بــه حــوزه هنرهــای 
گرایــش در ایــن نشــریه بازنمــود  ســنتی و معمــاری کهــن اســت؟ آیــا ایــن 

دارد؟
»گرایش هــای ســردبیر مهــم اســت، امــا مــا آن را به طــور کامــل در مجله 
کــه آنهــا  لحــاظ نمی کنیــم؛ زیــرا مجلــه اعضــای هیئت تحریریــه دارد 
ــم  ــه ه ــعت مجل ــد و وس ــی دارن ــری و تخصص ــای فک گرایش ه ــوع  تن
بایــد بــاز باشــد. به هرحــال از موضوعــات هنــر مــدرن در همیــن حــوزه 
ــای  ــه اعض ــه عالق ــن اینک ــم. ضم ــتقبال می کنی ــاری اس ــر و معم هن
کــه بنیان هــای معمــاری  هیئت تحریریــه نشــریه بیشــتر بــر ایــن اســت 
گســترش بدهیــم؛ زیــرا بــه انــدازه  کنیــم و بســط و  ایرانــی را تبییــن 
گفتــه شــده و می شــود.  کافــی راجــع بــه معمــاری مــدرن و هنــر مــدرن 
سیاســت گذاری و اهــداف مــا بیشــتر در همــان بخــش شناســایی و 

کهــن ایرانــی اســت.« شناســاندن بنیان هــای معمــاری 
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مجموعــه  )متــن(،  هنــری  آثــار  نشــر  و  ترجمــه  تألیــف،  مؤسســه 
مقــاالت همایــش »کنکاشــی در آثــار و احــوال معمــاران ایران زمیــن«، 
کتابــی بــا نــام گنــج  آثــار اســتاد ســلطان محمــد معمــار یــزدی، را در 

کــرد. کوشــش مهــدی مکی نــژاد منتشــر  ســلطان، بــه 

فرهنگســتان هنــر به منظــور شــناخت معمــاران ایران زمیــن، در قالــب 
برنامــه ای علمــی و پژوهشــی، در ســال 1397 همایشــی یــک روزه در 
کــرد. حاصــل ایــن همایــش، یــک نمایشــگاه و چندیــن  تهــران برگــزار 
کــه مجموعــه مقــاالت ارائه شــده در ایــن همایــش،  ســخنرانی بــود 

کتابــی بــا عنــوان گنــج ســلطان بــه چــاپ رســیده اســت. در قالــب 

ــه  ــی مجموع ــور اصل ــت و مح ــت: ماهی ــده اس ــاب آم کت ــه  در مقدم
کــه کرمــان  گنجعلی خــان، تجــاری و اقتصــادی بــوده و بــه ایــن دلیــل 
در مســیر جــاده تجــارت بــا هنــد و چیــن قــرار داشــته، ایــن مجموعــه 
ــت.  ــوده اس ــان، ب کرم ــم  ک ــان، حا گنجعلی خ ــل  کام ــت  ــورد حمای م
امضــای  گنجعلی خــان خودنمایــی می کنــد،  آنچــه در مجموعــه 
کنــون در هیــچ بنایــی ایــن تعــداد امضــا  طــراح و معمــار آن اســت. تا
ــوع جایگزینــی  ــده نشــده و از ایــن نظــر نحــوه و ن ــا ایــن مضمــون دی ب
امضاهــا، منحصر به فــرد اســت و در نــوع خــود جــای بحــث از منظــر 

اعتبــار و عیــار معمــار دارد.

ــار هنــری  کتــاب گنــج ســلطان را مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آث
هــزار  شــمارگان  در  رنگــی،  به صــورت  هنــر  فرهنگســتان  )متــن( 
کــرده  نســخه و در 262 صفحــه، بــا بهــای 80هــزار تومــان، منتشــر 
کتــاب می تواننــد بــه نشــانی  اســت. عالقه منــدان بــرای تهیــه ایــن 

گنج سلطان؛   مجموعه گنجعلی خان کرمان

بــه چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550،  نرســیده  ولیعصــر،  خیابــان 
کننــد. کتابفروشــی فرهنگســتان هنــر، مراجعــه 
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کتاب شمایل نگاری در دوره ساسانیان، به قلم ندا اخوان اقدم، 
کرد. عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر، را پژوهشکده هنر منتشر 

نویسنده در این کتاب در نظر دارد با نقد و بررسی آثار به جامانده از 
ساسانیان و با بهره گیری از چارچوب نظری شمایل نگاری به این 
جهان بینی،  کدام  اساس  بر  ساسانیان  که  دهد  پاسخ  پرسش ها 
آفرینش  از  آنان  هدف  و  درمی آوردند،  تصویر  به  را  خود  مقّدسان 
هنری ــ عالوه بر خلق زیبایی ــ چه بوده است. برای دستیابی به 
که پیش از این مطرح شده،  کتاب نظرهایی  این هدف، در این 
کوشیده  کتاب همچنین  معرفی و تحلیل شده است. نویسنده 
است تا منظور و معنای این آثار، اعم از ادبی و هنری، را با بررسی 

آنها به دست دهد.

کتاب شمایل نگاری در دوره ساسانیان با شمارگان 500 نسخه در 
233 صفحه و به قیمت 37هزار تومان منتشر شده است.

کتاب فروشی  به  می توانند  کتاب  این  تهیه  برای  عالقه مندان 
چهارراه  از  پایین تر  ولیعصر،  خیابان  نشانی  به  هنر،  فرهنگستان 

کنند.  مراجعه   ،1550 شماره  طالقانی، 

شمایل نگاری در دوره ساسانیان
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همایش  ویژه نامه  هنر  فرهنگستان  پژوهشی  و  علمی  معاونت 
کرد. منتشر  را  هنر«  در  نظامی  خمسه  بازنمود  »خمسه نگاری؛ 

بازنمود  »خمسه نگاری؛  همایش  برگزاری  پیرامون  ویژه نامه  این 
سرپرست  اسماعیلی،  علیرضا  مقدمه  با  هنر«  در  نظامی  خمسه 
معاونت  نظر  زیر  کنگرانی،  منیژه  کوشش  به  و  هنر،  فرهنگستان 

است. شده  منتشر  هنر  فرهنگستان  پژوهشی  و  علمی 

در این ویژه نامه یادداشت ها و مقاالتی چون »مستندات روایي و 
یخی معراج در نگاره “معراج حضرت رسول)ص(” اثر سلطان  تار
از  نگاره ها(  سایر  با  نگاره  این  شگفت انگیز  تفاوت  )شرح  محمد 
حسن بلخاری قهی؛ »هنر سخنوری و تصویرسازی نظامی« از علی 
تقوی؛ »خمسه نظامی و نگارگران سه مکتب« از مهدی حسینی؛ 
روز  برای  »کوته نبشتی  خزایی؛  محمد  از  خورشید«  »چشمه 
نظامی، شاعر قرون و اعصار در تقویم ایرانی« از سعید شفیعیون؛ 
»پیرزن و سلطان سنجر: بیانیه ای برای عدالت طلبی« از  خشایار 
لحن  حفظ  در  هنرمندان  بهترین  »خمسه نگارها،  قاضی زاده؛ 
گنجوی و موسیقی )در  کنبی؛ »نظامی  احساسی شعرند« از شیال 
بخوانید.  می توانید  را  کیانی؛  مجید  از   مجنون(  و  لیلی  منظومه 
همایش  علمی  دبیر  نامورمطلق،  بهمن  با  گفت وگویی  همچنین 
ویژه نامه  این  در  هنر«  در  نظامی  خمسه  بازنمود  »خمسه نگاری؛ 
کم وکیف برگزاری همایش باخبر شویم. منتشر شده تا از ضرورت و 

چکیده  عنوان  چهل  به  نزدیک  ویژه نامه،  این  از  دیگر  بخشی  در 
پایانی  بخش  است.  شده  درج  همایش،  در  پذیرفته شده  مقاله 
خمسه  از  منتخب  تصاویری  نگارخانه،  عنوان  با  ویژه نامه، 

ویژهنامههمایشخمسهنگاری

شاه طهماسبی شامل تصویِر رو و پشت جلد و آستر آن، شمسه و 
هفده مجلس نگارگری را در معرض دید هنردوستان قرار می دهد. 
که در 150 صفحه در قطع وزیری  ویژه نامه همایش خمسه نگاری 
در  پژوهشگران،  دسترسی  سهولت  برای  شده،  منتشر  و  چاپ 
گرفته است. وب گاه همایش به نشانی khamseh.honar.ac.ir قرار 



13
99

ار 
، به

33
ره 

شما
م، 

نج
ل پ

 سا
نر،

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن

65

A
کارگروه دیپلماسی هنر در فرهنگستان هنر تشکیل شد
بین الملــل  امــور  اداره کل  همــت  بــه  هنــر  دیپلماســی  کارگــروه 
ســازمان  خارجــه؛  امــور  وزارت  مشــارکت  بــا  و  هنــر  فرهنگســتان 
گردشــگری  فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی؛ وزارت میــراث فرهنگــی، 
کمیســیون ملی یونســکو در ایران، تشــکیل شــد. و صنایع دســتی؛ و 

کارگــروه هم گرایــی و هم افزایــی دســتگاه های  هــدف از تشــکیل ایــن 
تقویــت  و  گســترش  و  بســط  هنــر؛  دیپلماســی  حــوزه  در  مرتبــط 
تدویــن  بین المللــی؛  عرصــه  در  هنــری  و  فرهنگــی  دیپلماســی 
برنامه هــای مناســب بــرای بهره گیــری از ظرفیــت اصحــاب فرهنــگ 
بــا جهــان؛ تعریــف و تبییــن طرح هــای  و هنــر در تعامــالت ایــران 
انجــام  در  همــکاری  جهــان؛  ســطح  در  هنــری  و  فرهنگــی  کالن 
پژوهش هــای فرهنگــی و هنــری در حــوزه بین المللــی، به ویــژه ایــران 

فرهنگــی و جهــان اســالم اســت.

هفته هــای  برگــزاری  در  همــکاری  و  مشــارکت  و  اطالع رســانی 
همایش هــای  و  نمایشــگاه ها  و  جشــنواره ها  هنــری،  و  فرهنگــی 
کشــور؛  تخصصــی در موضــوع هنــر ایرانــی و اســالمی در خــارج از 
بــرای  مفیــد  و  فاخــر  آثــار  و  منابــع  تأمیــن  و  معرفــی  در  همــکاری 
کشــور؛ تشــکیل بانــک  معرفــی هنــر اســالمی و ایرانــی در خــارج از 
اســالم؛  جهــان  و  فرهنگــی  ایــراِن  هنرمنــدان  و  هنــر  اطالعــات 
بــا  کشــور  هنرمنــدان  و  اســتادان  مؤثــر  ارتبــاط  زمینــه  فراهــم آوردن 
ــور  ــشورها و تســهیل حضـ کـ کادمیــک هنــری دیگــر  کــز علمــی و آ مرا
جشــنواره های  در  شــرکت  و  هنــری  و  علمــی  مجامــع  در  آنـــان 
گردشــگری  توســعه  بــرای  هنــر  ظرفیــت  از  اســتفاده  بین المللــی؛ 
کشــور در  هنــری؛ اســتفاده از ظرفیت هــای ایرانیــان مقیــم خــارج از 
دیپلماســی فرهنگــی و هنــری؛ اســتفاده از ظرفیت هــای هنرمنــدان 
و پژوهشــگران غیرایرانــی عالقه منــد بــه فرهنــگ و هنــر ایــران؛ تعامــل 
بــا هنرمنــدان محلــی هــر منطقــه؛ شناســایی آثــار هنــری موجــود ایــران 
در مجموعه هــا و موزه هــای جهــان؛ شناســایی نســخه های خطــی 
کتابخانه هــای جهــان؛ از جملــه  هنــری ایرانــی موجــود در موزه هــا و 

کارگــروه اســت. وظایــف ایــن 

علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر؛ علــی تقــوی، 
رحیمــی،  کیــوان  هنــر؛  فرهنگســتان  پژوهشــی  و  علمــی  معــاون 
ــارزاده، سرپرســت معاونــت  دبیــر فرهنگســتان هنــر؛ ســجادمحمد ی
مدیــرکل  پلنگــی،  محبوبــه  هنــر؛  فرهنگســتان  هنــری  و  فرهنگــی 
عضــو  مقیســه،  مهــدی  هنــر؛  فرهنگســتان  بین الملــل  روابــط 
هیئت عامــل مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن(؛ 
علیرضــا دلخــوش، معــاون دیپلماســی عمومــی مرکــز دیپلماســی 
کیانــی،  محمدعلــی  خارجــه؛  امــور  وزارت  رســانه ای  و  عمومــی 
خــارج  ایرانیــان  امــور  و  فرهنگــی  همکاری هــای  اداره  مدیــرکل 

کارگــر،  اســالمی؛ محمــد  ارتباطــات  و  فرهنــگ  کشــور ســازمان  از 
یخــی وزارت میــراث  مدیــرکل موزه هــا و امــوال منقــول فرهنگــی، تار
گردشــگری و صنایــع دســتی؛ محمــد حیــدری، مشــاور  فرهنگــی، 
کارگــروه  اعضــای  ایــران؛  در  یونســکو  ملــی  کمیســیون  هنــری 

می دهنــد. تشــکیل  را  هنــر  دیپلماســی 

ــر تدویــن شــده اســت و  ــروه دیپلماســی هن گ پیش نویــس آیین نامــه 
گــروه بــا اعــالم نظــر اعضــا، نهایــی خواهــد شــد و بــه  در جلســه آتــی 

تصویــب خواهــد رســید. 

A
تفاهم نامه همکاری میان فرهنگستان هنر 

و دانشگاه استاد فرشچیان
ــای  ــگاه هنره ــر و دانش ــتان هن ــان فرهنگس ــکاری می ــه هم تفاهم نام
انتشــار  و  ثبــت  و  تهیــه  بــرای  فرشــچیان  اســتاد  ــ ایرانی  اســالمی 

ایــران« منعقــد شــد. یــخ شــفاهی هنرهــای ســنتی  »تار

سرپرســت  اســماعیلی،  علیرضــا  حضــور  بــا  تفاهم نامــه  ایــن 
فرهنگســتان هنــر؛ و بهمــن نامورمطلــق، سرپرســت واحــد هنرهــای 
توســعه  به منظــور  آزاد؛  دانشــگاه  فرشــچیان  اســتاد  اســالمی ـ ایرانی 
هــدف  بــا  و  هنــری  فرهنگــی،  آموزشــی،  علمــی،  همکاری هــای 
بهره گیــری از ظرفیت هــا و توانمندی هــای موجــود بــا موضــوع تهیــه، 
ایــران«، صبــح  یــخ شــفاهی هنرهــای ســنتی  »تار انتشــار  و  ثبــت 
سه شــنبه 6 خــرداد 1399، در فرهنگســتان هنــر بــه امضــا رســید.

جایگاهــی  از  کنــون  هم ا بین رشــته ای  ماهیــت  بــا  شــفاهی  یــخ  تار
اســت  برخــوردار  جهــان  تحقیقاتــی  و  علمــی  کــز  مرا در  ویــژه 
و  محققــان  یخ نــگاران،  تار بــرای  پژوهشــی  پشــتوانه های  از  و 
یــخ هنــر معاصــر ایــران، و نیــز اصلی تریــن  عالقه منــدان مطالعــات تار
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کنــار منابــع مکتــوب و آثــار هنــری بــرای مورخــان  منبــع تحقیقــی در 
هنــر بــه شــمار مــی رود.

در ایــن تفاهم نامــه طرفیــن متعهــد شــدند تــا شــرایط الزم را بــرای 
ایجــاد  ســنتی«  هنرهــای  شــفاهی  یــخ  »تار انتشــار  و  ثبــت  تهیــه، 
کننــد. حقــوق مــادی و معنــوی ایــن پــروژه نیــز بــرای ایــن دو دســتگاه 

به صــورت یکســان محفــوظ خواهــد بــود.

ایــن تفاهم نامــه بــرای مــدت دو ســال، میــان ایــن دو نهــاد علمــی 
کشــور، در 7 مــاده منعقــد شــد.

A
فراخوان گروه معماری و شهرسازی به مناسبت روز معمار
گــروه تخصصــی معمــاری و شهرســازی فرهنگســتان هنــر همزمــان بــا 

کــرد: روز معمــار فراخوانــی بــه شــرح ذیــل منتشــر 

باسمه تعالی

گــروه تخصصــی معمــاری و شهرســازی فرهنگســتان هنــر جمهــوری 
از متخصصــان و حرفه منــدان عرصــه معمــاری،  ایــران،  اســالمی 
بــرای تهیــه و  طراحــی شــهری، شهرســازان و برنامه ریــزی شــهری، 
ــر شــیوع  کیــد ب ــا تأ تدویــن ســند و دســتورکار تخصصــی بحران هــا ب
معمــاران،  شهرســازی،  و  معمــاری  در  آن  تأثیــر  و  کرونــا  ویــروس 
برنامه ریــزان شــهری و شهرســازان، دعــوت بــه همفکــری می کنــد.

کاربــردی و حرفــه ای خــود را در  خواهشــمند اســت پیشــنهادهای 
کوتــاه، بــرای تنظیــم ایــن ســند و دســتورکار  قالــب یادداشــت های 
فرهنگســتان هنرجمهــوری اســالمی ایــران، بــه نشــانی الکترونیکــی  

فرماییــد. ارســال   research@honar.ac.ir

در  ارائه دهنــده،  نــام  بــا  شــاخص،  پیشــنهادهای  می شــود  یــادآور 
ایــن فرهنگســتان درج خواهــد شــد. وب گاه 

A
برگزاری نخستین نشست مشترک مدیران پژوهشگاه ها 
و پژوهشکده های فرهنگی و هنری

نخســتین نشســت از سلســله نشســت های مدیــران پژوهشــگاه ها 
میزبانــی  و  پیشــنهاد  بــه  هنــری،  و  فرهنگــی  پژوهشــکده های  و 

پژوهشــکده هنــِر فرهنگســتان هنــر، روز یکشــنبه 18 خــرداد 1399، 
و  مشــترک،  چالش هــای  و  مســائل  دربــاره  همفکــری  اهــداف  بــا 
ارتباطــات  و  پژوهشــی  مناســبات  گســترش  بــرای  زمینه ســازی 

علمــی در آینــده، برگــزار شــد.

فرهنگســتان  )سرپرســت  اســماعیلی  علیرضــا  نشســت  ایــن  در 
هنــر(، عبدالحســین اللــه )رئیــس پژوهشــکده هنــر(، علــی تقــوی 
)معــاون  پازوکــی  شــهاب  هنــر(،  فرهنگســتان  پژوهشــی  )معــاون 
پژوهشــگاه  )رئیــس  عمرانــی  بهــروز  هنــر(،  پژوهشــکده  پژوهشــی 
گردشــگری(، منیــژه هادیــان  میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
)معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
فرهنــگ،  پژوهشــکده  )رئیــس  عســکری مقدم  رضــا  گردشــگری(، 
هنــر و معمــاری جهــاد دانشــگاهی( و طیبــه عزت اللهــی )نماینــده 
کــز  مرا داشــتند.  حضــور  ارتباطــات(  و  هنــر  فرهنــگ،  پژوهشــگاه 
ابتــکار  از  اســتقبال  ضمــن  نشســت،  ایــن  در  حاضــر  پژوهشــی 
پژوهشــکده هنــر در شــکل گیری ایــن سلســله نشســت ها، پــس از 
چشــم انداز  و  اهــداف  دربــاره  خــود  پیشــنهادهای  و  نظرهــا  طــرح 
کمیتــه، در زمینــه اســتمرار برگــزاری ایــن نشســت ها به صــورت  ایــن 
میان مــدت  پژوهشــی  مشــترک  برنامه هــای  تدویــن  فصلــی، 
اساســنامه  در  منــدرج  وظایــف  شــرح  اســاس  بــر  بلندمــدت  و 
ســازمانی، برنامه ریــزی بــرای انعــکاس چالش هــا و مســائل اصلــی 
مراجــع  بــه  هنــری  و  فرهنگــی  پژوهشــکده های  و  پژوهشــگاه ها 
ذی صــالح، و راه انــدازی دبیرخانــه دائمــی بــرای پیگیــری مصوبــات 
ایــن نشســت ها، بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد و بــه توافقاتــی 

یافتنــد. دســت 

کــز  مرا از  دیگــر  یکــی  میزبانــی  بــه  نشســت ها  اســت  شــده  مقــرر 
بــرای انعــکاس  بــا موضــوع ایجــاد ســامانه ای  پژوهشــِی حاضــر، و 
و  کمیتــه  ایــن  در  حاضــر  ســازمان های  پژوهشــی  فعالیت هــای 
شمســی   1400 ســال  بــرای  مشــترک  پژوهشــی  برنامه هــای  تدویــن 

شــود. برگــزار 

A
برگزاری وب یاد کرونا با حضور هنرمندان
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران بــا همــکاری دانشــگاه 
بــا عنــوان  ــ ایرانی اســتاد فرشــچیان برنامــه ای را  هنرهــای اســالمی 
گرام برگــزار  کرونــا« در قالــب برنامــه زنــده )الیــو( در اینســتا »وب یــاد 

کــرد.

هــدف از اجــرای ایــن برنامــه ضبــط و ثبــِت تجــارب و خاطــرات 
کنــون ســه قســمت از  کروناســت و تا هنرمنــدان و پزشــکان در دوران 

ایــن برنامــه برگــزار شــده اســت. 

کرونــا ادامــه پــروژه مشــترک فرهنگســتان هنــر بــا دانشــگاه  وب یــاد 
کــه از تابســتان  ــ ایرانی اســتاد فرشــچیان اســت  هنرهــای اســالمی 
ــران آغــاز شــده  ــخ شــفاهی هنرهــای ســنتی ای ی ــا عنــوان تار 1398 ب
و در فراینــد انجــام آن، مجموعــه مصاحبه هایــی بــا پیشکســوتان 
هنرهــای ســنتی در حوزه هــای خوش نویســی، نگارگــری، ســفالگری 
و دیگــر رشــته ها ضبــط و ثبــت شــده اســت؛ امــا متأســفانه بــا شــیوع 

ــد 19، ایــن پــروژه متوقــف شــد. کوی ویــروس 
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 18 ســاعت  مجــازی  فضــای  در  زنــده  گفت وگــوی  نخســتین 
چهارشــنبه 31 اردیبهشــت 1399 بــا حضــور علی اصغــر تجویــدی، 
ــا ســاعت 20 دوشــنبه  کرون ــاد  اســتاد نگارگــری؛ دومیــن برنامــه وب ی
گرافیــک،  طــراح  حقیقــی،  ابراهیــم  حضــور  بــا   1399 خــرداد   19
ــنبه 26  ــاعت 20 دوش ــا س کرون ــاد  ــومین وب ی ــاش؛ و س ــکاس و نق ع
خــرداد 1399 بــا حضــور نــادر مشــایخی، پیشکســوت موســیقی، و 
مســعود ناصــری، مدیــرکل امــور هنــری فرهنگســتان هنــر؛ برگــزار شــد.

دانشــگاه  گراِم  اینســتا صفحــه  در  زنــده  به صــورت  برنامه هــا  ایــن 
شــد. برگــزار  فرشــچیان  اســتاد  ــ ایرانی  ــ  اســالمی  هنرهــای 

A
انتشار موسیقی عصر قاجار در وب گاه فرهنگستان هنر
کرونــا، بــرای بهره بــرداری  فرهنگســتان هنــر در ایــام شــیوع بیمــاری 
کشــور اقــدام بــه نشــر  عالقه منــدان و پژوهشــگران عرصــه موســیقی 

کــرد. موســیقی اواخــر عصــر قاجــار، در فضــای مجــازی 

ایــن مجموعــه )شــامل 8 لــوح فشــرده آوازِی اواخــر دوران قاجــار(، 
ــی(  ــی و بررســی آواز ایران گلبانــگ ســربلندی )مبان کتــاب  ضمیمــه 
ــا پژوهــش بهمــن  کــه مؤسســه متــِن فرهنگســتان هنــر آن را، ب اســت 
کاظمــی و بــه اهتمــام َوهــَرز پوراحمــد و مهــدی فراهانــی، در ســال 

کــرد. 1389 منتشــر 

ی صفحــات  لــوح نخســت: شــامل اولیــن مرحلــه ضبــط موســیقی رو
)ژانویــه  شمســی   1284 دی مــاه  در  تهــران،  در  گرامافــون  ســنگی 
ــار  ــرد. آث کــه 116 قطعــه موســیقی را دربرمی گی 1906میــالدی( اســت 
کــه شــامل صفحاتــی چــون صــدای رجــال  باقی مانــده از ایــن دوره را 
دوره قاجــار، آثــار نوازنــدگان و خواننــدگان ســده گذشــته، دســته های 
یگــران تئاتــر اســت، می تــوان جــزو نخســتین  موســیقی شــاهی و باز

نمونه هــای صوتــی ضبط شــده در ایــران دانســت.

صفحــات  ی  رو موســیقی  ضبــط  از  مرحلــه  دومیــن  دوم:  لــوح 
ــون در خــرداد 1286شمســی )1907میــالدی( اتفــاق  گراماف ســنگی 
کــه 20 قطعــه به جامانــده از ایــن مرحلــه در لــوح دوم منتشــر  می افتــد 
شــده اســت. آثــار ضبط شــده در ایــن ســال مربــوط بــه ســفر میــرزا 

یــس اســت. حســینقلی بــه همــراه هیئتــی پنج نفــره بــه پار

کــه در لنــدن در فاصله  لــوح ســوم: صفحــات باقی مانــده از ایــن دوره 

تــا 23 آوریــل 1909میــالدی ضبــط شــده اند، در ایــن  روزهــای 12 
کــه 113 قطعــه موســیقی را دربرمی گیــرد. لــوح منتشــر شــده اســت 

لــوح چهــارم: ایــن لــوح صفحــات ضبط شــده در تهــران در ســال 
کــه در ســال  1291شمســی اســت و شــامل 38 قطعــه آوازی می شــود 
کوچــه فیل خانــه در اللــه زار  کمپانــی در  1912میــالدی در اســتودیوی 
گرامافــون در  کارخانــه شــرکت  تهــران ضبــط شــد و بــرای تکثیــر بــه 

یگا«)روســیه( فرســتاده می شــد. »ر

بــه  مربــوط  و  دارد  موســیقایی  قطعــه   57 لــوح  ایــن  پنجــم:  لــوح 
صفحــات ضبط شــده در تفلیــس در ســال 1293شمســی اســت. 
در  صفحــه  ضبــط  اول  دوره  از  مرحلــه  آخریــن  در  قطعــات  ایــن 
ــه  ک ــد   ــط ش ــار ضب ــاه قاج ــد ش ــذاری احم ــای تاج گ ــتین روزه نخس

تقریبــًا چنــد مــاه قبــل از شــروع جنــگ جهانــی اول بــود.

ــه  ــه صفحــات ضبط شــده در فاصل ــوط ب ــوح مرب ــوح ششــم: ایــن ل ل
کــه بعــد از جنــگ جهانــی  ســال های 1305 تــا 1312شمســی اســت 
کمپانی هــای خارجــی آن را ضبــط می کردنــد. در میــان آثــار  اول، 
قاجــار،  دوره  آواز  اســتادان  از  تعــدادی  دوره،  ایــن  در  ضبط شــده 
کــه شــامل 72 قطعــه موســیقی  گذاشــتند  ــادگار  ــه ی ــاری از خــود ب آث

اســت.

کنــده از  کــه آثــاری پرا لــوح هفتــم: ایــن لــوح 49 قطعــه آوازی دارد 
اســتادان آواز ایــران را شــامل می شــود. بعضــی از خواننــدگان ایــن 

کن ایــن شــهر بودنــد. دوره منســوب بــه مکتــب اصفهــان و ســا

گردآوری شــده شــامل آوازهــا و تصنیف هایــی  لــوح هشــتم: ایــن لــوح 
ــران  گذشــته در شــمال مرزهــای جغرافیایــی ای از خواننــدگان ســده 
کــه از نظــر فرهنگــی قرابــت بیشــتری بــا مــا دارنــد و بعضــی از  اســت 
کــه متأســفانه  ایشــان، آواز و تصنیــف را بــا شــعر فارســی خوانده انــد 
از مشــخصات خواننــدگان و نوازنــدگان ایــن آثــار اطــالع مشــخصی 

بــه دســت نیامــده اســت.

کــه جمعــًا 469 قطعــه  منابــع آوازی به دســت آمده در ایــن مجموعــه 
ــر درج  ــتان هن ــج در وب گاه فرهنگس ی ــرد، به تدر ــی را دربرمی گی صوت

گرفتــه اســت. شــده و در دســترس مخاطبــان قــرار 

A
انتشار مناجات خوانی به مناسبت ماه مبارک رمضان 
به منظــور  کشــور  هنــری  و  فرهنگــی  برنامه هــای  لغــو  بــه  توجــه  بــا 
مــاه  در  هنــر  فرهنگســتان  کرونــا،  ویــروس  شــیوع  از  پیشــگیری 
ــه در  ک ــاه را  ــن م ــبتی ای ــای مناس ــی از برنامه ه ــان بعض ــارک رمض مب

کــرد.  بازنشــر  بــود،  شــده  برگــزار  گذشــته  ســال های 

برنامــه  از  اجراهایــی  هنــر  فرهنگســتان  مناســبت  همیــن  بــه 
کــه در ســال 1397 بــا همــکاری  مناجات خوانــی »ِســحر َســحر« را 
معاونــت هنــری فرهنگســتان هنــر و انجمــن موســیقی ایــران برگــزار 

کــرد. منتشــر  فرهنگســتان  ایــن  مجــازی  فضاهــای  در  شــد، 

بســم اهلل خوانی  بوشــهر؛  از  زبردســت  میــرزا  مناجات خوانــی 
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حمیــداهلل  صاحبی خوانــی  و  مازنــدران؛  از  اســحاقی  محمدرضــا 
کــه  ســیدزاده از ســراوان؛ از جملــه اجراهــای برنامــه ســحر ســحر بــود 

شــد. منتشــر  هنــر  فرهنگســتان  مجــازی  فضــای  در 

A
 نمایشگاه هنرهای قرآنی؛ »ِسّر راز«
نمایشــگاه هنرهــای قرآنــی بــا عنــوان »ِســّر راز« در مــاه مبــارک رمضــان 

در مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا برگــزار شــد.

روایــت  بــه  وحــی،  مصحــف  یــن  زّر اوراق  نمایشــگاه  ایــن  در 
خوش نویســان و هنرمنــدان ایــران و سراســر دنیــای اســالم، در ســه 

شــد. عرضــه  هنــر  دوســتداران  بــه  بخــش 

تصاویــر  آثــار  از  منتخبــی  دربرگیرنــده  ارزشــمند  مجموعــه  ایــن 
ــوع  ــای متن گرایش ه ــک، در  ــوزه مل ــری م ــف هن ــای مختل گنجینه ه
خطــوط  )در  کتابــت  و  خوش نویســی  همچــون  قرآنــی،  هنرهــای 
ی چــرم،  کوفــی(، ســوخت رو یحــان، رقــاع،  مختلــف نســخ، ثلــث، ر
گل ومــرغ، و... از اوایــل قــرون اســالمی تــا دوره  تذهیــب، تجلیــد، 

قاجــار اســت.

قــرآن  بــا همــکاری دارالکتابــه  نیــز،  ایــن مجموعــه  در بخــش دوم 
شــده  ارائــه  قــرآن  کتابــت  جشــنواره  دومیــن  منتخــب  آثــار  کریــم، 
و  کاتبــان  بــه  را  آنهــا  نشــر،  و  طبــع  مؤسســه  کــه  آثــار  ایــن  اســت. 
از  نمونــه  بــود، دربرگیرنــده 22  قرآنــی ســفارش داده  خوش نویســان 
کتابت هــای برگزیــده قــرآن در خطــوط نســخ عربــی و نســخ ایرانــی 

اســت. 

کتابــت  همچنیــن نگارخانــه اســتاد ممیــز، میزبــان آثــاری نفیــس در 
قرآنــی از دو چهــره صاحب نــام خوش نویســی معاصــر، و نیــز 7 اثــر 

برگزیــده از 7 هنرمنــد هراتــی از مجموعــه مؤسســه صبــا اســت.

نمایشــگاه »ِســّر راز« همزمــان با مــاه مبارک رمضــان در نگارخانه های 
گشــایش یافــت و تــا پایــان مــاه قــرآن  »ممیــز« و »خیــال« مؤسســه صبــا 

ــا بود. برپ

A
نمایشگاه مجازی از آثار نگارگری شاهنامه فرهنگستان هنر 
گرامیداشــت  روز  اردیبهشــت،  بــا 25  هنــر همزمــان  فرهنگســتان 
به تصویردرآمــده  از مجالــس  فردوســی، بعضــی  ابوالقاســم  حکیــم 
بــرای ایــن مجموعــه را در معــرض دیــد هنرمنــدان و عالقه منــدان 

نگارگــری معاصــر ایــران قــرار داد.

ایــن مجموعــه بــاارزش در ســال 1387 به منظــور ارج نهــادن بــه مقــام 
بــرای احیــای ســنت تصویرگــری  شــاعر و حماسه ســرای طــوس و 
تصویــر  بــه  را  شــاهنامه  از  داســتان هایی  ایرانــی،  فاخــر  ادبیــات 
درآورد. بــرای ایــن منظــور بــا همــکاری محمدعلــی رجبــی، عضــو 
ــوت از  ــا دع ــه و ب ــر مجموع ــوان دبی ــر، به عن ــتان هن ــته فرهنگس پیوس

کــه نخســتین  25 تــن از نگارگــران معاصــر ایــران، 30 نــگاره خلــق شــد 
بــار در همــان ســال بــا عنــوان شــاهنامه فرهنگســتان هنــر و دگربــاره 
در ســال 1398 در مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا بــه نمایــش درآمــد. 

گنجینــه فرهنگســتان هنــر محفــوظ اســت. کنــون در  ــار ا ایــن آث

همچنیــن بــه همین مناســبت برنامه شــاهنامه خوانی گروه موســیقی 
کــه در همایــش بین المللــی شــاهنامه نگاری در  کاشــمر خراســان 
گرفــت نیــز در فضاهــای مجــازی فرهنگســتان  همــان ســال صــورت 

هنــر منتشــر شــد.

A
تجلی مقاومت در موزه فلسطین
یکاتــور »تجلــی مقاومــت« بــه مناســبت روز  کار نمایشــگاه نقاشــی و 
قــدس و روز آزادســازی خرمشــهر، دوشــنبه 29 اردیبهشــت 1399، 

در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین برپــا شــد.

یکاتــور  کار در ایــن نمایشــگاه، 29 نقاشــی از نقاشــان ایرانــی و 32 
بــا  ترکیــه  و  کوبــا  برزیــل،  ایــران،  چــون  کشــورهایی  هنرمنــدان  از 
موضــوع آزادســازی خرمشــهر و روز جهانــی قــدس در معــرض دیــد 

گرفــت. قــرار  عالقه منــدان 

مشــارکت  بــا  فلســطین  معاصــر  هنرهــای  مــوزه  را  نمایشــگاه  ایــن 
انجمــن هنرهــای تجســمی انقــالب و دفــاع مقــّدس و بنیــاد فرهنگــی 

کــرد. روایــت فتــح برگــزار 

A
انتصاب سرپرست مؤسسه متن
علیرضــا  ســوی  از  حکمــی  طــی  قربانی اشــیانی  نــادر  آقــای 
بــه ســمت سرپرســت  اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، 
ــد. ــوب ش ــن( منص ــری )مت ــار هن ــر آث ــه و نش ــف، ترجم ــه تألی مؤسس

A
دبیر علمی همایش فارابی منصوب شد
گــروه تخصصــی موســیقی  رئیــس  بــا موافقــت  کاوه خورابــه  آقــای 
اســماعیلی،  علیرضــا  ســوی  از  حکمــی  طــی  هنــر،  فرهنگســتان 
سرپرســت ایــن فرهنگســتان، بــه ســمت دبیــری علمــی همایــش 

شــد. منصــوب  موســیقی«  بــاب  در  فارابــی  آرای  »بازخوانــی 

A
تورج ژوله دبیر علمی همایش فرش، سّنت، هنر شد
علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، بــه پیشــنهاد 
گــروه تخصصــی هنرهــای ســنتی و صنایع دســتِی این فرهنگســتان، 
تــورج ژولــه را بــه ســمت دبیــری علمــی همایــش »فــرش، ســّنت، هنــر« 

کــرد. منصــوب 
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