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ســاختان ها پــر شــارترین عنــارص و تاثیرگذارتریــن عوامــل در منظــر یــک شــهرند، 
ــه عنــوان اصلی تریــن املــان معــاری، در زیبایــی  از ایــن رو توجــه بــه مناســازی ب
چهــره و منظــر شــهری از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. از دیــدگاه برونــو ِزوی 
)Bruno Zevi( معــاری بیــش از هــر چیــز مبتنــی بــر خلــق فضــا اســت، نــه فــرم 
یــا عملكــرد: »درك فضــا و دانســن اینكــه چگونــه بایــد فضــا را دیــد، كلیــدی اســت 

بــرای فهــم اثــر معــاری.« 
بــا نگاهــی بــه بافــت فرســوده و كهــن شــهرها، متوجــه خواهیــم شــد كــه بــر خــاف 
ــق  ــر خل ــی در گذشــته عــاوه ب ــه »ِزوی«، منظــر و معــاری شــهرهای ایران نظری
ــود  ــی ب ــز مبتن ــر مباحــث زیبایی شناســی و كاركــردی نی ــم، ب ــر اســاس اقلی فضــا ب
ــن اصــول  ــه از ای ــد كــه معــاران، آگاهان ــی بودن و شــهرها دارای اصــول و موازین
پیــروی می كردنــد و اگرچــه بســیاری از خانه هــا از نظــر منــا و ظاهــر بــا یكدیگــر 
متفــاوت بودنــد، امــا در كل از ســاختاری متجانــس و زیبــا برخــوردار بــوده و 

ــد.   ــد می آوردن ــب پدی ــی دل چس فضای
بــا افزایــش جمعیــت در بخــش شــهرها، تــردد وســایل حمــل و نقــل شــهری، 
ــد  ــا، بلن ــا و خیابان ه ــدن كوچه ه ــض ش ــوده، عری ــق فرس ــی مناط ــتحكام بخش اس
ــاری،  ــف در مع ــواد مختل ــا و م ــتفاده از املان ه ــازی و اس ــازی و انبوه س مرتبه س
رفتــه، رفتــه تغییــرات بســیاری در معــاری و در نتیجــه منظــر شــهر صــورت گرفت. 
در عیــن حــال انبوه ســازان جایگزیــن هرنمنــدان چیــره دســت معــار شــده و بــه 
ــرۀ شــهر،  ــی از چه ــر هــرنی و جزئ ــوان اث ــه عن ــا ب ــك بن ــش ی ــق و آفرین جــای خل
ــگارد،  ــد و آوان ــای جدی ــتفاده از املان ه ــاس اس ــر اس ــری ب ــایق مش ــر س در فك
ــی  ــاری ایران ــور در مع ــده نوظه ــن پدی ــدند. ای ــی ش ــی و مرصف زدگ تجمل گرای
نزدیــك بــه دو دهــه اســت كــه هویــت شــهرهایان را دچــار نقصــان كــرده و منظــر 
شــهری را آنچنــان دگرگــون منــوده كــه معــاری ایرانــی را در معــرض خطــر انقــراض 
و فراموشــی قــرار داده اســت. اینكــه چهره هــای شــهرها بــا انبــوه جمعیــت و 
تقاضاهــای مختلــف در متامــی دنیــا در حــال تغییرنــد، مســئله ای انكار ناپذیــر اســت 
ــاد  ــه ای زی ضمــن آنكــه اســتفاده از تزئینــات مناهــای گذشــته رصف زمــان و هزین
می طلبــد، امــا ســؤال و نكتــه در اینجاســت كــه آیــا متخصصــان شــهری منی تواننــد 
ــه  ــگفت انگیز ب ــی ش ــه دارای متدن ــهرهایان ك ــرای ش ــامی ب ــی- اس ــی ایران الگوی

لحــاظ معــاری و شهرســازی بــوده، تعریــف مناینــد؟. 
در ســال های اخیــر نیــز شــاهد هایش هــا و منایشــگاه هایی هســتیم كــه از ســوی 
ــزاری  ــال برگ ــران در ح ــهرداری ته ــازی ش ــازی و زیباس ــكن و شهرس ــازمان مس س
اســت، امــا ضانــت اجرایــی و عملكــردی آن بــه انــدازه ای اســت كــه ایــن خطــر 

ــت.  ــهری ماس ــای ش ــر فضاه ــان دامن گی همچن

سـردبیر 

 شهرهای ایراین در آستانه انقراض هویت معماری 



در آستانه هفته وحدت ، سروده جدید استاد معلم 
برای پیامبر اعظم منتشر شد.

ای رسول امین سالٌم علیك
ای غریب زمین سالٌم علیك

صبح صحبت غروب شد از فسق
شب دمید از كمین سالٌم علیك

راه زد كیش را ز غیرت كفر
سخت شد كار دین سالٌم علیك

 
ماه اُمُّ الُقرا شد آواره

تا چنان شد چنین سالٌم علیك

ابتال كربال شد از كافر
تیغ آهیخت كین سالٌم علیك

ِمهر را سر برید دشنه شام
عشق شد ره نشین سالٌم علیك

روح كعبه برفت و زان جنت
ماند حصنی حصین سالٌم علیك

مه گه برجاست مكه گویندش
بی مه نازنین سالٌم علیك

ماه آواره و غریب جهان
ماه ز هجرش غمین سالٌم علیك

ای جمال جمیل و كل جمال
خاكبوست جبین سالٌم علیك

زین عقارب كه اقربا نامند
زهر شد ما و طین سالٌم علیك

دینشان هر چه بیشتر پرورد
بیش راندند كین سالٌم علیك

ای خدا را رسول و ما را شاه
خواری ما ببین سالٌم علیك

این زمان كفر می فروشد ناز
خود به دین مبین سالٌم علیك

آفتاب خدای ما هر روز
سر بر آرد ز چین سالٌم علیك

گو خدا را خدای را از غرب
بر شود شمس دین سالٌم علیك

غیر این هیچ حاجت ار داریم
در رخ ما مبین سالٌم علیك

زیارت رسول امنی ، غریب زمنی ؛ حضرت محمد
 صلی اهلل علیه و آله و سمل

ثبت ملی دزفول به عنوان شهر آجری 

مولود زندی نژاد

ــش  ــتان دار در پی ــاون اس ــژه و مع ــدار وی ــی فرمان ــه آصف حبیب الل

هایــش ملــی » آجــر و آجــركاری در هــرن و معــاری ایــران؛ دزفــول« 

عنــوان كــرد: در حــال تــاش بــرای ثبــت ملــی و جهانــی شــهر دزفــول 

بــه عنــوان شــهر آجــر هســتیم.

پیش هایــش »آجــر و آجــركاری در هــرن و معــاری« شــهر تاریخــی 

ــتادان،  ــجویان، اس ــوی دانش ــرده ای از س ــتقبال گس ــا اس ــول ب دزف

ــنبه  ــح چهارش ــول، صب ــهر دزف ــی ش ــئوالن دولت ــگان و مس فرهیخت

ســوم آذر، در تــاالر اجتاعــات شــیخ انصــاری دانشــگاه آزاد اســامی 

شــهر دزفــول برگــزار شــد. 

نخســتین ســخرنان ایــن هایــش حبیب اللــه آصفــی، فرمانــدار دزفول 

بــود. وی برگــزاری ایــن هایــش را اقدامــی مؤثــر بــرای معرفــی شــهر 

ــه  ــن نشســت مقدم ــار داشــت: ای ــول دانســت و اظه تاریخــی دزف

ــا و  ــای زیب ــاندن جلوه ه ــد در شناس ــه می توان ــت ك ــی اس كار بزرگ

رسمایه هــای بی بدیــل شــهر تاریخــی دزفــول بــه ســایر نقــاط ایــران 

و جهــان مؤثــر واقــع شــود. 

ــت  ــداری باف ــظ و نگه ــرای حف ــی ب ــارات مال ــود اعتب ــه كمب وی ب

تاریخــی ایــن شــهر اشــاره كــرد و افــزود: متاســفانه بــا توجــه كمبــود 

ــت تاریخــی  ــام باف ــم مت ــم، منی توانی ــار داری ــه در اختی ــی ك اعتبارات

شــهر دزفــول را حفــظ مناییــم و بســیاری از فضاهــای تاریخــی 

ــی اگــر  ــت، ول ــوردن اس ــال صدمــه و لطمــه خ ــهر در ح ایــن ش

ــم از  ــوند، می توانی ــی ش ــتی معرف ــه درس ــهر ب ــن ش ــای ای قابلیت ه

طریــق جــذب گردشــگر تــا حــد زیــادی ایــن منابــع عظیــم ملــی را 

ــم.  ــداری منایی ــظ و نگه حف

آصفــی از دســت اندكاران ایــن هایــش قدردانــی كــرد و ادامــه داد: 

امیــدوارم ایــن هایــش مقدمــه ثبــت ملــی شــهر تاریخــی دزفــول 

بــه عنــوان شــهر آجــر باشــد. قابلیت هــای شــهر دزفــول و اطــراف آن 

بــه گونــه ای اســت كــه می تــوان ده هــا و صدهــا نشســت تخصصــی 

دربــاره آثــار و میــراث فرهنگــی آن برگــزار كــرد. حتــی می طلبــد تــا 

اینگونــه نشســت ها و هایش هــا شــهر بــه شــهر در اطــراف دزفــول 

برگــزار شــود تــا همــه نســبت بــه حفــظ رسمایه هــای ملــی كــه در 
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ثبت مهایش آجر و آجر اكری در 
پایگاه استنادی جهان اسالم 

دســت داریــم، بكوشــیم.

وی در پایــان شــهر دزفــول را شــهر مقاومــت و ایثــار خوانــد و گفــت: 

شــهر دزفــول بــا داشــن 2700 شــهید و هــزاران آزاده جــان بــر كــف، 

شــهر مقاومــت بــا كارنامــه ای درخشــان اســت كــه مردمانــش دل در 

گــرو ایــران بــزرگ دارنــد و امیــدوارم بــا برنامه هایــی از ایــن دســت 

بتوانیــم در آبــادی و اعتبــار ایــن رسزمیــن كهــن همدیگــر را یــاری 

 . كنیم

حفظ و نگهداری این شهر باستانی وظیفه خطیر امروز ماست 

ــه  ــامی، ب ــگاه آزاد اس ــس دانش ــی رئی ــارص رساج خرم ــه ن در ادام

ــه  ــد، ب ــوش آمدی ــر خ ــهر آج ــه ش ــت: ب ــت و گف ــخرنانی پرداخ س

ــی اســت كــه  ــخ كهن ــی آن تاری ــه در محــدوده جغرافیای ــی ك دزفول

ــهر  ــن ش ــت. ای ــاد بوده اس ــكوفایی و اعتق ــی، ش ــو از فرهیختگ ممل

دانشــمندان، عرفــا، فضــا  و شــاعران برجســته ای را در دامــان خــود 

تربیــت كــرده اســت. دارای آثــار باســتانی اســت كــه در نــوع خــود 

ــر هســتند و هــر كــدام حكایتــی از تاریــخ متــدن ایــن مــرز  بی نظی

ــوم دارد.  و ب

وی بــه آثــار و میــراث گران بهــای تاریخــی شــهر اشــاره كــرد و افــزود: 

ــه  ــق ب ــد كــه متعل ــی مشــاهده می كنی ــن شــهر بناهای جای جــای ای

دوره هــای تاریخــی و متدنــی خــاص اســت. پــل باســتانی ایــن شــهر 

ــا،  ــی، كت ه ــیاب آب ــت، آس ــا برجاس ــوز پ ــده هن ــت 17 س ــا قدم ب

تپــه چغامیــش نخســتین منزلــگاه خــط و كتابــت در ایــران، معبــد 

ــن  ــتوار در ای ــه اس ــی ك ــای تاریخ ــه و بن ــزاران خان ــل و ه چغازنبی

ــه  ــوز ب ــد و هن ــه شــار می آین ــل ب ــی اصی ــد و مناد هــای متدن خاكن

ــده اند.  ــی نش ــتی معرف درس

رساج خرمــی معرفــی، حفــظ و نگهــداری ایــن متــدن اصیــل را 

ــنگین و  ــه س ــروز وظیف ــا ام ــت: م ــمرد و گف ــر ش ــه ای خطی وظیف

خطیــری بــر دوش داریــم. بایــد خشــت خشــت ایــن رسزمیــن 

را حفــظ و نگهــداری كنیــم و آن را بــه درســتی معرفــی مناییــم. 

امیــدوارم راه كارهایــی توســط كارشناســان و اســتادان ارائــه شــود تــا 

ــانیم.  ــام برس ــه انج ــم را ب ــن مه ای

علیرضــا اســاعیلی معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هــرن از ثبــت ملی 

هایــش »آجــر و آجــركاری در هــرن و معــاری ایــران« و همچنیــن 

ثبــت در پایــگاه جهــان اســام )ISC( خــر داد. 

 پیــش هایــش آجــر و آجــركاری در هــرن و معــاری ایــران در 

ــگاه آزاد  ــهرداری، دانش ــداری، ش ــكاری فرمان ــا هم ــول ب ــهر دزف ش

ــامی،  ــاد اس ــگ و ارش ــاپور، اداره فرهن ــگاه جندی ش ــامی، دانش اس

اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان دزفــول و فرهنگســتان هــرن صبــح 

ــاالر اجتاعــات شــیخ انصــاری دانشــگاه  چهارشــنبه ســوم آذر در ت

آزاد اســامی برگــزار شــد. ایــن هایــش كــه بــا ســخرنانی فرمانــدار 

دزفــول و رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد دزفــول آغــاز شــد بــا 

ــاون پژوهشــی فرهنگســتان هــرن  ســخرنانی علیرضــا اســاعیلی مع

ادامــه یافــت. اســاعیلی آجــر را بــه عنــوان عنــرصی كــه در هویــت 

معــاری ایــران نقــش برجســته ای دارد معرفــی و اظهار داشــت: آجر 

ــه  ــت ك ــران اس ــد در ای ــی و كارآم ــارص بوم ــی از عن ــوان یك ــه عن ب

ــد.  ــكل می ده ــران را ش ــاری ای ــت مع ــی از هوی بخش

وی بــه قدمــت آجــر اشــاره كــرد و افــزود: آجــر دارای قدمــت 

ــران  ــوزه ای ــای ح ــیاری از بخش ه ــه بس ــت ك ــاله اس ــزار س ــد ه چن

ــد آســان و ســازگاری آجــر متناســب  ــت. تولی ــزرگ را در برمی گرف ب

ــی از  ــا آجــر در دوره های ــران موجــب شــده ت ــا محیــط زیســت ای ب

تاریــخ معــاری ایــران بــه عنــوان هــرن پركاربــرد در تزئینــات معاری 

ــه بافت هــای  ــه ب ــروز علی رغــم آســیب هایی ك محســوب شــود. ام

ــا  ــی ی ــای طبیع ــت بای ــه عل ــا ب ــال ی ــت ح ــا وارد شده اس ــی م بوم

ــای  ــت، بناه ــورت گرفته اس ــان ها ص ــط انس ــه توس ــت اندازی ك دس

ــت.  ــی مانده اس ــمندی از آن روزگارباق ــیار ارزش بس

معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هــرن بــه آثــار بــه ثبــت رســیده اشــاره 

ــه  ــود دارد ك ــمند وج ــر ارزش ــران 20 اث ــد: در ای ــادآور ش ــرد و ی ك

ــل ماحظــه ای از آن  ــه بخــش قاب ــی رسیده اســت ك ــت جهان ــه ثب ب

مربــوط بــه بناهــای آجــری اســت. بــه عنــوان منونــه بایــد از معبــد 

ــا  ــتین بن ــوان نخس ــه عن ــال 1379 ب ــه در س ــرد ك ــام ب ــل ن چغازنبی

بــه ثبــت جهانــی رســید. گنبــد ســلطانیه، قلعــه شــوش، بــرج گنبــد 

ــی  ــت جهان ــه ثب ــه ب ــاووس و ... همــه بناهــای آجــری هســتند ك ق

رســیده اند. 

اســاعیلی بــه ثبــت ملــی هایــش و ثبــت در پایــگاه جهــان اســام 
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اشــاره كــرد و گفــت: ایــن هایــش بــه دلیــل ظرفیت هــا و اهمیــت 

آجــر در حــال ثبــت ملــی و همچنیــن ثبــت در پایــگاه جهــان اســام 

)ISC( اســت. 

وی آجــر را برگرفتــه از فرهنــگ اصیــل و مانــدگار تعریــف و ترصیــح 

كــرد: آجــر،  بــوی فرهنــگ و مانایــی دارد. لطافتــی كــه در  تزئینــات 

آجــری وجــود دارد، موجــب می شــود تــا انســان بــه راحتــی بــا آجــر 

ــدن   ــا دی ــهری ب ــای ش ــوب بناه ــاختار معی ــد. س ــرار كن ــاط برق ارتب

ــا  ــت ب ــع و راح ــان رسی ــا انس ــود ت ــب می ش ــری موج ــای آج بناه

محیــط اطــراف خــود ارتبــاط برقــرار كنــد و خوشــبختانه منونه هــای 

بی شــاری از ایــن بناهــای زیبــا در اطــراف خــود داریــم كــه متأثــر 

از اقلیــم زیســت معــاری ایــران هســتند.  

اســاعیلی بــه رضورت برگــزاری هایــش پرداخــت و خاطــر نشــان 

ــه  ــران«، ب ــه ای ــاد رفت كــرد: در برگــزاری هایــش »گنجینه هــای از ی

مــواردی برخــورد كردیــم كــه بــا معــاری بناهــای آجــری ایــران در 

ــه  ــودی اســت ب ــود و متأســفانه در حــال فراموشــی و ناب ــاط ب ارتب

ــای  ــت كاره ــوع در اولوی ــن موض ــا ای ــت ت ــا داش ــل ج ــن دلی همی

پژوهشــی قــرار گیــرد. بــه همیــن مناســبت هایــش آجر و آجــركاری 

در هــرن و معــاری ایــران مــورد بررســی قــرار گیــرد. 

ــزود:  ــرد و اف ــاره ك ــش اش ــن های ــای ای ــی از برنامه ه ــه برخ وی ب

ــی اســت  ــب هــرنی بخشــی از موضوعات ــایی مكات ــی و شناس معرف

ــزاری  ــا برگ ــردازد و ب ــه آن می پ ــرن ب ــتان ه ــاله فرهنگس ــر س ــه ه ك

هایش هــا، منایشــگاه ها، نشســت های تخصصــی و ... در ســطح 

ملــی اقــدام می منایــد. بــرای برگــزاری ایــن هایــش نیــز فراخوانــی 

منتــر شــد و اطاع رســانی های الزم صــورت گرفــت همین طــور 

از پژوهشــگران و اســتادان دعــوت شــد تــا بــا ارائــه مقــاالت علمــی 

ــز  ــی نی ــن ســفارش مقاالت ــد. همچنی ــت مناین ــش رشك ــن های در ای

ــی آن در  ــتاوردهای علم ــوع دس ــه مجم ــتیم ك ــوزه داش ــن ح در ای

ــه  ــژه نامــه، منایشــگاه و ... ارائ ــاب، وی ــه صــورت كت روز هایــش ب

می شــود. همچنیــن دو پیــش هایــش در دو شــهر تاریخــی از 

جملــه دزفــول بــه دلیــل دارا بــودن بافتــی اصیــل و تاریخــی و 

ــا برگــزار شــود.   ــه شــد ت ــن شــهر كرمــان در نظــر گرفت همچنی

اســاعیلی بــه تریــح منایشــگاهی كــه بــرای ایــن هایــش در نظــر 

گرفتــه شــده پرداخــت و ادامــه داد: منایشــگاهی كــه از آثار باســتانی 

پیــش از اســام تــا زمــان حــارض را شــامل می شــود در زمــان هایــش 

اصلــی برگــزار خواهــد شــد كــه بزرگ تریــن منایشــگاهی اســت كــه 

تاكنــون در ایــن زمینــه برگــزار می شــود. همچنیــن فیلــم مســتندی 

بــا نــام »از خشــت تــا آجــر« نیــز توســط احســان صامــت زاده تهیــه 

شــده كــه پخــش می شــود. 

ــران« در  ــاری ای ــرن و مع ــركاری در ه ــر و آج ــش آج ــش »های پی
ــه كار  ــخرنانی ب ــی و دو س ــه علم ــه مقال ــه س ــا ارائ ــول ب ــهر دزف ش

ــان داد.  ــهر پای ــن ش ــود در ای خ

پیــش از رشوع پانــل دوم كــه بــه ارائــه مقــاالت علمــی پیش هایــش 
ــت،  ــاص داش ــران« اختص ــاری ای ــرن و مع ــركاری در ه ــر و آج »آج
ــول  ــد دزف ــامی واح ــگاه آزاد اس ــتادان دانش ــت از اس ــف هدای نج
دربــاره پیشــینه پیدایــش آجــر و آجــركاری در ایــن شــهر به ســخرنانی 
پرداخــت و گفــت: آجــر و آجــركاری در دزفــول بــزرگ در رشایطــی 
ــت اســكان موقــت  ــول از حال ــود شــهر دزف ــاز ب ــه نی ایجــاد شــد ك
تبدیــل بــه محــل اســكان دامئــی شــود و پیــش نیــاز آن اســتفاده از 
ــود  ــا ب ــام آن ه ــاكنین و احش ــت س ــرای امنی ــی ب ــا و جاهای مكان ه
ــه و  ــای رودخان ــكاف در پروفیل ه ــاد ش ــق ایج ــاً از طری ــه عمدت ك
ــا كهــف  ــام كــت ی ــا ن ــه حفــر ســازه هایی ب كرانه هــای آن موفــق ب

شــدند كــه در دو یــا ســه الیــه رودخانــه مشــهود اســت. 

وی بــه تریــح بیشــر كت هــا پرداخــت و ادامــه داد: كت هــا 
ــه  ــه در بســر رودخان ــرای اســكان انســان و دام هاســت ك ــی ب محل
بــه صــورت غــار توســط انســان ها حفــر می شــود و مــورد اســتفاده 
ــن  ــان پایی ــا جری ــه تابســتانی اســت ب ــه اول، الی ــرد. الی ــرار می گی ق
ــا جریــان متوســط آب مربــوط بــه الیــه  رودخانــه، بخــش میانــی ب
بهــاری اســت و باالتریــن الیــه اســكان زمانــی اســت كــه رودخانه هــا 
ــرد.  ــرار می گی ــان ق ــیاب های خروش ــان س ــرده و در جری ــان ك طغی
الزمــه طراحــی و ســاخت ایــن كت هــای ســاده و ابتدایــی تفكــری 
برگرفتــه از طــراح كبیــر خلقــت بــود و بــا افزایــش جمعیــت و 

ــای آجــری دزفــول ایجــاد شــد.  اســكان دامئــی شــهر زیب

ــرس  ــه زاگ ــی دامن ــه تشــكیات خاك ــتاد دانشــگاه ســپس ب ــن اس ای
پرداخــت و افــزود: رودخانــه دز و رودهای فرعی آن دارای تشــكیات 
خاكــی خاصــی اســت كــه كانــون آن را پروفیلــی بــه عمــق 12 تــا 15 
ــن  ــرس از بهری ــه زاگ ــر تشــكیل داده اســت و ریزدانه هــای دامن م
ریزدانه هــای رُســی اســت كــه خاك شناســان در آن منطقــه پیــدا 
كرده انــد. مصالــح ســاختانی كــه از ایــن منطقــه بــه دســت می آیــد 
بی نظیــر و بــه لحــاظ مانــدگاری بهریــن اســت كــه حاصــل دانــش 
ــی  ــش تجرب ــا دان ــه توانســتند آن را ب ــی پیشــینیان ماســت ك ابتدای
تلفیــق كــرده و بــه خــردی دســت یافتنــد كــه بهریــن دســتاوردها را 
داشــته باشــند و ایــن خطــه بهریــن منطقــه بــرای تولیــد اســت كــه 
بهــر اســت  برنامه ریــزان شــهری و معــاران مــا از آن بهــره برنــد. 

ــش  ــر های ــژاد، دبی ــدی مكی ن ــور مه ــا حض ــی ب ــش علم ــن بخ  ای
اصلــی در تهــران، نظام الدیــن امامی فــر دبیــر پیش هایــش در 
دزفــول و رجبعلــی لباف خانیكــی عضــو شــواری علمــی ایــن هایــش 
آغــاز شــد. نخســتین ســخرنان ایــن بخــش بهــزاد وثیــق اســتادیار و 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی جنــدی شــاپور دزفــول بــود 
كــه مقالــه اش را بــا عنــوان »تحلیــل گشــتالتی نقــوش آجــركاری رسدر 
ورودی خانه هــای ســنتی دزفــول« ارائــه كــرد. وی بــه مباحــث 
هــرنی و ارتبــاط آن بــا نظریــه گشــتالت پرداخــت و اظهــار داشــت: 
ــی  ــه ادراك ــرده ام بیشــر جنب در مبحــث آجــر و آجــركاری ســعی ك
ــتالت در  ــه گش ــل از نظری ــن دلی ــه همی ــرم و ب ــر بگی آن را در نظ
ایــن مقالــه اســتفاده كــردم. در ایــن نظریــه درك می كنیــم كــه امــر 
ــام  ــده و مبحــث هــرنی ن ــخ آفری ــا، آنچــه انســان در طــول تاری زیب
می گیــرد، و در شــهر تاریخــی دزفــول و شوشــر در مبحــث آجــركاری 
آن را مشــاهده می كنیــم، نشــان دهنده غنــا و بــاال بــودن ســطح 

اندیشــه هــرنی آن مــردم اســت. 

برریس مقاالت علمی هرن آجر و آجراكری 
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وی در همیــن زمینــه ادامــه داد و گفــت: وقتــی از دزفــول صحبــت 
ــا  ــه تنه ــق ن ــه ح ــم و ب ــت می كنی ــخ صحب ــورد تاری ــم در م می كنی
بــه لحــاظ آثــار بلكــه از مشــاهیری بایــد بگوییــم كــه ایــن آثــار را 

آفریــده و بایــد در مــورد آن هــا بیشــر تأمــل كنیــم. 

وثیــق دربــاره معــاری ســنتی دزفــول ادامــه داد و خاطر نشــان كرد: 
مــا در رسدر بناهــای آجــری شــهر دزفــول »خــوون چینــی« داریــم كه 
آن را زیباتــر از اســلیمی ها می دانیــم و علــت آن ایــن اســت كــه بــا 
اصــول علمــی هم خوانــی بیشــری دارد. در ایــن مقالــه صــد منونــه 
كــه در كتاب هــای مختلــف آورده شــده، مــورد بررســی قــرار گرفــت 
و نتیجــه ایــن شــد كــه آن هــا را بــه شــش دســته تقســیم بندی كــرده 
و  در ایــن شــش دســته، شــش مــورد را انتخــاب و آن را مــورد بررســی 

قــرار دادیــم. 

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه جندی شــاپور ســپس بــا ارائــه 
تصاویــری از نقــوش و طرح هــا بــه تریــح آن هــا پرداخــت و 
ــات رسدر ورودی  ــركاری و تزئین ــوش آج ــی نق ــن بررس ــت: در ای گف
خانه هــای دزفــول،  مشــابهت، تــداوم، شــكل و زمینــه بســیار دیــده 
ــر  ــانندگی كم ــرا پوش ــرك و ف ــت مش ــل رسنوش ــود و در مقاب می ش

دیــده می شــود. 

وی نتیجــه گرفــت: اصــل مشــابهت در شــكل و انــدازه و اصــل 
مجــاورت در هــر چهــار دســته بندی آن یعنــی نزدیكــی لبــه،  تركیــب 
ــه شــده  ــارص، متــاس اجــزای بــرصی و هم پوشــانی در نظــر گرفت عن
اســت كــه بــه ترتیــب ارزش گشــتالتی نزدیكــی لبــه و تركیــب عنــارص 
در نقــوش كامــاً مشــاهده می شــود، از طرفــی ارزش همپوشــانی از 

متــاس بــرصی اجــزا كمــر بــوده اســت. 

ــازی  ــاری و شهرس ــكده مع ــتادیار دانش ــان اس ــن تاب ــپس محس س
ــوان  ــا عن ــه اش را ب ــول مقال ــاپور دزف ــدی ش ــی جن ــگاه صنعت دانش
»تعییــن معیارهــای طراحــی منــای جداره هــای شــهری بــا بهره گیــری 
از الگو هــای آجــركاری موجــود در ســیای بافــت تاریخــی دزفــول« 
ارائــه كــرد. وی ســیای بافــت تاریخــی شــهرها را اصولــی دانســت 
ــا ارزش گذشــته شــده اســت  ــه شــكل گیری معــاری ب ــج ب ــه منت ك
از  متأثــر  تاریخــی  اظهــار داشــت و گفــت: ســیا و منظــر  و 
ــا ارزش گذشــته  اصولــی اســت كــه زیربنــای شــكل گیری معــاری ب

بوده اســت. 

ــد، اشــاره  ــان بــه شــهرهایی كــه پیشــینه ارزشــمند تاریخــی دارن تاب
كــرد و گفــت: بــه نظــر می رســد، بایــد رس در ورودی دو ســاختان را 
در كنــار هــم قــرار داده و دربــاره مشــابهت هایی كــه در میــان آثــار 

وجــود دارنــد، پژوهــش كنیــم بــه ایــن وســیله متوجــه می شــویم كــه 
آثــار دارای نوعــی انتظــام هســتند و آرایــش اجــزا و عنــارص اصلــی 
ــرصی درون  ــای ب ــش كیفیت ه ــت افزای ــیاری در جه ــی بس هاهنگ

بافت هــا ایجــاد كــرده اســت. 

وی عــدم توجــه بــه الگوهــای منظــم گذشــته را موجــب اغتشــاش و 
نابســامانی در ســیا و منظــر شــهری شــمرد و ادامــه داد: متأســفانه 
عــدم رعایــت الگو هــای گذشــته نوعــی بی هویتــی و نابســامانی در 
ــرل  ــط كن ــت ضواب ــدم رعای ــاد كرده اســت و ع ــت شــهری ایج هوی
معیــن و بی توجهــی بــه قانومنندی هــای اصلــی و نــگاه جزء گرایانــه 
بــه الگوهــا ســبب شــده تــا ایــن هارمونــی و هاهنگــی در كل و در 

اجــزا بــا نوعــی اغتشــاش همــراه باشــد. 

ــدی  شــاپور در  ــی جن اســتادیار دانشــكده معــاری دانشــگاه صنعت
پایــان توجــه بــه معیارهــا را عــاوه بــر ســاماندهی جداره هــای بــه 

عنــوان عامــل هویــت بخــش منظــر شــهری شــمرد. 

در ایــن بخــش از هایــش مقالــه »بررســی تاثیــر هــرن آجــركاری بــر 
روی ســنگ مزارهــای گورســتانی تاریخــی در شــهر دزفــول« توســط 
ــگاه  ــرن دانش ــكده ه ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــزاده عض ــیامك علی س
شــهید چمــران اهــواز، ارائــه شــد. وی بــا ارائــه تصاویــری از ســنگ  
قرهــای نقــاط مختلــف ایــران بــه معــاری آخرت اشــاره كــرد و آن را 
در هــر شــهر متناســب بــا اقلیــم منطقــه ای دانســت. علیــزاده انــواع 
آن را در شــال خراســان، كردســتان، كرمانشــاه، شــهرهای شــالی و 
... بســیار متنــوع دانســت و گفــت: ســنگ مزارهــا در اســاس ســنت  
و باورهــا، نــوع اقلیــم، مصالــح موجــود در منطقــه بســیار متفــاوت 

هســتند.

ــور  ــر در كش ــق دیگ ــه مناط ــبت ب ــران را نس ــه از ای وی دو منطق
بســیار متفــاوت دانســت و ادامــه داد: در ایــران دو منطقــه فرامــوش 
ــاً  شــده كاشــفیه و كنــار رودخانــه دز كــه نقشــه های هوایــی تقریب
نزدیــك بــه هــم هســتند، وجــود دارد كــه نــوع ســنگ قبــور بســیار 

ــت.  ــر اس ــای دیگ ــر از جاه متفاوت ت

ــهید  ــگاه ش ــرن دانش ــكده ه ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــه عض در ادام
چمــران اهــواز، بــه تریــح ایــن ســنگ قبورهــا پرداخــت و افــزود: 
ــركاری و  ــای آج ــه از تكنیك ه ــا برگرفت ــنگ قره ــق س ــن مناط در ای
ــن  ــال و از بی ــال اضمح ــفانه در ح ــه متأس ــتند ك ــی كاری هس كاش

رفــن هســتند. 

وی در همیــن زمینــه افــزود: بیشــر قرهــا در محــل مدفــن مقابــر 
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تجلیل از عبداجملید ارفعی در كنار
 پیش كسوتان معماری دزفول 

ــا  ــه ش ــت ك ــن اس ــا ای ــی آنه ــد و ویژگ ــرار دارن ــرام ق ــورد اح م
هــان نقوشــی كــه در مناهــای آجــری مشــاهده می كنیــد در ابعــاد 
ــد.  ــور مشــاهده كنی ــد در كــف و روی ســنگ قب ــر می توانی كوچك ت
حتــی قوس هــا و طاق هــا نیــز در منــای كــف قرســتان بــه كار رفتــه 
ــجدی،  ــی، مس ــته، صلیب ــه راس ــای خفت ــوان در طرح ه و آن  را می ت

گلدانــی و ســیر و گرســنه مشــاهده كنیــد. 

ــح  ــور اشــاره و توضی ــودن ســنگ قب ــام و نشــان ب ــه بی ن ــزاده ب علی
داد: ایــن ســنگ ها هیــچ نــام و نشــانی ندارنــد و تنهــا در برخــی از 
آنهــا یــك تاریــخ وجــود دارد كــه احتــاالً تاریــخ فــوت بایــد باشــد. 
در برخــی از قبــور كاشــی كاری همــراه بــا آجــر اســتفاده شــده و بــه 
ــود و  ــده می ش ــروزه ای دی ــی فی ــكی و آب ــفید، مش ــی از س رنگ های
ــیار  ــا بس ــی دارد و طرح ه ــای تاریخ ــه در بناه ــا ریش ــی از آنه برخ
زیــاد هســتند. ارتفــاع آن در نهایــت یــك وجب اســت و بســیار ســاده 
كار شده اســت. از دیگــر خصوصیــات ایــن ســنگ مزارهــا آن اســت 
ــر آجــركاری  ــی كــه حاكــم ب كــه از تكنیك هــای بومــی و از الگوهای
بــوده اســتفاده شــده  اســت. در ایــن نــوع ســنگ های مــزار تواضــع 
وجــود دارد و بــدون ادعاســت، برعكــس ســنگ قرهایــی كــه بســیار 
ــه از  ــل آنكــه برگرفت ــه دلی ــه ســاخته می شــود. ب پرشــكوه و پرهزین
معــاری ســنتی اســت، نوعــی وحــدت و یگانگــی در معــاری شــهر 

بــه وجــود آورده اســت. 

در پایــان ایــن هایــش علمــی مقدم نیــای دزفولــی در خصــوص آثــار 
و اشــكال معــاری ســخن گفــت و ترصیــح كــرد: در كتابــی بــا عنــوان 
»اگــر علــم مــرا می خواهــی بخــوان؛ فارابــی« كــه مربــوط بــه اســتاد 
معــار »رضــا خلیفــه« كــه معــاری دزفولــی بــوده و در حــدود 200 
ســال پیــش زندگــی می كرده اســت كــه متأســفانه دســتخط های 
كمــی از وی موجــود اســت. در ایــن كتــاب آمــده كــه متــام اشــكال 
ــی  ــول خاص ــرد و دارای اص ــكل می گی ــه ش ــه هندس ــاری برپای مع

اســت. 

وی ســپس بــه معنــی خــوون پرداخــت و گفــت: خــوون از جمــع دو 
كلمــه »خــو« بــه معنــای قلــق و »ون« بــه معنــای گذاشــن تشــكیل 
شــده اســت. خــوون كاری اســت كــه هــر كــس تــوان آن را نــدارد و 
تعــداد انگشت شــاری كــه روزهــای عــزاداری بتواننــد علــم دزفــول 
ــد ،  ــر دوش خــود حمــل كنن ــد و ســنگین اســت ب را كــه بســیار بلن
می تواننــد و  دربــاره  آن هــا می گوینــد كــه او خــو علــم را بلــد 

اســت.  

مقدم نیــای دزفولــی ســپس بــه تعریــف معــار پرداخــت و یــادآور 
ــه  ــد ك ــی می گوین ــه كس ــروزی ب ــف ام ــار در تعری ــد: واژه مع ش
بــا تفكــرات علمــی و خاقانــه بتوانــد اثــری را طراحــی كنــد و 
معــاری فــن ســازماندهی فضاســت. معــاری نــزد بــزرگان دزفــول 
نیــز تعریــف خــاص دارد. اســتاد بینــا آخوندرجــب كــه از معــاران 
توامننــد دزفــول اســت، می گویــد معــار دانشــمند كل ابنیــه اســت 
و كســی اســت كــه وقتــی زمیــن بــه او می دهــی بتوانــد در آن كاخ 

ــه كل دانــش معــاری آگاهــی داشــته باشــد.  بســازد و ب

ــی  ــار تاریخ ــاران آث ــی از مع ــه برخ ــود ب ــخنان خ ــان س وی در پای
ــران  ــاران ای ــن مع ــا را توامنندتری ــرد و آن ه ــاره ك ــول اش ــهر دزف ش

ــت.   دانس

مراســم تجلیــل از اســتاد عبداملجیــد ارفعــی و معــاران پیش كســوت 

ــاری  ــرن و مع ــركاری در ه ــر وآج ــش » آج ــش های ــول در پی دزف

ــات شــیخ انصــاری دانشــگاه آزاد اســامی  ــاالر اجتاع ــران« در ت ای

صــورت گرفــت. 

ــهر  ــی« در ش ــاری ایران ــرن و مع ــركاری در ه ــر و آج ــش »آج های

دزفــول بــا تجلیــل از مقــام علمــی اســتاد عبداملجیــد ارفعــی و 

معــاران پیــش كســوت در ایــن حــوزه در بخــش نخســت بــه پایــان 

رســید. در ایــن مراســم لــوح تقدیــر و تندیــس ویــژه هایــش 

بــه عبداملجیــد ارفعــی بــزرگ اندیشــمند ایرانــی، ایامی شــناس، 

پژوهشــگر و متخصــص زبان هــای اكــدی و ایامــی، بــه خاطــر یــك 

ــگ و  ــخ فرهن ــی تاری ــی و بازمنای ــتمر در راه معرف ــاش مس ــر ت عم

ــد  ــاد »عبداملجی ــد زنده ی ــن كشــور اهــداء شــد. ســپس فرزن هــرن ای

ــر«،  ــین نعانی ف ــژاد«، »محمدحس ــا نویدن ــروه«، »غامرض عنایتی ع

»غــام مــوذن زاده«، »حســین حامتی نیــا« و »الــف باقــی« بــه عنــوان 

معــاران پیش كســوت در عرصــه معــاری و مرمــت آثــار و بناهــای 

تاریخــی مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه و لــوح تقدیــر و تندیــس ویــژه 

ــد.  ــش دریافــت كردن های

ــتاد  ــای اس ــی از فعالیت ه ــش مناهنگ ــا پخ ــه ب ــش از برنام ــن بخ ای

»عبداملجیــد ارفعــی« بــه كار خــود پایــان داد. بخــش دوم بــه پانــل 

تخصصــی و ارائــه 3 مقالــه علمــی خامتــه ایــن هایــش در دزفــول 

بــود. برگــزاری كارگاه آجــر و آجــركاری و منایشــگاه عكســی از آثــار 

ــای  ــه برنامه ه ــز از جمل ــی نی ــای تاریخ ــر از بناه ــی ف ــد تجل حمی

جنبــی ایــن هایــش بــود. 

 حبیب اللــه آصفــی فرمانــدار ویــژه و معــاون اســتان دار، نــارص 

رساج خرمــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی، عظیــم رسافــراز رئیــس 

دكرعلیرضــا  ارفعــی،  عبداملجیــد  دكــر  دزفــول،  شــهر  شــورای 

اســاعیلی معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هــرن، علــی شــهبازی دبیــر 

فرهنگســتان هرن، افشــین شــیروانی رسپرســت مؤسســه من، نفیســه 

ــا همراهــی اعضــای علمــی  ســادات موســوی و اســاعیل پناهــی ب

ایــن هایــش: دكــر نظام الدیــن امامی فــر، دكــر محمــد اولیــا، 

دكــر عبــاس اكــری، دكــر محمــد خزائــی، اســتاد حســین زمرشــیدی، 

اســتاد رجب علــی لبــاف خانیكــی، دكــر اصغــر محمــد مــرادی، دكــر 

فاطمــه مهــدی زاده رساج و كیانــوش معتقــدی و دبیرخانــه اجرایــی 

ــه  ــی از جمل ــاز بابای ــی و مهن ــی زرگرزاده دزفول ــول مجتب آن در دزف

كســانی بودنــد كــه در ایــن هایــش حضــور داشــتند. 
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دیاری آجری، جلوه گاهی از هرن و متدن بشری 

مولود زندی نژاد

شــكل گیری متــدن بــری یــا شــهری گری یكــی از دســتاوردهای مهــم 

انســانی بــوده كــه در ســایه ســار ســاخت بناهــا و تشــكیل جوامــع 

انســانی متمركــز صــورت گرفتــه اســت. ســازه هایی كــه مصالــح اش 

ــی هــر منطقــه متفــاوت  ــم و موقعیــت جغرافیای ــا اقلی متناســب ب

ــان  ــگ و متــدن مردم ــت از فرهن ــوده و ســاختار شــهری آن حكای ب

ــار دارد.  آن دی

ایــران بــه دلیــل گســردگی مناطــق بیابانــی و نیمه بیابانــی از دیربــاز 

از »آجــر« بــرای ســاخت بناهایــش بهــره می برده اســت. از ایــن ســازه 

كهــن در ســاخت و معــاری بناهایــی اســتفاده شــده كــه هویــت 

شــهری را بایــد مدیــون چنیــن بناهایــی شــمرد. معبــد ُچغازَنبیــل كــه 

ــان ایامی  هاســت و در نزدیکــی شــهر  نیایشــگاهی باســتانی در زم

باســتانی شــوش در اســتان خوزســتان قــرار دارد و حــدود 1250 پیش 

از میــاد ســاخته شــده اســت را بایــد منونــه ای از ایــن بناهــا شــمرد. 

ایــن معبــد در ســال 1979 بــه عنــوان نخســتین اثــر تاریخــی از ایران 

در فهرســت میــراث جهانــی یونســكو جــای گرفتــه  اســت و ارزشــی 

جهانــی دارد.

بناهــای آجــری را می تــوان در اقصــی نقــاط كشــور مشــاهده كــرد، 

امــا اوج معــاری بــا آجــر را می تــوان در خطــه خوزســتان، بویــژه در 

دزفــول و شوشــر دیــد و افــزون بــر آن گفــت؛ آنچــه جســمی ســخت 

و خشــن چــون آجــر را، بــه عنــرصی زیبــا و چشــم نواز تبدیــل كــرده 

اســت، دســتان عاشــق هرنمندانــی اســت كــه دلدادگی شــان، فــر و 

ــه  ــی ك ــت. بناهای ــه اوج رسانده اس ــری ب ــای آج ــكوه را در بناه ش

در گــذر زمــان اســتوار مانده انــد تــا تاریــخ فرهنــگ و هــرن كشــور 

ــه ثبــت برســانند. آنجــا كــه فــرم چینــش آجــر توســط  را ب

اســتادكاران بــا مهــارت بــه نقش هــای زیبــا مبــدل 

ــل  ــای حاص ــای طاقت فرس ــا گرم ــده ت ش

ــق را  ــور و عش ــازد و ش ــدل س ــی مب ــكای زندگ ــه خن ــم را ب از اقلی

بــه ســاكنانش هدیــه دهــد. معــاری بی نظیــر و بی بدیلــی كــه بــا 

رسشــت نیكــو و گرمســیری ســاكنانش درآمیختــه و دیــاری دل انگیــز 

ــاری آجــری، جلوه گاهــی از هــرن و متــدن بــری.  ســاخته. دی

ــده  ــل نامی ــاش و دژپوه ــل، رون ــته آوان، دژپ ــه در گذش ــول ك دزف

پایــه  بــر  اســت.  باســتان  متــدن  میــراث دار  اســت،  می شــده 

گفته هــای کاوشــگران در ســده های گذشــته چــون »والــر هینتــس« 

امپراتــوری  نخســتین  پایتخــت  »آوان«  آملانــی،   Walther Hinz

پهنــاور کشــور ایــام در دزفــول کنونــی جــای داشته اســت. تپه هــای 

ــه ۴000 ســال پیــش از  ــه ای نزدیــک ب ــا دیرین باســتانی چغامیــش ب

ــه ارزشــمندی  ــه باستان شناســان، گنجین ــه گفت ــه ب ــش مســیح ک زای

ــتان از  ــان باس ــای زم ــون رخداده ــودمند پیرام ــتنی های س از دانس

هــزاره هفتــم پیــش از زایــش تــا شــکوفایی متــدن شــوش را دربردارند 

ــای دارد. ــول ج ــز در دزف نی

شــهری كــه آثــار تاریخــی اش روایتــی از گنجینه هــای ارزشــمند 

ــر را  ــی فراگی ــای متدن ــه پایه ه ــی را دارد ك ــگان و ارجمندان فرهیخت

ــده از دوران  ــا مان ــه ج ــری ب ــل آج ــهر پ ــه ش ــته اند. در میان گذاش

ــی  ــه دیلم ــه در روزگار عضدالدول ــورد ك ــم می خ ــه چش ــانی ب ساس

در عهــد صفویــه و پــس از آن دوران قاجــار تعمیــر و ترمیــم شــده 

ــه هــم متصــل  ــرب و رشق شــهر را ب ــتوار بخــش غ ــان اس و همچن

ــی  ــیاب های آب ــی از آس ــی، بقایای ــل قدیم ــن پ ــر ای ــد. در زی می كن

آجــری وجــود دارنــد كــه حكایــت از مهارت هــای بــری بــرای بــه 

كارگیــری نیروهــای طبیعــی دارد. در حاشــیه رودخانــه بــا غارهــای 

ــرو  ــف روب ــا كه ــت ی ــام ك ــا ن ــان ب ــت انس ــاخته دس ــی و س طبیع

تفرجگاهــی  كــه  می شــوید 

و  شــهر  مردمــان  بــرای 

ــام در  ــرای احش ــی ب پناهگاه

تابســتان های گــرم و طاقــت 
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فرساســت. 

قــدم   دزفــول  تاریخــی  شــهر  قدیــم  بافــت  در  كــه  هنگامــی 

می گذاریــد بــا منظــره ای چشــم نواز از بناهایــی كهــن و زیبــا رو بــه 

رو می شــوید، میــراث گرانبهایــی كــه در دســت نســل حــارض اســت 

ــی  ــئوالن فرهنگ ــان و مس ــای متولی ــه تصمیم گیری ه ــان ب و بقایش

شــهر بســتگی دارد. در محــدوده بافــت تاریخــی دزفــول بیــش 

ــر  ــاوه ب ــه ع ــت ك ــی رسیده اس ــت مل ــه ثب ــی ب ــر تاریخ از 1۴0 اث

ســاباط ها، حام هــا، گذرهــا و مســاجد تاریخــی موجــود در بافــت، 

خانه هــای تاریخــی معروفــی نیــز بــه نــام صاحبــان بنــا از دوره هــای 

گذشــته در ایــن بافــت بــه جــای مانــده کــه هــر کــدام بــه تنهایــی 

ــن  ــی و تاریخــی هســتند. وجــود چنی دارای ارزش فرهنگــی، مذهب

ــک،  ــر ی ــر و قلم ــو، قلم ــه تیزن ــون خان ــی همچ ــای تاریخ خانه ه

ــاز،  ــن، نیلس ــهرابی، گلچی ــزی، س ــاب، مع ــنی، قص ــتوفی، محس مس

ــی  ــی و صنیع ــق چ ــوکار، قل ــی، ج ــک چ ــیدصدر، کل ــدوی، س مه

ــار و  ــایر آث ــه س ــول نســبت ب ــت تاریخــی دزف ــا باف ســبب شــده ت

ــن  ــز باشــد. رس در ای ــن شهرســتان متای مجموعه هــای تاریخــی ای

بناهــای بــه شــكل شــگفت انگیزی بــا آجــر تزئیــن شــده كــه بــه آن 

ــا«،  ــا نعی ــه ی »غامرض ــه گفت ــد و ب ــوون )XOWUN( می گوین خ

خــوون چینــی، كاربــرد تزئیــن آجــر اســت و از ضخامــت آن در 

ایجــاد انــواع گره هــای تزیینــی در پیشــانی منــا مــورد اســتفاده قــرار 

می گرفتــه اســت و بــه قولــی دیگــر خــوون چینــی آرایــش ســاختان 

بــه صــورت )آمــود( اســت. متامــی خوون هــا در زبــان محلــی دارای 

ــا شــكل خــوون ارتبــاط كامــل داشته اســت كــه  نامــی بودنــد كــه ب

می تــوان بــه دارگل بــازو بنــد، مداخــل، كلیــدی، خفتــه و ریــس، بنــد 

رومــی، تفــاح و زلــف عــروس اشــاره كــرد. 

ــا  ــق متناســب ب ــا محاســبات دقی معــاری بخــش تاریخــی شــهر ب

ــن  ــه در عی ــده ك ــاخته ش ــی و س ــه ای طراح ــه گون ــود ب روزگار خ

مردمــان  نیازهــای  پاســخگوی  چشــم نوازی  و  تناســب  تقــارن، 

ــرای شــهر خــود  ــوده اســت. معــاران دزفــول ب ــز ب ــه خــود نی زمان

ســاباط هایی می ســاختند كــه چــون چــر ســایبانی بــرای رهگــذران 

از گرمــای ســخت و طاقت فرســای تابســتان بــود. 

یكــی از بناهــای بی نظیــری كــه در ایــن شــهر وجــود دارد، مســجد 

ــده  ــاخته ش ــانی س ــبك دوره ساس ــه س ــه ب ــت ك ــول اس ــع دزف جام

ــا 20  ــه ب ــن مســجد را ك ــرار دارد. ســاخت ای ــز شــهر ق ــه در مرك ك

ــان  ــر شبســتان و دیوارهــای قطــور مســجد هم چن ســتون ســنگی ب

اســتوار اســت؛ برخــی متعلــق بــه ســده  هــای ســوم و چهــارم هجری 

ــا  ــد، ام ــبت داده ان ــم نس ــده هفت ــه س ــر ب ــی دیگ ــد و برخ می دانن

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــه و قاجاری ــی در دوران صفوی مرمت های

ســخن دربــاره ایــن شــهر تاریخــی بســیار اســت، لیكــن همیــن بــس 

كــه بدانیــد ایــن شــهر، نه تنهــا از زیبایی هــای چشــمگیر بــه دلیــل 

هــرن معــاری و شهرســازی اش برخــوردار اســت، بلكــه دارای غنــای 

فرهنگــی اســت كــه آن را بــه شــهر »مقاومــت« مشــهور كــرده اســت.  
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كتاب »روش تحقیق در هرن و طراحی« 
سفر جویندگان رسزمین  ناشناخته 

الهام طالبی

ــش  ــازی پژوه ــی« برصی س ــرن و طراح ــق در ه ــاب »روش تحقی كت

ــه طاهــر  ــا ترجم ــزو« ب ــن ملین ــی ی ــری« و »جول ــرول گ نوشــته »ك

ــر شــد. ــن فرهنگســتان هــرن منت رضــازاده توســط مؤسســه م

كتــاب »روش تحقیــق در هــرن و طراحــی« دربــاره یادگیــری پژوهــش 

اســت. ایــن كتــاب بــه خوانندگانــش كمــك می كنــد تــا حــوزه 

عاقه منــدی خویــش را بشناســند. ایــن كتــاب بــا طــرح ســوالی كــه 

ــری  ــیوه های یادگی ــا ش ــود و ب ــر می ش ــز در كار و تفك ــث مترك باع

بــرصی و تجربــی بــه خوانندگانــش روش پژوهشــی می آمــوزد. عنــوان 

فرعــی ایــن كتــاب، برصی ســازی پژوهــش اســت كــه بــه دلیــل 

ــرن و  ــری ه ــد یادگی ــازی در فرآین ــرصی و برصی س ــر ب ــت تفك اهمی

ــد.  ــان می ده ــی را  نش طراح

نویســندگان كتــاب كــرول گــری و جولــی یــن ملینــزو در زمــره 

ــد،  ــری ان ــرن گ ــه ه ــی مدرس ــی پژوهش ــان كرس ــن صاحب مجرب تری

ــش  ــا بی ــن اســكاتلند هســتند. آنه ــوردن و ابردی ــرت گ دانشــگاه راب

ــه را در  ــی خاقان ــد كار عمل ــاش كرده ان ــه ت ــت ك ــه اس ــك ده از ی

بطــن فرآینــد پژوهــش بگنجاننــد. در حقیقــت تبدیــل فعالیــت هــای 

ــهم  ــی س ــی های پژوهش ــه روش شناس ــاق ب ــه خ ــرنی و طراحان ه

ــود. ــوب می ش ــان محس ــت ایش ــارزی از فعالی ب

در بخشــی از ایــن كتــاب آمده اســت: »یادگیــری تجربــی بــا نظریــه 

یادگیــری ســاختاری پیونــد مســتقیمی دارد. اســاس ســاخت گیرانگاری  

بــر ســه اصــل مهــم اســت: نخســت آنكــه یادگیــری بــا پاســخ  هــر 

فــرد بــه تجربــه هــا و معلومــات قبلــی او ســاخته مــی شــود ، دوم 

ــد و  ــه دســت مــی آی ــر ب ــا جســت و جــوی پیگی ــری ب اینكــه یادگی

اصــل ســوم  آن اســت كــه یادگیــری  در مــن جامعــه و در تعامــل  

ــاب حــارض  ــن رو كت ــد. از ای ــی یاب ــق م ــر تحق ــا یكدیگ ــران ب فراگی

دانشــجویان را بــه پیگیــری پژوهــش مبتنــی بــر كار عملــی و زمینــه 

ــد.« ــویق می كن ــی تش تحقیقات

كتــاب »روش تحقیــق در هــرن و طراحــی«  از جذابیــت هــای 

ــان اســتعاره »ســفر جســت و جــو«  ــری نویســندگانش از زب بهره گی

بــا الهــام از رمــان »آلیــس در رسزمیــن عجایــب« اســت. علــت ایــن 

نــوع ســبك نــگارش ایــن اســت كــه خواننــدگان تخیــل خویــش را در 

ــی  ــدگان رسزمین ــن را جوین ــد و خویش ــكار گیرن ــش ب ــد پژوه فرآین

ــد. ناشــناخته تصــور كنن

نویســندگان كتــاب معتقدنــد كــه تفكــر و واكنــش انتقــادی در كل 

ــرد دارد  و از  ــش كارب ــی پژوه ــرصی و تجرب ــری ب ــیوه های یادگی ش

ــوب  ــی محس ــات تكمیل ــجویان تحصی ــدی دانش ــای كلی ــارت ه مه

می شــود. از ایــن روی، ایــن كتــاب مهارت هــای تخصصــی آن بطــور 

مفصــل پرداخته اســت.

از نظــر ایشــان تفكــر انتقــادی پایــه اقامــه برهانــی قــوی در 

طرح نامــه تحقیــق محســوب می شــود. تفكــر انتقــادی را تفكــر 

ــراری رابطــه  ــل، برق ــه موجــب پرسشــگری، تخی ــد ك خــاق می دانن

و بــه كار بــردن می شــود. در ایــن خصــوص در كتــاب آمــده اســت:

ــری  ــه كارگی ــر اثربخــش و ب ــارت اســت از تفك ــادی عب ــر انتق »تفك

معیارهــای درســت عقانــی در تفكــر. ایــن كار مســتلزم »ورا-

تفكــر«، تفكــر دربــاره تفكــر و خــود ارزیابــی اســت. مســتلزم 

ــی   ــه و بررس ــن بینی ماحظ ــتابزده و روش ــری ش ــز از نتیجه گی پرهی
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  نشست برریس كتاب
 »تاریخ هرن ون: پیش درآمدی انتقادی« 

  

فرزاد زادمحسن

هــرن  كتــاب  »نقــد  سلسله نشســت های  از  نشســت  هفتمیــن 

معــارص« را بــا موضــوع نقــد و بررســی تاریــخ هــرن نــو: پیــش 

ــرن  ــكده ه ــس، در پژوهش ــان هری ــف جانت ــادی، تألی ــدی انتق درآم

ــد. ــزار ش برگ

ــخ  ــروه تاری ــارص گ ــرن مع ــه ه ــط کمیت ــه توس ــت ك ــن نشس در ای

ــا همــکاری پژوهشــکده فرهنــگ، هــرن،  هــرن پژوهشــکده هــرن و ب

ــاه  ــنبه 26 آبان م ــرص روز چهارش ــگاهی، ع ــاد دانش ــاری جه و مع

ــدم،  ــوی اق ــز موس ــد، كامبی ــزار ش ــكده برگ ــن پژوهش ــل ای در مح

پژوهشــگر و فارغ التحصیــل رشــته تاریــخ هــرن از دانشــگاه منچســر، 

بــه نقــد و بررســی كتــاب تاریــخ هــرن نــو پیــش درآمــدی انتقــادی 

ــت. پرداخ

کتــاب تاریــخ هــرن نــو: پیــش درآمــدی انتقــادی اثــر جاناتــان هریــس، 

ــه  ــال 1393 در ۴80 صفح ــی، س ــم عراق ــژه نج ــه ای از منی ــا ترجم ب

از ســوی نــر کاغ منتــر شــده اســت. هریــس در ایــن کتــاب بــه 

ــه  ــه، بلک ــد نپرداخت ــرن جدی ــخ ه ــا تاری ــدرن ی ــرن م ــخ ه ــان تاری بی

ــه  ــو ب ــی ن ــناختی، نگاه ــرد جامعه ش ــا رویک ــا ب ــت ت ــیده اس کوش

تاریــخ هــرن یــا رسگذشــت رشــته تاریــخ هــرن داشــته باشــد.

کامبیــز موســوی اقــدم، منتقــد و پژوهشــگر هــرن، بحــث را بــا اشــاره 

ــرد.  ــاز ک ــروز آغ ــران ام ــو در ای ــخ هــرن ن ــاب تاری ــت کت ــه موقعی ب

ــرن  ــر در ه ــال های اخی ــه در س ــی ک ــت: تحوالت ــاره گف وی در این ب

ــی ـ  ــان اروپای ــد از جه ــا تقلی ــه  تناســب و ی ــاده ب ــاق افت ــران اتف ای

ایــن ایده هــا و  از  انتقــال بســیاری  آمریکایــی بــوده اســت؛ و 

ــه  ــت ن ــوده اس ــتقیم ب ــاهده مس ــق مش ــوالً از طری ــانه ها، معم رس

ــن  ــی نظــری و زمینه هــای اجتاعــی ـ سیاســی ای ــق مبان درک عمی

تحــوالت. بــا ایــن  حــال، در ســال های اخیــر ترجمــه متــون شــاخص، 

ــر  ــی ب ــد مبتن ــخ هــرن جدی ــاره تاری ــادی، و مباحــث نظــری درب بنی

نظریه هــای انتقــادی، و آنچــه مــا از آن بــا  عنــوان پساســاختارگرایی 

و پست مدرنیســم یــاد می کنیــم، نیــز رواج یافته اســت؛ هرچنــد 

ــن  ــدی آن اســت. همچنی ــع بن ــش از جم ــب مســئله پی ــه جوان هم

مســتلزم حفــظ فاصلــه مطلــوب و جلوگیــری از دخالــت تعصبــات و 

ــت.«  ــتدالل اس ــخصی در اس ــای ش ــش داوری ه پی

در نهایــت هــدف كتــاب راهنایــی دانشــجویان تحصیــات تكمیلــی 

هــرن و طراحــی در كار پژوهــش اســت. می تــوان آن را همــراه 

برنامــه درســی رســمی از كارشناســی ارشــد تــا دكــری بــرای طراحــی 

و اجــرای پروژه هــای تحقیقاتــی بــه كار بــرد. ایــن كتــاب راهردهــای 

مناســب پژوهش هــای هــرن و طراحــی را تریــح و ارزیابــی می كنــد 

و می توانــد بــه ادغــام تجربه پژوهشــی در كارهــای عملــی معــارص 

كمــك كنــد و صاحیــت و رقابــت حرفه ایــی را افزایــش دهــد.

نكتــه دارای اهمیــت كتــاب ایــن اســت كــه ایــن كتــاب وب ســایت 

اختصاصــی دارد. تصاویــر  مــورد اســتفاده را بــه صــورت رنگــی و گاه 

چندرســانه ایی نشــان می دهد.بدین گونــه آنچــه را كــه در قالــب 

www.visualisingresearch. !كاغــذ نشدنی اســت؛ شــدنی می كند

  info

ــزی ســفر:  ــاب برنامه ری ــد از: فصــل اول كت ــاب عبارتن فصل هــای كت

مقدمــه پژوهــش در هــرن و طراحــی؛ فصــل دوم  نقشــه برداری 

ــای  ــوم ج ــل س ــش، فص ــردن پژوه ــد ك ــای زمینه من ــن : روش ه زمی

خــود را یافــن : ترســیم  و تعییــن موقعیــت پژوهــش، فصــل چهــار 

ــب،  ــای مناس ــذاری روش تحقیق ه ــن: پایه گ ــذار در زمی ــت وگ گش

ــل  ــل، فص ــی و تحلی ــای ارزیاب ــه روش ه ــدن نقش ــج خوان ــل پن فص

شــش گــزارش ســفر تاًییــد دانــش جدیــد و انتقــال نتایــج پژوهــش. 

در انتهــای كتــاب رشح واژگان تحقیــق مربــوط بــه هــرن و طراحــی 

ــز آورده شــده اســت. نی

ــش  ــازی پژوه ــی« برصی س ــرن و طراح ــق در ه ــاب »روش تحقی  كت

نوشــته كــرول گــری و جولــی یــن ملینــزو بــا  ترجمــه طاهر رضــازاده 

در 318 صفحــه و بــه قیمــت 18500 تومــان توســط مؤسســه مــن 

فرهنگســتان هــرن منتــر شــده اســت.
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ــه شــکل تاریــخ هرنهــای مــروری  ــان ب ــز هم چن ــار نی بســیاری از آث

باقــی  مانــده و وارد تحلیل هایــی عمیــق نشــده اند.

وی آثــاری همچــون مبانــی تاریــخ هــرن، نوشــته گرانــت پــوک و داینــا 

نیوئــل؛ تاریــِخ تاریــِخ هــرن، اثــر ورنــون مایــرن؛ مفاهیــم بنیــادی تاریخ 

هــرن، اثــر رابــرت نلســون و ریچــارد شــیف؛ فرهنــگ پســامدرن، اثــر 

ــا کتــاب تاریــخ هــرن نــو  عبدالکریــم رشــیدیان را منابعــی مرتبــط ب

ــخ هــرن  ــاب تاری ــی و ارجــاع مســتقیم کت دانســت و رویکــرد تحلیل

نــو: پیــش درآمــدی انتقــادی بــه متــون را، وجــه متایــز آن بــا ســایر 

آثــار یادشــده عنــوان کــرد.

موســوی اقــدم ادامــه داد: کتــاب تاریــخ هــرن نــو، تاریــخ اجتاعــِی 

ــا  ــه ب ــت ک ــادی اس ــال 2001می ــا س ــه 1970م ت ــرن از ده ــخ ه تاری

15 ســال اختــاف بــه فارســی ترجمــه شد ه اســت؛ البتــه ایــن 

ــت و  ــاب نیس ــن کت ــث ای ــودن مباح ــه ب ــای کهن ــه معن ــاف ب اخت

ایــن اثــر بســیار مفیــد و قابل اســتفاده اســت. بــه گفتــه نویســنده، 

ــخ هــرن، اســتادان، و  ــاب متامــی دانشــجویان تاری ــن کت مخاطــب ای

ــه  ــخ هــرن هســتند؛ ک ــه تاری ــدان ب ــان دانشــگاهی و عاقه من کارکن

البتــه در ایــران شــاهد آن هســتیم کــه اســتادان دانشــگاهی هنــوز 

بــا بســیاری از مباحــث کتــاب ناآشــنا هســتند؛ بنابرایــن، الزم اســت 

کــه زمینه هــای مــورد نیــاز بــرای درک بهــر مفاهیــم از ســایر آثــار 

ــط حاصــل شــود. مرتب

ــی  ــاه م ــاب م ــر انق ــه  ب ــا تکی ــاب ب ــن کت ــگارش ای ــزود: ن وی اف

1968میــادی انجــام شــده اســت و بــه اعتقــاد نویســنده ایــن انقاب 

پایــه تاریــخ هــرن جدیــد اســت. وی شــورش 1968میــادی را شورشــی 

دانشــگاهی علیــه آمــوزش رســمی می دانــد کــه ابعــاد سیاســی 

ــرح  ــه ط ــر ب ــت و منج ــر گرف ــز در ب ــری را نی ــای کارگ و جنبش ه

تاریــخ هــرن نــو شــد. نویســنده ویژگی هــای تازگــی، انتقــادی بــودن، 

اجتاعــی بــودن، و رادیکالــی بــودن تاریــخ هــرن جدیــد را هم عــرض 

و در نقطــه مقابــل تاریــخ هــرن جاافتــاده، مــوزه ای، کهنــه، منفعــل، 

ــر، بــرای  منتقــدان  و غیــر اجتاعــی قــرار می دهــد. وی، در ایــن اث

ــن، نقــش  ــدا ناکلی ــی جــی کارک و لین ــه ت ــان هــرن از جمل و مورّخ

محــوری قائــل شــده اســت. امــروزه می بینیــم کــه آثــار ارائه شــده از 

ســوی ایــن افــراد، در ســال های دهــه هفتــاد، پایه هــای تاریــخ هــرن 

ــه وی  ــد ک ــل می کن ــنده از کارک نق ــود. نویس ــوب می ش ــو محس ن

بــه تاریــخ هــرن پیشــینه ای می دهــد و آن را حاصــل دســرنج کســانی 

ــه  ــت و ب ــن رف ــج از بی ــه  تدری ــه ب ــد ک ــکی می دان ــون پانوفس چ

ــا تحلیل هــای ســاده فرمــی و آیکونوگرافیکــی فروکاســته  رشــته ای ب

شــد کــه کارک در پــی احیــاء آن بــود.

ایــن پژوهشــگر بــا اشــاره بــه ماحظــات اقتصــادی و محافظه کارانــه 

بــرای انتخــاب عناویــن کتاب هــای تاریــخ هــرن بــا جنبه هــای 

رادیکالــی، بــه  عنــوان یکــی از مشــکات موجــود بــر رس راه انتشــار 

ــاب آمــده اســت،  ــر اســاس آنچــه در کت ــح کــرد: ب ــار، ترصی ــن آث ای

مورّخــان رادیــکال در تقابــل بــا تاریــخ هــرن ســّنتی، کــه بــا معیارهــای 

جاودانــه انســان گرایانه و ادعــای بی طرفــی علمــی، قــرار می گیرنــد 

و تــاش می کننــد هرنمنــد را در ماتریالیســم تاریخــی گذاشــته و 

ــد.  ــده درآورن ــرنی نازل ش ــوغ ه ــتعایی و نب ــت اس ــه موقعی او را ب

تاریــخ هرنهــای بیوگرافیکــی یــا تاریــخ هرنهــای مــروری، معمــوالً، بر 

داســتان هرنمنــد نابغــه یــا اســطوره هرنمنــد نابغــه تکیــه می کننــد.

موســوی اقــدم مباحــث تاریــخ هــرن رادیــکال در ایــن کتــاب را عمدتاً 

»انگلوامریکــن« و تنهــا مربــوط بــه کشــورهای انگلیســی زبان و نــه 

مباحــث پسااســتعاری دانســت. وی بــا اشــاره بــه تأکیــد نویســنده 

بــر رضورت نظریه پــردازی ادامــه داد: بــه اعتقــاد نویســنده ارتبــاط 

نظریــه بــا تاریــخ، بــه ماهیــت دیدگاه گرایانــه شــناخت و زاویــه دیــد 

ــه  ــر موضــع و زاوی بســتگی دارد. فمینیســت ها و مارکسیســت ها ب

دیــد خــود تأکیــد می کننــد و نــگاه مــوّرخ بی طــرف را کامــاً نفــی 

می کننــد؛ و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه مــن مســلح بــه نظریــه 

ایدئولــوژی هســتم و بــر اســاس آن تاریــخ هــرن را روایــت می کنــم؛ 

ایــن امــر منجــر بــه برجســته شــدن وجــه دیدگاه گرایانــه شــناخت 

می شــود. امــا از ســوی دیگــر اگــر بگوییــم متامــی دیدگاه هــا درســت 

اســت، در دام نســبی گرایی افراطــی افتاده ایــم، بنابرایــن همــه  چیــز 

بــه یــک انــدازه درســت نیســت، پشــتوانه ایده هــا برهان هــای 

ــد. ــر و ابطال پذیرن ــر شــواهد هســتند کــه جدل پذی متکــی ب

وی ادامــه داد: هریــس بــا پرداخــن بــه تعــدادی از منتقدیــن، 

ــرح  ــؤالی مط ــکال، س ــرن رادی ــخ ه ــان در تاری ــندگان، و مورّخ نویس

ــت  ــی در هوی ــه چندگانگ ــه ب ــا توج ــه »ب ــر اینک ــی ب ــد مبن می کن

ایــن  می تــوان  چگونــه  سیاســی،  موضع گیری هــای  و  اجتاعــی 

ــده وی اتحــاد  ــه عقی ــه هــرن جــای داد«؛ ب چندگانگــی را در مطالع

ــو ممکــن می شــود. ــوای تاریــخ هــرن ن ــر ل دیدگاه هــای مختلــف زی

موســوی اقــدم در ادامــه بــا اشــاره بــه فصــول ایــن کتــاب، دربــاره 

فصــل دوم آن گفــت: در فصــل دوم بــا عنــوان »رسمایــه داری، دولت-

ــر  ــاب تصوی ــود. کت ــرح می ش ــرصی« کارک مط ــی ب ــت و بازمنای مل

مــردم کارک در ســال 1970م منتــر شــد و بــه نقش گوســتاو کوربه 

در ســال های 18۴8م تــا 1851م پرداخــت. بــه عقیــده هریــس، دلیــل 

دیــدگاه موضعــی کارک، فاصلــه گرفــن از نظریــه بازتابــی اســت کــه 

بــرای مارکسیســت های کاســیک بســیار حائــز اهمیــت بــود. نظریــه 
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مولود زندی نژاد

نشســت رومنایــی و نقــد و بررســی كتــاب »روش تحقیــق در هــرن و 

ــا هفتــه پژوهــش در  طراحــی، بــرصی ســازی پژوهــش« هم زمــان ب

ســالن هایش هــای فرهنگســتان هــرن برگــزار شــد.

كتــاب »روش تحقیــق در هــرن و طراحــی، بــرصی ســازی پژوهــش« 

نوشــته كــرول گــری و جولی یــن ملینــز )صاحبــان كرســی های 

پژوهشــی مدرســۀ هــرن دانشــگاه رابــرت گــوردن( و ترجمــه طاهــر 

رضــازاده كــه بــه تازگــی از ســوی مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نــر 

آثــار هــرنی )مــن( فرهنگســتان هــرن منتــر شــده اســت. ایــن كتاب 

عــرص یكشــنبه 21 آذر مــاه در ســالن هایش هــای فرهنگســتان هــرن 

رومنایــی و نقــد و بررســی شــد.

ــین  ــرن، افش ــتان ه ــی فرهنگس ــاون پژوهش ــاعیلی مع ــا اس علیرض

ــگر و  ــت پژوهش ــف هدای ــن، نج ــه م ــت مؤسس ــیروانی رسپرس ش

ــن  ــخرنانان ای ــراه س ــه هم ــول، ب ــامی دزف ــگاه آزاد اس ــتاد دانش اس

ــودابه  ــران، س ــگاه ته ــتاد دانش ــامی اس ــیدغامرضا اس ــت س نشس

ــروه  ــو گ ــی عض ــاعیل پناه ــرن، اس ــگاه ه ــتادیار دانش ــی اس صالح

ــن  ــم ای ــازاده مرج ــر رض ــرن و طاه ــكده ه ــد پژوهش ــه و نق نظری

ــد.  ــت بودن ــن نشس ــارضان در ای ــه ح ــاب از جمل كت

ــرن  ــكده ه ــد پژوهش ــه و نق ــروه نظری ــو گ ــی عض ــاعیل پناه اس

نخســتین ســخرنان ایــن نشســت، در ابتــدای ســخنان خــود بــه 

مباحــث و مشــكات پژوهشــی در كشــور پرداخــت و گفــت: 

مبحــث پژوهــش از ابتــدا در ایــران بــا مشــكاتی مواجــه بــود، زیــرا 

ــا در  ــت. م ــی نكرده اس ــوده ط ــر ب ــن ام ــه ای ــه الزم ــی را ك مقدمات

ــای  ــا و ترجمه ه ــی متدولوژی ه ــاً از برخ ــی عمدت ــث پژوهش مباح

ــوان گفــت  ــم و می ت ــرداری و اســتفاده كردی آن ســوی مرزهــا گرته ب

ــدیم. ــل ش ــان غاف ــادی از خودم ــدود زی ــا ح ت

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: علوم انســانی بیــش از یكصدوپنجاه 

رومنایی از كتاب روش تحقیق در هرن و طراحی  بازتــاب می گویــد: وضعیــت اقتصــادی در آثــار 

هــرنی منعکــس می شــود و کارک در پــی نفــی آن 

اســت. در فصــل ســوم نویســنده بــه »فمینیســم 

هــرن و تاریــخ هــرن« پرداختــه و بــر آن اســت کــه 

مســیر تاریــخ هــرن فمینیســتی را از اوایــل دهــه 

ــه مســئله  ــارم ب ــد. فصــل چه 70م ترســیم کن

»هویــت و شــخصیت فــردی« و فصــل 

ــا در  ــاختار و معن ــه »س ــم ب پنج

اختصــاص  جامعــه«  و  هــرن 

دارد و تعریــف گســرده ای از 

ــد. ــه می ده ــاختار ارائ س

فصــول  در  داد:  ادامــه  وی 

بــه  مجــدداً،  نویســنده،  پایانــی 

و  می کنــد  اشــاره  جنســیت  مســئله 

گرایــش جنســی را اصــل موضــوع و در جایــگاه دســتگاه 

ــاد  ــی اتح ــه فروپاش ــز ب ــان نی ــد. در پای ــرار می ده ــری ق نظ

جاهیــر شــوروی، از بیــن رفــن جنــگ رسد، و رسد شــدن 

کــه  اتوپیایــی  از  مارکسیســت ها و سوسیالیســت ها 

دنبــال  رشق  بلــوک  در 

می شــد، اشــاره می کنــد؛ 

کــه بــه  ایــن  ترتیــب، عرصه 

بــرای یکه تــازی کاپیتالیســم 

و ظهــور سیاســت هویتــی 

اعتقــاد  بــه  شــد.  مطــرح 

ــه  جــای  ــی ب ــس، در سیاســت هویت هری

ــاد  ــع ایج ــه مان ــر تفاوت هاســت ک ــه ب اشــراکات، تکی

وحــدت می شــود. راهــکار وی بــرای ایــن موضــوع 

ــژاد، جنســیّت، گرایــش  ایــن اســت کــه مــا مســتقل از ن

جنســی و قومــی ـ کــه بــه آن وابســته ایم ـ نگاهــی کان 

داشــته باشــیم و بــرای احقــاق حــّق همــه مبــارزه کنیــم. 

نویســنده در بخــش پایانــی کتــاب بــر ماتریالیســم تاریخــی 

تکیــه می کنــد و بــه اعتقــاد او، ایده هــا، ســاختارها، و 

ماتریالیســتی  تاریخــی  نــگاه  در  نیــز  موضع گیری هــا 

ــار یکدیگــر قــرار گرفــن آن هــا  لحــاظ می شــوند و از کن

ــت،  ــود. در نهای ــاخته می ش ــو س ــرن ن ــخ ه ــبکه تاری ش

مباحــث کتــاب بــا تبییــن شــباهت ماهــوی میــان 

ــه امتــام  ــکال ب ــخ هــرن رادی مطالعــات فرهنگــی و تاری

می رســد.

ــه بســیار  ــد مداقّ ــه درک آن نیازمن ــاب را، ک ــن کت ــدم ای موســوی اق

اســت، بــرای انجــام کارهــای پژوهشــی در حــوزه هــرن مفیــد و مؤثــر 

ــن  ــه ای ــاره ترجم ــی درب ــان نکات ــا بی ــود را ب ــخنان خ ــت و س دانس

کتــاب بــه امتــام رســاند. وی ترجمــه ایــن کتــاب را، در مجمــوع، قابل 

 قبــول دانســت و ترصیــح کــرد: ویرایــش مجــدد ایــن ترجمــه آن را 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــی زبان ملموس ت ــده فارس ــرای خوانن ب
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ــه، روش هــا و رویكردهــای بســیاری از  ســال اســت كــه شــكل گرفت

مكاتــب مختلــف مطــرح شــده، امــا در حــوزه هــرن فعالیــت كمــری 

شــده و بــه طــور جــدی بــه آن پرداختــه نشده اســت.

بــه نظــر می رســد، روش هــای پژوهــش هــرن در ایــران بســیار محــدود 

اســت و البتــه روش شناســی های هــرن قدمــت بســیار زیــادی نــدارد، 

تقریبــاً دو دهــه اســت كــه بــه طــور جدی تــری بــه روش شناســی ها 

پرداختــه شــده و مقــاالت، كتــاب و ســمینارهایی در ایــن حــوزه ارائه 

ــده است. ش

عضــو گــروه نظریــه و نقــد پژوهشــكده هــرن بــه مشــكات اســتفاده 

پرداخــت  هــرن  حــوزه  در  رشــته ها  دیگــر  روش شناســی های  از 

ــن  ــه در ای ــی ك ــاالت و پایان نامه های ــه مق ــر ب ــرد: اگ ــح ك و ترصی

ــی های  ــر از روش شناس ــم، اگ ــه كنی ــوند، توج ــر می ش ــوزه منت ح

ســایر رشــته ها چــون روانشناســی و علــوم اجتاعــی اســتفاده شــده 

ــاالت و  ــان مق ــوند و در پای ــدوش می ش ــه مخ ــج حاصل ــد، نتای باش

ــرا شــوند  ــا اج ــن روش ه ــه ای ــاره شــده؛ چنانچ ــز اش ــا نی پژوهش ه

ــر. ــا خی امــكان دارد جــواب بدهــد ی

وی بــه دیگــر نــكات منفــی حاصــل از اســتفاده از روش شناســی های 

دیگــر رشــته ها در حــوزه هــرن پرداخــت و افــزود: نكتــه دیگــر 

ــردی  ــرن، كارب ــی ه ــای پژوهش ــیاری از حوزه ه ــه بس ــت ك ــن اس ای

و عمــل محــور هســتند و بیشــر روش هــای نظــری كاربــردی بــرای 

پژوهش هــای هــرنی ندارنــد. در موســیقی، طراحــی، معــاری، 

ــا و  ــات، فضاه ــل ادبی ــی مث ــی در هرنهای ــا حت ــی ی ــای منایش هرنه

مؤلفه هایــی وجــود دارنــد كــه فقــط در ذهــن ســیال هرنمنــد اســت 

ــم. ــاهده كنی ــا مش ــایر حوزه ه ــم در س ــا منی توانی و م

پناهــی بــا طــرح ســؤالی ادامــه داد: ســؤال اساســی از ســوی برخــی 

پژوهشــگران در حــوزه هــرن ایــن اســت كــه آیــا پژوهشــگران حــوزه 

ــا  ــر را ب ــای دیگ ــود در حوزه ه ــی موج ــت روش شناس ــرن می بایس ه

خــود تطبیــق بدهنــد؟ یــا بــه روش هــا و روش شناســی های منطبــق 

بــا رشــته خــود روی بیاورنــد؟ ایــن كتــاب پاســخی بــه ایــن پرســش 

اســت.

در ادامــه ســیدغامرضا اســامی اســتاد دانشــگاه تهــران در خصــوص 

انتشــار كتــاب »روش تحقیــق در هــرن و طراحــی، برصی¬ ســازی 

ــادی مطــرح  ــاب مباحــث زی ــن كت ــار داشــت: در ای پژوهــش« اظه

شــده كــه بــرای آمــوزش دهنــده بســیار مناســب و خــوب اســت امــا 

ــد  ــدارد، می توان ــنایی ن ــث آش ــا مباح ــه ب ــده ك ــوزش گیرن ــرای آم ب

گمراه كننــده باشــد.

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: گرچــه ســاختار فهرســت ایــن كتــاب 

بســیار منطقــی و روشــمند نــگارش شــده، امــا قــدری فراینــد محــور 

ــه  ــد. البت ــان منی ده ــا نش ــه م ــان را ب ــد رشوع و پای ــت و فراین نیس

نــكات مثبــت و منفــی توأمــان در ایــن كتــاب وجــود دارد.

اســامی دربــاره دیگــر نــكات كتــاب افــزود: آخر االمــر، بــا جســارت و 

برداشــت شــخصی خــودم بــه روح كتــاب و آنچــه را كــه می خواســت 

بیــان كنــد، دســت پیــدا كــردم و تصــور می كنــم در ایــن كتــاب تــاش 

شــده تــا در حــوزه علــم، روشــی را ارائــه دهــد كــه بتــوان بــا آن آثــار 

هــرنی را مــورد پژوهــش و ســنجش قــرار داد.

ایــن اســتاد دانشــگاه ترصیــح كــرد:  در ســه حــوزه دیــن، علــم و هــرن 

ــا یكدیگــر  ــوده و ارتباطاتشــان ب ــا هــم متفــاوت ب كــه تركیبشــان ب

قــوی و ضعیــف اســت، منی شــود یــك اثــر را بیــان كــرد، بلكــه بایــد 

ــای  ــردن زوای ــدا ك ــردن و پی ــان درك ك ــیدن ه ــن چش ــید و ای چش

ــد. مقصــود  ــر كار كنن ــا یكدیگ ــد ب ــن ســه حــوزه بای ناپیداســت. ای

هــم، ســنت رفــن بــه گذشــته نیســت. ســنت بــه معنــای هم پوشــانی 

ــی و هــرنی  ــی، دین ــای علم ــتعدادهای انســان در حوزه ه ــه اس هم

اســت. حــواس، احساســات، عقــل و ادراك وقتــی بــا هــم كار كننــد، 

ــد. ــه نامــش را ســنت می گذارن ــد ك ــه وجــود می آورن ــی را ب حكمت

اســامی بــه علــل پژوهــش اشــاره و یــادآور شــد: علــت كار و تــاش 

ــه  ــت ك ــی اس ــن چیزهای ــرای دانس ــت؟ ب ــق چیس ــوزه تحقی در ح

منی دانیــم و دربــاره آن تحقیــق می كنیــم تــا بــه آگاهــی خــود 

بیافزاییــم. ولــی بایــد ایــن را در نظــر داشــته باشــیم كــه در حــوزه  

ــرد،  ــرار می گی ــش ق ــورد پژوه ــد م ــود و بع ــرا می ش ــدا اج ــرن ابت ه

ــم  ــا بتوانی ــم ت ــق می كنی ــدا تحقی ــی در مــورد ســایر حوزه هــا ابت ول

ــم. ــل می كنی ــوس عم ــت معك ــی درس ــم. یعن ــرا منائی آن را اج

ــث و  ــه مباح ــرن ب ــگاه ه ــتادیار دانش ــی اس ــودابه صالح ــپس س س

مشــكات تحقیــق پرداخــت و گفــت: بــا افزایــش دانشــجویان 

ــه  ــی ك ــع جامع ــن مناب ــر، تأمی ــال های اخی ــری در س ــد و دك ارش

ــی از  ــد، یك ــر باش ــن ق ــی ای ــای پژوهش ــخ گوی نیازه ــد پاس بتوان

ــود.  ــوب می ش ــتادان محس ــای اس ــی و دغدغه ه ــای اصل رضورت ه

البتــه در كتــاب روش تحقیــق در هــرن و طراحــی نیــز اشــاره شــده 

ــال  ــی در ح ــه نوع ــا ب ــی دنی ــرن در متام ــه ه ــش در زمین ــه پژوه ك

ــن حــوزه  ــرای پژوهــش در ای ــراد ب گســرش كمــی اســت و ورود اف

ــه اســتاندارهایی خــاص  نیازمنــد طــی كــردن فرآینــدی اســت كــه ب
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ــاز دارد. نی

ــت و  ــده دانس ــد كنن ــجویی را ناامی ــای دانش ــج پژوهش ه وی نتای

ــته هایی  ــگاه ها و رش ــات دانش ــی از معض ــرد: یك ــان ك ــر نش خاط

كــه مــن نیــز درگیــر آن هســتم، ایــن اســت كــه برخــی از اســتادان 

راهنــا از نظــر روش شناســی و ســاختاری قــادر بــه راهنایــی صحیح 

دانشــجویان نیســتند و بــه همیــن ســبب، نتیجــه پژوهش هــای 

ــد. ــر منی رس ــه مث ــجویی ب دانش

صالحــی در خصــوص رضورت هــای انتشــار چنیــن كتاب هایــی 

ــوع كتاب هــا  ــن ن ــه چــاپ ای ــه ب ــل دیگــری ك ــزود: یكــی از دالی اف

ــه  ــی اســت ك ــق و ابهام ــع خــود مســائل تحقی ــاز اســت، در واق نی

ــش و  ــرای پژوه ــی ب ــدی  صحیح ــود دارد. مرزبن ــا وج در پژوهش ه

تحقیــق در میــان حوزه هــای مختلــف وجــود نــدارد و چــه انتظــاری 

ــزوم  ــه درســتی نتیجــه دهــد؟ پــس ل اســت كــه حاصــل پژوهــش ب

چنیــن كتاب هایــی الزم و رضوری بــه نظــر می رســد.

ــن  ــوان ای ــر می ت ــه منظ ــه داد: از س ــگاه ادام ــتادیار دانش ــن اس ای

كتــاب را مــورد بررســی قــرار داد. خــود كتــاب، نویســندگان آن كــه 

چــه رضورت هایــی موجــب نــگارش ایــن كتــاب شــده و ترجمــه ای 

كــه از آن بــه دســت آمده اســت تــا چــه حــد توانســته موفــق باشــد 

و اصــوالً نقــاط ضعــف و قــوت آن در چیســت؟

وی در مــورد چــاپ كتــاب گفــت:  یــك رسی قواعــد و ضوابطــی بــرای 

ــز بر اســاس  ــاب نی ــن كت ــه ای ــاب وجــود دارد ك چــاپ و انتشــار كت

آن منتــر شــده، امــا اشــكاالتی در چــاپ آن بــه چشــم می خــورد، 

ــر  ــه یكدیگ ــات ب ــه كل ــت ك ــه گونه ایس ــم آن ب ــت و قل ــوع فون ن

نزدیــك بــوده و خوانــش كتــاب را بــا مشــكل مواجــه می كنــد. نكتــه 

ــاب درســی و رســاله  ــوان كت ــه عن ــاب ب دیگــر اینكــه چــون ایــن كت

ــس  ــه آن رجــوع می شــود، پ ــا كار ب ــه در مواجــه ب ــی اســت ك عمل

در  گوشه نویســی ها  و  یادداشــت ها  بــرای  فضایــی  می بایســت 

ــد. ــه می ش ــر گرفت نظ

طاهــر رضــازاده بــه دالیــل ترجمــه ایــن كتــاب پرداخــت و گفــت: 

ــق  ــه روش تحقی ــودم ك ــد ب ــی ام معتق ــام طــول دوران تحصیل در مت

ــر  ــت و اگ ــر گرف ــرن در نظ ــش ه ــرای پژوه ــوان ب ــی را منی ت خاص

ــد از روش   ــاند بای ــام برس ــه انج ــی را ب ــدی تحقیق ــود هرنمن ــا ش بن

تحقیــق بــه معنــای عــام آن اســتفاده كنــد. امــا در مواجــه بــا ایــن 

كتــاب ایــن اعتقــاد تعدیــل شــد، ولــی از بیــن نرفــت و هنــوز هــم 

ــی  ــت، ول ــد اس ــرن مفی ــی كاران ه ــرای عمل ــاب ب ــن كت ــدم ای معتق

ــات نظــری  ــه تحقیق ــرای دانشــجویان پژوهــش هــرن و كســانی ك ب

انجــام می دهنــد، كاربــردی نــدارد و همچنــان بایــد دســت بــه 

ــوند. ــانی ش ــوم انس ــای عل ــان روش تحقیق ه دام

ــاً  ــاب رصف ــن كت ــزود: ای ــه اف ــن زمین ــاب در همی ــن كت ــم ای مرج

بــرای دانشــجویانی كــه بــه رضورت وارد عرصــه كارشناســی ارشــد و 

تحصیــات تكمیلــی رشــته هایی ماننــد زیرســازی، طراحــی صنعتــی 

و گرافیــك شــدند و مجبورنــد تــا كار عملــی انجــام بدهنــد، مناســب 

اســت.

وی در مــورد انگیــزه خــود از ترجمــه ایــن كتــاب اضافــه كــرد: یكی از 

مــواردی كــه موجــب شــد كــه متــام هــم و غمــم را بــرای ترجمــه ایــن 

كتــاب بگــذارم، بی اعتــادی و بی اعتقــادی بــه كتاب هــای روش 

تحقیــق موجــود و بی عاقگــی و بی حوصلگــی در رس كاس هــای 

ــا بــه دنبــال روش  روش تحقیــق بــود. ایــن مســائل مــرا واداشــت ت

ــم  ــف مفاهی ــه تعری ــط ب ــه فق ــی ك ــم، روش ــی باش ــی عمل تحقیق

بســنده نكنــد و دانشــجو و محقــق را بــه امــان خــود رهــا نكنــد.

در ادامــه ایــن نشســت غامرضا اســامی با نشــان دادن اســایدهایی 

بــه برخــی از معضــات تحقیــق در حــوزه هــرن پرداخــت و هــر یــك 

از ســخرنانان بــه تكمیــل نظــرات خــود در ایــن حــوزه پرداختنــد.
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پیش مهایش آجر و آجراكری در شهر ركمان برگزار یم شود  پرفورمنس پرنهد های اكغذی در رواق فرهنگستان هرن

ــد  ــاد و خاطــره حســن حارضمشــار هرنمن ــا ی پرنده هــای كاغــذی ب
خودآموختــه، در رواق هــرن فرهنگســتان هــرن بــه پــرواز درآمدنــد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی مؤسســه فرهنگــی هــرنی صبــا وابســته 
ــت  ــالگرد درگذش ــن س ــا دومی ــان ب ــرن، همزم ــتان ه ــه فرهنگس ب
ــای  ــس پرنده ه ــار، پرفورمن ــن حارضمش ــه حس ــد خودآموخت هرنمن
كاغــذی توســط الهــام پویــان در رواق فرهنگســتان هــرن برگــزار شــد.

ــاخت  ــدگان در س ــاركت بازدیدكنن ــا مش ــه ب ــس ك ــن پرفورمن در ای
پرنده هــای كاغــذی بــه شــیوه اریگامی)تــا زدن كاغــذ( همــراه 
بــود، 90 پرنــده كاغــذی بــه مناســبت ســالهای زندگــی حســن مشــار 

ســاخته شــد.

این برنامه روز سه شنبه 12 بهمن ماه برگزار شد. 

  معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هــرن، پیش هایــش ملــی »آجــر 
و آجــركاری در هــرن و معــاری ایــران« را 9 بهمــن در شــهر كرمــان 

ــد. ــزار می كن برگ

ــران؛  ــاری ای ــرن و مع ــركاری در ه ــر و آج ــی »آج ــش مل پیش های
كرمــان« بــا همــكاری گــروه معــاری دانشــگاه شــهید باهــرن كرمــان 

ــن شــهر برگــزار می شــود.  در ای

هایــش ملــی »آجــر و آجــركاری در هــرن و معــاری ایــران« دارای 
دو پیش هایــش در شــهرهای دزفــول و كرمــان اســت كــه نخســتین 
پیش هایــش آن، ســوم آذرمــاه ســال جاری بــا محوریــت بافــت 

تاریخــی در شــهر دزفــول برگــزار شــد.  

دومیــن پیــش هایــش نیــز بامحوریــت بررســی آجــركاری در اســتان 
كرمــان نهــم بهمن مــاه در شــهر كرمــان برگــزار می شــود. 

ــران« 25  ــی »آجــر و آجــركاری در هــرن و معــاری ای هایــش اصل
بهمــن ســال جــاری در فرهنگســتان هــرن برگــزار خواهــد شــد. 

اخبار كوتاه
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دبری علمی پیش مهایش آجر و آجر اكری
  در ركمان منصوب شد

اعالم برنامه اكرگاه آموزیش سرامیك فرهنگستان هرن

»محمــد ایرامننــش«، طــی حكمــی از ســوی »علیرضــا اســاعیلی«، 
معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هــرن بــه عنــوان دبیــر علمــی 
ــران« در  ــاری ای ــرن و مع ــركاری در ه ــر و آج ــش » آج پیش های

ــد. ــوب ش ــان منص كرم

محمــد ایرامننــش، دكــرای معــاری، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
شــهید بهشــتی و رئیــس دانشــكده هــرن و معــاری دانشــگاه شــهید 

باهــرن كرمــان اســت. 

وی همچنیــن عضــو هیئــت نظــارت بــر نــر كتــاب اســتان كرمــان، 
عضــو شــورای تدویــن ســند راهــردی توســعه هــرن اســتان كرمــان، 
ــت  ــو هیئ ــان و عض ــتان كرم ــت اس ــردی مرم ــورای راه ــو ش عض

ــان اســت. ــی كرم ــارص صنعت ــوزه هرنهــای مع ــای م امن

ایرامننــش تاكنــون مقــاالت بســیاری در زمینــه معاری، شهرســازی و 
طراحــی شــهری  در نریــات علمــی پژوهشــی داخلــی و بین املللــی 
ــخرنان  ــوان س ــه عن ــی ب ــای مختلف ــرده و در كنفرانس ه ــف ك تألی

حضــور داشــته اســت.

عضوهیئــت علمــی و مــدرس »كارگاه  ملــی فهــم معــاری ایــران« از 
ســال1389 تــا 1391، مــدرس دوره هــای ارتقــای پروانــه مهندســین 
معار)نظــام مهندســی اســتان كرمــان( پایــداری و انــرژی و مــدرس 
دوره هــای ارتقــای پروانــه مهندســین معــار )نظــام مهندســی 
اســتان كرمان(-طراحــی ســاختان های بلنــد از ســال 1387 تــا 

ــه شــار مــی رود. ــون از دیگــر فعالیــت وی ب كن

هایــش آجــر و آجــركاری در هــرن و معــاری ایــران، توســط 
معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هــرن و بــا همــكاری ســازمان 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی، ســازمان زیبــا ســازی 
شــهرداری تهــران، دانشــگاه آزاد اســامی، دانشــكده هــرن و معــاری 
ــزد و  ــازی ی ــاری و شهرس ــكده مع ــان، دانش ــرن كرم ــگاه باه دانش
ــرن  ــتان ه ــن 1395 در فرهنگس ــول  25 بهم ــهر دزف ــداری ش فرمان

برگــزار می شــود.

نخستین دور از كارگاه آموزشی رسامیك فرهنگستان هرن 

رسامیــك«،  فرم دهــی  »تكنیك هــای  شــامل  كارگاه هــا  ایــن 
»چــرخ كاری«، »فنــون لعــاب« و »نقاشــی روی ســفال« اســت.

ــری،  ــادق باق ــط ص ــك« توس ــی رسامی ــای فرم ده كارگاه »تكنیك ه
كارگاه  ایــن  می شــود.  داده  آمــوزش  دســتی  صنایــع  كارشــناس 

روزهــای یكشــنبه از ســاعت 15 تــا 18 برگــزار می شــود.

كارگاه »چــرخ كاری1« نیــز توســط پیــان ســجادی كارشــناس صنایــع 
دســتی، روزهــای سه شــنبه  از ســاعت 15 تــا 18 برقــرار اســت.

از  لعــاب1«، كــه شــنبه ها و چهارشــنبه ها  كارگاه هــای »فنــون 
ســاعت 15 تــا 18 تشــكیل می شــود و »نقاشــی روی ســفال1« كــه 
ــگار  ــز، توســط ن ــر اســت نی ــا 1۴ دای چهارشــنبه ها از ســاعت 11 ت

ــود. ــزار می ش ــوره برگ ــگاه های آزاد و س ــدرس دانش ــی م كفیل
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ونزدمهنی مشاره فصلنامه كیمیای هرن منتشر شد.درس گفتارهای نظریه و نقد هرن 

»سلســله  هــرن  فرهنگســتان  بــه  وابســته  هــرن  پژوهشــكده 
درس گفتارهــای تخصصــی نظریــه و نقــد هــرن« را بــا حضــور 
صاحب نظــران و متخصصــان حوزه هــای هــرن و علــوم انســانی 

می كنــد. برگــزار 

ــه گام مســائل  هــدف از برگــزاری ایــن درس گفتارهــا بررســی گام ب
مهــم حــوزه نظریــه، فرانقــد و نقــد هــرن، تبییــن پارادایم هــا 
و رویكردهــای نظریــه و نقــد در هــرن و بازاندیشــی مفاهیــم و 
ــرن  ــری ه ــات نظ ــوزه از مطالع ــن ح ــه ای ــوف ب ــای معط چالش  ه
اســت. در هــر نشســت پــس از ارائــه بحــث، بــه تناســب موضــوع، 
ــا مباحــث از ســوی ســخرنانان  ــط ب ــم مرتب ــاالت مه کتاب هــا و مق

ــی خواهــد شــد. معرف

مخاطبــان ایــن درس گفتارهــا پژوهشــگران، مدرســان و دانشــجویان 
ــه رشــته ها و گرایش هــای هــرن  ــی كلی ــات تکمیل دوره هــای تحصی

ــت. ــط اس ــته ای مرتب ــای میا  ن رش و حوزه ه

عنــوان گام نخســت از ایــن درس گفتارهــا »چیســتی نظریــه و 
چگونگــی نظریه  پــردازی« بــود كــه بــا حضــور ســعید زیبــاكام 

دانشــیار دانشــگاه تهــران، برگــزار شــد. 

ــرن«  ــای ه ــی »كیمی ــی- پژوهش ــه علم ــاره فصلنام ــن ش  نوزدهمی
ــر شــد. ــژه تابســتان 95( توســط پژوهشــكده هــرن منت )وی

ایــن شــاره از  فصلنامــه بــه مقاالتــی در حــوزه زیبایــی شناســی، 
حكمــت و فلســفه هــرن اختصــاص دارد. »جســتاری در دفــاع از 
امــکان نقــد اخاقــی هــرن« از محســن کرمــی، مالــک حســینی 
ــی  ــای خیال ــا دیوه ــگل ی ــی ه ــای واقع ــی، »دیوه ــعود عل و مس
کامریــچ؟« از مهــدی کــرد نوغانــی، »مفاهیــم فلســفی مرلوپونتــی: 
بســری بــرای تحلیــل هــرن تعاملــی نگاهــی بــه پرفورمنــس "کشــت 
مهــدی خبازی کنــاری،  و  زهــرا رهرنیــا  از صفــا ســبطی،  زار"« 
ــن؛  ــده آفری ــو« از فری ــر ن ــه ام ــه مثاب ــداد ب ــی معــارص: روی »زیبای
»پروپاگانــدا در مکتــب ســقاخانه بــر اســاس نظریــات پیــر بوردیــو« 
»گفتــان  افضل طوســی،  عفت ســادات  و  بهمنی پــور  آزاده  از 
ــگاه  ــه منایش ــل چرخ ــا تحلی ــران )ب ــارص ای ــرن مع ــگاه در ه منایش
"کارِگل"، تهــران(« از الهــام پوریامهــر و ارشف الســادات موســوی لر، 
»جایــگاه برخــی از اندیشــه های فلســفی رشق بــر ســینای هــرنی 
غــرب: بررســی مــوردی فیلــم رسچشــمه ســاخته دارن آرنوفســکی« 
از فرشــاد فرشــته حکمــت، عنــوان برخــی از مقــاالت منتــر شــده 

ــه علمــی- پژوهشــی اســت. ــن نری در ای
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منایش آثار 71 كشور جهان در جشنواره جهاین هرن مقاومت حضور انتشارات فرهنگستان  هرن در منایشگاه  كتاب فارس

انتشــارات فرهنگســتان هرن)مــن(، در منایشــگاه كتــاب فــارس كــه ۴ 
آذر مــاه برپــا شــد، رشكــت كــرد. 

ــا  ــه گــزارش روابــط عمومــی فرهنگســتان  هــرن، ایــن منایشــگاه، ب ب
ــگ  و  ارشــاد اســامی  ــت امورفرهنگــی وزارت  فرهن ــت معاون حای
ــن  ــران و همچنی ــه همــت مؤسســه منایشــگاه های فرهنگــی ای و ب
اداره کل فرهنــگ  و ارشــاد اســامی اســتان ها برگــزار شــد و مؤسســه 
تألیــف، ترجمــه و نــر آثــار هــرنی )مــن( وابســته بــه فرهنگســتان 

هــرن بــا 58 عنــوان كتــاب در آن حضــور دارد.

انتشــارات فرهنگســتان  هــرن، در منایشــگاه های  ایــن،  از  پیــش 
ــاب چهارمحــال   اســتانی دیگــری همچــون یازدهمیــن منایشــگاه کت
ارومیــه،  کتــاب  رسارسی  منایشــگاه  چهاردهمیــن  بختیــاری،  و 
منایشــگاه  چهاردهمیــن  گیــان،  کتــاب  منایشــگاه  دوازدهمیــن 
بین املللــی كتــاب تریــز و یازدهمیــن منایشــگاه كتــاب كرمــان 

ــود. ــرده ب ــت ك رشك

منایشــگاه كتــاب اســتان فــارس از ۴ تــا نهــم آذرمــاه در محــل 
منایشــگاه های دامئــی اســتان واقــع در شــهرك گلســتان میزبــان 

بــود.  عاقه منــدان 

چهارمیــن منایشــگاه جشــنواره جهانــی هــرن مقاومــت در مؤسســۀ 
فرهنگــی- هــرنی صبــا گشــایش یافــت.

چهارمیــن منایشــگاه جشــنواره جهانــی هــرن مقاومــت عــرص شــنبه 
22 آذر  بــا منایــش 600 اثــر در بخش هــای نقاشــی، پوســر، کارتون و 
کاریکاتــور در مؤسســه فرهنگــی هــرنی صبــا بــا حضــور هرنمنــدان،  

مســئوالن و عاقه منــدان گشــایش یافــت. 

در ایــن منایشــگاه كــه تــا 20 دی مــاه ادامــه داشــت 150 اثــر 
نقاشــی، 100 پوســر، 250 اثــر كارتــون و 70 اثــر حجمــی در معــرض 
دیــد عاقه منــدان قــرار گرفــت. ایــن آثــار در برگیرنــده آثــار 
ــدگان  ــود كــه در مراســمی برگزی ــی از 71 كشــور جهــان ب هرنمندان

ــدند. ــی ش ــز معرف ــنواره نی جش
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تجدید چاپ كتاب »وتیگنشتاین نظریه و هرن« كتاب معناسازی در تفسری سیامن 

ــاب »معناســازی، اســتنتاج و باغــت در تفســیر ســینا« نوشــته  كت

دیویــد بــردول توســط مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نــر آثــار 

هرنی)مــن( فرهنگســتان هــرن منتــر شــد.

دیویــد بــردول نویســنده كتاب معناســازی یكــی از شناخته شــده ترین 

ــش از  ــه پی ــران اســت ك ــردازان در ای ــردازان ســینا و فیلم پ نظریه پ

ــخ  ــینا و تاری ــرن س ــتانی، ه ــم داس ــت در فیل ــای روای ــن كتاب ه ای

ســینای او بــه فارســی ترجمــه شــده اســت. تازه تریــن كتــاب بــردول 

كــه برخــی آن را پــر رس و صداتریــن اثــر وی دانســته اند کتــاب 

ــه  ــه ب ــت ک ــینا اس ــیر س ــت در تفس ــتنتاج و باغ ــازی: اس معناس

فارســی ترجمــه و منتــر شــده اســت. 

وی معتقــد اســت ایــن كتــاب دربــاره چگونگــی تفســیر مــا از 

فیلم هاســت. او در ایــن كتــاب در ابتــدا تاریــخ تفســیر فیلــم را 

رشح می دهــد. در بخــش دوم كتــاب تــاش می كنــد بــه ایــن پرســش 

ــاب  ــردول در كت ــد. ب ــه عمــل می كن پاســخ دهــد كــه تفســیر چگون

معناســازی بــه ایــن مســئله می پــردازد کــه معنــا در واقــع از طریــق 

فراینــدی ســاختارمند، ســاخته می شــود. او می گویــد منتقــدان 

اســتنتاج ها را تقویــت كــرده و ســپس توان هــای متقاعدكننــده زبــان 

ــاد  ــك نه ــه درون ی ــند ك ــی برس ــه نتایج ــا ب ــد ت ــرش می دهن را گس

انتقــادی، مجــاز شــمرده می شــوند. واپســین بخــش كتــاب مجادلــه 

برانگیــز اســت. چــرا كــه نویســنده معتقد اســت منتقــدان اكنــون در 

پرداخــن بــه چنیــن مهارت هایــی حرفــه ای شــده اند و دیگــر موقــع 

آن رســیده كــه بــه ترویــج مهارت هــای دیگــری بپردازنــد، خصوصــاً 

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــت م ــه دق ــم را ب ــرم فیل ــبك و ف ــه س ــی ك آنهای

می دهنــد.

كتــاب »ویتگنشــتاین نظریــه و هــرن« نوشــته ریچــارد آلــن و ملکــم 

ــتان  ــارات فرهنگس ــط انتش ــجودی« توس ــرزان س ــه »ف ــروی ترجم ت

هــرن )مــن( بــا ویراســت جدیــد، تجدیــد چــاپ شــد. 

ــی  ــه مقاالت ــاوی مجموع ــرن« ح ــه و ه ــتاین نظری ــاب »ویتگنش كت

ــدف  ــا ه ــتاران ب ــت. ویراس ــتاین اس ــای ویتگنش ــد دیدگاه  ه در نق

ــف گســرده  ای  ــه طی عرضــۀ اصــول فلســفۀ متأخــر ویتگنشــتاین ب

از مخاطبــان و بــا نگرشــی بینارشــته ای در حوزه  هــای مطالعــات 

ادبیــات، هــرن و فرهنــگ دســت بــه گزینــش ایــن مقــاالت زده  انــد. 

ــتاین در  ــر ویتگنش ــای تازه  ت ــی دیدگاه ه ــرات ضمن ــاوه، تأثی ــه  ع ب

ــه  ــه كار گرفت ــا ب ــن حوزه  ه ــاً در ای ــه عموم ــی ك ــای خاص نظریه  ه

می  شــوند و همچنیــن خــود مفهــوم نظریــه، در دایــرۀ توجــه قــرار 

گرفته  انــد. در ایــن كتــاب آثار آن  دســته از فیلســوفان و پژوهشــگران 

ــت  ــی تح ــه  نوع ــه ب ــد ك ــرد آمده  ان ــرن گ ــف ه ــته های مختل در رش

 تأثیــر اندیشــه های جدیدتــر ویتگنشــتاین بوده انــد.

ــار،  در  ــرای ســومین ب ــد ب ــا ویراســت جدی ــه تازگــی ب ــاب ب ــن کت ای

قطــع وزیــری شــومیز، شــامل ۴9۴ صفحــه و بــا قیمــت 26500 

ــت.  ــده اس ــر ش ــان  منت توم
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امحد اسفندیاری،  نقاش ایراین/جهاین

الهام الیقی

احمــد اســفندیاری نقــاش صاحــب ســبك و مشــهور ایرانــی اســت كــه 
از پیشكســوتان نقاشــی نوگــرای ایرانــی بــه شــار می رفــت.

ــال 1301  ــاه س ــن م ــای دومی ــتین روزه ــفندیاری در نخس ــتاد اس اس
ــدری  ــد پ ــد. ج ــد ش ــران متول ــل در ته ــی االص ــواده مازندران در خان
اســفندیاری در زمــان نارصالدیــن شــاه بــه كرمــان تبعیــد شــده بــود و 
بــرای همیــن پــدر و مــادرش در كرمــان متولــد و ســاكن بودنــد، امــا 
باقــی خانــواده آن هــا اهــل شــال ایــران و خطــه مازنــدران بودنــد. 
نیــا یوشــیج )علــی اســفندیاری( شــاعر نامــدار شــعر نــوی ایــران نیــز 

از خانــدان اســفندیاری بــود.

اســتاد از ابتــدای زندگــی در خانــه ای پــر از رنــگ و بــوی هــرن رشــد 
یافــت. پــدرش صــدای خوشــی داشــت و روضــه خــوان اهــل بیــت 
بــود. مــادرش نیــز در محــر ابوالحســن خــان صبــا  موســیقی 

ــت. ــوب می نواخ ــن را خ ــود و ویول ــه ب آموخت

ــه نقاشــی و  ــه احمــد ب ــدن اشــتیاق و عاق ــا دی از هــان كودكــی ب
طراحــی وی را نــزد اســتاد خردمنــد، از شــاگردان كال امللك فرســتادند 

تــا ذوق هــرنی و روحیــه لطیــف او در مســیر درســت رشــد یابــد. 

ــه  ــس از طــی دوران دبســتان و دبیرســتان توســط اســتاد خــود، ب پ
ــه  ــای تهــران معرفــی شــد و پــس از مصاحب دانشــكده هرنهــای زیب
و آزمــون در ایــن دانشــكده در رشــته ی نقاشــی پذیرفتــه شــد و بــه 
تحصیــل پرداخــت. وی در ســال 1326 فــارغ التحصیــل شــد. عنــوان 
ــور،  ــی تقی پ ــود. لیل ــوی "باشــگاه افــران" ب ــی وی، تابل ــروژه پایان پ
دوره هــای  هــم  از  و...  عامــری  عبداللــه  جوادی پــور،  محمــود 

ــد. ــار می آمدن ــه ش ــا ب ــای زیب ــكده هرنه ــفندیاری در دانش اس

ــای  ــا رنگ ه ــی ب ــه ایران ــزی اش از هندس ــت غری ــا دریاف ــدا ب وی ابت
پارچه هــای  نقــوش  و  معــرق  کاشــی کاری های  از  کــه  ســبزآبی 
ــر می كشــید.  ــه تصوی ــارش را ب ــود، آث ــی ب ســنتی و چهــل تکــه ایران
ــش  ــرد و تابلوهای ــره ب ــش به ــر در كارهای ــا از رنگ هــای گرم ت بعده
ــت و  ــل گش ــره )Abstract Art( متای ــی از آبس ــمت منایش ــه س ب
ــی اســفندیاری  ــی شــدن رفــت، لیكــن آرامــش درون ــه ســوی جهان ب

یگانگــی خاصــی بــه كارش می بخشــد كــه در آثــار دیگــران بــه چشــم 
منی خــورد و می تــوان گفــت؛ ضمــن نوگرایــی، بنیان هــای هــرن 
بومــی و ایرانــی را در آثــارش حفــظ کــرده بــود و بــا وجــود حركــت 

ــی نكــرد. ــدای نوگرای ــت را ف ــا، اصال ــا نقاشــی روز دنی همــراه ب

گالــری آپادانــا، نخســتین گالــری خصوصــی ایــران، حاصــل همــكاری 
اســفندیاری بــا حســین كاظمــی، محمــود جوادی پــور و مهــدی 
ــه مســیر  ــت دهــی ب ــه ســزایی در جه ــر ب ــه تاثی ــود ك ویشــكایی ب

ــت. ــران داش ــدرن ای ــی م نقاش

اســتاد اســفندیاری در طــول زندگــی، در دبیرســتان های دخرانــه بــه 
تدریــس نقاشــی و ادبیــات پرداخــت تــا در ســال 135۴ از وزارت 

ــرورش بازنشســته شــد. آمــوزش و پ

خــودش دربــاره ی ســبک و خلــق آثــارش می گویــد: »ســعی کــرده ام 
کارم چیــز نویــی باشــد، امــا از روال نقاشــی خــارج نشــوم. از دیگــری 
تأثیــر نگیــرم. نــو هــر چنــد ضعیــف باشــد چــون تــازه اســت، ارزش 
ــه  ــاند ک ــی می رس ــه جای ــت دارد کســی کاری را ب دارد. ســبک اهمی
از آن بیشــر منــی رود. ایــن ســبک اوســت. هیــچ جــور مــال دیگــری 
منی شــود. دیــروز آمــدم کاری بســازم راضــی نشــدم، پاکــش کــردم. کار 
را کــه رشوع می کنــم، کشــیده می شــوم تــوی کار، هرنمنــد تــوی کار 
از خــود کار الهــام می گیــرد. شــیوه کار مــن اســت کــه تکــه تکــه کار 
ــامل« ــم منی م ــا را روی ه ــذارم، رنگ ه ــش می گ ــگ را رسجای ــم. رن کن

اســفندیاری در طــول عمــر خــود در بینال هــا و منایشــگاه های 
ــای  ــای زیب ــگاه هرنه ــه منایش ــیاری از جمل ــی بس ــرادی و گروه انف
ایــران)1325(،  بینــال نقاشــی تهــران )دوره اول تــا پنجــم( و بســیاری 
ــت  ــی  رشك ــی و خارج ــر داخل ــگاه های معت ــاالنه ها و منایش از دوس

كــرد. 

ــد  ــن هرنمن رسانجــام پــس از 75 ســال فعالیــت تخصصــی هــرنی، ای
پیشــگام و نوگــرای ایــران در آخریــن روز ســال 1391 چشــم از جهــان 

فــرو بســت. 

یادش گرامی
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