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پرونــده دهمیــن جشــنواره تجســمی فجــر در حالــی بســته شــد کــه نیــاز بــه تحــول در 
رویکردهــا و برنامه هــای ایــن جشــنواره بــه عنــوان یــک پدیــدۀ ارتباطــی هرچــه بیشــتر 

احســاس می شــود؛ کــه البتــه ایــن بــه معنــای انــکار تالش هــا نیســت.

تــورق بســیاری از کتاب هــای مرجــع تــازه منتشــر شــده در حوزه هــای گوناگــون از جملــه 
ارتباطــات  و برگــزاری رویدادهایــی ماننــد جشــنواره تجســمی فجــر در ســایر نقــاط دنیــا؛ 
گویــای آن اســت کــه تــالش بــرای جهانــی کــردن ارتباطــات داخلــی و پدیده هــای بومــی بســیار 
ــا  وصــل  ــی ی ــه غیبــت از صحنه هــای جهان ــری می شــود.  چــرا ک ــر از گذشــته پیگی جدی ت

ــدارد. ــه ن ــدن از قافل ــه جریان هــای بین المللــی، معنایــی جــز عقــب مان نشــدن ب

امــروز بــه یمــن شــبکه های گســترده اجتماعــی و پیــام رســان های داخلــی و خارجــی، کــه بــر 
بســتر اینترنــت ممکــن شــده اند، پدیده هــای بومــی و ملــی خیلــی زود از پنجــره کشــورهای 
خــود خــارج و رهســپار کشــورهای دیگــر می شــوند و مــورد پذیــرش و داوری جهانــی قــرار 
می گیرنــد. البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه همــه پدیده هــا ایــن قابلیــت را دارنــد و 
کامیــاب می شــوند. حضــور در بــازار و مجامــع جهانــی، بیــش از هــر چیــز، نیــاز بــه تــالش و 

برنامه ریــزی و از همــه مهم تــر نگرش هــای جهانــی و فراهــم کــردن اســباب آن دارد. 

جشــنواره امســال نشــان داد، می توانــد و بایــد دارای چشــم انــداز جهانــی باشــد. بــه ایــن 
ــرواش  ــوم ت ــا کــه متــاع تجســمی ارزشــمندی، کــه از دل و روان هنرمنــدان ایــن خاک ـ ب معن

می کنــد و قالــب می گیــرد، ارزش ارائــه جهانــی دارد. 

جهانــی شــدن رویــداد جشــنواره تســجمی فجــر در عیــن حــال کــه باعــث انتشــار گســتردۀ 
پیام هایــی بــا مضامیــن هنــر ایرانــی در سراســر جهــان می شــود، می توانــد مصداقــی از 

ــه دنیــا باشــد. ــرای شناســاندن فرهنــگ ایرانــی ب ــرم ب دیپلماســی ن

 بــه هــر حــال دهمیــن جشــنواره تجســمی فجــر بــا نقــاط قوتــی ماننــد پویایــی مراکــز اســتانی 
و نقــش آفرینــی خصوصــی و بــه ویــژه نگارخانه هــا و همچنیــن  نزدیکــی بیشــتر بخش هــای 
هنــری بــه یکدیگــر و بــه قــول دبیــر جشــنواره برداشــته شــدن دیــوار بیــن رشــته های هنــری 
و پوشــش کمــی و کیفــی  رســانه ها بــه پایــان رســید؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه جشــنواره 
ــداد  ــه یــک روی ــد هــر چــه ســریع تر ب ــاز دارد و بای ــی نی ــه یــک فجــر جهان تجســمی فجــر ب

جهانــی تبدیــل شــود تــا باقــی و کارســاز بمانــد.

زهرا مهاجری



اساطیر االولین و قصص االنبیا
قسمت ششم 

محمدعلی معلم دامغانی

روایت هــا پــی و بنیــان درایت انــد؟! عاشــقانه های روایــات مشــق و مشــوق زندگانی انــد؟ داســتان ها و دســتان های حماســی و شــهر و آشــوب و بقــول 
افغانی هــا پــر لــت و كــوب، مایــه ســتیز و مــرگ انگیزنــد؟! در نــوع نخســت مجــال دروغ نیســت و در قســم بعــدی جمــال و فــروغ نیســت. در صــورت 
خلــوص قصه هــا و اســطوره ها: داوری چنــان اســت كــه شــنیدی؛ لیــك جهــان جهــان آمیــغ و دریــغ اســت بدانســان كــه دیــدی! از ابوطیــب مصعبــی 

بشنو: 

جهانا همانا فسوسی و بازی

كه بر كس نپائی و با كس نسازی 

اگر نه همه كار تو باژگونه است

چرا؟ هر كه ناكس تر او را نوازی 

باری مرا و تو را از گیتی بهر این است! كه دهر این است و شهر این است؟؟! 

مبادا كه گستاخ باشی به دهر 

كه از پاد زهرش فزونست زهر

چاره كار را از موالنا بشنو: 

زین تابش آفتاب و تاریكی میغ 

وین بیهده زندگانی مرگ آمیغ 

با خویشتن آی تا نباشی باری

نه بوده به افسوس و نه رفته بدریغ 

اما هوشدار و گوشدار كه متشابه دیگر است و مشتبه دیگر است: 

قال هللا تعالی: وجنات منم اعناب والزیتون والرمان مشتبها وغیر متشابه

شنیده ای؟ كه بدیدار موی ماه افتد!

بدان كه هست شكستی گز اشتباه افتد

بسا فسانه باطل كه حق نمود مرا! 

عبر نبود نگویم خبر نبود مرا؟! 

چه روزها كه چو شبهاست از رمد بشنو

همیشه خوب نه خوب است بد نه بد بشنو

مالك ملك نه این رای ماست در عالم 

بسا حق است كه باطل نماست در عالم 

نه باطل است و نه حقی كه دام ره گردد

حذر ز باطل و حقی كه مشتبه گردد؟! 
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جهانا همانا فسوسی و بازی

كه بر كس نپائی و با كس نسازی 

اگر نه همه كار تو باژگونه است

چرا؟ هر كه ناكس تر او را نوازی 

باری مرا و تو را از گیتی بهر این است! كه دهر این است و شهر این است؟؟! 

مبادا كه گستاخ باشی به دهر 

كه از پاد زهرش فزونست زهر

چاره كار را از موالنا بشنو: 

زین تابش آفتاب و تاریكی میغ 

وین بیهده زندگانی مرگ آمیغ 

با خویشتن آی تا نباشی باری

نه بوده به افسوس و نه رفته بدریغ 

اما هوشدار و گوشدار كه متشابه دیگر است و مشتبه دیگر است: 

قال هللا تعالی: وجنات منم اعناب والزیتون والرمان مشتبها وغیر متشابه

شنیده ای؟ كه بدیدار موی ماه افتد!

بدان كه هست شكستی گز اشتباه افتد

بسا فسانه باطل كه حق نمود مرا! 

عبر نبود نگویم خبر نبود مرا؟! 

چه روزها كه چو شبهاست از رمد بشنو

همیشه خوب نه خوب است بد نه بد بشنو

مالك ملك نه این رای ماست در عالم 

بسا حق است كه باطل نماست در عالم 

نه باطل است و نه حقی كه دام ره گردد

حذر ز باطل و حقی كه مشتبه گردد؟! 

مردم روایت بسیار شنوند و گویند: و آن اساطیر و قصص است. 
درایتشان بایست: كه طریقت و حقیقت به درایت مشخص 

است؟!... این رشته سر دراز دارد... قصه است و هزار راز دارد؟!!
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امســال بــا برگــزاری دهمیــن جشــنواره بین المللــی تجســمی فجــر، ایــن 
ــا را بــه دومیــن دهــه خــود گذاشــت. در عصــر ســوم بهمــن  جشــنواره پ
ایــران و برپایــی  تــاالر  ایــن جشــنواره در  بــا برگــزاری افتتاحیــه   1396
نمایشــگاهش در موسســه فرهنگــی هنــری صبــا، زنــگ ایــن جشــنواره 

بــه صــدا درآمــد. 

در آییــن گشــایش بــه رســم هــر ســاله از برخــی فعــاالن و حامیــان عرصــه 
هنرهــای تجســمی نیــز تجلیــل شــد. محمدعلــی کیانــی، رایــزن فرهنگــی 
ــر،  ــه عنــوان ناشــر برت ســابق ایــران در بلغارســتان، انتشــارات یســاولی ب
ســاالنه  برتــر،  انجمــن  عنــوان  بــه  مجسمه ســاز  هنرمنــدان  انجمــن 
پرســبوک بــه عنــوان رویــداد تجســمی برتــر، اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
کرمــان، شــبکه خبــر بــه عنــوان رســانه برتــر، گالــری ســاربان بــه عنــوان 
گالــری برتــر و همچنیــن وزیــر راه و شهرســازی بــه عنــوان مدیــر حامــی 

برتــر  از جملــه تجلیــل شــدگان در ایــن مراســم بودنــد. 

بــه گفتــۀ مجتبــی آقایــی، دبیــر دهمیــن جشــنواره هنرهــای تجســمی 
فجــر، امســال بیــش از 10600 اثــر در بخــش رقابتــی شــركت كردنــد كــه 
از ایــن تعــداد 88 اثــر در نمایشــگاه موسســه صبــا بــه نمایــش درآمــد. 
ــوزه هنرهــای معاصــر  ــن دوره از جشــنواره بخــش »مفاخــر« در م در ای
فلســطین، بخــش »ملــل« در موسســه اكــو و بخــش »ســتاره ها« در 
فرهنگســرای نیــاوران برگــزار شــد. در ایــن دوره همزمــان، 15جشــنواره 

تجســمی در اســتان های مختلــف برگــزار شــد. 

گفتنی اســت آیین گشــایش بخش »مفاخر« جشــنواره دهم تجســمی 
ــز عصــر یکشــنبه، 15 بهمــن 1396، در مــوزۀ هنرهــای معاصــر  فجــر نی
فلســطین برگــزار شــد. در ایــن بخــش از جشــنواره آثــاری از حســین 
ایــرج  شــفاییه،  هــادی  فرهــادی،  امــرهللا  نیکان پــور،  اکبــر  محجوبــی، 
محمــدی، عبدالصمــد صمــدی، فریــده تطهیری مقــدم، امیرهوشــنگ 
ــه نمایــش در آمــد. ــی ب ــدری و حبیــب هللا صادق ــی دیوان جــزی زاده، عل

نمایشــگاه بخــش »ملــل« ایــن دوره از جشــنواره بــا حضــور مدیــران، 
از کشــورهای  و ســفیرانی  از کشــورها  برخــی  نماینــدگان  هنرمنــدان،  

ازبکســتان، تاجیکســتان، افغانســتان، بنــگالدش و اســلوونی بــه همــراه 
اصحــاب رســانه،  عصــر چهارشــنبه، 18 بهمــن در موسســه فرهنگــی اکــو 
گشــایش یافــت. در ایــن بخــش از جشــنواره ٦٨ اثــر از ٣٩ هنرمنــد از ١٥ 
كشــور در رشــته های نقاشــی، عکــس، چیدمــان، ویدئــو آرت، مجســمه 
از هنرمنــدان كشــورهای  آثــار  ایــن  و تصویر ســازی شــركت داشــتند. 
تایــوان،  تركیــه،  افغانســتان،  لیتوانــی،  اســتونی،  یونــان،  ســوئیس، 
اســلوونی، ژاپــن، اســپانیا، آلمــان، ایتالیــا، روســیه و ... بــه نمایــش درآمــد. 

نمایشــگاه بخــش »ســتارگان« دهمیــن جشــنواره بین المللــی هنرهــای 
تجســمی فجــر نیــز بــا حضــور معــاون هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی و جمعــی از هنرمنــدان و مدیــران فرهنگــی در فرهنگســرای 
افتخــارات  و  جوایــز  آثــار،  بخــش  ایــن  در  یافــت.  گشــایش  نیــاروان 
هنرمنــدان ایرانــی کــه در دیگــر کشــورهای جهــان بــه دســت آمــده و 
بیانگــر تــوان هنرمنــدان ایــران در ســطح جهــان اســت، بــه نمایــش درآمد. 

در آیین اختتامیه دهمین جشــنواره تجســمی فجر نیز، ابتدا نماهنگی 
از معرفــی و زندگینامــه ده اســتاد پیشکســوت هنرهــای تجســمی کــه 
نشــان ویــژه طوبــی را دریافــت كردنــد، پخــش شــد. هــادی شــفائیه، 
عــکاس؛ حســین محجوبــی، نقــاش؛ هوشــنگ جــزی زاده، نقــاش؛ ایــرج 
محمــدی، مجسمه ســاز؛ عبدالصمــد حاج صمــدی، خوشــنویس؛ فریــده 
تطهیــری مقــدم، نگارگــر و فعــال در حــوزه نقاشــی روی ســفال؛ امــرهللا 
فرهــادی آردکپــان، طــراح و گرافیســت؛ اکبــر نیکان پــور، تصویرگــر؛ علــی 
نقــاش؛  و حبیــب هللا صادقــی،  و تصویرســاز  کارتونیســت  دیوانــدری 
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نشــان  ــه از دســت وزی ــد ک اســتادانی بودن

عالــی، لــوح زریــن و تندیــس طوبــای زریــن، دریافــت کردنــد.

ســپس برگزیــدگان ایــن دوره از جشــنواره كــه حســن قائــدی، حســن 
کاکاونــد، ســجاد رافعــی، سمانه)شــیالن( ســلیمی، عبدالرحمــن مجــرد، 
میتــرا ســلطانی، لیلیانــا پتروویــچ )صربســتان(، مرتضــی پورحســینی، 
مهــدی بهبــودی و نیمــاد آذرگان بودنــد، معرفــی شــدند و بــه هــر کــدام 
از ایــن افــراد نیــز یــک تندیــس طوبــای زریــن، لــوح افتخــار، نشــان زریــن 
هنرهــای تجســمی، عضویــت در موسســه توســعه هنرهــای تجســمی 
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ســفر  امــکان  معاصــر، 
مطالعاتــی بــه ســیته فرانســه 

میلیــون   150 مبلــغ  همچنیــن  و 
ریــال جایــزه نقــدی اهــدا شــد.

در بخــش پــروژه اینســتاگرام نیــز، طوبــی زریــن و جایــزۀ 
ــزاده و حســین اســفندانی تعلــق گرفــت. نقــدی، بــه صمــد قربان

جشــنواره  دهمیــن  منتخــب  هنــری  مدیــران  از  تقدیــر  بخــش  در 
بین المللــی هنرهــای تجســمی فجــر نیــز، بــه احمــد تاجــی )چهارمحــال 
رضایی)خراســان  ســیدتقی  )اردبیــل(،  مجــرد  حجــت  بختیــاری(،  و 
شــمالی(، مجیــد کاظمــی )قزویــن( و یاســر قــادر )آذربایجان غربــی( لــوح 
تقدیــر و جایــزۀ نقــدی اهــداء شــد. همچنیــن علــی راشــکی )سیســتان 
و بلوچســتان( به عنــوان هنرمنــد منتخــب اســتان، لــوح تقدیــر و جایــزه 

نقــدی دریافــت کــرد.

دهمیــن جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر شــامگاه جمعــه، چهــارم 
اســفند 1396، در تــاالر وحــدت بــه کار خــود پایــان داد.

5

22
ره 

شما
م- 

 دو
ال

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

مه 
هنا

ما



نگاهی به دهمین جشنواره تجسمی فجر

ملغمه ای خنثی و حتی بدون هیاهو

سحر آزاد

ده ســالی هســت کــه تجســمی ها هــم صاحــب »جشــنواره تجســمی 
فجــر« شــده اند؛ جشــنواره ای کــه در مقایســه بــا ســینما و تئاتــر کــه 
امســال ســی و ششــمین دورۀ خــود را پشــت سرگذاشــتند و حتــی 
جشــنواره موســیقی فجر که ســی و ســومین دوره اش برگزار شــد، نســبتا 
نوپاســت و ســابقه کمتــری دارد. البتــه می تــوان گفــت بخشــی از کوتــاه 
بــودن عمــر جشــنواره تجســمی فجــر در مقایســه بــا دیگــر رویدادهــای 
هنــری بــه ماهیــت هنــری آن برمی گــردد؛ چراکــه ســینمایی ها، تئاتری هــا 
و اهالــی موســیقی ، بعــد از انقــالب رویــداد مشــابهی کــه همــه آنهــا را زیــر 

یــک ســقف جمــع کنــد، نداشــتند.

آنچــه تجســمی را در مقایســه بــا دیگــر رشــته ها از ایــن بابــت مســتثنی 
کــرده، برگــزاری دوســاالنه های تخصصــی در رشــته های مختلــف اســت. 
البتــه همانطــور کــه از نــام آن هــا پیداســت، دوســاالنه ها یــا بینال هــا 
ــه دلیــل گــرد هــم آمــدن  ــن حــال ب ــا ای ــزار می شــوند. ب هــر دو ســال برگ
بــرای  و شــوق  و شــور  رقابــت  ایجــاد  نمایشــگاه،  یــک  در  هنرمنــدان 
دیــدن آثــار و ایده هــای جدیــد، ایــن دوســاالنه ها حرکتــی را کــه بایــد 
بــرای جریان ســازی در یــک رشــته ایجــاد می کــرد، بوجــود می آوردنــد. 
همان طــور کــه جشــنواره ســینما، تئاتــر و موســیقی تنهــا عرصــه حضــور 
هــر  نیــز  تجســمی ها  بــود،  رشــته ها  ایــن  هنرمنــدان  آثــار  تازه تریــن 
عکاســی، مجسمه ســازی،  نقاشــی،  دوســاالنه های  بــا  یکبــار  دوســال 
شــدند  اضافــه  بعــدا  کــه  دوســاالنه هایی  و  گرافیــک  تصویرســازی، 
همچــون نگارگــری، خوشنویســی و ســفال و ســرامیک قــادر بــه محــک 
نســل جــوان خــود بودنــد؛ امــا رونــد برگــزاری منظــم دوســاالنه ها بــه مــرور 
از بیــن رفــت. از یکســو پــس از دوره اصالحــات و بــا روی کار آمــدن 
ــرای مشــارکت در  دولــت نهــم، انجمن هــای تجســمی، تمایــل کمتــری ب
برگــزاری دوســاالنه ها داشــتند و از ســوی دیگــر نحــوه ایــن مشــارکت هــم 
بــه بحثــی میــان برخــی انجمن هــا و وزارت ارشــاد بــدل شــد؛ چراکــه در  
زمــان مدیریــت علیرضــا ســمیع آذر بــر مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران، 
بودجــه برگــزاری دوســاالنه ها بــه خــود انجمن هــا داده می شــد؛ امــا در 
دوره بعــدی، از ســپردن بودجــه بــه انجمن هــا امتنــاع شــد و وزارت ارشــاد 
ــزاری دوســاالنه شــد.  وقــت، تنهــا خواســتار همــکاری انجمن هــا در برگ
بــدون اینکــه بودجــه را در اختیــار آنهــا قــرار دهــد. همیــن موضــوع باعــث 
شــد دوســاالنه هفتــم و هشــتم بــدون مشــارکت انجمــن هنرمنــدان 
ــود بودجــه، بیشــترین  ــزار شــود. در ســال های بعــد هــم کمب نقــاش برگ
دلیــل بــرای نامنظمــی دوســاالنه ها شــد تــا آنجاکــه برخــی از دوســاالنه ها 
ــه عنــوان مثــال هشــتمین  ــا وقفه هــای چندیــن ســاله برگــزار شــدند. ب ب
دوســاالنه نقاشــی در دی مــاه ســال 1390 برگــزار شــد و بعــد از آن قــرار 
بــود نهمیــن دوره آن در پاییــز ســال 1394 برگــزار شــود کــه هنــوز برپــا 

نشــده اســت. 

ــود کــه در ســال 1387، اولیــن جشــنواره هنرهــای  در چنیــن شــرایطی ب
تجســمی فجــر برگــزار شــد کــه امســال شــاهد برپایــی دهمیــن دورۀ آن 
از ســوم بهمــن تــا چهــارم اســفند بودیــم. نگاهــی بــه جشــنواره تجســمی 
اســت.  نبــوده  یکســان  همیشــه  آن  برپایــی  نحــوه  می دهــد  نشــان 
چنان کــه می تــوان گفــت امســال شــاهد جشــنواره گســترده تری نســبت 
بــه ده دوره قبــل بوده ایــم. در ایــن دوره، عالوه بــر نمایشــگاه اصلــی کــه در 
موسســه فرهنگــی هنــری صبــا وابســته بــه فرهنگســتان هنــر برگزار شــد، 
چنــد نمایشــگاه جانبــی هــم بــه نمایــش درآمــد. یکــی از آنهــا نمایشــگاه 
ــاری از امــرهللا فرهــادی )طراحــی  ــود کــه آث مفاخــر در مــوزه فلســطین ب
صمــدی  عبدالصمــد  )مجسمه ســازی(،  محمــدی  ایــرج  گرافیــک(، 
)خوشنویســی(، حبیــب هللا صادقــی )نقاشــی(، امیرهوشــنگ جــزی زاده 
)عکاســی(،  شــفاییه  هــادی  )کاریکاتــور(،  دیوانــدری  علــی  )نگارگــری(، 
فریده تطهیری مقدم )ســفال و ســرامیک(، حســین محجوبی )نقاشــی( 
و اکبــر نیکان پور)تصویرســازی( بــه نمایــش درآمــد. بخــش بین الملــل نیــز 
در موسســه اکــو برگــزار شــد. در ایــن بخــش 67 اثــر از 39 هنرمنــد از 15 
کشــور شــامل افغانســتان، ســوییس، یونــان، ایتالیــا، آلمــان و ... نمایــش 

داده شــد. 

البتــه کــه جشــنواره تجســمی فجــر در همیــن ده دوره توانســته اســت 
آثــاری از دیگــر کشــورها بــه نمایــش دربیــاورد، امــا نــه تنهــا آثــار ایــن 
دوره؛ بلکــه ادوار گذشــته نیــز بــه اصطــالح چنگــی بــه دل نمی زنــد. 
موضــوع فقــط بــر ســر کیفیــت آثــار نیســت. همچــون دیگــر دوســاالنه ها 
مــا همچنــان در بخــش بین الملــل ضعیــف  و جشــنواره های هنــری، 
هســتیم و نتوانســته ایم جایــگاه رویدادهــای هنــری خــود را نــه تنهــا در 
جهــان؛ بلکــه در منطقــه و در میــان کشــورهای همســایه هــم مشــخص 
کنیــم. بــا وجــود اینکــه کشــور امــارات بــا برپایــی حراج هــای هنــری در 
دبــی و ترکیــه بــا برگــزاری دوســاالنه هنــر و آرت فــر توانســته اند، نامــی 
در زمینــه هنرهــای تجســمی در میــان کشــورهای همســایه دســت و پــا 
ــار آنهــا در  ــا اینکــه هنرمنــدان شناخته شــده ای دارد و آث ــران ب کننــد؛ ای
بســیاری از کشــورهای دیگــر بــه نمایــش درآمــده اســت، نتوانســته هنــوز 
جشــنواره یــا رویــدادی در هنرهــای تجســمی برگــزار کنــد کــه حداقــل 
هنرمنــدان هنــدی، چینــی و عــرب منطقــه و آســیا را کــه در ســال های 
اخیــر آثارشــان در جهــان آوازه ای پیــدا کــرده اســت، بــرای حضــور در یــک 
حرکــت هنــری جــذب کنــد. جشــنواره هنرهــای تجســمی می توانســت 
فرصــت خوبــی در ایــن زمینــه باشــد؛ امــا همچــون دیگــر برنامه هــای 
هنــری، فعــال نبــودن دبیرخانــه دائمــی طــی ســال، نبــود یــک دیــدگاه 
یــا سیاســت مشــخص، نبــود برنامه ریــزی بــرای معرفــی ایــن جشــنواره 
و متصــل نبــودن بــه سیســتم بانکــداری جهانــی، باعــث شــده تنهــا در 
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ــه  ــاری پراکنــده از چنــد کشــور ب ــه برپایــی جشــنواره، آث زمــان نزدیــک ب
جشــنواره تجســمی فجــر برســد کــه بخــش  بین الملــل آن خالــی نباشــد؛ 
بــرای  بــدون آنکــه هنرمنــد بین المللــی شــاخصی کــه بتوانــد برنــدی 
جشــنواره مــا محســوب شــود، در آن حضــور پیــدا کنــد. اگــر هــم چنیــن 
اتفاقــی افتــاده اســت، بیشــتر در دوره هــای قبلــی، آن هــم بــه واســطه 
شــرکت چنــد اثــر از کارتونیســت های شــناخته شــده بــوده اســت کــه بــاز 
هــم بــه اعتبــار کارتــون و کاریکاتــور ایــران بــوده و نــه جشــنواره تجســمی 

فجــر. 

ــا داخلــی هــم تعریــف  ــم، بخــش ملــی ی از بخــش بین الملــل کــه بگذری
فجــر  کــه جشــنواره تجســمی  اســت  ایــن  واقعیــت  نــدارد.  چندانــی 
تاکنــون نتوانســته اســت مشــارکت بخــش بزرگــی از هنرمنــدان شــناخته 
شــده یــا تاثیرگــذار ایرانــی را نیــز بــرای شــرکت در ایــن رویــداد جــذب کنــد. 
بررســی آمــار شــرکت کنندگان تمــام دوره هــا بــاز هــم حاکــی از حضــور 
خیــل عظیمــی از جوانانــی اســت کــه بــه امیــد کشــف استعدادشــان و 
رقابــت بــا هم نســالن خــود راهــی ایــن جشــنواره شــده اند. هرچنــد ایــن 
موضــوع نــه تنهــا نکتــه منفــی جشــنواره تجســمی فجــر نیســت؛ بلکــه 
بــه عنــوان امتیــاز آن محســوب می شــود. امــا مســئله اصلــی ایــن اســت 
کــه ایــن جشــنواره بــه چــه حــدی از اعتبــار رســیده کــه امیــد داشــته 
تجســمی  هنرهــای  آینــده داران  عنــوان  بــه  می تواننــد  آن  برگزیــدگان 
مطــرح شــوند؟ یکــی از معیارهــای ایــن ســنجش می توانــد مشــارکت 
هنرمنــدان صاحب نــام باشــد تــا نــه تنهــا اعتبــاری بــه جشــنواره بدهنــد؛ 
بلکــه ســکان دار جریان هــای هنرهــای تجســمی باشــند. ضمــن اینکــه 
بــازار رقابــت را در میــان جوانــان و جــذب مــردم بــرای تماشــای آثــار، 
گــرم کننــد کــه نمونــه آن را در مقیاســی دیگــر در جشــنواره ســینما 
شــاهد هســتیم. هرچنــد همانطــور کــه گفتــه شــد، برگــزاری دوســاالنه ها 
می توانــد حضــور در جشــنواره تجســمی فجــر را کمرنــگ کنــد؛ امــا مــا در 
ادوار گذشــته کمتــر شــاهد آفرینــش اثــری از ســوی هنرمنــدان شــناخته 
شــده، صرفــا بــرای جشــنواره بوده ایــم. البتــه ایــن را هــم بایــد اضافــه کــرد 
کــه در بیشــتر دوره هــا، جشــنواره بــا برگــزاری نمایشــگاهی از هنرمنــدان 
مطــرح در بخــش غیررقابتــی ســعی کــرده ایــن نقــص را جبــران کنــد؛ امــا 
آثــار ایــن بخــش معمــوال از گنجینــۀ مــوزه هنرهــای معاصــر یــا گنجینــۀ 
دیگــر نهادهــا بــه امانــت گرفتــه می شــوند؛ یــا در ایــن دوره از ســوی 
گالری هــای حاضــر در جشــنواره بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت، کــه 
ناگفتــه پیداســت ایــن تالش هــا جریانــی را بــرای جشــنواره رقــم نخواهنــد 

زد.

در ایــن میــان شــاید بــد نباشــد بــه ایــن موضــوع هــم اشــاره کــرد کــه یکــی 
از راه هــای جــذب هنرمنــدان بــه خصــوص بــرای اتفاق هــای تــازه و نوپــا، 
اهــدای جوایــز نفیــس یــا ایجــاد تســهیالتی بــرای برگزیــدگان اســت، کــه 
ــزی بی بهــره  ــن جوای ــون از چنی جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر تاکن
ــا، جوایــز معنــوی آن نیــز همچــون  بــوده.  گذشــته از ارزش نقــدی هدای
ــرای  ــی ب ــه مــرور محل ــی و نشــان جشــنواره می توانســت ب تندیــس طوب

ــه یکــی از برگزیــدگان دوره  کســب اعتبــار باشــد؛ امــا اهــدای تندیــس ب
نهــم کــه از اثــر یــک هنرمنــد تــرک کپــی کــرده بــود، ایــن موضــوع را نیــز 
ــارۀ  خدشــه دار کــرد. تاجایــی کــه داوران بــرای جلوگیــری از احتمــال دوب
ــل،  ــر، تاوی ــد در نوشــتار اث ــزم کردن ــن موضــوع شــرکت کننــدگان را مل ای
برداشــت، گرته بــرداری و اقتبــاس از اثــر و هنرمنــدان مرجــع بــه صراحــت 

ذکــر شــود.

حــاال کــه بــه انتقادهــای جشــنواره پرداختیــم، بــد نیســت بــه چنــد نکتــه 
مثبت نیز به خصوص در این دوره اشــاره کنیم و آن گشــایش هم زمان 
جشــنواره در تعــدادی از اســتان های دیگــر اســت. چنــد ســالی هســت 
کــه بــه دلیــل سیاســت تمرکززدایــی، جشــنواره و دوســاالنه های تجســمی 
ــه طــور هم زمــان در تهــران و برخــی از اســتان ها برگــزار می شــوند؛ امــا  ب
معمــوال آثــاری کــه در تهــران بــه نمایــش گذاشــته شــده اند چنــدی بعــد 
در اســتان ها نیــز بــه نمایــش درمی آیــد؛ امــا در ایــن دوره، هم زمــان بــا 
تهــران آثــار هنرمنــدان همــان اســتان بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. 
عالوه بــر آنکــه تعــدادی از آثــار هنرمنــدان اســتانی در موسســه صبــا در 
تهــران بــه نمایــش درآمــد. از دیگــر رویدادهــای دیگــر ایــن دوره، مشــارکت 
ده گالــری  در تهــران و حضــور گالری هــای اســتانی در شهرســتان ها بــود.

همچنیــن یکــی از تفاوت هــای جشــنواره تجســمی فجــر در دو ســه دورۀ 
ــار شــرکت داده شــده اســت. قبــال  ــه آث ــر رویکــرد نســبت ب ــر، تغیی اخی
نقاشــی، عکــس، مجســمه، ویدئــوآرت، چیدمــان و.. بــه صــورت جداگانــه 
در معــرض دیــد عمــوم گذاشــته می شــد؛ امــا در چنــد دورۀ اخیــر بــا 
توجــه بــه اینکــه هنــر در دنیــای معاصــر مرزهــای قابــل تفکیکــی نــدارد، 
جشــنوراه هــم بــدون چنیــن مرزبنــدی برگــزار می شــود. همچنان کــه در 
موسســه صبــا شــاهد بودیــم تابلوهــای نقاشــی در کنــار یــک چیدمــان 
ــد. ایــن نکتــه ضمــن آنکــه می توانــد یکــی از  ــوآرت قــرار گرفته ان ــا ویدئ ی
نــکات قــوت جشــنوراه محســوب شــود، ایــن ســوال را هــم پیــش مــی آورد 
کــه اگــر قــرار باشــد دوســاالنه های تخصصــی هــم چنیــن رویکــردی را در 
پیــش بگیرنــد، تفــاوت دوســاالنه ها بــا جشــنواره چیســت؟ ایــن ســوال 
از آنجــا ناشــی می شــود کــه هفتمیــن دوســاالنه مجسمه ســازی کــه 
ــه  ــزار شــد. ب ــر معاصــر برگ ــا رویکــرد هن ــزار شــد ب شــهریور امســال برگ
احتمــال زیــاد دیگــر انجمن هــا هــم در دوره هــای بعــدی دوســاالنه های 
خــود، از چنیــن ایــده ای اســتقبال کننــد و ممکــن اســت تمایــل داشــته 
باشــند دوساالنه شــان متمایــل بــه نمایــش هنــر معاصــر باشــد؛ نــه صرفــا 
نقاشــی یــا مجسمه ســازی. پــس اگــر قــرار اســت جشــنواره تجســمی 
فجــر هــم همیــن رویکــرد را داشــته باشــد، مــا شــاهد چندیــن دوســاالنه 
سیاســت  یــک  هــر  آنکــه  بــدون  بــود.  خواهیــم  مشــابه  و جشــنواره 
مشــخصی داشــته باشــد و از آنجــا کــه بودجــه همــه آنهــا از ســوی وزارت 
ــرای آن اندیشــیده  ــر باشــد فکــری ب ــن می شــود، شــاید بهت ارشــاد تامی
شــود. بــه عنــوان مثــال بودجــه همــه آنهــا در یــک رویــداد مثــال جشــنواره 
تجســمی فجــر صــرف شــود تــا بودجــه ای مناســب بــرای یــک رویــداد 

فراگیرتــر بــا جوایــز معتبــر و حضــور هنرمنــدان مطــرح تدویــن شــود. 
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گفتگو با محمود نیستانی مدرس کارگاه  تخصصی آبرنگ در فرهنگستان هنر

رنگ در نیرنگ

شــکل  انتزاعی تریــن  و  آزادتریــن  عنــوان  بــه  را  آبرنــگ  می توانیــم  آیــا 
بدانیــم؟ تجســمی،  هنرهــای  دســته  از  و  نقاشــی 

بــا نگاهــی بــه پیشــینه کهــن آبرنــگ و برخــورد ســرزمین هایی چــون 
هنــد و چیــن بــه ایــن هنــر، کــه آن را  یــک جــور مدیتیشــن و تزکیــه 
ــد؛ بیــراه نیســت اگــر چنیــن ادعایــی کنیــم.  ــه حســاب می آورن نفــس ب
ایــن هنــر سرشــار از هیجــان و جذابیــت اســت. هنرمنــدان دوران کهــن، 
یــک روز کامــل را صــرف مشــاهده یــک منظــره می کردنــد و ظــرف مدتــی 

داود احمدی بلوطكی

محمــود نیســتانی متولــد 1350، دارای مــدرك پراكتیــك هنرهــای تجســمی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســت، كــه تقدیــر چندیــن دوره از دوســاالنه های 
هنرهــای تجســمی را در كارنامــه هنــری خــود دارد. وی عضــو انجمــن نقاشــان ایــران و مــدرس پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه 
تهــران اســت. تکنیــک آبرنــگ را زیــر نظــر اســاتید بزرگــی چــون: مرحــوم ســیاوش کســرایی، علی اکبــر صادقــی، پرویــز ایزدپنــاه، محمــود ســمندریان، 
فرهــاد صادقــی، جمال الدیــن خرم نــژاد و هنرمنــدان دیگــر آموختــه. وی تاکنــون بیــش از 28 نمایشــگاه انفــرادی و گروهــی در داخــل و خــارج از کشــور 
برگــزار کــرده و شــرکت در دو اکســپو و نمایشــگاه دوســاالنه جهــان اســالم نیــز در کارنامــه هنــری وی بــه چشــم می خــورد. ایــن هنرمنــد در عرصــه 

مجسمه ســازی نیــز مطــرح اســت و از آثــار معروفــش می تــوان بــه تابلــوی نیــم حجــم ســر در خانــه موســیقی اشــاره کــرد.

به بهانه برگزاری کارگاه تخصصی آبرنگ در فرهنگستان هنر گفتگویی با این هنرمند نقاش انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

ــزار و  ــا ســاده ترین اب ــگاه کننــد، آن را ب ــه منظــره ن ــدون اینکــه ب ــاه، ب کوت
تکنیک هــا روی بــوم نقاشــی پیــاده می کردنــد. زیاده گویی هــا را حــذف 
می کردنــد و ســاده ترین لکه هــا را می گذاشــتند. ایــن هنــر یــک جــور 

الگوبــرداری از طبیعــت اســت. 

هــدف و عالقــه ام از برگــزاری چنیــن کارگاه هایــی ایــن اســت کــه دیگــران 
هــم بتواننــد چنیــن احســاس و تجربــه ای را لمــس کننــد. چــرا کــه ایــن 
هنــر عــالوه بــر دادن اعتمــاد بــه نفــس بــه هنرمنــد، بــه او انــرژی می دهــد.

آیــا می تــوان بــرای نقاشــی آبرنــگ چارچوبــی هندســه وار تعریــف كــرد؟ 
تاثیــر ایــن هنــر بــر هنرمنــد را چگونــه می بینیــد؟

شــاید بتــوان گفــت کــه نقاشــی آبرنــگ راهیســت بــرای اینکــه هنرمنــد 
خــودش را کنتــرل کنــد و از ایــن راه، طبیعــت را در خــودش حــل کــرده تــا 
بتوانــد  اتفاق هایــی کــه برایــش می افتــد را مهــار کنــد. چنیــن فضایــی را 

می تــوان بــرای نقاشــی آبرنــگ قائــل شــد.

انــرژی می دهــد و  همان طورکــه در ابتــدا عنــوان كــردم، آبرنــگ واقعــاً 
می کننــد.  پیــدا  آرامــش  فوق العــاده  می کننــد،  کار  آبرنــگ  کســانیکه 
هنرمندانــی کــه هیجــان نــاب آبرنــگ را حــس می کننــد، هیجانــات دیگــر 
زندگــی برایشــان کوچک تــر و قابــل کنتــرل می شــود. در برخــی مــوارد 
شــعف ایــن هنــر، باعــث ایجــاد یــک غــرور کاذب در هنرمنــد می شــود و 
هنرمنــد حــس قــدرت و کنتــرل کــردن طبیعــت را تجربــه می کنــد. عکــس 
آن نیــز رخ می دهــد کــه آدم در آن حــال و هــوا،  فکــر می کنــد کــه نابــود 
می شــود و کار را نیــز نابــود می کنــد. اتفاقاتــی ایــن چنینــی در ورای ظاهــر 

ایــن هنــر روی می دهــد.

آیــا هنرمنــد آبرنــگ،  بــا ایــن تجســم خالقــه چیدمــان روحیــش را برهــم 
می زنــد و دوبــاره می ســازد؟
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بلــه. بــا شــروعش تــا اواســط کار بــه ایــن منــوال اســت. بــه اعتقــاد آبرنــگ 
کارهــای کانادایــی، تــا اواســط کار، تــا مــرز نابــود شــدن پیــش مــی روی 
و بعــد، درســت در جایــی کــه مســلط شــدی و بــه اصطــالح توانســتی 
حریفــش شــوی، اوج می گیــری و بــاال مــی روی. بــه عبارتــی دیگــر تــا 
ایــن در شــخصیتت هــم تاثیــر  اواســط کار، کامــل خــرد می شــوی و 
می گــذارد. تــا جایــی کــه بــه خــودت می گویــی مــن هیــچ کاری از دســتم 
ــه آدم دســت می دهــد. بعــد از  ــق ب ــد و احســاس صفــر مطل ــر نمی آی ب
آن بــر می گــردی و بــه خــودت مســلط می شــوی. بــه اصطــالح بــه ســمت 
بــاالی دایــره بــر می گــردی. شــاید کمــی اغــراق بــه نظــر بیایــد امــا می تــوان  
صفــر و یــک بــودن را تجربــه کــرد. اوج، نابــودی و دوبــاره ســاخته شــدن.

این چرخه مجددا با هر کار تکرار می شود؟

وقتــی بــه مرحلــه ای برســی کــه دیگــر بــر تکنیــک مســلط باشــی و بتوانــی 
بــه راحتــی کار کنی ـــ روش هایــی ماننــد: خیــس کــردن، خشــک کــردن، 
آب پاشــیدن، آب ریختــن و... ـــــ و در کل زمانــی کــه توانســتی آبرنــگ 
را روی کار مهــار کنــی و آن رهــا شــدن را حیــن کار یــاد گرفتــی، حتمــا 

اتفــاق می افتــد.

بــا مثالــی توضیــح می دهــم: زمانــی کــه تکنیک هــای مختلــف نقاشــی را 
تجربــه می کــردم، متوجــه شــدم کــه ترســیم آن چــه کــه در دل هســت، 

امــری اســت زمــان بــر و فقــط در بســتر زمــان محقــق می شــود.

ــزام بــرای وجــود یکســری ترکیبــات خــاص  ایــن همــه قاعــده و قانــون، ال
رنگــی اســت؛ امــا در آبرنــگ گفتــه می شــود کــه بــا »رنــگ« طراحــی کــن. 
کل احســاس را می شــود بــا یــک قلــم بــروز داد. همــه چیــز در همــان 
لحظــات کار کــردن حــس می شــود. عنصــر مهــم در آبرنــگ، تفکیــک 
رنــگ و نــور اســت. انتخــاب رنــگ در آبرنــگ در واقــع انتخــاب نــور اســت. 
ــور  ــاز تابــش لحظــه ای ن ــد: ثبــت ب کاری کــه امپرسیونیســت ها می کردن

و ســایه.

در آبرنــگ گفتــه می شــود زمانــی کــه شــی را نــگاه می کنــی، رنگــش را 
نــگاه نکــن؛ بلکــه نــورش را ببیــن. آن نــور چــه چیــزی را بــه تــو می گویــد؟ 
آن را انتخــاب کــن. آقــای علــی اکبــر صادقی،کــه بنــده افتخــار شــاگردی 
ایشــان را داشــتم، یــک ســنگ خاکســتری را تــوی آفتــاب می گذاشــت 
و می گفــت: رنگ هــای ایــن را پیــدا کــن. از نــوری کــه از ایــن ســنگ 
می گیــری نقاشــی کــن. ســنگ را از تــو نمی خواهــم. بازتابــش نــوری را 
کــه از ایــن شــی گرفتــی، نقاشــی کــن. حســی را کــه از آن گرفتــی نقاشــی 

کــن و بعــد رنــگ بگــذار.

 آبرنــگ را چگونــه می شــود بــه عنــوان یــک اثــر مســتقل و مجــزا تعریــف 
کرد؟ 

ایــن  بســتگی دارد کــه چطــور بــه آن نــگاه کنــی و برخــورد کنــی.  بــه 
عنــوان یــک متریــال هــم می شــود بــه آن نــگاه کــرد.

اســتفاده از رنگ هــا در نقاشــی آبرنــگ چگونــه اســت و شــرایط محیــط 
چــه تاثیــری بــر اثــر هنــری دارد؟

در  اســت.  شــده  برخــورد  خــاص  صــورت  بــه  ابتــدا  از  آبرنــگ  بــا 
دانشــگاه ها و بــه صــورت آکادمیــک چنیــن تدریــس می شــود کــه گویــی 
آبرنــگ اصــال ســفید نــدارد. در صورتــی کــه چنیــن نیســت و مــن بــه 
در  رجــوع می کنــم.  شــد  مطــرح  ابتــدا  در  کــه  همــان صحبت هایــی 

ســرزمین هایی همچــون هنــد و چیــن اعتقــاد بــر ایــن اســت نــه تنهــا 
ســفید الزمــۀ بــوم اســت؛ بلکــه حتــی بایــد بــا رنگ هــا، ســفید را کنتــرل 
کــرد. در مــورد ســبک ها بایــد بگویــم کــه بســتگی بــه کار دارد. هــم 

نمی شــود. هــم  و  می شــود 

آبرنــگ کار، یــا بــا آبرنــگ کار می کنــد  )یــک نقاشــی بــا آبرنــگ می کشــد( 
 یــا اینکــه نقاشــی آبرنــگ می کنــد اینکــه شــما یــک نقاشــی آبرنــگ 
بکشــید، یــک چیــز اســت و اینکــه آبرنــگ برداریــد و بــا آن نقاشــی 

کنیــد، مطلبــی اســت کامــال متفــاوت. 

آبرنــگ کار حــس متفاوت تــر و برخــورد متفاوت تــری نســبت بــه آبرنــگ 
ــه از  ــد ک ــد و اذعــان می کنن دارد. بعضی هــا خــود را آبرنــگ کار نمی دانن
آبرنــگ بــه عنــوان ابــزار اســتفاده می کننــد. بایــد گفــت کــه نقاشــی آنهــا 

چیــزی می شــود  شــبیه بــه یــک عکــس. 

ــم. کارشــناس ها در  ــم ادا کن ــر می توان ــال حــق مطلــب را بهت ــن مث ــا ای ب
ــاب آبرنــگ،  ــر ن ــد کــه زمــان انتخــاب یــک اث زمینــه آبرنــگ عقیــده دارن
بایــد اثــری را انتخــاب کــرد کــه هنرمنــد در آن شــعر گفتــه باشــد. حــرف 
اضافــه نــزده باشــد. قلــم اضافــه نداشــته باشــد. و بــه عبارتــی نــت اضافــه 
نداشــته باشــد. تــک ضــرب یــک لکــه گذاشــته و چیــزی کــه می خواســته 

را ارائــه کــرده باشــد. بــاز هــم می گویــم بســتگی بــه زاویــه نــگاه دارد. 

می توانــد یــک ابــزار باشــد و یــا می توانــد یــک ســاز باشــد در دســت 
نقــاش. بــا آن ســاز هــم می شــود کالســیک نواخــت و هــم می شــود قالــب 

دیگــری را اجــرا کــرد. 

اگــر عکســی ســوژه نقاشــی بــا آبرنــگ می شــود، بهتریــن حالــت ایــن 
اســت کــه از قابلیت هــای آبرنــگ اســتفاده شــود. منظــور ایــن اســت کــه 
آبرنگــش را بایــد کار کــرد. بــه طــرزی نقاشــیش کنــی کــه تبدیــل  بــه یــک 
ــد  در کار مشــاهده  نقاشــی آبرنــگ شــود. آن حضــور آب و رنــگ را بای
کــرد. ایــن مبحــث کامــال تصویــری اســت. طــوری کــه بــه جرئــت می تــوان 
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گفــت حتــی نمی شــود از خــود  آبرنــگ کپــی کــرد.

نقاشــی بــا آبرنــگ متعلــق بــه همــان لحظــه اســت. اعصــاب دســتش چــه 
حالــی داشــته؟ حالــش چطــور بــوده؟ چــه قلمــی در دســتش بــوده؟ دور 
و بــرش چــه صدایــی وجــود داشــته؟ همــه و همــه روی نقاشــی اش تاثیــر 
می گذارنــد. می تــوان گفــت یکــی از دالیــل تفــاوت آن بــا متریال هــای 

دیگــر هــم همیــن اســت.

ــا کارم  ــا موســیقی کــه هم زمــان ب ــه ب ــع متوجــه می شــوم ک بعضــی مواق
در حــال پخــش بــوده، ریتــم گرفتــه ام و  بــا نت هــای آن قلــم  زده ام  و 
جالــب اینکــه هــر زمــان آن اثــر را نــگاه می کنــم، آن موســیقی برایــم 

می شــود. تداعــی 

آیــا در آبرنــگ هــم می شــود هــر رنــگ را بــه مثابــه یــک نــت، در نظــر گرفــت 
و اثــر را تمــام کــرد؟ اثــری کــه هــم بشــود آن را دیــد و هــم بــه نحــوی شــنید؟

مــن در اصــل یــک جــزء از کل را برداشــت می کنــم. کل هیــچ وقــت تمــام 
شــدنی نیســت. یــک جــور برداشــت جزیــی می  کنــم از آن منبــع بــزرگ 
تــا بتوانــم آن را بــرای خــودم بازســازی کنــم. وگرنــه آن ســمفونی در کل 
دنیــا همیشــه در حــال نواختــه شــدن اســت. می شــود ایــن گونــه گفــت 
کــه مــن یــک قطعــه را گــوش می دهــم و در خــودم هضمــش می کنــم. 
ــه  ــر ایــن اســت کــه ایــن لــذت را ب ــرم و تالشــم ب ــا تکــرار آن لــذت می ب ب

اشــتراک بگــذارم. آن رودخانــه در جریــان اســت. مــن یــک گوشــه از آن 
جایــی کــه صــدای آب را می شــنوم و لــذت می بــرم را برداشــت می کنــم.

آیــا اصــالً شــما بــرای مخاطــب کار می کنیــد؟ تائیــد و تکذیــب مخاطــب 
هــم  در کشــیدن اثرتــان دخیــل اســت؟

بســتگی دارد بــه ایــن کــه آن کار را بــرای چــه شــروع کــرده باشــم. بــه 
جــز مــوارد ســفارش داده شــده، از همــان لحظــه شــروع کار تــا انتهــا، 
ــم. یعنــی نمی شــود کــه فکــر کــرد. حــال و  ــن چیزهــا فکــر نمی کن ــه ای ب
هــوای آبرنــگ آنقــدر غیــر قابــل پیش بینــی اســت کــه نمی شــود حــدس 
زد چنــد لحظــه بعــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد. دیگــر مجالــی نمی مانــد 
ــوان در  ــه مخاطــب هــم فکــر کنیــم. آنقــدر دقیــق نمی ت کــه بخواهیــم ب
ــا  مــوردش فکــر کــرد کــه بعــداً کســی کــه می بینــد خوشــش می آیــد و ی
نــه. اینکــه جــواب می دهــد یــا نــه. می پســندد یــا نــه.  خوبــی آبرنــگ بــه 

همیــن اســت و مــن بــرای همیــن دوســتش دارم. 

معمــوالً هــم در ذهــن مخاطبــان آبرنــگ بــه همیــن ســیاق برخــورد شــده 
نمایشــگاه های  در  کــه  آمــده  پیــش  مــواردی  می زنــم:  مثــال  اســت. 
مختلــف، آدم هایــی می آینــد آثــار را می بیننــد و بعــد می گوینــد: فــالن 
چیــز را چــه خــوب از آب درآورده ای و مــن در جــواب می گویــم اصــال 
همچیــن منظــوری نداشــتم. همــه چیــز در آبرنــگ متکــی بــه حادثــه 
اســت و هیجانــات. واقعــاً وقتــی شــروع می کنــم بــه هیــچ چیــز فکــر 
نمی کنــم. شــاید کمــی اغــراق بــه نظــر بیایــد؛ امــا واقعــا خــودم را بــه امــواج 
می ســپارم. شــاید بــرای همیــن اســت کــه گفتــم یــک جــور تبــادل انــرژی 
رخ می دهــد. جاهایــی واقعــاً احســاس می  کنــم کــه چــرا خداونــد بــزرگ، 
بــه قلــم قســم خــورده. بعضــی مواقــع هــم پیــش می آیــد کــه هنــگام  کار 
واقعــا  ایــن حــس بــه مــن دســت می دهــد، کــه پــس از گذشــت ایــن همــه 
ســال و کســب ایــن همــه تجربــه ،  هیــچ نمی دانــم. احســاس پوچــی بــه 

آدم دســت می دهــد. 

طبیعــت آبرنــگ این چنیــن اســت. وقتــی رنــگ در آب حــل می شــود، 
اشــکالی بوجــود می آینــد کــه در خــود طبیعــت اســت. اشــکالی شــبیه 
بــه بــرگ ســرخس، یــا بافــت پوســت. در مــواردی  هــم رنــگ شــره می کنــد 
ــار اتفــاق خــود بــه خــود می افتــد و  و مــو ایجــاد می شــود. در بعضــی آث

مــن دخیــل نیســتم.

در ســکوت کار می کنیــد و یــا موســیقی گــوش می دهیــد؟ و آیــا موســیقی 
روی کار اثــر می گــذارد؟

بــا موســیقی آرام کار ریتــم آرامــی  البتــه موســیقی تاثیــر می گــذارد. 
بــد  تاثیــر  جاهایــی  موســیقی  نــوع  بــه  بســته  بالعکــس.  و  می گیــرد 
این قــدر  موســیقی  مواقــع،  بعضــی  خــوب.  جاهایــی  در  و  می گــذارد 
ــگار کار مــن  تاثیــر می گــذارد کــه بعــد از اتمــام کار احســاس می کنــم ان
نیســت. انگار کار کســی دیگر اســت. با اوج موســیقی کار اوج می گیرد 
ــا ســکوت  ــاط ب ــر خــود را می گــذارد. در ارتب ــا فرودهایــش هــم تاثی و ب
بعضــا  بلــه  بگویــم:  بایــد  هــم 
و  می کنــم  کار  هــم  ســکوت  در 
ســکوت هــم صــد البتــه خــود را 
در اثــر نمایــان می کنــد. دســت کــم 
از دیــد خــودم. بعضــی مواقــع هــم 
بــاکالم گــوش می دهــم در حیــن کار 
ــا  البتــه ســعی می کنــم آثــاری باشــند ب
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محتــوا و شــعر خــوب.

کالم حواستان را پرت نمی کند؟

بستگی به شعر دارد. 

 اصال از کارتان راضی هم می شوید ؟

تــا حــاال کــه نــه. چیزهایــی هســت. ولــی نهایــت رضایــت را؛ نــه نمی توانــم 
چنیــن ادعایــی بکنم.

یعنــی ســطح توقعتــان از خودتــان بیشــتر اســت؟ یــا اینکــه احســاس 
می کنیــد نشــده و یــا از کار در نیامــده اســت؟

نخواســتم کــه بشــود. زمــان کشــیدن تصویــر پرتــره بــه اخالقیــات آدم هــا 
و صفاتشــان فکــر می کنــم و لکه گــذاری می کنــم. در انتهــا می بینــم کــه 

خصوصیــات آن فــرد را کشــیدم. 

یعنی صفات را هم رنگ آمیزی می کنید؟

نمی دانــم شــاید از دیــد خــودم آنهــا را کشــیده ام. خصوصیــات اخالقــی 
آدم هــا در کار پرتــره نمایــان می شــوند. یــک همچیــن مواقعــی احســاس 

رضایــت می کنــم. 

آیــا ایــن هنــر باعــث شــده، ذره بیــن نــگاه شــما بــه اطــراف قوی تــر شــود؟ بــه 
طــور کلــی ایــن هنــر روی روحیــات شــما اثــر گذاشــته اســت؟ 

تکنیک هــای  فراگیــری  بــه  کســرایی  ســیاوش  اســتاد  نــزد  کــه  زمانــی 
ایشــان مشــغول بــودم، بــه مــن گفتنــد: دیوانــه ای هســتی کــه بــرای 
آبرنــگ خوبــی! اولیــن چیــزی را کــه همــان ابتــدا بــه مــن گفــت ایــن بــود 
کــه تــو همــان چیــزی را کــه بایــد داشــته باشــی، داری. آن دیوانگــی الزم! 
تاثیــرات زیــادی را هــم ایشــان و هــم اســتاد علی اکبــر صادقــی روی مــن 

گذاشــته اند. 

از کــدام شــاعر تاثیــر بیشــتری گرفته ایــد؟ نــگاه کــدام یــک بــه دنیــا بــرای 
شــما جــذاب بــوده اســت؟

اولیــن آنهــا ســهراب بــود. حتــی زمــان تحصیــل در دانشــگاه یــک پــروژه 
نوشــتم و بــه اســتاد دادم کــه برداشــت هایم از نقاشــی های ســهراب 

بــود. شــعرای دیگــری هــم هســتند مثــل اخــوان ثالــث ....

کدام یک از مجموعه هایش شما را جذب کرد؟ 

آخــر شــاهنامه، ســترون. پســر ایشــان، کــه افتخــار دوستیشــان را دارم، 
در پشــت یکــی از کارهایــم کــه اتفاقــا نامــش »زمســتان«  اســت، شــعر 

زمســتان را نوشــت و ایــن شــعر را از طــرف پــدرش امضــا کــرد.

مکان خاصی را برای نقاشی کردن در نظر می گیرید؟

طبیعــت را ترجیــح می دهــم. در طبیعــت می شــود ســه بعــدی کار کــرد. 
شــرایط آب و هــوا هــم بی تاثیــر نیســت. خوبــی طبیعــت ایــن اســت کــه 
تمــام تصاویــر همانجــا قابــل مشــاهده هســتند. نقاشــی  از روی عکــس، 
دو بعــدی می شــود و بایــد چیزهایــی را ذهنــی، و بــه اصطــالح نیرنــگ وار، 

بــه آن اضافــه کــرد. 

ــا مطالبــی  ــم داشــتم، ایشــان ب ــاب اســتاد معل ــا جن ــی کــه ب طــی مالقات
مــرا غافلگیــر کردنــد. یکــی از آنهــا ایــن بــود کــه هنرمنــد آبرنــگ هــم بایــد 
رنــگ را بشناســد و هــم نیرنــگ. بایــد آب زالل و آب کــدر را بشناســد. 

درســت مثــل برخــی از آدم هــا.

ابزار کارتان را خودتان می سازید؟

گاهــی بــرای اینکــه کارم خــوب از آب در بیایــد، بلــه خودم می ســازم. البته 
برخــی از آنهــا را. شــاید قیافــه خوبــی نداشــته باشــند؛ امــا خاصیــت آن 
مهــم اســت. بعضــی اوقــات بــه قلــم مویــی نیــاز می شــود کــه آب را تــوی 
خــودش نگــه دارد و یــا نــرم باشــد، کــه الیــاف پنبــه کاغــذ را اذیــت نکنــد. 

هــر کــدام یــک قابلیــت خــاص دارنــد. 

چینی هــا وقتــی می خواهنــد یــک گل کــه چنــد بــرگ دارد را ترســیم 
کننــد،  قلم هایــی درســت می کننــد کــه ســه تــا ســر دارد . همینطــور بــرای 

ــد.  ــی. در کل نقاشــی را دســتکاری نمی کنن طراحــی روی کاســه چین

انتخــاب ابــزار خیلــی مهــم اســت. در کار آبرنــگ ســرعت عمــل نیــاز 
اســت  نیــاز  بالعکــس،  و  کننــد  دنبــال  را  هیجــان  کار،  چــون  اســت. 
کــه همــه چیــز ســر جــای خــودش باشــد. رنگ هــا را بایــد شــناخت. 
رنگ هــای مکمــل را بایــد در کار شــناخت. گاهــی رنگ هــا را هــم خــودم 

می کنــم. درســت 

خودتــان را در نقاشــی هایتان می بینیــد؟ بعــد از خودتــان شــاکی و یــا 
راضــی باشــید؟

هنــوز نــه. هنــوز می خواهــم هنرجــوی ایــن داســتان باشــم. هنــوز بــه اول 
هــم نرســیده ام. فقــط دوســت دارم کار کنــم.
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 گزارش نشست تخصصی بررسی ابعاد هنر های جهان باستان ایرانی

بس و هخامنشیان: خدایی مصری در ایران زمین 

فرزاد زادمحسن

کمیتــۀ هنــر ایــران پیــش از اســالم »پژوهشــکدۀ هنــر« در ادامــه سلســله 
نشســت های بررســی ابعــاد هنرهــای »جهــان باســتانی ایــران«، نشســت 
پژوهشــی »بــس و هخامنشــیان: خدایــی مصــری در ایــران زمیــن« را 

برگــزار کــرد.

ــا حضــور  در ایــن نشســت کــه عصــر ســه شــنبه، ســوم بهمــن 1396، ب
چشــمگیرعالقه مندان در محــل پژوهشــکده برگــزار شــد دکتــر کامیــار 
ــوان:  ــا عن ــۀ موضــوع پژوهشــی خــود ب ــه ارائ عبــدی، باســتان شــناس، ب
پرداخــت  زمیــن«  ایــران  در  مصــری  خدایــی  هخامنشــیان:  و  »بــس 
و ســیری از انتقــال خــدای »بــس« را از مصــر تــا ایــران شاهنشــاهی 
هخامنشــی، از نقــش و نمادشناســی تــا اندیشــه و آییــن، بــرای حاضــران 

تشــریح کــرد.

وی ســخن خــود را بــا بیــان اهمیــت بررســی خــدای »بــس« در شــناخت 
ابعــاد و دامنه هــای تبــادالت و مناســبات بیناتمدنــی ایــران در روزگار 
هخامنشــیان و مبحــث فرهنــگ پژوهــی حوزه هــای تمدنــی هم جــوار آغاز 
ــارۀ یــک خــدای مصــری اســت کــه امــروز  کــرد و گفــت: ســخن مــن درب
چنــدان شــناخته شــده نیســت. »بــس« روزگاری بــه حــوزه شاهنشــاهی 
هخامنشــی می آیــد و چنــدان شــهرت و رواج و مقبولیــت عــام می یابــد 
کــه تــا قرن هــا ردپــای آن را در بــاور و هستی شناســی و فرهنــگ جمعــی 

از مــردم ایــن ســرزمین بــه وضــوح می بینیــم.

وی بــا طــرح ایــن پرســش اساســی بــه عنــوان نقطــه عزیمــت بحــث، 
آغــاز ســخن کــرد کــه: ارتبــاط ایــن خــدای مصــری بــا قلمــرو شاهنشــاهی 

هخامنشــی چــه بــوده اســت؟ خدایــی کــه بــا هخامنشــیان می آیــد و 
بــا هخامنشــیان هــم تمــام می شــود و بــا فرهنــگ ایــن دوره مالزمــت 
دارد و در دوره هــای بعــد )ســلوکی و اشــکانی و...( هیــچ نشــانی از آن 

نمی بینیــم.

روزگاری  کــه  تمــدن مصــر،  ویژگی هــای  برشــمردن  بــا  پژوهشــگر  ایــن 
باشــکوه ترین تمــدن دنیــای باســتان محســوب می شــد و »هــرودوت« 
هــم ایــن حقیقــت را تصریــح کــرده، یــادآور شــد: وجــود رود نیــل بــه 
عنــوان یــک منبــع آب فــراوان و حــوزه آبرفتــی بــرای تولیــد غــذا و رونــق 
کشــاورزی و تجــارت، ایــن تمــدن را بــه عنــوان یــک تمــدن متکــی بــر 
ــد و  ــی می کن ــارز در جهــان معرف ــه ب ــگاه یــک نمون ــاری در جای آب و آبی
در مقایســه بــا بین النهریــن کــه بیشــتر در فلســفه و ادبیــات ســابقه 
دارد، مصــر در علــوم و مهارت هــای عملــی زبانــزد اســت. مثــال گنــدم 
امپراطــوری روم را مصــر تهیــه و تامیــن می کــرده و ایــن رونــق کــم نظیــر، 
همــواره طمــع قدرت هــا را بــرای تصاحــب مصــر بــر می انگیختــه اســت. 
مصری هــا همــه چیــز را بــا نقــش و تزییــن بســیار و مفصــل می ســاختند 
و هیــچ چیــز را ســاده و بــدون تجمــل و آراســتگی نمی گذاشــتند. از ایــن 
ــم اســت،  ــزرگ و باشــکوه و عظی ــزان کــه تمدنشــان ب ــه همــان می روی ب
ایزیــس،  رع،  آمــون،  مثــل:  شــکوهمندند.  و  فاخــر  نیــز  خدایانشــان 
ــا هیبــت و پرمهابــت  ازیریــس، کــه همــه مجلــل و رســمی و نفیــس و ب

هســتند.

و  باســتان  مصریــان  معنــوی  هستی شناســی  تشــریح  بــه  آنــگاه  وی 
ــان  ــا خدای ــان و بررســی نسبتشــان ب ــی آن ــادات و آیین هــای مذهب اعتق
و ایــزدان باســتانی ایــن ســرزمین پرداخــت و افــزود: مصری هــا بســیار 
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مذهبــی و بــه همــان میــزان بســیار 
تقــدس  و  بودنــد  خرافاتــی 

بــرای  فــراوان  تعصبــی  و 
بودنــد قائــل  خدایانشــان 

بــه  ســپس  عبــدی  کامیــار   
تحلیــل  و  گونه شناســی 
ــزدان کهــن مصــر  ماهیــت ای
پرداخــت و گفــت: خدایــان 
مصر باســتان بســیار اشــرافی 

بودنــد و ورای زمیــن و زندگــی 
و  دغدغه هــا  و  انســان ها 

نیازهــای حقیــر آنــان، سروکارشــان 
نــه مســائل  بــوده  امــور کیهانــی  بــا 

پیــش پــا افتــاده و روزمــره. همین امر یک 
دوگانگــی در فرهنــگ مصریــان ایجاد می کند. 

بدیــن ترتیــب کــه مــردم عــادی بــا خدایانشــان هیــچ 
ــد و مراســم و آیین هــا شــرکت  ــا اینکــه در معاب کاری نداشــتند. ب

می کردنــد؛ امــا فقــط در بیــرون و حــق ورود بــه صحــن معابــد و حضــور 
در مجــاورت فرعون هــا را نداشــتند. رفته رفتــه ایــن احســاس نــزد مــردم 
عــادی شــکل می گیــرد کــه خدایــان بــه بشــر توجــه ندارنــد و اصــال وقــت 
فکــر کــردن بــه امــورات جزئــی و بــی اهمیــت انســان ها را ندارنــد. لــذا 
بــه تدریــج ایــن تصــور نــزد مــردم مصــر شــکل گرفــت کــه ایــن خــأ را بــا 
خدایــان کوچک تــر، معمولی تــر و عامــه پســندتری رفــع کننــد. خــدای 
»بــس« از همینجــا ظهــور می کنــد. همزمــان بــا ظهــور گروهــی از خدایــان 
جدیــد کــه نــه آن جــالل و شــکوه حیــرت آور و دور از دســت را دارنــد 
و نــه آن معابــد طالیــی و مراســم و آیین هــای عظیــم را و بــرای امــور 
پیــش پــا افتــاده مــردم عــادی ســاخته شــده اند. مثــل الهــه تــوارت کــه بــا 
الگوبــرداری و الهــام از اســب آبــی ســاخته شــد و الهــه باســتت کــه مــاده 
گربــه بــوده و آن هــم از روی مــاده گربــه الگوبــرداری شــده. اینهــا هــر دو 
الهــه نگهبــان نــوزادان و کــودکان بودنــد و مجسمۀ شــان را بــاالی ســر 

نــوزادان و کــودکان بــرای محافظــت و نگاهبانــی می گذاشــتند. 

ایــن محقــق باستان شناســی بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه مــا هنــوز خاســتگاه 
خدای »بس« را نمی شناسیم و برخی منشاء آن را از سودان و مناطق 
کارکردهــای خــدای  و  ویژگی هــا  تشــریح  بــه  اطــراف مصــر می داننــد، 
»بــس« پرداخــت و خاطرنشــان کــرد: »بــس« یــک موجــود ترکیبــی 
اســت کــه یــک نظیــر و هماننــد مونــث هــم بــه نــام »بســتات« دارد. 
کارکــرد او حفاظــت و مراقبــت از انســان در برابــر موجــودات و حشــرات 
مــوذی مثــل مــار و عقــرب و دیگــر خطراتــی اســت کــه مســافران ممکــن 
اســت بــا آنهــا مواجــه شــوند. ایــزدی کوتولــه و بدریخــت و بدقیافــه کــه 
بــر خــالف خدایــان مجلــل و بــا هیبــت و شــوکت، همــراه مــردم عامــی و 

ــه شــمار می رفــت. نیازهــای کوچــک آنهــا ب

ایــران  قلمــرو  بــه  ایــزد  ایــن  ورود  بــه  ادامــه،  در  نشســت  ســخنران 
بــا  اینکــه زمــان کمبوجیــه، مصری هــا  بــا بیــان  هخامنشــی رســید و 
جهــان خــارج، ارتباط هــا و مبادالتــی پیــدا کــرده بودنــد؛ بــه مباحثــی در 
خصــوص روابــط و مناســبات تاریخی ــ تمدنــی ایــران و مصــر از زمــان 
کمبوجیــه و داریــوش و تصــرف و الحــاق مصــر بــه قلمــرو هخامنشــی 
تــا شــورش و اســتقالل مصــر و ســپس تصــرف مجــدد آن در زمــان 
اردشــیر ســوم ارائــه کــرد و گفــت: از زمــان داریــوش اســت کــه مصــر یــک 
»ســاتراپی« هخامنشــی می شــود و کانــال ســوئز در راســتای توســعه 
طلبی شاهنشــاهی و تســهیل مســیر تجارت و فرســتادن نیروی دریایی 

بــه دریــای مدیترانــه هنــگام جنــگ بــا 
یونانی هــا حفــر می شــود. داریــوش 
ــک فرعــون رســمی  بــه عنــوان ی
می شــود.  پذیرفتــه  مصــر  در 
کارهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
او بــه کار گمــاردن مصریــان، 
ــا وجــود روحیــه و خصلــت  ب
تــرس  و  هراســی  بیگانــه 
انــدازه  از  بیــش  توهــم  و 
و  بیگانــه  اقــوام  بــه  نســبت 
غیــر بومیــان، اســت. او  آنهــا 
در شــوش می گمــارد.  کار  بــه  را 
ــه معــروف  ــب در کتیب ــن مطل ــه ای ب
او اشــاره شــده، کــه مصریــان در کار در 
حــوزه طــالکاری کــه در آن مهــارت بســیار 

شــده اند. گماشــته  داشــته اند، 

نمادشناســی  مــواردی در خصــوص  ذکــر  بــه  ادامــه  در  عبــدی 
از  یافتــه شــده  اشــیاء  نقــوش خــدای »بــس« در مهرهــای مســطح، 
قلمــرو شاهنشــاهی هخامنشــی ـــ از آناتولــی و فنیقیــه و عــراق تــا آســیای 
ــا شــکل و  مرکزی ـــــ در کاوش هــای باستان شناســی، خمره هــای ســفالی ب
نقــش »بــس« کــه آب آن بــه بــاور مصریــان خاصیــت شفابخشــی و 
تبــرک داشــته اســت، ســنگ ها، اشــیای فلــزی، پیکرک هــای »بــس«، 
اجــزای متعلــق بــه نقــش برجســته ها و عناصــر ســاختمانی و معمــاری 

پرداخــت.

مباحثــی در زمینــه تطــور و دگردیســی »بــس« در شــکل ایرانــی خــود، 
محــور بعــدی ســخن ایــن پژوهشــگر بــود کــه بــه گفتــۀ او در دو شــکل، 
نمــود و تجلــی یافتــه اســت: اول تطــور نقــش و بازآفرینــی و نهایتــاً ایرانــی 
کــردن نقــوش؛ دوم مرحلــه مهم تــر در ایــن تحــول، کــه فراتــر از تغییــر در 
شــکل ظاهــری و مشــخصه های سبک شــناختی اســت، و ورود »بــس« 

بــه ایدئولــوژی هخامنشــی را نشــان می دهــد.

آخریــن محــور ایــن نشســت، ســیر تــداوم »بــس« تــا حــدود ســه قــرن 
ــر رومــی و نســبت ایــن اســطوره  ــه شــکل یــک لژیون بعــد و تحــول آن ب
بــا گرایش هــای نظامــی بــود. ســخنران تصریــح کــرد: البتــه اینهــا عمدتــاً 
مبتنــی بــر حــدس و گمــان و فرضیــات اســت کــه می کوشــد ارتبــاط 
خــدای »بــس« را بــا نظامیگــری و ســپاهیگری پیــدا کنــد کــه بــه نظــر مــن 
کشــف آن تاثیــر بســیاری در زمینــۀ برهمکنــش و داد و ســتد فرهنگــی 

ایرانیــان و مصریــان در ایــن افــق تاریخــی خواهــد گذاشــت.

دکتــر کامیــار عبــدی ســخن خــود را ایــن گونــه جمع بنــدی کــرد : »بــس« 
یــک خــدای متعلــق بــه مــردم عــادی و عامــی بــود و نــه اشــراف و درباریــان 
و بــزرگان هخامنشــی و مــا در هیــچ جــای نقــوش و ابنیــه ســلطنتی و 

عمــارات حکومتــی ایــن دوره، نشــانی از او نمی بینیــم.

پایــان بخــش ایــن نشســت پژوهشــی، طــرح پرســش حاضــران و پاســخ 
ایــن پژوهشــگر و کارشــناس بــه ســوال های مطــرح شــده بــود.

هــدف  بــا  هنــر  پژوهشــکده  اســالم«  از  پیــش  ایــران  »هنــر  کمیتــه 
تاریخــی و فکــری  ابعــاد و زمینه هــای فرهنگــی، تمدنــی،  بازشناســی 
بــا  را  خــود  تخصصــی  نشســت های  کهــن، سلســله  ایــران  هنرهــای 
دعــوت از اســاتید و صاحب نظــران حوزه هــای مختلــف هنرپژوهــی ایــران 
پیــش از اســالم ادامــه خواهــد داد. شــرکت در ایــن نشســت ها بــرای 

اســت. آزاد  عالقه منــدان  عمــوم 
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گزارش دومین نشست تخصصی بررسی پارچه های سنتی ایران

بررسی تكنیك های بافت در پارچه های دورۀ صفوے 

مولود زندی نژاد

نشســت تخصصــی »بررســی تكنیك هــای بافــت در پارچه هــای دورۀ صفــوی« بــا هــدف بازنمایــی شــیوه های بافــت منســوجات و احیــای روش هــای 
بافندگــی، عصــر چهارشــنبه، 4 بهمــن 1396، بــا حضــور عالقه منــدان در ســالن همایش هــای فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

در این نشســت ابتدا روح هللا دهقانی، كارشــناس پژوهشــكدۀ هنرهای ســنتی ســازمان میراث فرهنگی اســتان تهران، با ارائه تصاویری از پارچه های 
بــه دســت آمــده از نقــاط مختلــف جهــان بــه بررســی تاریــخ بافــت پارچــه پرداخــت و اظهــار داشــت: نخســتین نمونــه بــه دســت آمــده در شــهر ســوخته، 
متعلــق بــه 5 هــزار ســال پیــش از میــالد اســت كــه بــا تكنیــك حلقــوی توســط قالب هایــی كــه امــروزه نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد، بافتــه شــده 

اســت. ایــن پارچــه بــرای بســتن بــه دور كمــر و بــه عنــوان یــك لنــگ بــا یــك ســنجاق  و قــالب همــراه خــود از ایــن شــهر بــه دســت آمــده اســت. 

وی بــا ارائــه تصاویــری از مُهرهایــی کــه روی آنهــا ادوات بافندگــی حــك شــده اند، افــزود: تصاویــر شــماره یــك و دو، مُهرهــای بــه دســت آمــده از شــوش 
را نشــان می دهنــد كــه بــه اواســط هــزارۀ چهــارم پیــش از میــالد بــر می گردنــد. ایــن تصاویــر نــوع ابــزار و ادواتــی كــه بــرای نخ ریســی اســتفاده می شــد 
و همچنیــن دســتگاه های بافندگــی افقــی را نشــان می دهنــد. تصویــر ایــن مُهرهــا بیانگــر آن اســت كــه عمومــا چله كشــی ماننــد دســتگاه های امــروزی 

از ســطح عمــود بــه دســتگاه كشــیده می شــده كــه تصویــر 3 چگونگــی چله كشــی در ایــن دســتگاه ها  را نشــان می دهــد. 

تصویر 1.  اثر مهر، پارچه بافی شوش)حدوداً اواسط هزاره چهارم پیش از میالد(

 تصویر 2.  اثر مهر، چله دوانی شوش )حدوداً اواسط هزاره چهارم پیش از میالد(
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 تصویر 3.  چگونگی چله كشی

ایــن پژوهشــگر و بافنــدۀ پارچــه ادامــه داد: شــما ماكتــی را در تصویــر شــماره 4 مشــاهده می كنیــد كــه از مصــر بــه دســت آمــده. ایــن ماکــت مربــوط 
بــه هــزارۀ دوم پیــش از میــالد اســت و نشــان می دهــد كــه دســتگاه ها بــه صــورت افقــی یــا زمینــی بوده انــد.  همچنیــن بایــد نخســتین دســتگاه های 

عمــودی پارچه بافــی را مربــوط بــه مصــر دانســت كــه در تصویــر شــماره 5 مشــاهده می كنیــد كــه بــه هــزار و پانصــد پیــش از میــالد تعلــق دارد. 

 تصویر 5- دستگاه عمودی، 1500 پ.م در مصر تصویر 4- دستگاه افقی یا زمینی، مصر)2055 ـ 1500 پ.م(

دهقــان ســپس بــه تنــوع پارچه بافــی در آثــار بــه دســت آمــده در حفــاری چراغعلــی تپــه اشــاره و خاطــر نشــان كــرد: آثــار نســبتاً متنوعــی از پارچــه،  
نــوار و نــخ در حفــاری چراغعلــی تپــه بــه دســت آمــده. اگرچــه ایــن پارچه هــا تکه هــای پوســیده کوچکــی هســتند؛ ولــی از نظــر بافــت تنــوع دارنــد و تــار 
و پــود پارچــه بنابــر مــورد مصــرف آن تغییــر كــرده اســت. تکه هــای پارچــه، نوارهــای پارچــه، قیطــان یــا نخ هــای تابیــده بــه دســت آمــده، بــه خوبــی تنــوع 

و پیشــرفت صنعــت نســاجی آن زمــان در ایــن منطقــه را  ثابــت می كنــد.  

وی در تكمیــل مطالــب گفتــه شــده، تاكیــد كــرد: ایــن پارچه هــا اغلــب در بیــن ســنجاق های مفرغــی، در دســته خنجرهــا، و در مــوارد دیگــر در اطــراف 
اشــیاء ریــز بــه دســت آمــده. تکه هائــی کــه بیــن ســنجاق ها یــا دســته خنجرهــا و ســرنیزه ها بــوده، بهتــر باقــی مانده انــد. قدمــت ایــن نمونه هــا از نظــر 

بافــت در نهایــت ظرافــت بــوده و بلــوغ هنــر ایــن صنعــت را در ایــران بــه خوبــی نشــان می دهــد. 

ایــن پژوهشــگر و كارشــناس نســاجی، تصاویــر مختلفــی از دســتگاه های ســاده بافــت را بــه نمایــش گذاشــت و ســپس بــه تكــه  پارچــه ای كــه از 
حفاری هــای باستان شناســان بــه دســت آمــده پرداخــت و افــزود: در عملیــات سدســازی رودخانــه مــارون در 10 كیلومتــری شــهر بهبهــان، گــوری یافــت 
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شــد. ایــن گــور، براســاس کتیبــه نوشــته شــده برحلقــه طالئــی بــه خــط ایالمــی نــو ، متعلــق بــه کیدیــن هوتــران، پســر کــوروش، بــود. در تابــوت او كــه 
بــه شــكل یــو ماننــد اســت، عــالوه بــر اســكلت،  اشــیای مختلفــی از جملــه تكــه پارچــه ای وجــود داشــت كــه بعــد از انجــام عملیــات ترمیــم ایــن تكــه 

پارچــه، كــه بــا دســتگاه های ســاده بافتــه شــده اســت، گل هــای رنگــی روزت روی آن مشــخص شــد. 

وی بــه نمونه هــای مختلــف پارچــه و تكنیك هــای مــورد اســتفاده در دوران هــای هخامنشــی، ساســانی، اشــكانی و ... پرداخــت و تكنیــك بافــت دورۀ 
صفــوی را تشــریح كــرد و افــزود: دورۀ تیمــوری ســرآغاز بافــت دوتــاری اســت و از ایــن تکنیــک در دورۀ صفــوی نیــز اســتفاده شــده اســت. بــه دلیــل 

حمایت هایــی كــه در دوران صفــوی از نســاجی صــورت گرفتــه، بســیاری از تكنیك هــا پیشــرفت و تغییــر كــرده اســت. 

ایــن نشســت بــا ســخنرانی علــی نعیمایــی، كارشــناس پژوهشــكدۀ هنرهــای ســنتی ســازمان میــراث فرهنگــی اســتان تهــران، ادامــه یافــت. وی بــه ارائــه 
مقالــه اش بــا عنــوان »بررســی تكنیــك بافــت مخمــل دورۀ صفویــه« پرداخــت و بــا ارائــه تصاویــری از كارگاه هــای بافــت مخمــل، كــه هنــوز هــم فعــال 
هســتند، چگونگــی كار بــا ایــن نــوع كارگاه هــا را تشــریح كــرد و گفــت: بــرای بافــت پارچــۀ مخمــل بــه ســه نفــر بافنــده هم زمــان نیــاز اســت. امــا طــرح 

اصلــی توســط نقش بنــد اجــرا می شــود و هیچكــدام از بافنــدگان در حیــن بافــت كار طــرح و نقش پــردازی را انجــام نمی دهنــد.

وی بــه تشــریح گوشــواره كشــی در مخمــل بافــی پرداخــت و یــادآور شــد: مرحلــه اول بافــت مخمــل و زری بافــی یكســان اســت كــه بــه آن گوشواره كشــی 
می گوینــد. در ایــن مرحلــه از نخ هایــی بــا عنــوان شــلیت اســتفاده می كننــد. شــلیت ها در گذشــته از رودۀ گوســفند درســت می شــدند و بــرای اینكــه 
انعطــاف داشــته باشــند، مجبــور بودنــد، آنهــا را بــه طــور مــداوم چــرب كننــد. امــروزه شــلیت ها از  نخ هــای پالســتیكی ماهیگیــری ژاپنــی كــه دارای 

انعطــاف و مقاومــت زیــادی اســت، ســاخته می شــوند. 

نعیمایــی در تشــریح دومیــن مرحلــه بافــت افــزود: نقشــه ای كــه گوشــواره كش می دهــد، مســتقیما دســت بافنــده نمــی رود؛ بلكــه بــه دســت نفــر دومــی 
می رســد كــه كمــك می كنــد تــا توســط تختــه ســارچین دهنــه ای ایجــاد شــود، میلــۀ فلــزی كــه دارای یــك شــیار اســت از میانــۀ ایــن دهنــه رد می شــود. 
در مخملــی كــه در ســال 1383 بافتیــم ایــن میلــه بــه قــدری ظرافــت داشــت كــه بــا تكنولــوژی  خــاص بایــد ســاخته می شــد. بــرای همیــن آن را به فرانســه 
ســفارش دادیــم؛ در صورتــی كــه قبــال  بــا همــان وســایل ابتدایــی ســاخته می شــد. روش کار بــه ایــن صــورت اســت کــه بعــد از اینكــه میلــه بافتــه شــد، 
و حلقه هایــی دور میلــه تشــكیل شــد، بــا تیــغ آن را می برنــد و بــه صــورت پــرز در می آورنــد. البتــه بــا فواصــل ایــن میله هــای فلــزی را خــارج می كننــد، 

زیــرا بالفاصلــه اگــر ایــن عمــل صــورت بگیــرد، پودهــا از تارهــا خــارج می شــوند و بــه نوعــی پارچــه آســیب می بینــد. 

 

نعیمایــی در خصــوص تكنیــك و دانــش پارچه بافــی خاطــر نشــان كــرد: مخمل بافــی گل برجســته پیچیده تریــن بافــت در حــوزۀ منســوجات ســنتی 
اســت. در بافــت مخمــل عــالوه بــر تــار و پــود بایــد پــرز هــم در پارچــه وارد كــرد. درســت اســت كــه قبــل از غیــاث، مخمل بافــی وجــود داشــت؛ امــا 
تكنیكــی كــه غیــاث در خصــوص بافــت پارچــه مخمــل بــه كار  بــرده، منحصــر بــه فــرد اســت و اجــرای آن هیچــگاه تكــرار نشــده و بایــد گفــت كــه ایــن 
دوره آغــاز و پایــان مخمل بافــی در ایــران اســت. امــروزه بــا الهــام از ایــن روش بافــت، دســتگاه های بافــت فــرش تولیــد شــده اســت و می تــوان اذعــان 

کــرد فرش هــای ماشــینی از مخمل بافــی نشــئت گرفتــه اســت.

وی در خصــوص مخمل هــای دورۀ صفویــه خاطرنشــان كــرد: نقشــه هایی كــه در یكصدســاله اخیــر كار شــده اســت، نهایتــا بیشــتر از صدتــا خانــه 
نبــوده اســت، امــا مخمل هــای صفــوی تــا 700 تــا داریــم و در آن بیــش از 7 رنــگ مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت. ایــن یكــی از  مســایلی اســت كــه 

امــروزه هــم نتوانســتیم بــا امكانــات پیشــرفته آن را تكــرار كنیــم. 

نعیمایی در پایان سخنان خود تصاویر چندین نمونه پارچه هایی كه در موزه های جهان موجود است را به نمایش گذاشت. 

این نشست با پرسش و پاسخ حاضران پایان یافت.                          
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گزارش سومین نشست تخصصی پارچه های سنتی ایران:

بررسی طرح، نقش و رنگ آمیزی در پارچه های صفوے 

محبوبه حاجی پروانه

»بررســی  تخصصــی  سلسله نشســت های  از  نشســت  ســومین 
پارچه هــای ســنتی ایــران« بــا عنــوان »بررســی طــرح، نقــش و رنگ آمیــزی 
بــا   ،1396 بهمن مــاه   25 عصــر چهارشــنبه،  پارچه هــای صفــوی«  در 
حضــور عالقه منــدان در ســالن همایش هــای فرهنگســتان هنــر برگــزار 

شــد.

در ایــن نشســت ابتــدا رویــا عمــران، کارشــناس حــوزه پارچــه و نســاجی 
بــا ارائــه تصاویــری از نمونــه پارچه هــای باقی مانــده از دوران صفــوی بــه 

بررســی نقــوش پارچه هــا پرداخــت و عنــوان کــرد: »مــا در بررســی 
نقــوش پارچه هــای صفــوی بــه اقلیــم بــزرگ حکمرانــی 

ایــران آن روزگار توجــه می کنیــم کــه از حوالــی ازبکســتان تــا دریــای 
مدیترانــه گســترش یافتــه بــود. بنابرایــن بســیاری از نقــوش نزدیــک بــه 
نقش هــای چینــی و برخــی نزدیــک بــه نقش هــای عثمانــی هســتند. 
از مشــخصه های بــارز پارچه هــای دورۀ صفــوی فــرم قاب قابــی اســت. 
ایــن فــرم وام گرفتــه از دوران ساســانی اســت. بســیاری از نقش مایه هــای 
صفــوی در اصــل بــرای دوران صفــوی نیســتند؛ بلکــه تکامــل یافتــه 
ــه  ــی هســتند ک ــی نقاشــی های مان نقــوش هخامنشــی، ساســانی و حت

ادامــه پیــدا کــرده و بــه دوران صفــوی رســیده و تکامــل یافته انــد.«

وی در ادامــه دربــارۀ نقــوش پارچه هــای صفــوی گفــت: »نقش مایه هــای 
گیاهــی و اســتفاده مکــرر از پرنده هــا و حیوانــات همــه وام گرفتــه از دوران 
ساســانی اســت. فضاهــای بیــن متنــی از مشــخصه های بــارز هنــر 
ــه اوج خــود رســیده  ــه در بافــت پارچــه ب صفــوی اســت ک
اســت. همچنیــن نقــوش گیاهــی در مجردتریــن و 
ســاده ترین فــرم باقی مانــده از هنــر ساســانی اســت. 
ایــن مشــخصه ها نــه تنهــا در بافــت پارچــه؛ بلکــه 
در نقــوش فــرش، جلــد کتــاب، فلــزکاری، نگارگــری 

و باقــی هنرهــای صفــوی نیــز دیــده می شــود.«

نقــوش  دربــاره  توضیــح  ادامــه  در  عمــران 
صفــوی گفــت: »در نقــوش پارچه هــای صفــوی 
پــر  بــا بندهــای ختایــی  بیــن متنــی  فضاهــای 
شده اســت. در ایــن دوره فرم هــای ختایــی از حالــت 
مجــرد خــود خــارج می شــوند. نخســتین جرقه هــای 
فرم هــای ختایــی در کنــار بندهــای اســلیمی در دورۀ صفــوی 
شــکل می گیــرد. در حالیکــه در دوران تیمــوری نقش هــای 
اســلیمی بــه صــورت دوّار اســت و از جایــی شــروع شــده و در 
جایــی قطــع می شــود و ال بــه الی آن بندهــای ختایــی می آیــد 
و در بیــن فضــا قــرار می گیــرد؛ امــا در دوران صفــوی فــرم 
ختایــی، مجــزا از مســیر بنــد فــرم ســوار می شــود. از 
مشــخّصه های دیگــری کــه در دوران صفــوی خــود 
ــا پیــش  را نشــان می دهــد ظهــور گل بوته هاســت. ت
از صفــوی نقــش گل را بــه صــورت خطــی داریــم، 
امــا ظهــور گل بوته هــا بــه صــورت برجســته در 
از  می شــود.  دیــده   صفــوی  دوران  هنــر  تمــام 
نقــوش  در  دوره  ایــن  دیگــر  مشــخّصه های 
هنــری، هم زیســتی انســان و پرنــده و بــه ظهــور 

رســیدن عناصــر شــناختی اســت.«

وی بــا ارائــه تصاویــر نمونــه پارچه هــای صفــوی بــه 
ــه داد:  ــگ آنهــا پرداخــت و ادام ــح نقــوش و رن توضی
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»در ایــن تصاویــر اســتفاده از پرنــدگان در فضــای بیــن متنــی، اســتفاده 
از پرنــدگان در فــرم دایره شــکل، اســتفاده از غنچــه یــا شاه عباســی و 
ــگ پارچه هــا در  ــاره رن ــم. درب ــم شــدن بندهــای اســلیمی را می بینی زخی
دوران صفــوی می توانیــم بگوییــم کــه بــه رنــگ خاصــی توجــه نشــده  
اســت و بســیاری از رنگ هــا در پارچه هــای صفــوی دیــده می شــود. در 
بیــن تصاویــر، نمونــه ای از پارچــه مشــکی زربفــت اســت کــه در حوالــی 
عــراق بافتــه  شــده  اســت و از مشــخّصه های آن منطقــه وام گرفتــه  و فــرم 
قاب قابــی در آن رعایــت شــده  اســت. بــرای فــرم قاب قابــی از طــرح بــرگ 
ــرگ مــو جــدا  ــا خطوطــی از ب مــو اســتفاده شــده و فضــای بیــن متنــی ب
شــده  اســت. فــرم الله عباســی را بــه صــورت ریــز در بیــن ایــن نقــوش 
می بینیــم و فضــای دایــره ای کــه اتصــال بیــن قاب هــای دایــره اســت 
بــا طــرح پــر شــده اســت. نمونــه پارچــه دیگــری را داریــم کــه از نقــش 
تیهــو و بــرگ لوتــوس )کــه بــه پارچه هــای منطقــه اصفهــان نزدیک تــر 
اســت(، بهــره بــرده. از ویژگی هایــی کــه طــراح در نقــوش ایــن طــرح رعایــت 
کــرده، نشــان دادن جزئیــات بــدن پرنــده اســت. در گذشــته پرنــده را بــه 
صــورت کلــی می کشــیدند؛ امــا در دوران صفــوی بــه صــورت جزئــی دیــده  
می شــود. بــه طــوری کــه کنگره هــای روی بــدن پرنــده در ایــن طرح هــا 

دیــده می شــود.«

ایــن پژوهشــگر بــه طــور کلــی نقــوش بــه کار رفتــه در پارچه هــای دورۀ 
صفــوی را در ایــن مــوارد خالصــه کــرد: »نقــوش گیاهــی، حیوانــی، حضــور 
ــا زندگــی روزمــره، فضــای  شــخصیت انســان، روایتــی از یــک داســتان ی
بــاز بیــن متنــی، حالت هــای موازنــه، فــرم قاب قابــی، توالــی یــک در میــان 
نقش هــا و نقــوش مجــرد گل هــا، اســتفاده از نقــش برجســته و حجــم 
دادن بــه نقــش، نقش هــای اســلیمی و فــرم ختایــی از مشــخصه ها و 

ــه دســت آمــده از دورۀ صفــوی هســتند.« نقــوش تمــام پارچه هــای ب

ایــن  پارچــه و نســاجی، دیگــر ســخنران  زهــرا تقدس نــژاد پژوهشــگر 

نشســت بــود کــه بــا ارائــه تصاویــر بــه ارائــه ســخنان خــود در بــاب نقــوش 
و انــواع پارچه هــای دوره صفــوی پرداخــت. ایــن پژوهشــگر بــا تقســیم 
پارچه هــای صفــوی بــه دو مکتــب ادامــه داد:» پارچه هایــی کــه از دوران 
صفــوی بــه جــا مانده انــد را می تــوان بــه دو مکتــب تقســیم کــرد: مکتــب 
نخســت مکتــب غیاث الدیــن نقش بنــد اســت. در نمونــه پارچه هایــی 
کــه از ایــن هنرمنــد بــه دســت آمــده نــام بافنــده در میــان نقــش پارچــه 
آورده شــده  اســت. پارچه هایــی کــه از ایــن مکتــب بــه دســت آمــده نشــان 
می دهــد کــه نگارگــران از داســتان ها و شــعرها اســتفاده می کردنــد. از 
نقش هــای معــروف مکتــب غیــاث، نقــش لیلــی و مجنــون اســت کــه در 
ــن پارچــه  ــا معروف تری ــاث نقــش بســته  اســت. ام ــام غی ــی ن کجــاوه لیل
مکتــب غیــاث، پارچــه مهرابــی اســت کــه در مــوزه هنرهــای اســالمی 
نگهــداری می شــود. نخســتین تجربــه خوش نویســی در پارچــه و آوردن 
آیــات قرآنــی بــه صــورت نقــوش در ایــن پارچــه دیــده می شــود، همچنیــن 
صلــوات بــه چهــارده معصــوم در دورتــادور آن نیــز نوشــته شــده  اســت.

مکتــب دوم در دورۀ صفــوی، مکتــب رضــا عباســی اســت. طرح هــای 
رضــا  اســت.  اصفهــان  نگارگــری  از  برگرفتــه  مکتــب  ایــن  پارچــه 
عباســی طرح هــای خــود را بــه بافنده هــا مــی داد کــه آن را ببافنــد و از 
ــی  ــارز آن وجــود تک پیکــره در نقــش اســت. پارچه های مشــخصه های ب
کــه در ایــن مکتــب بافتــه می شــدند بــه قــدری معــروف بودنــد کــه از آنهــا 
بــرای دیوارپــوش و پــرده اســتفاده می شــده اســت. آنچــه مشــخص و 
بــارز اســت ایــن اســت کــه در ایــن مکتــب در بافــت پارچــه از نگارگــری 
الهــام گرفته شــده، کــه ایــن مســئله بــه خوبــی در نقــش پارچه هــا دیــده 

می شــود.«

ــا ارئــه تصاویــر پارچه هــای ایــن دو مکتــب بــه شــرح و  ایــن پژوهشــگر ب
توضیــح هــر کــدام از آنهــا پرداخــت.

این نشست با پرسش و پاسخ حاضران پایان یافت.

 اثر غیاث الدین نقشبند
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گزارش چهارمین نشست تخصصی بررسی پارچه های سنتی ایران

فــراز و فــرود پارچه بافــی در 
دوره قاجــار

سمیرا خوانساری

بــا  ایــران  پارچه هــای ســنتی  بررســی  چهارمیــن نشســت تخصصــی 
برگزارشــد. قاجــار«  دورۀ  در  پارچه بافــی  فــرود  و  »فــراز  موضــوع 

در ایــن نشســت کــه بــه همــت معاونــت فرهنگــی و هنــری فرهنگســتان 
از جملــه  اعتضــادی،  میتــرا  و  برفروشــان  علیرضــا  برگــزار  شــد،  هنــر 

پژوهشــگران ایــن حوزه هــا، بــه ایــراد ســخن پرداختنــد.

ســازمان  پژوهشــگاه  كارشناسی ارشــد  برفروشــان،  علیرضــا  ابتــدا،  در 
میــراث فرهنگــی، بــا موضــوع »فــراز و فــرود پارچه بافــی در دورۀ قاجــار« 
كــه در مدرســه  آنچــه  اول،  كــرد و گفــت: »در وهلــه  آغــاز  را  ســخن 
همــه خوانده ایــم یــا شــنیده ایم، بــی  كفایتــی پادشــاهان در دورۀ قاجــار 
اســت كــه در همــه زمینه هــا بــه ذهــن متبــادر می شــود. البتــه امــروز 
قراردهیــم.  بررســی  مــورد  دوران  آن  در  را  پارچــه  مقولــه  می خواهیــم 
برخــی معتقدنــد كــه هیــچ اتفــاق مثبتــی در آن زمــان در ایــن حــوزه 
انجــام نشــده و پیشــرفت و رشــدی را شــاهد نبوده ایــم؛ امــا برخــی منابــع 
دیگــر می گوینــد كــه آنقــدر هــم ســیاه نبــوده و اتفاقاتــی افتــاده كــه نشــان 

می دهــد، پارچه بافــی در ایــن دوران هنــوز زنــده بــوده.«

او عوامــل توســعه و رونــق در پارچه بافــی دوران قاجــار را در پنــج دســته 
برشــمرد: »مولفه هــای زیبایی شــناختی )تنــوع طــرح، نقــش، رنگ بنــدی(، 
تنــوع بافته هــا )انــواع مختلــف پارچــه(، کیفیــت فنــی بافــت، کیفیــت 

الیــاف و کیفیــت رنگــرزی.«

برفروشــان، نقــش بافــی، چــاپ، دوخــت و تلفیــق را روش هــای تزییــن 
پارچه در دوره قاجار دانســت و طرح های متداول آن دوران را واگیره ای، 

محرابــی، بنــدی، محرمــات و لچــک ترنــج عنــوان كــرد. 

او نقــوش متــداول را بــه دو دســته نقــوش گــردان و نقــوش هندســی 
تقســیم كرد و انواع هركدام را اینگونه شــرح داد: »نقوش گردان شــامل 
بتــه، ســرو، درخــت، گل و بوتــه، گل و گلــدان، دســته گلــی، اســلیمی، 
ختایــی، گلفرنــگ، شــاخ گوزنــی، تصویــری و کتیبــه اســت و  نقــوش 
هندســی مشــتمل از نقــوش شکســته، زیگزاگــی، جناقــی، زنجیــره ای، 
مــورب، شــکل های دایــره، مربــع،  مثلــث و ترکیبــات ایــن نقــوش اســت.«

میترا اعتضادی، پژوهشــگر و طراح ســنتی، دیگر ســخنران این نشســت 
بــود كــه بــا موضــوع »آرایه هــای بــه کار رفتــه در جامه هــای دربــاری دورۀ 

قاجــار در رونــد درمــان و مرمــت« بــه ارائــه مبحــث خــود پرداخــت.

اعتضــادی عنــوان داشــت: »بــا یــك نــگاه كلــی، نقــوش ایرانــی در اجــرای 
مشــاهده  وضــوح  بــه  قاجــار  دورۀ  دربــاری  جامه هــای  در  رودوزی هــا 
ــن  ــی از آخری ــون، ســرمه و مرواریدهای ــا گالبت ــن جامه هــا  ب می  شــود. ای
نســل مرواریــد خلیج فــارس آراســته شــده اند و تكنیــك ســاخت ســرمه، 
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ــار، شــگفت انگیــز اســت.« در ایــن آث

ــزی  ــارۀ ســاختار نخ هــای فل اعتضــادی، درب
بــرای  كــه معمــوال  كــرد: »فلزاتــی  تشــریح 
می رونــد،  كار  بــه  فلــزی  نخ هــای  ســاخت 
در گــروه طــال، نقــره و مــس قــرار دارنــد. ایــن 
فلــزات، بــه لحــاظ شــیمیایی، خنثــی نســبی 
دیگــر  عناصــر  بــا  ســختی  بــه  و  هســتند 
تركیــب می شــوند و بــه ســادگی می تــوان آنهــا 

را چكــش كاری كــرد و شــكل داد.«

دربــاره  ســنتی،  نقــوش  طراحــی  مــدرس 
اصــالح بخــش فلــزی یعنــی بخــش ســرمه ها 
»پاکســازی  اظهارداشــت:  لباس هــا  ایــن  در 
تاریخــی،  بافته هــای  در  فلــزی  رودوزی هــای 
دارای مشــکالت فنــی و مبانــی اخالقــی اســت. 
بــه ایــن علــت كــه هــم بایــد پارچــه را تمیزتركــرد 
و هــم بــه همــان نســبت زدودن، قســمت های 
ــد ترمیــم شــود. روش هــای  خوردگــی فلــزات بای
پاکســازی مکانیکــی و شــیمیایی کــه در حــذف 
قســمت های خوردگــی فلــزات مؤثرنــد ممکــن 
اســت ســبب تخریــب نوارهــای فلــزی چندالیــه 

باشــند.« پشــتیبان  الیه هــای  و 

بــه روش  او دربــاره اصــالح بخــش رودوزی هــا 
مکانیکــی توضیــح داد: »ســرمه ها کــه بنــا بــه 
کیفیــت  از  بایســتی  تاریخشــان  و  ســاختار 
کیفیتــی  چنیــن  و  باشــند  برخــوردار  باالیــی 
برگرفتــه از انتخــاب فلــزی پایــدار، ماننــد طــال 
بــه ایــن منظــور اســت کــه در برخــی مــوارد آلیــاژ 
آن بــا نقــره در نوشــته های تاریخــی آورده شــده 

اســت.«

او در مــورد نــواردوزی طــال، در ردایــی كــه در 
مــوزه جواهــرات منســوب بــه امیركبیــر اســت، 
نمونه هــای  شناســایی  مرحلــه  »در  گفــت: 
نوارفلــزی، نتیجــه مشــاهدات بــر روی نمونه ای 
بــه  گالبتــون  تشــكیل دهنده  نوارفلــزی  از 
ــوار، تخــت و روی  ایــن ترتیــب بــود كــه نــوع ن
برخــی  در  و  اســت  بــوده  كامــال طالیــی  آن 
مشــاهده  تیــره  لکه هایــی  قســمت ها، 
می شــود. بعــد از تكمیــل نمونه بــرداری، بــا 
توجــه بــه تنــوع تزیینــات، جهــت شناســایی 
نــوع آلیــاژ،  بــرای شناســایی و بررســی فلــز و 
یــا آلیــاژ بــه کار رفتــه در نوارفلــزی از آزمایش 
دســتگاهی SEM اســتفاده شــد. بــا مطالعــه 
و بررســی نتایــج بدســت آمــده از نمونه هــای 
مختلــف از نوارفلــزی ردا مشــخص گردیــد 
کــه نــوار از طــالی100 درصــد تشــكیل شــده 

اســت.«

در پایــان، حاضــران بــه طــرح پرســش های 
خــود از اســتادان حاضــر پرداختنــد.
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گلی از گلستان فرهنگ و هنر ایران

اســتاد عبــاس كاظم پــور فــرد، فرزنــد اســتاد ابراهیــم، اســتاد كاشــی كاری 
ــان  ــان 1323 خورشــیدی در خیاب و معمــاری ســنتی اصفهــان، ســوم آب
پشــت مســجد جامــع اصفهــان، محلــه حمــام وزیــر؛ در خانــواده ای 
و  كاشی ســازی  هنــر  آتــش  بــر  دســتی  کــه  ریشــه دار  و  هنرمنــد 

كاشی تراشــی داشــتند بــه دنیــا آمــد.

حســین  اســتاد  دختــر  بــا  ســالگی   30 در  ابراهیــم  اســتاد  پــدرش 
عبدالرحیــم  اســتاد  فرزنــد  اســتاد حســین  كــرد.  ازدواج  كاشــی تراش 
ــد،  ــن پیون ــود. حاصــل ای از معمــاران و كاشــی كاران معــروف اصفهــان ب
شــكوفایی و رونــق هــر چــه بیشــتر ایــن هنرهــا در فرزنــدان ایــن خانــدان 
ــدر و دایی هــا، در گروه هــای  ــه همــراه پ شــد. اســتاد عبــاس از كودكــی ب
معمــاری ســنتی، در مرمــت و ســاخت و تکمیــل پروژه هــای کاشــی کاری 
و  خــالق  روح  كاشــی ،  فنــون  و  نقــوش   آموختــن  داشــت.  مشــارکت 
هنردوســت او را پــرورش داد و بــه ثمــر نشــاند. وی همــراه برادرانــش، 
اســتاد جعفــر و اســتاد احمــد، راه پــدران خویــش را بــا عالقــه و پشــتکار 

فــراوان ادامــه داد.

بــه راحتــی می تــوان حضــور فعاالنــه و مســتمر خاندان هــای کاشــی تراش 
و کاظم پــور را در ســاخت و مرمــت بناهــای بســیاری ماننــد: زیارتگاه هــا 
عمارت هــا  و  كاخ هــا  حســینیه ها،  و  تكایــا  مســاجد،  آرامگاه هــا،  و 
بناهــای  حتــی  و  مــدارس  دانشــگاه ها،  اقامتــی،  مجموعه هــای  و 
دولتــی ماننــد وزارتخانه هــا و بانك هــا؛ از اواخــر دوره صفــوی تــا زمــان 
ــد  ــر معمــاری دارن ــدان در هن ــن خان ــال کــرد. نقشــی کــه ای معاصــر دنب
در  آنهــا  کــرد: دســت هنرمندانــه  اذعــان  می تــوان  کــه  آنجاســت  تــا 
ــار  ــه ایــن آث ــار شــاخص معمــاری ایرانــی آشــكار اســت. از جمل تمــام آث
می تــوان بــه طراحــی و ســاخت و مرمــت بنــا و كاشــی كاری در حرم هــای 
ــن  ــام حســین، حــرم امامی ــی، حــرم ام ــام عل شــریف در عــراق )حــرم ام
جوادیــن و...(، مرمــت و بازســازی مجموعــه شــیخ صفــی در اردبیــل، 
كاشــی كاری عمــارت كاخ مرمــر، كاشــی كاری مجموعــه اقامتــی شــانگریال 
در جزایــر هاوایــی، ســاخت و مرمــت كاشــی كاری های مجموعــه كاخ 
گلســتان، كاشــی كاری در بخش هایــی از وزارت امــور خارجــه )ســاختمان 
تشــریفات( و وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی، كاشــی كاری در بنــای شــعب 
بانــك ملــی در شــهرهای تهــران )شــعبه ســبزه    میــدان(، اهــواز، شــیراز 
و...، كاشــی كاری بنــای ســفارت ایــران در امریــكا، بنــای یــاد بــود آرامــگاه 
خیــام و كمال الملــك، كاشــی كاری بنــای كاخ اصلــی در مجموعــه نیاوران، 
ــازار، مســجد شیشــه، مســجد حــاج  مســجد امــام حســین، مســجد ب
حســن و مســجد اللــه زار در تهــران، مســجد جامــع نوشــهر، مدرســه 
سپهســاالر و مدرســه شــهید مطهــری در تهــران، مصــالی شــهرهای 
آذربایجــان،  در كشــور  ورامیــن، مســجد جامــع شــاماخی  و  اردبیــل 
آرامــگاه بی بــی هیبــت و بی بــی حكیمــه در باكــو، كاشــی كاری بنــای مــزار 
امامزاده هــای زیــد و ســید نصرالدیــن در بــازار تهــران، امامــزاده ســبزه قبا 
دزفــول، و ده هــا بنــای دیگــر اشــاره کــرد كــه حاصــل هنــر دســتان  خاندان 

كاظم پــور اســت.

بــا تــالش هنرمنــدان ایــن خانــدان شــیوه كاشــی كاری معــرق بــا نقــوش 
گل و بــرگ اســلیمی رونــق یافــت و آثــار آنهــا روحــی تــازه در فضــای 
ســاخت و مرمــت تزیینــات معمــاری بــه شــیوه كاشــی كاری معــرق دمیــد. 

بــرای اهــل فــن و نگاه هــای آشــنا بــه كاشــی معــرق، شــناخت تمایــز 
آثــار ایــن خانــدان در نقــش و طــرح، همنشــینی رنگ هــا و اجــزا و مــواد 
ــدان پیــرو و مبــدع ســبكی  مصرفــی دشــوار نیســت، چــرا كــه ایــن خان

ــه خــود هســتند. منحصــر ب

از ویژگی هــای ارزنــده ایــن خانــدان، حفــظ میــراث  هنری پدران و آموختن 
آن بــه فرزنــدان اســت. در حــال حاضــر نیــز كارگاه هــای پــر رونقــی، کــه 
ــدان در تهــران و اصفهــان فعــال  ــدان ایــن خان ــه دســت هنرمنــد فرزن ب

هســتند، بــه خلــق آثــار ارزشــمند می پردازنــد.
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بهمناسبتآییننكوداشتاستادعباسكاظمپور

رامین و حمیدرضا کاظم پور از پدر و هنر گفتند

سمیرا خوانساری

رامیــن کاظم پــور)1351(، اولیــن فرزنــدی اســت کــه در ایــن خانــواده بــا 
تربیــت عالمانــۀ اســتاد عبــاس کاظم پــور بــه هنــر کاشــی کاری ســنتی 
ایرانی رو کرده است. او كه از کودکی با نگاه هنرمندانه و بزرگ منشانه 
پدربــزرگ و پــدر آشــنا شــده، منــش اخالقــی اســتاد ابراهیــم كاظم پــور در 
ذهــن اش ماناســت و از آن بــا شــعف و اشــتیاق یــاد می كنــد. ماننــد پدر و 
دیگــر اعضــای خانــواده، نــگاه صیقــل خــورده ای نســبت بــه پیرامــون دارد 
و در عیــن فروتنــی، بــا مباهــات در مــورد فعالیت هــای پــدر و خانــواده 

باهنــرش، بــه گفت وگــو نشســت.

رامیــن کاظم پــور، بــا اشــاره بــه نکتــه ای دربــاره ســلوک اخالقــی و ســیرۀ 
عملــی پدربــزرگ، ســخن اش را آغــاز کــرد و گفــت: »اســتاد ابراهیــم 
کاظم پــور، پدربــزرگ مــا، کــه دامــاد اســتاد حســین كاشــی تراش نیــز 
ــد را  ــا ایشــان کار می کردن ــد، همیشــه حســاب همــه کســانی کــه ب بودن
ــد در همــان روزِ انجــام کار،  ــه بای ــد و اعتقــاد داشــتند ک ــه می دادن روزان
مزد به دســت افراد برســد. ایشــان آنچه باورداشــتند را در تعامالتشــان 
بــا دیگــران، رعایــت می کردنــد و خیلــی حواسشــان بــه مســائل مالــی 

بــود.« 

نــوۀ اســتاد ابراهیــم کاظم پــور، کاشــی کاری مســجد امــام حســین)ع( و 
مســجد اللــه زار را شــاهکارهایی در هنــر کاشــی معرق دانســت کــه بــا 
دســتان توانــای اســتاد ابراهیــم و بــرادر كوچك تــرش، اســتاد اســماعیل، 
در میــراث فرهنــگ مردمــانِ ایران زمیــن، بــرای آینــدگان بــه یــادگار مانــده 

اســت.

او دربــاره انتقــال هنــر در نســل های پــی در پــی ایــن خانــدان این گونــه 
توضیــح داد: »هنــر، در خانــواده مــا از گذشــته تــا امــروز، نســل بــه نســل 
منتقــل شــده و فنــون و هنرهایــی کــه ســینه بــه ســینه در ایــن خانــدان 
بــه فرزنــدان انتقــال یافتــه، محــدود بــه کاشــیِ معرق نیســت و شــاخه های 

دیگــری از تزیینــات وابســته بــه معمــاری را هــم شــامل شــده اســت.«   

فرزنــد هنرمنــد اســتاد عبــاس کاظم پــور، دربــاره شــکل گیری قطعــات 
کاشــیِ معــرق گفــت: » مــا در كاشــیِ معــرق، قطعــات تراشــیده شــدۀ 
کاشــی را بــا رنگ هــای مختلــف کنــار هــم قــرار می دهیــم و در مراحــل 
بعــدی نقــوش گیاهــیِ اســلیمی و ختایــی و طــرح گــره را کامــل می کنیــم.«

او نــگاه هنرمندانــه اش دربــاره کاشــیِ معــرق را بــا ایــن جمــالت کامــل کرد: 
»کاشــیِ معــرق ایــن حُســن را دارد کــه بــر ســطوح غیــر مســطح، همچــون 
بدنــه گنبدهــا و گلدســته های کوچــک و حتــی مقرنس هــای ظریــف قــرار 
می گیــرد. معــرق، كاشــی مانــدگار و اصیلــی اســت و بــه نســبت كاشــی 
هفــت رنــگ، از نظــر ارزش مثــل یــك فــرش نفیــس ابریشــم اســت در 

مقابــل فرشــی کــم رج، كم شــانه و كم تــراش.«

رامیــن کاظم پــور، طراحــی  و شــکل گیری نقش ونــگار زیبــای كاشــی های 
معــرق را این گونــه شــرح داد: »اســلیمی، ختایــی ، مجالــس، مناظــر، 
گره هــا،  پرنده هــا،  گل هــا،  همین طــور  غنچه هــا،  انــواع  چهره نــگاری 
نقش هــای انتزاعــی و خطــوط گوناگــون تزیینــی بــه ویــژه خــط ثلــث و 
ــرار  ــدم اول یعنــی طراحــی مدنظــر ق ــی اســت کــه در ق ــی، نقش های كوف
ــرای اجــرا در مراحــل بعــد آمــاده می شــود. در طراحــی اگــر  می گیــرد و ب
ظرافت هــا رعایــت نشــود و بــرای طــرح زدن، زمــان و دقــت الزم در تركیــب 
گره هــا، اســلیمی ها و غیــره صــرف نشــود، از کیفیــت کار بــه همــان میــزان 

شــتاب زدگی و بی دقتــی کاســته می شــود.«

هنرمند حوزه كاشــی كاری ایرانی در مورد مزیت كاشــیِ معرق بر كاشــیِ 
هفت رنگــی بیــان کــرد: »در مجمــوع، كار و فعلــی كــه روی كاشــیِ معــرق 
انجــام می شــود، خیلــی بیشــتر اســت و یكــی از هنرهایــی كــه همیــن 
امــروز هــم، هنرایرانــی را از كشــورهای دیگــر متمایــز می كنــد، همیــن 
كاشــیِ معــرق اســت. چــون معــرق، خیلــی زحمــت دارد و بســیار ظرافــت 
ــه  ــد ب ــه می شــود و کشــورهایی مثــل چیــن نمی توانن ــه كار گرفت در آن ب

راحتــی بــه آن وارد شــوند.«
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او در این بــاره ادامــه داد: »نقــوش کاشــی در تکنیــک معــرق و هفت رنــگ 
می توانــد مشــترک باشــد؛ امــا جهــت بــرش کاشــیِ معــرق و طراحــی 
متناســب بــا ایــن تکنیــک، کــه هنرمنــد برایــش در نظــر می گیــرد، از 
آن  بیشــتر  هنــری  ارزشِ  باعــث  و  اســت  برخــوردار  زیــادی  اهمیــت 

می شــود.« 

وقتــی از رامیــن کاظم پــور دربــاره کارهــای انجــام گرفتــه در ســال های 
اخیــر بــا مدیریــت و همیـّـت اســتاد عبــاس کاظم پــور پرســیدم، ابتــدا بــه 
كتیبــه حــرم مطهــر حضــرت سیدالشــهدا)ع(، بــه طــول تقریبــی هفتصد 
متــر اشــاره كــرد كــه بــا معــرق نفیــس و بــا خــط کوفــیِ طالیــی بــه شــعاع 
دو متــری ضریــح آن حضــرت كار شــده اســت. او دیگــر كاشــی كاریِ  
معــرق کارنامــه کاری پــدر در ایــن ســال ها را حرمیــن شــریف امــام موســی 
ــا خــط و حاشــیه  کاظــم)ع( و امــام جــواد)ع( در کاظمیــن دانســت کــه ب

طالیــی، در آن مــکان مقــدس نقش بنــدی شــده اســت.

فرزنــد دیگــر اســتاد کــه بــه مناســبت آییــن بزرگداشــت اســتاد کاظم پــور 
بــا او بــه  گفت وگــو نشســتم، حمیدرضــا كاظم پــور )1359( بــود. او یكــی 

دیگــر از فرزنــدانِ هنرمنــدِ اســتاد اســت كــه در ابتــدای ایــن راه، یعنــی 
در دوران کودکــی، از دســتان  مهربــان و توانــای پــدر، مشــق هنــر آموختــه 
از  مالــزی دارد،  یو تــی ام  از دانشــگاه  كــه دکتــرای معمــاری  او  اســت. 
كودكــی دركارگاه هــای معمــاری و كاشــی   كاری پــدر و پدربزرگــش بــه آزمــون 
و خطــا مشــغول شــده اســت تــا راه مــردان بــزرگ خانــدان کاظم پــور و 
کاشــی تراش را ادامــه دهــد. کوچک تریــن پســرِ اســتاد عبــاس کاظم پــور 
کــه بــه اعتقــاد نگارنــده، بیــش از همــه فرزنــدان چهــره و خلق وخــوی اش 
پــدر اســت، موفقیت هــای زیــادی را در زمینــه هنــر معمــاری  شــبیه 
كســب كــرده و از روزگار نوجوانــی در بســیاری از مجامــع و گروه هــای 

هنــری و علمــی، حضــور مؤثــر داشــته اســت.

بــه  مربــوط  مباحــث  و  عباس كاظم پــور  اســتاد  هنــر  مــورد  در  وقتــی 
نــگاه  بــا  كــردم،  مطــرح  را  ســؤاالتم  معــرق  كاشــی   و  معمــاری  هنــر 
دغدغه  مندانــه اش نســبت بــه معمــاری ســنتی بــه بحــث وارد شــد و 
همچــون پــدر بــا صداقــت و صراحــِت تمــام، موضوعــات مختلفــی را 

بیــان كــرد.
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او توجــه پــدر بــه ممارســت در هنــر معمــاری و کاشــی کاری را یکــی از 
نکاتــی دانســت کــه اهمیــت زیــادی بــرای نســلِ هنرآمــوز دارد و ایــن 
موضــوع را از قــول پــدر نیــز نقــل کــرد و گفــت: »پــدرم همیشــه بــه مــا 
می گفتنــد کــه درس خوانــدنِ تنهــا، كافــی نیســت و مهــارِت كاری بــه 
شــما اضافــه نمی كنــد و بــا اجــرای كارهــا و ممارســت اســت كــه تجربــه 

بــه دســت می آوریــد.«

حمیدرضــا کاظم پــور کــه در دانشــگاه علم وصنعــت و دانشــكده معمــاری 
و شهرســازی دانشــگاه آزاد تدریــس می كنــد، تعلیــمِ هنــر معمــاری را 
ــرد: »در حــال  ــح ک ــاره تصری ــدارد. وی در این ب ــا اهمیــت می پن بســیار ب
حاضــر وزارت علــوم، معمــارانِ ســنتی را بــه عنــوان اســتاد قبــول نمی كنــد 
و ایــن مســئله باعــث می شــود كــه آمــوزش ایــن هنــر، دچــار فقــدان 
ــی شــود. علی رغــم اینكــه كتاب هــای ارزشــمندی  بعضــی مباحــث عمل
ــن دانــش، فقــط  ــی ای در حــوزه معمــاری ایرانی ــ اســالمی وجــود دارد؛ ول
این گونــه معمــار  واقــع، كســی  بــه  و  بــه دســت نمی آیــد  بــا مطالعــه 
نمی شــود. چــون ســاختار رشــته معمــاری، بــا ســاختار رشــته های علمــی 
تفــاوت دارد و حتــی بــرای ارتقــا جایــگاه یــك اســتاد در رشــته معمــاری، 

ــه نمی توانــد اثــر داشــته باشــد.« ایمپكــت فكتــور بــدون اجــرا و تجرب

حمیدرضــا کاظم پــور دربــاره ایجــاد کارگاه معمــاری ســنتی توســط اســتاد 
عبــاس کاظم پــور و دالیــل پــدر بــرای لــزوم چنیــن کارگاهــی توضیــح داد: 
ــا حــد ممكــن كامــل  »پــدر بــه راه انــدازی كارگاهــی فكــر می كردنــد كــه ت
باشــد و بتوانــد پاســخگوی تمــام نیازهــای كار ســاخت و مرمــت بناهــای 
ســنتی باشــد و در حــد تــوان خودشــان، بــه ایــن هــدف رســیده اند. كارگاه 
امــروز ایشــان، نــه تنهــا انــواع مختلــف ســاختارها و تزیینــات معمــاری 
ســنتی را شــامل می شــود؛ بلكــه در هــر گوشــه اش كارگاه كوچكــی اســت 
كــه بخشــی از ایــن هنرهــای از یــاد رفتــه را احیــا می كنــد. در ایــن کارگاه، 
بــه عنــوان مثــال، كارگاه آهنگــری در یــك اتــاق كوچــك برپاســت كــه كل 
نیازهــای آهنگــری كارگاه پــدرم را رفع ورجــوع می کنــد؛ یــا دیگــر ظرفیــت 
ایــن کارگاه، كارگاه چینی ســازی اســت، کــه آن بخــش هــم از اهمیــت 

باالیــی برخــوردار اســت و کمــک بســیاری بــه کار کــرده اســت.«

او در مــورد نمونــه ای از نــوآوری اســتاد عبــاس کاظم پــور در متــن هنــرِ 
امــروز معمــاری ســنتی بیــان داشــت: »یكــی از معضــالت همیشــگی 
هنــر کاشــی کاری از گذشــته، مســئله كاشــی كاری گنبدهــا بــود کــه در 
ــر بارش هــا و تغییــرات دمــا، پــس از مدتــی دچــار مشــکل می شــدند  اث
ــرای حــل  ــد. پــدرم ب ــا اجــرای مجــدد پیــدا می کردن ــه ترمیــم و ی و نیــاز ب
ــی  ــدگاری خیل ــد کــه باعــث مان ــن مســئله از راهــکاری اســتفاده کردن ای
بیشــتر کاشــی کاری گنبدهــا شــد. اســتاد عبــاس کاظم پــور، از فرمــول 
خاكِ چینــی بــرای پوشــش های ســنتی بــه جــای خــاك رس بهــره گرفتنــد. 
ایشــان جنــس جدیــدی را بــرای ایــن بناهــا بــه كاربردنــد كــه مانــدگاری 
بیشــتری دارد و ایــن ایــده بســیار خوبــی بــود كــه ایشــان وارد معمــاری 
ســنتی كردنــد و خودشــان هــم بــه خوبــی در بناهــا بــه انجــام رســاندند.«

حمیدرضــا کاظم پــور، بارهــا بــه همــِت بلنــدِ پــدر در مــدت زمــان فعالیــت 
ــت  و همیـّـت اســتاد عبــاس  ــاره جدّی ــی درب ــا مثال هنــری اشــاره کــرد و ب
کاظم پــور ســخنش را شــرح داد و ایــن چنیــن گفــت: »زمانــی بــه اســتاد 
از ســازمان عتبــات پیشــنهاد شــده بــود كــه ماكتــی را بــرای كاربندی هــا و 
مقرنس هــا بســازند تــا آنهــا در جلسۀ شــان مطــرح كننــد و در مناقصــه 
شــركت دهنــد. ایشــان گفتــه بودنــد كــه معمــاری مــن در حــد ماكــت 
ــه كیفیــت واقعــی بنایــی کــه اجــرا می کنــم،  ــوان ب نیســت و از آن نمی ت
رســید. مــن اگــر بخواهــم ماكتــی بــه ایــن منظــور بســازم، حتمــا نمونــه کار 
واقعــی اجــرا خواهــم کــرد. اســتاد عبــاس کاظم پــور، در عــرض كمتــر از 6 
مــاه، کاری کــه آنهــا می خواســتند را ســاختند كــه هنــوز در ســولۀ كارگاه، 

گوشــه ای از فضــا را از آن خــود كــرده اســت.«

فرزنــد اســتاد عبــاس کاظم پــور، کــه خود امروز در دانشــگاه های متعددی 
دانشــجویان  بهــرۀ  عــدم  مــورد  در  را  خــود  غبطــه  تدریــس می کنــد، 
ــان  ــه بی ــور این گون ــاس کاظم پ معمــاری از اســاتیدی همچــون اســتاد عب
داشــت: »اگــر آن زمانــی كــه ایشــان تــوان جســمی بیشــتری داشــتند، 
دانشــگاه بــرای منتقل كــردن تجربه هایشــان كُرســی ای در اختیارشــان 
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قــرار داده بــود، در حــال حاضــر شــاگردان بیشــتری بــه ایــن هنر، اشــتغال 
داشــتند و مــردان و زنــان بیشــتری ادامــه دهنــده ظرافت هــای معمــاری 
بــرای معمــاران ســنتی،  پــس، ای كاش در دانشــگاه ها  ایرانــی بودنــد. 

درس هایــی در نظــر گرفتــه شــود تــا ایــن معمــاری از بیــن نــرود. « 

او در مــورد ســیرتحول کاشــیِ معــرق گفــت: »کاشــی هــم ماننــد دیگــر 
اجــزاء معمــاری ایرانــی، تحــوالت زیــادی داشــته. در دوره هایــی فقــط 
بــه صــورت كاشــی های تك رنــگ بــوده كــه بــه مــرور تكــه تكــه كنــار هــم 
ســاخته می شــد و كاشــی مُعقلــی را تشــكیل مــی داد. بعــد هنرمنــدان 
مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه ایــن را از هندســه خــارج كننــد و دورانــی 
كننــد و اســلیمی و ختایــی بــر روی كاشــی بــه وجــود آمــد و در نهایــت بــه 

شــکل کاشــیِ معــرق اجــرا شــد.«

هنرمنــد معمــار و فرزنــد اســتاد عبــاس کاظم پــور دربــاره ارزیابــی کاشــیِ 
معــرق در هنــر امــروز پاســخ داد: »در حــال حاضــر، دســتگا ه های بــرش 
كاشــی)واترجت( بــرای مــا كاشــیِ معــرق می تراشــد؛ ولــی بعــد از ســال ها 
هنــوز نتوانســته كیفیــت خوبــی در قالــب كار تمــام عیــار كاشــیِ معــرق 
ــان كمــی  ــه كار می شــود، در ظــرف مــدت زم ــی ك ــه دهــد و در جاهای ارائ
ــد داشــته باشــد.« ــدگاری كاشــیِ معــرق را هرگــز نمی توان ــزد و مان می ری

او کــه دغدغــه بســیاری دربــاره معمــاری ســنتی دارد، دربــاره تعــداد 
هنرمندانــی کــه امــروز در زمینــه كاشــیِ معــرق فعالیــت می کننــد گفــت: 
ــد  ــی، طراحــی و اجــرای کاشــیِ معــرق فقــط توســط چن ــان کنون »در زم
ــر بســیار  ــن هن ــرای ای ــن تعــداد هنرمنــد ب ــواده انجــام می شــود و ای خان

کــم اســت.« 

حمیدرضــا کاظم پــور کــه از کودکــی در فضایــی متأثر از میراث گذشــتگان 
هنــرِ ایــران زیســته و خــود از امتیــاز درجــه یــك هنــری در رشــته مرمــت 
ابنیــه تاریخــی برخــوردار اســت، توجــه بــه میــراث فرهنگــی کشــور را 
بســیار بــا اهمیــت تلقــی می كنــد و لــزوم آن را از چنــد جهــت قابــل اعتنــا 
می دانــد. وی در ایــن بــاره گفــت: »امــروزه، كشــورهایی ماننــد امــارات 

در حــال ســاختن میــراث فرهنگــی بــرای خودشــان هســتند؛ ولــی مــا از 
ــن  ــا در بزرگ تری ــم. م ــی مراقبــت نمی كنی ــه خوب ــراث ارزشــمندمان ب می
نمایشــگاه هــزاره اكســپو 2000 در هانوفــر آلمــان در كنــار طــراح كار، 
خانــم اعتمــادی، و بــا حضــور اســتاد عبــاس کاظم پــور كار می كردیــم. 
در آنجــا هــر روز بــرای مــا یــك ســورپرایز ویــژه فرهنگــی داشــتند. بــه 
عنــوان مثــال یــك روز بلیــت بازدیــد از مــوزه متروپلیتــن را می دادنــد و روز 
دیگــر هدیــۀ فرهنگــی دیگــری. بــه ایــن صــورت هــم بــه هنرمنــد میهمــان 
انــرژی بیشــتری بــرای كار می دادنــد و هــم میــراث خودشــان را بــه رخ مــا 

می كشــیدند.«

ــرای  ــن دســت برنامه هــا ب ــه اهمیــت ای ــا توجــه ب ــور ب حمیدرضــا کاظم پ
معرفــی بیشــتر هنرهــای ســنتی ایرانــی، دربــاره فقــدان هنرمنــدان ســنتی 
در معمــاری عنــوان کــرد: »بــه جرئــت می توانــم بگویــم در حــال حاضــر 
خاك خــورده  هنرمنــدِ  ایرانــی،  ســنتی  معمــاری  شــاخه های  همــه  در 

مجــری و طــراح، پنجــاه نفــر هــم نداریــم.«

ــور وظیفــه اصلــی سیاســت گذاران  پســر هنرمنــد اســتاد عبــاس کاظم پ
ــی  ــل برنامه هــا را تشــویق و ایجــاد فضاهای ــن قبی و نهادهــای مجــری ای
ــا چنیــن ویژگی هایــی قلمــداد كــرد  ــرای رشــد و بالندگــی هنرمندانــی ب ب
ــا بیــان ایــن جمــالت ســخنان خــود را پایــان داد: »ســرمایه های ایــن  و ب
كشــور، کســانی مثــل مرحــوم اســتاد حســین لــرزاده، زنده یــاد علی اصغــر 
شــعرباف و اســتاد عبــاس کاظم پــور هســتند كــه خدمــات زیــادی بــه 
و  نكنیــم  درســتی  ســرمایه گذاری  اگــر  كرده انــد.  عرضــه  ایرانــی  هنــر 
سیاســت گذاری مناســبی نداشــته باشــیم كه ســودآور باشــد و ســروهای 

باصالبــت دیگــری را بــه ارمغــان بیــاورد، متضــرر خواهیــم شــد.«

همــراه رامیــن و حمیدرضــا كاظم پــور، دو فرزنــد دیگــر اســتاد عبــاس 
كاظم پــور، مهــران و راحلــه، قــدم در مســیر پرافتخــار آبــاء و اجــدادی 
گذاشــته اند و در فضــای امــروز هنــر كاشــی كاری و معمــاری ایرانــی، از 
میــراث بــزرگ و نــامِ بلنــدآوازۀ خانــدان كاظم پــور صیانــت و نگهبانــی 

می كننــد كــه عمرشــان زیــر ســایۀ پــدر درازبــاد و هنرشــان مســتدام.
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کاشی معّرق به روایت استاد عباس کاظم پور

راحله كاظم پور فرد

بهمن سلطان احمدی
در ایــن نوشــتار ضمــن شناســائی، طبقه بنــدی و تحلیــل 

اطالعــات، ســبک ها و ویژگی هــای آثــار هنــر کاشــی در تاریــخ 
هنــر و معمــاری ایــران بررســی شــده و  بــه  هنــر کاشــی معــرق در خانــدان 

کاظم پــور براســاس حافظــۀ شــفاهی اســتاد عباس کاظم پــور و اســناد تاریخــی پرداختــه 
شــده اســت. همچنیــن ســوابق هنــری چنــد نســل از ایــن خانــواده، جهــت حفــظ و انتقــال آن بــه 

نســل های بعــدی ثبــت شــده اســت. لــزوم ایــن نوشــتار، توجــه بــه ســابقۀ تاریخــی بخشــی از هنــر و فرهنــگ 
ایــران )کاشــی معــرق( و چگونگــی گســترش مجــدد آن در دوران معاصــر و عصــر پهلــوی اســت کــه تــا کنــون بــه 
صــورت دقیــق بــه آن پرداختــه نشــده و بیــم آن مــی رود کــه از وضعیــت ایــن هنــر و خالقانشــان در آن دوره چیــزی 

در اذهــان باقــی نمانــد.

روایــت کاشــی و ســاخت آن در ایــران بــه دوره ایالمــی )حــدود 1500 ق. م( بازمی گــردد. هنــر کاشــی بــا تنــوع 
در رنــگ و نقــش و خلــق آن بــه دســت اســتادکاران را می تــوان هماننــد رشــتۀ بــه هــم پیوســته بــه تصویــر 
ــران زینــت بخــش بناهاســت،  ــان هنــری کــه در طــول تاریــخ معمــاری ای ــرای ترســیم ایــن جری کشــید. ب

می بایســت بــه ســراغ افــرادی کــه ایــن هنــر را نســل بــه نســل آموخته انــد و در حــال حاضــر روایت گــر آن 
هســتند، رفــت. در ایــن نوشــتار بــه ســراغ خانــواده ای از هنــر کاشــی رفته ایــم کــه بخشــی از تاریــخ هنــر کاشــی 

چندیــن هزارســاله ایــران هســتند. خانــواده کاشــی تراش و کاظم پــور یکــی از مهم تریــن نســل های کاشــی کاران از 
دوره صفویــه تــا بــه امــروز بــوده و هســتند. 

هنــر کاشــی در دورۀ ساســانی در تزییــن کاخ هــای پادشــاهان بســیار مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. بــا ورود اســالم در چنــد 
قــرن ابتدایــی، بــه دلیــل جنگ هــای متعــدد و نبــود ثبــات کافــی، برخــی از هنرهــا بــه فراموشــی ســپرده شــد و برخــی دیگــر 

بــه اوج اعتــالی خــود رســید. لبــاس معمــاری تــا دوره ســلجوقی آجــر اســت. در آرایــۀ بناهــا از آجــر بــه شــکل آجرتــراش یــا گــچ 
اســتفاده می شــده اســت. از ایــن نمونــه می تــوان بــه مســجد جامــع نائیــن، مســجد جامــع اصفهــان، ربــاط شــرف، برج هــای 

خرقــان، مناره هــای مختلــف دوره ســلجوقی و... اشــاره کــرد. پیــش از حملــه مغــول بــه ایــران و آغــاز ویرانی هــای آنــان، آجرهــای 
ــران حاکــم شــدند فعالیت هــای  ــر ای ــان ب ــه ایلخان ــی ک ــف در کتیبه هــا و نقــوش هندســی وارد شــد. زمان ــه شــکل ظری لعــاب دار ب

ــار آمــده صــورت پذیرفــت. یکــی از ویژگی  هــای بناهــای ســاخته شــده در ایــن دوره،  ــه ب ــرای جبــران خرابی هــای ب ــی ب ــی فراوان عمران
بهره گیــری از آجرهــای لعابــدار به خصــوص کاشــی معقلــی و ترکیــب آن بــا آجــر اســت. ایــن شــیوه بــه شــکل نقــوش هندســی گــره 

و کتیبه   هــای کوفــی بنایــی نمایــان شــده  اســت.

حملــه تیمــور بــه ایــران و پــس از آن حکمرانــی فرزنــدان و نــوادگان هنــر دوســت او را می تــوان ســرآغاز شــکوفایی هنــر در تمامــی 
عرصه هــا دانســت. کاشــی و کاشــی کاری نیــز مســتثنی از ایــن رونــد رو بــه رشــد نبــود. لبــاس بــر انــدام بناهــای دوره تیمــوری 
تمامــا کاشــی و آن هــم بــه شــکل کاشــی معــرق  و در حــد اعــالی آن بــود. از نمونه هــای کــم نظیــر آن می تــوان مســجد 
گوهرشــاد مشــهد، مدرســه الــغ بیــگ ســمرقند، مدرســه غیاثیــه خرگــرد را نــام بــرد. ایــن رونــد اوج گیــری هنــر کاشــی معــرق، 
در بنــای مســجد کبــود تبریــز در دوره قراقويونلــو بــه کمــال خــود رســید. بــی دلیــل نیســت کــه مســجد کبــود تبریــز را فیــروزه 

ــد.  اســالم نامیده ان

در دورۀ صفــوی، کــه بــه عنــوان اولیــن حکومــت مقتــدر پــس از اســالم بــر ایــران شــناخته می شــود، بــرای ایجــاد اقتــدار 
سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و هنــری و همچنیــن رقابــت بــا کشــور های همســایه، ظهــور جریان هــای هنــری در ایــران 

شــکل گرفــت. هنــر کاشــی نیــز در خدمــت ایــن تفکــر اقتدارگرایانــه قــرار گرفــت و بــه خلــق آثــاری چــون مســجد شــیخ 
لطــف هللا، مســجد جامــع عباســی در میــدان نقــش جهــان اقــدام شــد. همچنیــن مدرســه شــاه ســلطان حســین، 
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آرامــگاه شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی و صدهــا بنــای دیگــر 
ــا پوشــش کاشــی معــرق اجــرا  ــران ب در تمــام شــهرهای ای
شــد. و امــا در دورۀ قاجــار کاشــی معــرق بســیار انــدک 
کاربــرد دارد تــا حــدی کــه طرح هــای اســلیمی و ختایــی 
جــای خــود را بــه طرح هــای هندســی می دهنــد. در ایــن 
دوره ســبک کاشــی معــرق را می تــوان بــه شــکل گــره در 
مســاجد، مــدارس، خانه هــا، دروازه هــای تهــران و شــهرهای 
ــه طــور کلــی دوره قاجــار، دوره افــول هنــر کاشــی  دیگــر مشــاهده کــرد. ب
معــرق محســوب می شــود. تکنیــک کاشــی معــرق بــا آن ظرافــت و زیبایــی، بســیار 
ســاده می شــود. در ایــن دوره بیشــتر هنرمنــدان کاشــی کار بــه آجرتراشــی و اجــرای کاشــی معــرق 
ــه  ــی ب ــا آن پیچیدگــی خطــوط منحنــی اســلیمی و ختای ــه صــورت گــره مشــغول می شــوند و کاشــی معــرق ب ب

فراموشــی ســپرده می شــود.

بــا انقــالب مشــروطه در ایــران شــاهد تغییــرات بنیــادی در عرصه هــای اجتماعــی، سیاســی و بــه دنبــال آن 
فرهنگــی هســتیم. یکــی از نــکات ایــن تحــوالت توجــه بــه آثــار معمــاری ایــران باســتان و ایــران دوران اســالمی 
اســت. هنــر ایــران در ایــن دوره وارد مرحلــه جدیــدی می شــود. بــه طــور کلــی ســند دقیقــی مبنــی بــر 
گســترش فراگیــر کاشــی  کاری معــرق خصوصــاً بــه ســبک صفــوی تــا اواخــر دوره قاجــار وجــود نــدارد 
و احتمــاال تــا اوایــل دوره پهلــوی، هنرکاشــی معــرق خصوصــاً بــا طرح هایــی بــه جــز گــره و 
تکنیــک معقلــی، نــه تنهــا ســبک مســتقلی بــه نــام قاجاریــه پدیــد نیــاورده؛ بلکــه ایــن ســبک 

کار بــه افــول و فراموشــی گراییــده اســت.

دوره پهلــوی اول شــروع تجدیــد حیــات هنرکاشــی معــرق اســت.  از آغــاز دوره اول پهلــوی از 
ســال 1302خورشــیدی تحــوالت جدیــدی در زمینه هــای گوناگــون پدیــد آمــد. در ایــن دوره در میــان 
تأســیس اداره هایــی چــون اداره باستان شناســی و مراکــز نگهــداری آثــار تاریخــی همچــون مــوزه ایــران 
ــی عظیــم در  ــوی دورۀ تحول ــرار گرفــت. عصــر پهل باســتان؛ فــن و هنــر کاشی ســازی نیــز مــورد توجــه ق
توجــه بــه آثــار تاریخــی بــه ویــژه بناهــای اصفهــان اســت. بــه دســتور رضــا خــان اقدامــات ســریع دربــارۀ 
تعمیــر، ترمیــم، مراقبــت و محافظــت از آثــار تاریخــی کــه بســیاری از آنهــا راه بــه زوال و نیســتی می ســپرد، 
بــه عمــل آمــد. اســتادان چیره دســت معمــار و کاشــی کار بــا کســب تعلیمــات فنــی از اداره کل باستان شناســی 
کــه موسســه ای نوبنیــاد بــود؛ دســت بــه کار ســاختن و پرداختــن ویرانه هــای آثــار تاریخــی زدنــد و نگارســتان اصفهــان دورۀ نشــاط و جوانــی خــود را 

از ســرگرفت.

در دوره پهلــوی عواملــی همچــون بازســازی و حفــظ بناهــای تاریخــی بــه ویــژه آثــار دورۀ صفویــه، توجــه غربی هــا بــه هنــر ایــران و بــه دنبــال آن خــروج 
آثارقدیمــی و ســفارش کپــی از آثــار دوره صفویــه، توجــه رضاشــاه بــه آثــار صفــوی اصفهــان و عالقــه بــه همانندســازی آنهــا و تاســیس مدرســه هنرهــای 

زیبــا موجبــات رونــق گرفتــن هنــر کاشــی معــرق بعــد از دورۀ صفویــه را فراهــم ســاخت.

طبــق روایت هــا و اســناد موجــود، تجدیــد حیــات هنــر کاشــی معــرق در دوران حکومــت پهلــوی، توســط گروهــی از اســتادکاران کاشــی اصفهــان، بــه 
سرپرســتی اســتاد حســین کاشــی تراش اصفهانــی، فرزنــد اســتاد عبدالرحیــم کاشــی تراش کــه از مرمتگــران و کاشــی کاران اصفهــان اواخــر قاجــار 
بودنــد شــکل گرفــت. ایــن مســیر بــه همــت اســتاد حســین و برادرانــش اســتادان محســن، اســتاد فتــح هللا و اســتاد حســن کاشــی تراش و بــه همــت 
اســتادان ابراهیــم و اســماعیل کاظم پــور، اســتاد محمدعلــی کاشــی تراش بــه اوج خــود رســید. ایــن اســتادان در مرمــت و واکاوی بناهــای بــه یــادگار 
مانــده از دوره صفــوی در مواجــه بــا کاغذهــای نمــره شــده در میــان دو پوســته گنبــد مدرســه چهاربــاغ اصفهــان و نیــز در جســتجو کاشــی های تخریب 
شــده مســجد شــاه بــه روش هــای کاشــی معــرق بــا اســلوب صفــوی آگاهــی پیــدا کردنــد. آنهــا بــا یافته هــای خــود توانســتند تکنیــک فرامــوش شــده 

کاشــی معــرق بــه شــیوۀ صفــوی را مجــدداً احیــا کننــد.

ســاخت کاشــی معــرق شــامل فرآینــدی همچــون تــدارک و آماده ســازی مــواد اولیــه، شــکل دهی، پخــت کاشــی، ســاخت لعــاب و پخــت مجــدد، 
ترســیم و طراحــی نقشــه تــا تــراش، چیــدن، دوغاب ریــزی و نصــب کاشــی اســت. ایــن کار، همــواره در فرآینــدی چنــد مرحلــه ای و اغلــب توســط افــراد 
مختلــف شــکل می گیــرد. ایــن گــروه کاشــی کار اصفهانــی در ابتــدا حــدود 20 نفــر از افــراد ماهــر بودند،كــه اغلــب بــه سرپرســتی اســتاد حســین در 
بناهــای بــا ارزش مشــغول فعالیــت می شــدند. در بیشــتر فعالیت هــای مرمتــی، اســتادان فتــح هللا، حســن، محســن، ابراهیــم و اســماعیل کاظم پــور 
و محمدعلــی، اصغــر و کریــم کاشــی تراش، فرزنــدان اســتاد فتــح هللا کاشــی تراش و مصطفــی طباطبایــی و اکبــر، اصغــر، علــی، نصــرهللا پنجه پــور، 
رحیــم و رضــا پورفــرد، و نیــز اســتادان توانایــی چــون علــی مختــاری )معــروف بــه علــی آجــری( و مرتضــی فرغانــی کــه مهــارت بســیاری در رســم گــره و 
آجرتراشــی داشــتند، و همچنیــن آقایــان مصــدق  بــه سرپرســتی حــاج احمــد مصــدق، آقایــان مقضی هــا و افــرادی دیگــر از هنرمنــدان آن زمــان بــه 

سرپرســتی استادحســین کاشــی تراش بــه صــورت گروهــی بــه کار مشــغول می شــدند. 

ــا ســال های  ــه ســاخت کاشــی های مجموعه هــای متعــدد پرداختنــد. آنهــا فعالیت هــای خــود را ت ــد و ب ــا ارزشــی را مرمــت کردن ــن گــروه بناهــای ب ای
حــدود 1322 خورشــیدی در اصفهــان در بناهــای چــون مدرســه چهاربــاغ و مســجدجامع عباســی ادامــه دادنــد تــا اینکــه بــه تهــران مهاجــرت کردنــد. 
در آن دوران در تهــران اســتاد کاران کاشــی کار اصفهانــی وجــود نداشــتند و کاشــی کاری عمومــاً بــه شــکل گــره بــود. ایــن گــروه اولیــن کار خــود را در 
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مســجد حــاج حســن واقــع در میــدان شــاپور )وحــدت اســالمی( اجــرا 
کردنــد. بــا آغــاز جریــان مدرنیتــه در ایــران در دورۀ پهلــوی، نیــاز بــه 
ســاخت بناهایــی بــا کاربری هــای مــدرن همچــون دادگســتری، 
بانک هــا، وزارت خانه هــا و ... احســاس شــد. برخــی از 
معمــاران  از  طرحــی  براســاس  ســاختمان ها  ایــن 
مــدرن  ســبک  براســاس  اروپایــی  و  ایرانــی 
طراحــی شــده بــود. در ایــن بناهــا از الگوهــای 
المان هــای  ماننــد  باســتان،  ایــران  معمــاری 
تخــت جمشــید، و همچنیــن کاشــی کاری، بــه 
شــد.  اســتفاده  ایــران،  تاریخــی  هویــت  عنــوان 
بدیــن ترتیــب کاشــی کاری برخــی از نماهــا بــه ایــن 
گــروه محــول شــد. از ایــن مــوارد می تــوان بــه ســاختمان 
بانــک ملــی بــازار تهــران، اصفهــان، گــرگان، تبریــز، اهــواز 
و برخــی دیگــر از شــهرها، ســفارتخانه ایــران در واشــنگتن، 
کاخ مرمــر تهــران، وزارت امــور خارجــه، وزارت امــور دارایــی، کاخ نیــاوران، 
آرامــگاه خیــام و آرامــگاه کمال الملــک در نیشــابور، کتابخانــه دانشــگاه 
تهــران و برخــی از مســاجد اشــاره کــرد. ایــن گــروه همچنیــن بــه صــورت 
پراکنــده، مرمــت و بازســازی کاشــی های برخــی از آثــار تاریخــی را از 
طــرف اداره باستان شناســی برعهــده داشــتند. از ایــن جملــه می تــوان 
از کاشــی های کاخ گلســتان تهــران، بقعــه شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی 
و آرامــگاه شــیخ جبرئیــل اردبیــل نــام بــرد. در میــان کار هــای اجــرا شــده 
و مرمتــی برخــی آثــار نیــز بــه ســفارش افــراد از روی کاشــی کاری دورۀ 
صفویــه کپی بــرداری شــد. مجموعــه شــانگیریال در هاوایــی امریــکا و 
تعــدادی از آثــار ایــن گــروه کــه بــه ســفارش خانــم دوریــس دیــوک در ایــن 

بنــا صــورت پذیرفــت، از ایــن مــوارد اســت.

افــراد گــروه  بــه مرورزمــان هــر یــک اســتادکارانی ماهــر شــده و بــه صــورت 
فــردی آثــار ارزشــمندی را خلــق کردنــد و شــاگردان بســیار پــرورش دادنــد. 
اســتادان ابراهیــم و اســماعیل کاظم پــور نیــز ایــن مســیر را ادامــه دادنــد 

و هنــر خانوادگــی را بــه فرزندانشــان منتقــل کردنــد.

عبــاس کاظم پــور فرزنــد ارشــد اســتاد ابراهیــم کاظم پــور از هنرمنــدان 
بازمانــده ایــن خانــواده کاشــی گر اســت. وی در ســال 1323 خورشــیدی 
در اصفهــان متولــد شــد. ایشــان نقــش بســزایی در توســعه و تــداوم هنــر 

کاشــی و معمــاری در ایــن خانــواده و در جامعــه هنــری داشــته.

در  خورشــیدی   1347 تــا   1344 ســال های  حــدود  کاظم پــور  عبــاس   
مســجد امــام  حســین )ع( تهــران، در محضــر بزرگانــی چــون اســتاد 
حســین لــرزاده، اســتاد علــی مختــاری، معــروف بــه علــی آجــری، و اســتاد 
محمــد معمــار کاشــانی، معــروف بــه حــاج محمــد کاشــی، کســب تجربــه 
نمــود. وی در دوران جوانــی کارهایــی چــون منــزل حــاج حســین خــداد 
ــور  ــول را در کارنامــۀ خــود دارد. عبــاس کاظم پ ــا دزف و امامــزاده ســبز قب
در طــول ایــن ســال ها در بیشــتر رشــته های وابســته بــه معمــاری ســنتی 
اســتاد  پدربزرگــش،  دانســته های  وارث  حــق،  بــه  وی  کــرد.  فعالیــت 
حســین کاشــی تراش، و پــدرش، اســتاد ابراهیــم، اســت. او عــالوه بــر 
طراحــی نقــوش، کاشــیکاری، مقرنــس، کاربنــدی، کاسه ســازی، یــزدی و 
ــز تبحــر دارد و  ــه گره ســازی نی رســمی بندی در هنرهــای دســتی از جمل
مجموعــه ای غنــی از آثــار ارزشــمند را گــردآوری و نگهــداری می کنــد. 
وی بــه کمــک فرزنــدان خویــش آثــاری چــون مصلــی ورامیــن، ســاختمان 
میــراث فرهنگــی اردبیــل، مصلــی اردبیــل، مســجد جمعــه شــاماخی، 
آرامــگاه بی بــی هیبــت باکــو و حــرم امامــان شــیعه در عــراق را اجــرا کــرده 

اســت.

او بــا انگیــزه ای کــه در فرزنــدان خــود ایجــاد کــرده آنهــا را بــه فعالیــت 
در ایــن راه تشــویق نمــوده. در حــال حاضــر عبــاس کاظــم پــور بــه همــراه 
فرزندانــش بــا برپایــی کارگاهــی بــرآن شــده تــا بــا معرفــی و آمــوزش ایــن 
هنــر بــه نســل جدیــد در جهــت تــداوم آن بکوشــد و مجموعــه ای غنــی از 
هنــر پدرانــش را همچنــان زنــده نگــه دارد و آنچــه در لــوح ســینه محفــوظ 
فعالیت هــای  از  دهــد.  قــرار  عالقه منــدان  اختیــار  در  اســت  داشــته 
کارگاه اســتاد عبــاس کاظم پــور می تــوان بــه اجــرای تزیینــات وابســته بــه 
معمــاری، معرفــی و آمــوزش آن بــه عالقه منــدان و هنرمنــدان داخلــی و 
خارجــی، تدریــس شــیوه های معمــاری ســنتی و برنامه هــای بازدیــد از 
کارگاه بــرای انجمن هــا، گروه هــای هنــری و موسســات مختلــف اشــاره 

کــرد.

امیــد اســت در آینــده ای نزدیــک، لــزوم بــه کارگیــری مجــدد تزیینــات 
وابســته بــه معمــاری خصوصــاً کاشــی کاری در طراحــی بناهــا بــه عنــوان 
ــی قــرار گیــرد و  یــک اصــل در پیــروی از اصــول آرایه هــای معمــاری ایران
جامعــه معمــار، تــوان اســتفاده از آن را بــا ارایــه طرح هــای نویــن در آثــار 
ــرای تــداوم  ــا حمایــت نهادهــای دولتــی، زمینــه ب ــاز یابنــد؛ و ب خویــش ب

حیــات فنــون ایــن هنــر فراهــم گــردد.
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کاشی معّرق

نفیسه  سادات موسوی

آنچــه كــه بــه عنــوان كاشــی و بــه ویــژه كاشــی معــرق می شناســیم قدمــت و 
پیشــینه ای دیریــن در تاریــخ هنــر ایــران دارد. آغــاز آن را شــاید بتــوان در معمــاری ایالمــی 

و معبــد چغازنبیــل دانســت. بعدتــر  نمونه هایــی در عــراق و پــس از آن، بــه شــكل آجــر لعابــدار در 
پایتخت هــای هخامنشــی چــون شــوش ظهــور کــرده اســت و ســپس صورتــی دیگــر از چینــش كاشــی ها 

بــه شــیوه و نــام موزاییــك كاری در دوره ساســانی دیــده شــده اســت و نمونه هــای آن برجاســت. آنچــه امــروزه بــه نــام 
كاشــی )شــاید محصولــی ســاخته شــهر كاشــان( شــناخته می شــود و حاصــل به كارگیــری اكســیدهای فلــزی و ســیلیس بــر 

روی خشــت های رســی و گاه كائولنــی اســت و مــواردی نزدیــك بــه ایــن تركیبــات، بــه روشــنی مشــخص نیســت در گذشــته دور چــه 
نــام داشــته اســت. ایــن عنصــر تزیینــی پــس از ظهــور اســالم و بــا شــكل گیری هنــر اســالمی بــه شــكل های مختلــف چــون تركیــب بــا عناصــر 

ــا  دیگــر و در ابعــاد مختلــف در بســیاری از بخش هــای ســرزمین های اســالمی بــه كار گرفتــه شــده اســت. گاه بــه صــورت قطعــات بزرگ تــر و ب
رنگ هــای درخشــان )مســجد قیــروان، تونــس( و یــا در قطعــات كوچك تــر و گاهــی تك رنــگ در تركیــب بــا آجــر )آرامــگاه بایزیــد بســطامی(، دیــده 

شــده اســت.

در ایــن ســیر، كاشــی هویــت مســتقل یافــت. حضــور آجــر در كنــار كاشــی بســیار كم رنــگ شــد. تنــوع طرح هــا و رنگ هــا و ظرافــت آثــار نشــان از 
پیشــرفت كاشی ســازان و كاشــی كاران در تولیدكاشــی و علــوم و دانش هــای شــیمیایی و همچنیــن در مهارت هــای اجرایــی داشــت. 

حضــور كاشــی و جلوه گــری آن، آنچنــان پررنــگ و گســترده اســت كــه امــكان نادیــدن آن كــه نــه، خــوب نادیدنــش در میــراث هنــر ایــران اســالمی 
ممكــن نیســت. خاطــره كاشــی از پررنگ تریــن و عمیق تریــن خاطــرات ثبــت شــده در حافظــه میــراث ناملمــوس ایرانیــان اســت.

بناهایــی چــون مســجد گوهرشــاد مشــهد، مســجد كبــود تبریــز، مســاجد شــیخ لطــف هللا، جامــع و جامــع عباســی در اصفهــان، میــدان 
ریگســتان ســمرقند و مجموعــه شــاه زنــده، مــزار شــیخ احمــد جــام، مجموعــه گنجعلی خــان كرمــان، مســجد وكیــل و نصیرالملــك شــیراز، كاخ 
گلســتان تهــران، دروازۀ تهــران قزویــن و بســیاری از بناهــای دیگــر، همــه و همــه بــا خاطــره رنــگ و نقــش كاشی هایشــان بــرای مــا متمایــز و بــه 

یادماندنــی شــده اند.

ــه كاشــی معــرق عــالوه  ــا تفــاوت آنجاســت ك ــه اســت؛ ام ــه و خالقان ــی هنرمندان كاشــی چــه معــرق چــه هفت رنگ)خشــتی(، حاصــل فعالیت
برهنرمنــدی در طــرح و نقــش  و رنــگ، زبردســتی در اجــرا و ایجــاد قطعــات كوچــك را نیــز نیازمنــد اســت و وجــوه هنرمندانــه آن در اجــرا بــه 
ارزش و نفاســت اثــر می افزایــد و صــد البتــه كــه ســبب صــرف زمــان بیشــتر و دشــواری افزون تــر در خلــق اثــر می شــود. در صورتــی کــه كاشــی 
هفت رنــگ ســریع تر ســاخته و نصــب می شــود و حاصــل دوران رشــد و گســترش بناهــای ســلطنتی و بــزرگ اســت. در کاشــی هفت رنــگ اوج 

هنرمنــدی اســتادكار  و ارزش اثــر در قــدرت طراحــی و همنشــینی رنگ هــا و انتخــاب ابعــاد مناســب بــرای كاشــی اســت.

اســتاد معــرق كار پــس از انتخــاب طــرح مناســب و انتخــاب كاشــی هایی بــا رنگ هــای متناســب بــا نقــوش، نقش هــا را مشــخص و نشــان دار و 
ســپس آنهــا را قطعه قطعــه  و جــدا می کنــد. پــس از آن طــرح بــر روی كاشــی ها بــه نســبت فضاهــا و فاصلــه مناســب و مــورد نیــاز چســبانده 
می شــود. در مرحلــه بعــد بــا اســتفاده از ابزارهــای كاشی تراشــی و به طورعمــده تیشــه تیغــه فــوالدی و بــا اجــرای ضرباهنگ هــای منظــم، ریتــم دار 
و آهنگیــن، مراحــل ایجــاد قطعــات انجام می گیــرد. ابتــدا مرحلــه كاشــی شكســتن و جــدا كــردن قطعــات كاشــی های نقــش چســبانده اســت. 
ــه دار كــردن قطعــات و احتمــاال ســوهان كاری اســت. در نهایــت  ــردن و زاوی ــه گل ب ــب زدن و پــس از آن مرحل ــی و ل ــه لعــاب پران ســپس مرحل
قطعه هــای تراشــیده شــده از كاشــی، برعكــس در كنــار هــم جــای می گیرنــد و كار بــه صــورت كامــل چیــده می شــود. در صــورت نیــاز کاشــی ها بــه 
ســطوح متعــدد، پارچــه می شــود و در هــر راه پارچــه بــا دوغابــی كــه بــر پشــت قطعــات ریختــه می شــود بــه هــم متصــل می شــوند. پــس از آن در 

جــای از پیــش تعییــن شــده در بنــا بــا روش هــای خاصــی نصــب می شــود و مراحــل تكمیلــی آن انجــام می گیــرد.

اســتادكاران هنــر ایرانــی، از سلســله رازیگراننــد. نقش هایشــان آشــكار اســت و مانــدگار و رازهایشــان دیریــاب و دلنشــان؛ همچــون نام هایشــان.  
درخــت ایــن سلســله دیرپایــد و بگســترد كــه میــوه اش فرهنــگ و هنــر ایرانــی اســت و مــذاق جان هــا را شــیرین می ســازد.

نام و یاد این عزیزان به نیكی بلند باد.
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گزارش آیین نكوداشت استاد عباس كاظم پور 

هنر تیشه داری گنجینه ای از یاد رفته از نیاكانمان 

آییــن نكوداشــت اســتاد عبــاس كاظم پــور، یکــی از احیاگــران ســبك كاشــیِ معــرق اصفهــان، روز دوشــنبه، 7 اســفند 1396، در فرهنگســتان هنــر 
برگــزار شــد.

آییــن نکوداشــت یــک عمــر فعالیــت اســتاد عبــاس كاظم پــور و تقدیــر از فعالیت هــای هنــری خاندان هــای كاظم پــور و كاشــی تراش بــه همــت معاونــت 
پژوهشــی فرهنگســتان هنــر صــورت گرفت.

در ایــن مراســم، كیــوان رحیمــی، دبیــر فرهنگســتان هنــر، و همچنیــن صاحب نظرانــی چــون مرتضــی مطیفی فــرد، اســتادكار معمــاری ســنتی و احیاگــر 
ســبك ایلخانــی در گچ بــری، غالمحســین معماریــان، اســتاد دانشــگاه علــم و صنعــت، حمیــد عجمــی، اســتاد خوشنویســی، مهــدی مكی نــژاد، عضــو 

هیئــت علمــی فرهنگســتان هنــر، و بهــزاد اژدری، رئیــس انجمــن هنرمنــدان ســفال و ســرامیك، بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد.

كیــوان رحیمــی ادامــه داد: »اســتاد عبــاس كاظم پــور، اســتادكار برجســته 
كاشــی كاری و معمــاری ســنتی اصفهــان، از جملــه هنرمندانــی اســت 
كــه فرهنگســتان هنــر، تشــكر از ایشــان را وظیفــه خــود دانســت. ایــن 
هنرمنــد ارزشــمند، از عنفــوان جوانــی در طراحــی، ســاخت و مرمــت 
كاخ  ماننــد  ایرانــی،  معمــاری  زیبــای  بناهــای  از  بســیاری  كاشــی كاری 
گلســتان، كاخ نیــاوران، مســجد امــام حســین )ع( شــركت داشــته اســت. 
ــا بــه امــروز در طراحــی و اجــرای بســیاری از بناهــا و اماكــن مقــدس  او ت
ماننــد کاشــی معــرق کتیبــه داخــل حــرم مطهر حضــرت امام حســین)ع(، 

آثــار مانــدگاری آفریــده اســت.«

و  كاشــی تراش  خاندان هــای  تأثیــر  مــورد  در  هنــر  فرهنگســتان  دبیــر 
ایرانــی گفــت: »از ســده  های گذشــته  كاظم پــور  در معمــاری ســنتی 
ارزشمندشــان  آثــار  و  كاظم پــور  و  كاشــی تراش  خاندان هــای  حضــور 
در بســیاری بناهــا ماننــد زیارت گاه هــا و آرامگاه هــا، مســاجد، تكایــا، 
حســینیه ها، كاخ هــا و عمارت هــا، مجموعه هــای اقامتــی، دانشــگاه ها، 
ــده  ــد وزارتخانه هــا و بانك هــا دی ــی مانن ــی بناهــای دولت مــدارس و حت
می شــود، بــه طــوری كــه در تمــام آثــار شــاخص، هنــر دســت هنرمنــدان 

ــدان آشــكار اســت.« ــن خان ای

تجدیــد  موجــود،  اســناد  و  روایت هــا  طبــق  »بــر  داشــت:  بیــان  او 
حیــات هنــر کاشــی معــرق در دوران حکومــت پهلــوی، توســط گروهــی 
حســین  اســتاد  سرپرســتی  بــه  اصفهــان،  کاشــی  اســتادکاران  از 
کاشــی تراش اصفهانــی، فرزنــد اســتاد عبدالرحیــم کاشــی تراش، کــه 
ــد،  ــران و کاشــی کاران اصفهــان در اواخــر دوره  قاجــار بودن از مرمت گ
شــکل گرفــت و ایــن مســیر ادامــه یافــت تــا بــه امــروز كــه این میــراث، در 
دســتان توانــای اســتاد عبــاس كاظم پــور بــه بســیاری از بناهــای دیگــر مــا 
بخشــیده شــد.این پیشــینه فرهنگســتان هنــر را بــر آن داشــت تــا بــه 
منظــور صیانــت و پاسداشــت هنــر ایران زمیــن، ایــن بــار از فعالیت هــای 
مانــدگار اســتاد عبــاس كاظم پــور در حــوزه معمــاری ســنتی، تقدیــر بــه 

عمــل آورد.«

هنرهــای ســنتی ایــران ، ماننــد گنجــی اســت كــه از پیشــینیانمان بــه یادگار 
گرفته ایــم

ابتــدا، دبیــر فرهنگســتان هنــر، ضمــن خــوش آمدگویــی بــه حضــار، 
مســرت خــود را از برگــزاری ایــن مراســم بــه عنــوان عضــوی از مجموعــه 
كــه  خرســندم  »بســیار  داشــت:  ابــراز  اینگونــه  هنــر،  فرهنگســتان 
فرهنگســتان هنــر ایــن افتخــار را دارد كــه در خدمــت اســاتید هنرهــای 
ســنتی باشــد. هنرهــای ســنتی ایران زمیــن، ماننــد گنجــی اســت كــه 
از پیشــینیانمان بــه یــادگار گرفته ایــم. مــا وظیفــه داریــم در حفــظ و 
نگهــداری از ایــن میــراث ارزشــمند، كــه شناســنامه هنــری ســرزمین 
ــن  ــزرگان ای ــه منظــور امتــداد راه ب مــادری اســت، بکوشــیم. همچنیــن ب
حوزه هــا و توجــه بیشــتر جوانــان و دانشــجویان بــه هنرهــای ســنتی و 
بومــی، در معرفــی ایــن مقوله هــا و قدردانــی از هنرمنــدان پیش كســوت 

در ایــن زمینه هــا تــالش کنیــم.«
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استاد عباس كاظم پور، چكیده هنر است نه چسبیده به هنر

ســنتی،  گچ بــری  حــوزه  اســتادكار  مطیفی فــرد،  مرتضــی  او،  از  پــس 
ــه امــروز  ــی خوشــبختم ك ــون رفــت و اظهــار داشــت: »خیل پشــت تریب
در جلســه ای شــركت كــرده ام كــه بــه منظــور پاسداشــت حــاج عبــاس 
كاظم پــور برگــزار شــده اســت. در حقیقــت می توانــم بگویــم كــه ایشــان 
هنرمنــد واقعــی بســیار ارزنــده ای اســت كــه از كودكــی پــا بــه عرصــه هنــر 

گذاشــته. او در هنــر، چكیــده كار اســت و نــه چســبیده بــه كار.« 

احیاگــر ســبك ایلخانــی در گچ بــری ادامــه داد: »یكــی از چیزهایــی كــه 
باعــث می شــود مــن همیشــه از ایشــان یــاد كنــم، كارهــای ایشــان در 
ــا آیــات قرآنــی، اســلیمی و گل و بــرگ  عتبــات اســت. كاشــی هایی كــه ب
زیبــا هســتند. اســتاد عبــاس كاظم پــور از پدرانــش تیشــه داری آموختــه  
و بــه كاشــی ها جــان داده اســت. ایشــان ســخاوتمندانه هنــر خــود را 
بــه كســانی كــه عالقه منــد بودنــد، انتقــال داده. وقتــی هنرمنــد، عاشــق 
هنــرش باشــد، هیــچ چیــز از جملــه پــول، وقــت و مــكان، برایــش معنــی 

ــه كارش او را بــه ســمت آن ســوق می دهــد.« نــدارد و تنهــا عشــق ب

بزرگانی مانند استاد عباس كاظم پور، گسست ها را پر كردند

و  معمــاری  دانشــكده  اســتاد  معماریــان،  غالمحســین  او  از  پــس 
شهرســازی در دانشــگاه علم و صنعت، ســومین ســخنران مراســم بود. 
او ســخنانش را بــا ایــن جمــالت آغــاز كــرد و گفــت: » معمــاری ایــران از 
1300 بــه نوعــی دچــار گسســتگی شــد  و بزرگانــی ماننــد اســتاد عبــاس 

كاظم پــور، ایــن گسســت ها را پــر كردنــد.«

او بــا توجــه بــه فقــدان هنرمندانــی در حــوزه معمــاری ســنتی در زمــان 
معاصــر، ذكــر كــرد: »مــن نمی دانــم كــه بعــد از انشــاءهللا 120 ســال 
عمــر بــا بركــت ایشــان، چــه سرنوشــتی در انتظــار ایــن هنــر اســت؟ 
امیــدوارم جوانانــی كــه امــروز در اینجــا هســتند، بتواننــد ایــن راه را ادامــه 
دهنــد و انتقــال نســل بــه نســل ایــن فرهنــِگ بــزرگ كــه چنیــن بزرگانــی 

ــد، ادامــه پیداكنــد.« مســبب اش بودن

او بــا بیــان اینكــه شــاگرد كوچــك اســتاد اســت، خطــاب بــه ایشــان گفت: 
»دســت  شــما را می بوســم و امیــدوارم كــه بتوانــم بخشــی از بزرگــی شــما 

را بــه دانشــجویان انتقــال دهم.« 

هنرمندان سنتی، جان مایه از یداللهی حضرت حق می گیرند

حمیــد عجمــی، اســتاد خوشنویســی و مبــدع خــط معلــی، بــا ذكــر 
اینكــه در هنرهــای ســنتی مــا بــا تعابیــر غربــی نمی توانیــم الگوســازی 
و الگوپــروری كنیــم، اظهــار داشــت: »اســاس و پایــه در عرصــه هنرهــای 

ســنتی، شــهود و مشــاهده اســت و فقــدان ایــن هنرمنــدان، جبــران 
ــر خواهــد شــد و چــون هنرهــای ســنتی موهبتــی اســت از جــاری  ناپذی
عنایــات حضــرت حــق؛ هنرمنــد ســنتی درگیــر یــك جبر معشــوقی اســت 
و ایــن تخصیصــی اســت از جانــب حضــرت حــق و ایــن هنرمندانــی كــه 
عمــر و زندگیشــان را پــای هنرهــای ســنتی مصــروف داشــته اند، جــز ادات 

فعلــی حضــرت حــق نیســتند.«

حــق  حضــرت  یداللهــی  از  جان مایــه  كــه  »كســانی  داد:  ادامــه  او 
گرفته انــد، بــه عشــق حــق نقــش می زننــد؛ و نــه بــرای مــردم. چــون در 
حــوزه خیــال منفصــل و متصــل خودشــان درگیــر شــهوداتی هســتند كــه 

ایــن شــهودات، منــازل و اســتقرارش، همــه حــوزه مثــال اســت و تفــاوت 
بیــن خیــال شــرقی و غربــی در همیــن مقــوالت اســت.«

او در ادامــه بــه تفــاوت دو كلمــه تزییــن و زینــت اشــاره کــرد و اظهــار 
داشــت: »تزییــن، بــه معنــی زینــت نیســت. هنرهــای تزیینــی، هنرهایــی 
اســت كــه در آنهــا تزییــن صــورت می گیــرد و در واقــع، یعنــی تجلــی در 
ظاهــر، توســط امــر غیبــیِ حضــرت حــق و از خــود ظاهــر آن چیــزی را 
اخذكــردن. در حقیقــت، از باطــن هنرهــای تزیینــی جلــوه ای بــر شــما 
از  ولــی زینــت، چیــزی را خــارج  نمایــان می شــود كــه هوش رباســت. 

ــه كــردن اســت.« ــه آن اضاف خودیــت شــیء ب
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در دنیای امروز، توجه به مستندنگاری اهمیت دارد

پــس از او، مهــدی مكی نــژاد، عضــو هیئــت  علمــی فرهنگســتان هنــر، 
بــه جایــگاه ســخنرانان مراســم رفــت. او اهمیــت چنیــن برنامــه ای را در 
دو نكتــه دانســت؛ یكــی تجلیــل از پیش كســوتان و دیگــری توجــه بــه 

ــن حــوزه.  مســتندنگاری در ای

مکی نــژاد در ادامــه بــه گسســت در معمــاری ســنتی پرداخــت و گفــت: 
»از حــدود ســال  1300 گسســت در معمــاری مــا ایجــاد شــد و آن پیونــد 
و انســجام از هــم پاشــیده شــد. یکــی از دالیــل ایــن گسســت جــدا شــدن 
از شــیوه كاركــردن ســابق و حالــت اســتاد و شــاگردی بــود. بــه عنــوان 
مثــال، یكــی از آســیب هایی كــه وارد معمــاری شــد ایــن بــود کــه  طراحــی 
معمــاری را صنــف معمــاران دانشــگاه  رفتــه انجــام دادنــد و ایــن باعــث 
شــد كــه پــس از آن مــا ندانیــم، معمــاران ســنتی مــا دقیقــا چگونــه كار 

می كرده انــد؟«

عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان هنــر ادامــه داد: »كاشــی در معمــاری 
ایــران، پیشــینه ای بیــش از هــزار ســال دارد و در واقــع، محبوب تریــن 

مدیــای مــا بــوده اســت؛ امــا ایــن كاشــی از حــدود 100 ســال پیــش، 
یك دفعــه بــه عنصــری اضافــی در معمــاری تبدیــل شــد و شــاید اگــر 
كاربــردش در معمــاری مذهبــی نبــود، امــروز اثــر و آثــاری از آن نداشــتیم. 
در نتیجــه از ایــن مدیــای محبــوب كــه خصلت هــای متعــددی از جملــه 
ــم. برخــی  ــی در آن وجــود داشــت، بی بهــره می ماندی اســتحكام و زیبای
ــی در بعضــی  ــد و عــاری از رنــگ؛ ول ســاختمان های مــا امــروزه عبوس ان
از كشــورها، ماننــد مراكــش، می بینیــم كــه از كاشــی معــرق، بــه وفــور 
اســتفاده می كننــد و ایــن كاشــی ها ســبب می شــوند كــه مــا همــواره 

ــی را داشــته باشــیم.« ــر از گل ــاغ پ حــس زندگــی درون ب

مكی نــژاد بــا اشــاره بــه كتــاب دســترنج كــه بــه قلــم راحلــه كاظم پــور تدوین 
ــر را از گذشــتگان  ــن هن ــه ای ــواده ای ك شــده اســت، گفــت: »وجــود خان
عالقه مندانــه،  و  جــدی  خیلــی  و  گرفته انــد  نســل  بــه  نســل  خــود 
فرزندانشــان اعــم از پســر و دختــر، در ایــن حــوزه كار می كننــد، در روزگار 

مــا بســیار غنیمــت اســت.«

او در رابطــه بــا توجــه بــه مســتندنگاری هنرهــای ســنتی عنــوان داشــت: 

»مــا پیشــینه ای از بســیاری از هنرمنــدان قدیمــی نداریــم. بــه عنــوان 
ــان ســی تیــر، هنرمنــدش  ــه قــوام الســلطنه واقــع در خیاب مثــال در خان
بــاالی اثــر نوشــته: »ای دل غافــل/ نقــش تــو باطــل«. چــون هنرمنــدان 
قدیمــی مــا، بــرای خــود كار نمی كردنــد كــه بخواهنــد نــام و نشــانی از 
خــود باقــی گذارنــد؛ ولــی در دنیــای متفــاوت امــروز، مــا احتیــاج بــه 
حیــث،  ایــن  از  و  داریــم  آنهــا  روش  و  راه  دانســتن  و  مســتندنگاری 

كتاب هایــی ماننــد كتــاب دســترنج، اهمیــت بــه ســزایی دارنــد.«

او با یادی از اســتاد علی اصغر شــعرباف و اســتادان درگذشــته، ســخنان 
خــود را بــه پایــان بــرد.

تشكر 

در ادامــه ایــن مراســم، مســتند دســترنج ســاخته محمدمهــدی بهرامــی، 
ــران نمایــش  ــور در ســالن ای ــاره زندگــی هنــری اســتاد عبــاس كاظم پ درب
داده شــد و پــس از آن آییــن نكوداشــت بــا حضــور تنــی چنــد از مدیــران 

فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

در ادامــه مراســم اســتاد عبــاس كاظم پــور بــه پشــت تریبــون رفــت و بــا 
تواضــع تمــام خطــاب بــه حاضــران در ســالن گفــت: »از تمــام اســتادان، 
مدرســان و متخصصــان كــه امــروز در ایــن مراســم حضورپیداكرده انــد، 
تشــكر می كنــم و تمنــا دارم كــه مــرا ببخشــند، چــون حــق مــن نبــوده 

كــه اینجــا روی ایــن كرســی باشــم.«

بــه  را  ســخن  حضــار،  تشــویق  میــان  در  كاظم پــور  عبــاس  اســتاد 
كوچك تریــن پســرش حمیدرضــا كاظم پــور، ســپرد تــا او هــم بــه نیابــت 
از خانــواده از مهمانــان تشــكر كنــد. حمیدرضــا كاظم پــور، بــا تشــكر از 
حضــور فرهیختــگان در ایــن مراســم، عنــوان داشــت: »مــن پســركوچك 
حــاج آقــا هســتم و كوچك تریــن شــاگرد ایشــان. اتفاقــی كــه امــروز 
افتــاد، اتفــاق بســیار نیكویــی اســت؛ ولــی كاش ایــن قبیــل مراســم 
زمانــی اتفــاق بیافتــد كــه اســاتید مــا، قــدرت بیانشــان را از دســت 
نــداده باشــند. شــما عزیــزان در فیلمــی كــه مشــاهده كردیــد، دیدیــد 
كــه ایشــان زمانــی قــدرت بیــان بســیار باالیــی داشــتند. امیــدوارم از ایــن 
پــس، بــه موقــع از ایــن اســاتید اســتفاده شــود و برایشــان كالس درس 

ــرای انتقــال تجربیــات تــدارك دیــده شــود.« ب

مــدرس دانشــكدۀ معمــاری و شهرســازی دانشــگاه علم وصنعــت بــا 
ــاز هــم از همــگان  ــرد و ب ــان ب ــه پای ذكــر ایــن جمــالت، ســخن خــود را ب
تقدیــر و تشــكر كــرد: »مــن بــه صــورت ویــژه از خواهــرم تشــكر می كنــم، 
چــون مــا بســیاری از ایــن عكس هــا و اطالعــات را نداشــتیم و ایشــان در 

پژوهــش خــود، زحمــت جمــع آوری و تدویــن را كشــیدند.«

این درجه از اخالقیات در روزگار ما كمتر دیده می شود

آخریــن ســخنران ایــن مراســم، بهــزاد اژدری، رئیــس انجمــن هنرمنــدان 
ســفال و ســرامیك ایران بود. او با اشــاره به ســیره اخالقی اســتاد عباس 
ــم  ــه بتوان ــدازه ای نیســتم ك ــان داشــت: »مــن در ان ــر بی ــور در هن كاظم پ
در وصــف كمــاالت اخالقــی اســتاد عبــاس كاظم پــور بگویــم. همیــن قــدر 
بگویــم كــه مــا دو بــار دانشــجویانمان را در قالــب گروه هــای ســی نفــره 
خدمــت ایشــان در كارگاه بردیــم و اســتاد بانهایــت مهربانــی پذیرایــی 
كردنــد. حتــی یك بــار، ســوار ماشــین شــدند و رفتنــد بــرای دانشــجویان 
بســتنی خریدنــد. در روزگارمــا، در عرصــه هنــر، خیلــی كــم پیــش می آیــد 
كــه  اســاتید وقتــی بــه ایــن درجــه از كار هنــری می رســند، همچنــان ایــن 

درجــه از اخالقیــات را هــم محــور اصلــی هنرشــان قراردهنــد.«
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ایــران، صحبت هــای  ســرامیك  و  ســفال  هنرمنــدان  انجمــن  رئیــس 
خــود را بــا ذكــر نكاتــی دربــاره حــوزه تخصصــی اش ادامــه داد: »انتقــال 
مفاهیــم خــارج از حــوزۀ ســنتی، در آمــوزش آكادمیــک اتفــاق می افتــد و 
بایــد در حــوزه آكادمیــک بــا نظــارت خــود ایــن اســاتید، بــه منظــور بهــره 
ــا در دنیــای امــروز  گرفتــن آینــدگان، كتاب هــا و منابعــی نوشــته شــود ت

قابــل اســتفاده باشــد.«

 او ادامــه داد: »در دنیــای امــروز، حــوزۀ فایــن آرت از حــوزه اپالی  آرت جدا 
ــری اســتفاده می شــود،  ــر هن ــق اث ــرای خل ــی از ضایعــات ب نیســت. وقت
از هنــر متعالــی مثــل كاشــی معــرق و كاشــی هفت رنــگ حتمــا بایــد 
بهــره بگیریــم. كاشــی، در گذشــته بــه عنــوان پوســته خارجــی اســتفاده 
می شــد و در واقــع، بخــش تكمیل كننــده معمــاری بــود. امــروزه انــواع 
گونه هــای كاشی ســازی، می توانــد دســت مایه خلــق یــك اثــر هنــری قــرار 

بگیــرد.«

بــا  قیــاس  در  تكنیك هــای گذشــته،  بــه  را  مــا  توجــه  كیفیــت  اژدری 
و  كــرد  ارزیابــی  نامناســب  كــره،  و  چیــن  ژاپــن،  ماننــد  كشــورهایی 
گفــت: »در كشــور ژاپــن چنــد شــهر اســت كــه همــه اهالــی آن بــه كار 
ســرامیك اشــتغال دارنــد، در آنجــا هنرمنــدان امــروزی ژاپــن، بــه خوبــی 
روز  بــه  را  آنهــا  و  كرده انــد  اســتفاده  گذشتگانشــان  تكنیك هــای  از 

كرده انــد.« 

او افزود: »در نگاه هنرشناسان غیر ایرانی و خصوصا غیرخاورمیانه ای، 
تمام معماری ما، آثار تجســمی هســتند و آنها به آن به عنوان ابرســازه  
ســرامیكی و ابرمجســمه نــگاه می كننــد. وقتــی برخــورد اســتاد كاتــو، كــه 
ایشــان در ژاپــن زبانــزد هســتند و زریــن فــام ایــران را كار كرده انــد، را بــا 
هنــر معمــاری گذشــتگانمان دیــدم، متعجــب شــدم. از او كلماتــی دربــاره 
مســجد شــیخ لطــف هللا شــنیدم، كــه انــگار بــا بزرگ تریــن اثــر هنــری 
جهــان روبروشــده اســت. او از مــن می پرســید كــه چطــور ایــن اثــر خلــق 
شــده اســت؟ و پــس از آن،  هرســاله بــا گروهــی بــه اصفهــان می آیــد و 
ســاعت ها روبــروی ایــن مســجد می نشــیند و ســعی در معرفــی هنــر 

مــا دارد.«

رئیــس انجمــن هنرمنــدان ســفال و ســرامیك ایــران، بــا اشــاره بــه اینكــه 
ســرامیك، پایــه هنــر كشــور ماســت و مــا در حــال حاضــر بــه آن بی توجــه 
و  ژنتیــك  الكترونیــك،  علــمِ  ســه  جهــان  را  آینــده،  جهــان  هســتیم، 

ســرامیك دانســت.

او نقطــه  عطــف كتــاب دســترنج را این گونــه ذكــر كــرد: »ایــن كتــاب، 
توســط كســی جمــع آوری و تآلیــف شــده اســت كــه در ایــن خانــه و 
خانــدان زندگــی كــرده اســت و بــا ایــن فضــا رشــد یافتــه و می توانــد 

مرجــع خوبــی بــرای مطالعــات بعــدی باشــد.«

اژدری، ســخنانش را بــا ایــن جمــالت بــه پایــان بــرد: »مــن از طــرف انجمن 
بــه پهنــای عمــر  هنرمنــدان ســرامیك، دســت اســتاد را می بوســم و 
پربركتشــان قــدردان ایشــان هســتم و از فرزندانشــان می خواهــم كــه یــك 
قــدم از ســجایای اخالقــی پــدر عقب نشــینی نكننــد، تــا مــا همچنــان 
بتوانیــم در جامعــه خودمــان شــما را بــه عنــوان الگوهــای اخالقــی داشــته 
باشــیم. بــا همــان ایمانــی كــه پــدر شــروع كــرد و ادامــه داد، ادامــه دهنــده 

راه ایشــان باشــید.«

اســتاد  كارگاه  از  دیگــری  مســتند  اژدری،  بهــزاد  ســخنرانی  از  پــس 
كاظم پــور در ســالن ایــران بــه نمایــش درآمــد و ســپس، معرفــی كتــاب 

گرفــت. كاظم پــور صــورت  راحلــه  آن،  نویســنده  توســط  دســترنج، 
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گزارش دوازدهمین نشست از سلسله نشست های »مطالعات هنر اسالمی«

واكاوی گفتمان های مسلط در مطالعات هنر اسالمی 

نشســت تخصصــی »تحلیــل انتقــادی گفتمان هــای مســلط در مطالعــات هنــر اســالمی«  کــه بــر محــور بررســی و نقــد کتــاب هنــر پیــرا  اســالمی نوشــته 
صــادق رشــیدی، پژوهشــگر و مــدرس دانشــگاه، شــکل گرفتــه بــود، دوازدهمیــن نشســت از سلســله نشســت های پژوهشــی مطالعــات هنــر اســالمی 

بــود کــه بــه همــت کمیتــه هنــر ایــران در دوران اســالمی پژوهشــکده هنــر برگــزار شــد.

در ایــن نشســت کــه عصــر یکشــنبه ششــم اســفند بــا حضــور عالقه منــدان برگــزار شــد، مولــف کتــاب، بــه  همــراه امیــر مازیــار، صاحب نظــر و اســتادیار 
و عضــو گــروه هنــر اســالمی دانشــگاه هنــر، و مهــدی کشــاورز افشــار، اســتادیار دانشــگاه تربیــت مــدرس و پژوهشــگر، بــه طــرح دیدگاه هــای خــود در 
خصــوص ایــن کتــاب پرداختنــد. ایــن کتــاب برگرفتــه از پایان نامــه دکتــرای مولــف در رشــته پژوهــش هنــر دانشــگاه شــاهد بــوده اســت. گزارشــی از 

مباحــث طــرح شــده در ایــن نشســت را از نظــر می گذرانیــد.

از هاله قدسی و اسطوره ای تا مواریث حکمی و عرفانی: موانع پژوهش انتقادی در هنر اسالمی

آغازگــر نشســت، صــادق رشــیدی، نویســنده کتــاب هنــر پیــرا اســالمی بــود کــه در ابتــدا بــا اشــاره بــه چندســویه و چند وجهــی بــودن مطالعــات خــود 
در هنــر؛ تجربــه مواجهــه بــا درس »حکمــت هنــر اســالمی« در مقاطــع ارشــد رشــته های هنــری را انگیــزه و دغدغــۀ اصلــی خــود در ورود بــه حیطــه 

مطالعــات هنــر اســالمی بــه شــکل جــدی و بــا هــدف یافتــن پاســخ پرســش های دیریــن خــود عنــوان کــرد.

وی در ادامــه از هالــه قدســی و اســطوره ای تنیــده بــر گــرد مباحــث هنــر اســالمی و نگــرش عرفانــی و متــون و مواریــث عرفانــی کــه ماهیــت هنــر 
اســالمی را تبییــن می کننــد، بــه  عنــوان دو مانــع اصلــی پژوهــش آزاد و انتقــادی در مطالعــات هنــر اســالمی نــام بــرد و اظهــار داشــت: ایــن 
نتیجــه بازخوانــی مــن از تمامــی آن نگره هــا و رهیافت هــای غالــب بــود. ســعی کــرده ام بــه آنهــا نظــری بیفکنــم و ایــن حــوزه پژوهشــی را 

ادامــه خواهــم داد تــا حداقــل طــرح پرسشــی بــرای عالقه منــدان پژوهــش در ایــن حــوزه کــرده باشــم.

تجربه ای قابل امتداد و تکامل در فقدان منابع جدی حوزه »تاریخ نگاری هنر اسالمی«

ســخنران بعــدی، امیــر مازیــار، چهــره برجســته و نام آشــنای مطالعــات هنرپژوهــی بــود کــه در جایــگاه نقــد و ارزیابــی کتــاب، مطالبــی 
ــر ضــرورت  ــر اســالمی، ب ــی در حــوزه پژوهش هــای هن ــاری این چنین ــدن آث ــا نویدبخــش خوان ــرد. وی در آغــاز ســخن، ب ــه ک را ارائ
نگاهــی روش شــناختی در ایــن عرصــه تاکیــد کــرد و کتــاب مــورد بررســی در ایــن نشســت را در راســتای همیــن پرســش و دغدغــه 

دانســت.

وی آنــگاه بــا بیــان خأهــای موجــود در ایــن حــوزۀ پژوهشــی و ضــرورت کلیشــه زدایی و ایجــاد فضایــی نقادانــه بــرای مواجهــه 
بــا ایــن حــوزه، اثــر مــورد بحــث را فراتــر از کلیشــه های رایــج و تفاســیر حکمی ــ عرفانــی و.... در فاصلــه بــا آنهــا شــمرد. ویژگــی 
مثبــت دیگــر کتــاب، در بیــان دکتــر مازیــار، اصــرار بــر اتخــاذ یــک رویکــرد تاریخــی و مطالعــه هنــر اســالمی در بســتر ایــن 
تاریخی نگــری بــود کــه در تبییــن آن گفــت: وجــود ایــن موانــع نظــری نمی گــذارد هنــر را در تاریــخ مطالعــه کنیــم و یکــی از 

مهم تریــن ایــن موانــع، تســلط گفتمان هــای حکمــی اســالمی اســت.

ایــن پژوهشــگر در ادامــه، جامعیــت کتــاب را در طبقه بنــدی گفتمان هــای مســلط، ذیــل دو گفتمــان اصلــی و کلــی 
توصیفی ــ تاریخــی، و حکمی ــ عرفانــی دانســت و بــا مثبــت خوانــدن کلیــت فضــای اثــر و شــیوۀ تبییــن و بازخوانــی 
مفاهیــم افــزود: در مجمــوع، ایــن اثــر در تفصیــل مطالــب چنــدان موفــق نمی نمایــد و البتــه جــزو تجربه هــای اولیــه مــا 

در ایــن مســیر محســوب می شــود.

ــر اســالمی، نقیصــه دیگــر  ــگاران هن ــر اســالمی و تاریخ ن ــگاری هن ــر در حــوزه تاریخ ن ــر و مهم ت ــع جدی ت فقــدان مناب
ایــن اثــر بــود کــه دومیــن ســخنران نشســت بــه آن اشــاره کــرد و ســپس بــه نقــد و تحلیــل رویکردهــای پوزیتیویســتی 

در تاریخ نــگاری پرداخــت.

وی اضافــه کــرد: نویســنده وارد شناســایی و نقــد و گفتگــو بــا گفتمان هــای موجــود در کتــاب هــم شــده، هرچنــد مولفه هــای 
ایــن گفتمان هــا بــه دقــت و وضــوح تفکیــک نشــده اند.
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ــا اشــاره بــه ضــرورت و مقتضیــات  ایــن مــدرس و مولــف هنــری آنــگاه ب
ــر  ــی و غی ــز از کلی گوی ــدون تخریــب در نقــد ســنت گرایان و پرهی نقــد ب
دقیــق ســخن گفتــن بــا اســتناد بــه بخش هایــی از کتــاب خاطرنشــان 
ــی  ــا معان ــب ب ــم صل ــوم انســانی، مفاهی ــا در حــوزۀ پژوهــش عل ــرد: م ک
ــم در  ــن نیســت. مفاهی ــن اســت و جــز ای ــم ای ــه بگویی ــم ک ــت نداری ثاب
ایــن حــوزه، عمدتــا ســیال و لغزان انــد و قابلیــت تفســیرهای پرشــمار و 

ــد. گوناگــون دارن

وی ســپس بــا بحــث دربــاره معانــی نمــاد و قــراردادی بــودن نمــاد و اینکــه 
لزومــا قــراردادی به صــورت صلــب و ثابــت و مطلــق نیســت هم چنــان کــه 
ــاب  ــه »نقــد گفتمان شناســی« کت ــز همیــن نظــر را دارد، ب »گادامــر« نی
پرداخــت و مــواردی چــون: عــدم توضیحــات کافــی در خصــوص رویکــرد 

کــه همــان  کتــاب  اصلــی  رویکــرد  تحلیــل  در  و ضعــف  تاریخ نگارانــه 
»گفتمــان« اســت را برشــمرد و گفــت: خــود نویســنده ایــن مفهــوم را 
کــه مرتبــط بــا زمینه هــای فرهنگــی و اجتماعــی و تاریخــی بــوده و در 
حقیقــت، نوعــی »زمینــه گرایــی« اســت، درک کــرده امــا؛ در جاهایــی 
ــرا اســالمی« می شــویم.  ــن مفهــوم گفتمــان »پی دچــار ســوءتفاهم از ای
و  نیســت  دقیــق  قبلــی،  تصمیــم  اســاس  بــر  گفتمــان  ســاختن  ایــن 
ــی گفتمــان  ــا به طــور کل ــه گفتمــان اســالم ی ــوان تنهــا ب ــن نمی ت همچنی

هنــر بســنده کــرد.

ســومین ســخنران نشســت، »مهــدی کشــاورز« بــود کــه در ابتــدای 
ســخن، بــا تعریــف از نــگاه انتقــادی و شــجاعت نویســنده در بیــان 
از  مســتقر  نهادهــای  کــه  چیزهایــی  نقــد  در  جســارت  و  موضــوع 
انتقــادی،  مواضــع  داشــتن  اینکــه:  ذکــر  بــا  و  می کننــد  حمایــت  آن 
ــه اســت، اظهــار داشــت: نویســنده ســعی کــرده  ــه نقادان ــاج روحی محت
گفتمان هــای مســلط را در عرصــه مطالعــات هنــر اســالمی نقــد کنــد و 

راه بدیلــی پیشــنهاد کــرده و پیــش رو گــذارده.

ایــن پژوهشــگر و مــدرس دانشــگاه ســپس بــه نقــد کتــاب پرداخــت و بــه 
مــواردی از ایــن قبیــل اشــاره کــرد: حــدود و کارکردهــای گفتمان هــا در 
کتــاب نیســت. مفهــوم »گفتمــان هنــر اســالمی« مقــداری اختــالل دارد 
و مــا دچــار اختــالل مفهومــی در ایــن حــوزه هســتیم. نویســنده به نظــر 
می رســد بحــث و نقــدش بــر محــور »مفهــوم هنــر اســالمی« اســت 
چنان کــه  می شــود،  اســتخراج  گفتمــان شرق شناســی  از  کــه 
»ادوارد ســعید« در شرق شناســی می گویــد: هنــر اســالمی 
یــک مفهــوم کلــی اســت  کــه در یــک گفتمــان، معنــا 

ــد. ــدا می کن پی

وی در ادامــه، ایــراد مهــم ایــن »شــرق شناســی 
وارونــه« را ایــن دانســت کــه: دوبــاره یــک »مــا« 
می کنــد.  ظهــور  دیگــر  »مــا«ی  یــک  برابــر  در 
پیامــد ایــن نــوع نگاه هــای اســتعالیی، کــه زمــان و 
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مــکان را منتــزع می کنــد، بــه هنــر )مثــل رویکــرد 
کوماراســوامی و رنــه گنــون و...( ایــن اســت کــه 
همــه تفاوت هــا را یکدســت و یــک کاســه می کنــد.

رشــیدی،  صــادق  نشســت،  پایانــی  بخــش  در 
بــه  دوم  نوبــت  در  کتــاب،  مولــف  و  پژوهشــگر 
جمع بنــدی مباحــث و پاســخ بــه انتقــادات مطــرح 

پرداخــت. شــده 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه نمــاد، رمــز و نشــانه از طریــق 
ترجمــه بــه مــا رســیده گفــت: بعضــی نمادهــا وقتــی در دل 

قــدرت، نفــوذ و ریشــه می کننــد تبدیــل بــه اســطوره می شــوند. 
تفاوتــی کــه مــن بیــن نمــاد و نشــانه مطــرح کــردم برگرفتــه از علــم 

اســت. بــوده  پیــرس«  »چارلــز  نشانه شناســی 

وی بــا اشــاره بــه کتــاب تفســیر و فراتفســیر از اومبرتــو اکــو تصریــح کــرد: 
مراقــب باشــید هرمنوتیــک فلســفی، شــما را بــه موقعیــت بی مــرزی 

ــا« می شــوید. ــه مرتکــب »جعــل معن منتهــی نســازد ک

ایــن نویســنده، نبــود اســناد تاریخــی معتبــر از نقاشــان و هنرمنــدان را 
یکــی از دالیــل ســوءتفاهم های نظــری شــمرد کــه موجــب شــده اعمــاق 

تیــره تاریــخ، مبهــم بمانــد و سفســطه زیــاد شــود.

وی بــا بیــان تعریــف و تفــاوت نمــاد و نشــانه کــه »نشــانه« اگــر به تدریــج 
شــکل قــراردادی پیــدا کنــد، تبدیــل  بــه »نمــاد« می شــود، افــزود: بهترین 
کار، رجــوع بــه اصــل منابــع اســت آن  هــم بــا تســلط بــر زبــان متــون اولیــه 

و اصیــل.

وی در پاســخ ایــن پرســش کــه چــرا از روش »تحلیــل گفتمــان« و ســپس 
روش »نشانه شناســی« در طــرح و تبییــن مباحــث خــود اســتفاده کــرده 
است گفت: در حوزه گفتمان از نشانه شناسی به مثابۀ روش استفاده 
می کنند و بر عکســش، اولی »رویکرد« و دومی »روش« می شــود. و در 
تعریف گفتمان افزود: من به عنوان گوینده، چیزی می گویم و شــنونده 
هــم دریافتــی دارد؛ امــا ایــن لزومــا بــه معنــای یــک تحلیــل کامــل زبانــی 

نیست. 

می توانــد دیــداری باشــد یــا شــنیداری. صــادق رشــیدی بــا ذکــر ایــن 
مطلــب کــه تولیــد کننــده گفتمــان، خــود مــا هســتیم خاطرنشــان کــرد: 
گفتمــان، بیــش از هرچیــز، محصــول اصطالحــات اســت. مــا از گفتمــان 
بــه یــک ســاحت معنایــی خــاص می رســیم. اگــر ادبیــات مــن تغییــر کنــد، 

گفتمــان مــن هــم متاثــر از آن تغییــر خواهــد کــرد.

از اســتادان حاضــر  بــه طــرح پرســش های خــود  پایــان، حاضــران  در 
پرداختنــد.

ــا  ــز ب سلســله نشســت های مطالعــات هنــر اســالمی در ســال آینــده نی
حضــور صاحب نظــران و عمــوم عالقه منــدان در پژوهشــکده هنــر ادامــه 

خواهــد یافــت.
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 گزارش رونمایی و  نقد و بررسی كتاب »خودآموز فنون قلمزنی« 

نگارش كتاب قلمزنی جبرانی برای فقدان منابع آموزشی 

قلمزنــی  فنــون  كتــاب خودآمــوز  بررســی  و  نقــد  و  رونمایــی  نشســت 
تالیــف محمــد صحــرا نــورد، هنرمنــد قلمــزن و پژوهشــگر هنرهــای فلــزی 
ایــران، عصــر یكشــنبه، 29 بهمــن 1396، در فروشــگاه مركــزی كتــاب 

فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد. 

در ایــن نشســت كــه برخــی فعــاالن عرصــه نشــر، نویســندگان، مترجمان 
و عالقه منــدان حضــور داشــتند، ابتــدا افشــین شــیروانی سرپرســت 
موسســه تالیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن(، بــه اهــداف گســترش 
فروشــگاه کتــاب اشــاره کــرد و گفــت: چنــدی پیــش بــه دالیــل متعــددی 
بــا موافقــت ریاســت فرهنگســتان هنــر، دســت بــه گســترش فروشــگاه 
كتــاب زدیــم تــا فضــای مناســبی بــرای خریــداران آثــار فراهــم شــده و 
عالقه منــدان بتواننــد تورقــی بــر کتــاب داشــته و بــا حوصلــه بیشــتری بــه 

انتخــاب بپردازنــد.

وی ســپس بــه عناویــن كتاب هــای موجــود در فروشــگاه اشــاره كــرد و 
افــزود: یكــی از مــوارد دیگــری كــه موجــب گســترش فضــای فروشــگاهی 
شــد، افزایــش تعــداد عناویــن كتــاب موجــود بــود كــه از پنــج هــزار عنــوان، 
بــه ده هــزار عنــوان افزایــش یافتــه اســت. سرپرســت موسســه متــن در 
ادامــه اظهــار امیــدواری کــرد کــه از ایــن پــس از ایــن فضــا بــرای برگــزاری 

ــرداری شــود. ــز بهره ب ــاب نی ــی كت نشســت ها و رونمای

سرپرســت موسســه متــن درخصــوص علــت تاخیــر رونمایــی كتــاب 
افــزود: قــرار بــود بــه محــض انتشــار ایــن كتــاب، مراســم رونمایــی آن 
برگــزار شــود، ولــی بنــا شــد كــه كارگاهــی در اردیبهشــت ســال 1397 

در موسســه فرهنگــی هنــری صبــا برگــزار شــود، بــه همیــن جهــت ایــن 
نشســت بــا قــدری تاخیــر برگــزار شــد. 

در ادامــه هــادی ســیف، نویســنده و پژوهشــگر هنرهــای مردمــی، دیگــر 
ســخنران ایــن نشســت متذكــر شــد: بــا كلمــه قلمزنــی موافــق نیســتم و 
معتقــدم بــه دلیــل آنكــه ایــن هنــر از نگارگــری ایرانــی نشــئت گرفتــه بایــد 
بــه قلم نــگاری تغییــر نــام یابــد. همانطــور كــه كلمــه حجــاری را بایــد بــه 
ســنگ نگاری تغییــر دهیــم و بــه معنــای دیگــر نقش آفرینــی بــر ســنگ 

بایــد نــام گیــرد و نــام كتابــی اســت كــه در حــال چــاپ آن هســتم. 

ــگارۀ  ــادآور شــد:  ســنگ ن ــگارۀ بیســتون اشــاره كــرد و ی ــه ســنگ ن وی ب
بیســتون یكــی از مظاهــر هنــر ایرانــی اســت كــه در آنجــا پرســپكتیو كامــال 
رعایــت شــده اســت و ایرانی هــا نشــان داده انــد كــه می تواننــد، ابعــاد، 

اندازه هــا و بعــد را نشــان دهنــد. 

ســیف بــا تاكیــد ایــن نكتــه كــه بســیاری از هنرهــای ایرانــی از دل نگارگــری 
ایرانــی بیــرون آمده انــد، ادامــه داد: بایــد بــه بســیاری از هنرهــای ســنتی 
ــد، توجــه بیشــتر نشــان  ــی نشــئت گرفته ان ــه از نگارگــری ایران ــی ك و مل
داد، بــه همیــن دلیــل گفتــم بایــد ایــن واژگان را تغییــر داد. زیــرا آنهــا را 
از نگارگــری ایــران دور می كنیــم، در حالــی كــه تمامــی ایــن هنرهــا از دل 

نگارگــری ایرانــی بیــرون آمده انــد. 

وی تاریــخ هنرهــای ســنتی را بســیار مهجــور دانســت و افــزود:  تاریــخ 
هنرهــای ســنتی مان بســیار مهجــور؛ امــا مانــدگار اســت و قلم نــگاری 
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در تاریــخ هنــر ایــران قدمتــی بــه انــدازۀ ســنگ نگاری دارد. در طــول 
ــگاران ایرانــی ظــروف، آالت و ادوات تزیینــی بســیار شــگرف  تاریــخ قلم ن
بــه جــا گذاشــته اند كــه شــرایط اجتماعــی،  و حیرت  انگیــزی از خــود 
فرهنگــی و ذوقــی آنــان را در طــول تاریــخ نشــان می دهــد و اگــر بخواهیــم 
قدمتــی بــرای آن در نظــر بگیریــم گاهــی اوقــات از حجــاری هــم بیشــتر 

می شــود و بایــد آن را بــه زمــان كشــف فلــزات نســبت دهیــم. 

ایــن پژوهشــگر هنرهــای مردمــی بــه ســیر تحــول هنــر قلمزنــی اشــاره ای 
كوتــاه داشــت و عنــوان كــرد: بعــد از دوران ساســانی كــه آن را بایــد اوج 
فلــز  بــر  اســالمی،  دورۀ فخــر نقش آفرینــی  بدانیــم، دوران  قلم نــگاری 
اســت. امــا دورۀ صفــوی را نیــز بایــد دوران تجدیــد حیــات هنرهــای 
ــار قابــل  ســنتی بدانیــم. خصوصــا در عرصــه قلم نــگاری كــه می تــوان آث

ــرار داد. ــده را مــورد توجــه ق ــادگار مان ــه ی توجهــی كــه ب

هــادی ســیف از یكــی از قلم نــگاران ایــن عرصــه در دورۀ صفــوی نــام بــرد 
و خاطــر نشــان كــرد: در اینجــا بایــد از عبدالوهــاب تبریــزی نــام ببــرم كــه 
بزرگ تریــن دایرة المعــارف قلمزنــی را بــا اثــری در مدرســه چهاربــاغ بــه 
یــادگار گذاشــته اســت. ایــن اثــر را از شــاخص های زمــان خــود و شــام 
آخــر دوران صفــوی بایــد دانســت. آثــار بــه کار رفتــه در ایــن مدرســه، از 
پنجره هــای گره سازی شــده تــا كاشــی های هفت رنــگ و دیگــر المان هــای 
معمــاری از جملــه آثــار فاخــر بــه جــا مانــده از ایــن دوران اســت كــه 
مســئولیت ســاخت آن را بــه عبدالوهــاب تبریــزی داده بودنــد. ســاخت 
ایــن بنــا نزدیــك بــه ده ســال بــه طــول انجامیــده. در ایــن مجموعــه دری 
اســت كــه خــود عبدالوهــاب قلم نــگاری كــرده اســت ایــن در را بایــد ماننــد 
دُرّی گرانبهــا دانســت. قلم نــگاری ایــن در یکــی از بهتریــن نمونه هــای بــه 

جــا مانــده از ایــن هنــر اســت.

ــه توضیــح  ــورد مولــف خودآمــوز فنــون قلمزنــی ب ســپس محمــد صحران
ــه  ــگارش ایــن كتــاب پرداخــت و افــزود: تالیــف ایــن كتــاب ب چگونگــی ن
ســال های 1387 بــر می گــردد. انگیــزه ام بــرای نــگارش ایــن كتــاب ایــن بــود 
كــه بســیاری از هنرهــای ســنتی مــا بــه صــورت ســینه بــه ســینه و از طریق 
نظــام اســتاد و شــاگردی انتقــال پیــدا می كنــد. بــرای همیــن فقــدان منابــع 
آموزشــی جامــع و خودآمــوز كــه بتوانــد پاســخگوی نیازهــای كســانی كــه 
عالقه منــد بــه یادگیــری هســتند، حــس می شــد و ایــن آغــازی بــرای 

فعالیتــم در ایــن زمینــه و نــگارش ایــن كتــاب بــود.

وی در همیــن زمینــه افــزود: ایــن كتــاب بــرای كســانی كــه از اســتاد 
بی بهره انــد و عالقه منــد بــه یادگیــری ایــن هنــر هســتند، مناســب اســت 
و در آن شــیوۀ اجــرای هنــر قلمزنــی گام بــه گام تشــریح شــده اســت.

مولــف كتــاب در ادامــه بــه تشــریح شــیوۀ آموزشــی كــه بــرای ایــن كتــاب 
در نظــر گرفتــه اســت، پرداخــت و افــزود: در ایــن كتــاب بــر فنــون قلمزنــی 
تاكیــد شــده اســت و بــه همیــن دلیــل بایــد دقــت داشــت كــه فنــون 
آموزشــی بــر اســاس مشــق عملــی، نظــری و خیالــی اســت. امــا خیــال را 
ــوان آمــوزش داد، چــرا كــه تخیــل هنــری مختــص هنرمنــد اســت  نمی ت
و آمــوزش دادنــی نیســت و پــس از یادگیــری، ایــن خــود هنرمنــد اســت 
كــه بایــد از قــوه خیــال خــود بهــره ببــرد و آثــاری خلــق نمایــد كــه خــارج 
از تكــرار باشــد. بســیاری از كســانی كــه بــه شــیوۀ آموزشــی اســتاد و 
شــاگردی می پردازنــد، تنهــا تكنیــك را آمــوزش می دهنــد؛ قــوۀ خیــال 
شــاگرد را بــه كار نمی بندنــد و در ایــن اثنــا فقــط بــه تربیــت یــك صنعتگــر 

ــه یــك هنرمنــد. ــد ن می پردازن

ایــن هنرمنــد ســپس بــه تشــریح فصــول مختلــف كتــاب پرداخــت و در 
ــا نیســتند.  ــی گوی ــر خیل ــاب تصاوی ــن كت مــورد نواقــص آن گفــت: در ای

كتــاب  ایــن  خاطــر  بــه  گرچــه 
مجبــور شــدم، دوربیــن عكاســی تهیــه كنــم 

ــم؛ امــا  و ســعی كــردم از مراحــل مختلــف عكاســی كن
عكس هــا حرفــه ای گرفتــه نشــده و در برخــی مــوارد كیفیــت 

مناســبی نــدارد. 

افشــین شــیروانی در پایان نشســت به تشــریح و معرفی کارگاه آموزش 
قلمزنــی کــه قــرار اســت اردیبهشــت 1397، در موسســه صبــا برگــزار 
شــود، پرداخــت و از عالقه منــدان دعــوت کــرد در ایــن کارگاه شــرکت 

کننــد.

این نشست با پرسش و پاسخ حاضران پایان یافت.
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جشنواره عكس آسمان آبی ضرورتی برای هوای پاك

موسســه فرهنگــی، هنــری، پژوهشــی صبــا میزبــان نخســتین جشــنواره 
عکــس »آســمان آبــی« بــا محوریــت »هــوای پــاک« و بــا شــعار »هــوا مــرز 

نــدارد« شــد.

جشــنواره آســمان آبــی کــه شــامگاه چهارشــنبه، 25بهمــن، در گالری های 
»اســتادلرزاده« و »استادفرشــچیان« مجموعــه صبــا گشــایش یافــت، 
نخســتین ورود جــدی عکاســان کشــور بــه حــوزه فرهنــگ ســازی هــوای 

پــاک و ثبــت آالیش هــای زیســت محیطــی اســت.

ــه آلودگــی هــوا و  ــان ب ــگاه آن حساســیت بخشــی شــهروندان و تمرکــز ن
نیــز ایجــاد حلقــه ای از مشــارکت همــه عکاســان در حــوزه هــوای ســالم و 
پــاک، از اهــداف ایــن جشــنواره بــود کــه نخســتین دوره آن بــا اســتقبال 

بیــش از چهارصــد عــکاس از همــه نقــاط ایــران مواجــه شــد.

مجموعه ارائه شــده در این نمایشــگاه شــامل 35 اثر از 28 هنرمند بود 
کــه از مجمــوع بیــش از دوهــزار عکــس توســط هیئــت داوران جشــنواره 

انتخــاب و بــه معــرض نمایــش گذاشــته شــد.

هــوای  کیفیــت  کنتــرل  مدیرعامــل  مقــام  قائــم  شــهیدزاده،  حســین 
شــهرداری تهــران، در بیــان ضــرورت ایــن حرکــت و بسترســازی حضــور 
فجایــع  و  هــوا  آلودگــی  حــوزۀ  جمعــی  فرهنگ ســازی  در  هنرمنــدان 
زیســت محیطــی گفــت: پیــش از ایــن بیشــتر فعالیت هــای مــا در حــوزۀ 
پژوهشــی، نشســت ها و کنفرانس هــای علمــی بــرای مدیــران دولتــی و 
شــهری و دعــوت از اســاتید داخلــی و خارجــی و تهیــه مقــاالت پژوهشــی 
متمرکــز بــود؛ امــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بــرای عمــوم مــردم نیــز بایــد 

یــک حرکــت جــدی و اثرگــذار شــکل گیــرد. 

وی راه انــدازی کانال هــای تلگــرام گــزارش وضعیــت آلودگــی هــوا، راه 
ــر  ــدازی اپ موبایــل کــه وضعیــت لحظــه ای آلودگــی هــوای تهــران را ب ان
حســب هــر محــدوده و منطقــه جغرافیایــی اعــالم می کنــد و راه انــدازی 
ســایتی حــاوی اطالعــات علمــی و جدیــد دربــاره آلودگــی هــوا و مقــاالت 

تخصصــی، را از جملــه ایــن مــوارد ذکــر کــرد.

شــهیدزاده افــزود: در ادامــه ایــن مســیر، نمایشــگاهی کــه پیــش روی 
شماســت جهــت آشــنایی عمــوم مــردم بــا ایــن معضــل شــکل گرفتــه 

اســت.

و  هنــر  فرهنگســتان  از  هــوا  کیفیــت  کنتــرل  مدیرعامــل  مقــام  قائــم 
موسســه فرهنگــی هنــری صبــا بــرای ایــن اتفــاق امیدبخــش در حرکــت 
بــه ســوی هــوای پــاک، تشــکر و قدردانــی کــرد و در پایــان یــادآور شــد: در 
ایــن دوره تنهــا بخــش مســتندنگاری شــهری حضــور دارد و بخش هــای 
فتومونتــاژ، چیدمــان و اســتیج در دوره هــای بعــدی شــکل خواهــد گرفــت.

نخســتین جشــنواره عكــس آســمان آبــی بــا شــعار »هــوا مــرز نــدارد« تــا 
30 بهمــن ادامــه داشــت. ایــن جشــنواره کــه بــا هــدف هشــدار دادن بــه 
وضعیــت بحرانــی و فاجعــه بــار وضعیــت هــوا در سرتاســر ایــران برگــزار 
شــد، بــا نمایــش نگاه هــای هنرمنــدان عــکاس همــه نقــاط کشــورمان، 
ســال آینــده در بخش هــای متنوع تــری از جملــه: پوســتر، گرافیــک و 

کاریکاتــور نیــز برگــزار خواهــد شــد.
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گزارش هشتمین نشست از سلسله درس گفتارهای »نظریه و نقد هنر«

بازخوانی نظریه هنر والتر بنیامین

نشســت دیگــری از درس گفتارهــای »نظریــه و نقــد هنــر« پژوهشــکده هنــر بــا عنــوان: »هنــر مــدرن و مدرنیســم؛ بازخوانــی نظریــه هنــر والتــر 
بنیامیــن«،  برگزارشــد.

هشــتمین نشســت از سلســله درس گفتارهــای »نظریــه و نقــد هنــر« ، بــه بازخوانــی اندیشــه والتــر بنیامیــن، از بــزرگان مکتــب فرانکفــورت و 
نظریــه پــرداز هنــر در حــوزه مطالعــات فرهنــگ و علــوم اجتماعــی، اختصــاص داشــت کــه بــا ســخنرانی خانــم دکتــر نیـّـر طهــوری، اســتادیار دانشــگاه 
آزاد اســالمی، واحــد علــوم و تحقیقــات و صاحب نظــر و پژوهشــگر هنــر، و بــا حضــور عالقه منــدان، عصــر دوشــنبه، 30 بهمــن 1396، در ســالن 

ــر برگــزار شــد. همایش هــای فرهنگســتان هن

در ایــن نشســت بــا موضــوع »نظریــه هنــر والتــر بنیامیــن«، اندیشــه های ایــن متفکــر قــرن بیســتم در حــوزه مطالعــات اجتماعــی و نقــد هنــر مــدرن 
در قــرن بیســتم، مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفــت کــه گزارشــی از مباحــث مطــرح شــده در پــی می آیــد.

پاریس: پایتخت قرن نوزدهم

ابتــدای  در  ســخنران  عزیمــت  نقطــه 
کــه  بــود  موضــوع  ایــن  طــرح  بحــث، 
مدرنیتــه، در پــی تحــوالت و دگرگونی هایی 
را  هنــر  آفریــد،  عرصه هــا  همــه  در  کــه 
ــرد  ــرّه وارد ک ــه زندگــی روزم ــه صحن هــم ب
اشــراف،  و  دربــار  کلیســا،  انحصــار  از  و 
بیــرون آورد. ســپس بــه تحلیــل شــرایط 
عنــوان  بــه  نوزدهــم،  قــرن  در  پاریــس 
یکــی از مهم تریــن خاســتگاه ها و بســتر 
پرداخــت:  مدرنیتــه،  تکویــن  و  ظهــور 
پاریــس امکاناتــی ایجــاد کــرد کــه اولیــن 
گرفتنــد.  شــکل  آن  در  »پاســاژ«ها 
 The اســم کتــاب معــروف بنیامیــن هــم
Arcades  »پاســاژها« اســت کــه در عیــن 
ایــن  در  او  اســت.  ناتمــام  بــودن،  قطــور 
کتــاب تأثیرگــذار از آن بحــث می کنــد کــه 
چگونــه بــا کشــف مصالــح و مــواد صنعتی 
نظیــر آهــن و شیشــه، معمــاری دگرگــون 
شــد و چگونــه بــا آهــن و ریــل راه آهــن، 
و  بیشــتر  ارتباطــات  اروپایــی  کشــورهای 
تکیــه  یافتنــد.  یکدیگــر  بــا  پیچیده تــری 
بنیامیــن روی کشــف فــوالد و بکارگیــری 
آن در مــوارد مختلــف اســت. او تکنولــوژی 
را مبــداء تغییــر ماهیــت هنــر می دانــد. 
ظهــور ســبک ها و قالب هــای هنــری بــه 
جایگزینــی و عرضــۀ هنــر بــا شــیوه های 
جدیــد بــه جــای شــیوه های ســنتی تولیــد 
کشــفیات  کــه  همان گونــه  می انجامــد. 
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تــازه و مــواد و مصالــح جدیــد ســبب ظهــور قالب هــای جدیــد شــدند. بــه مــوازات ایــن امــر، اتفــاق دیگــری نیــز افتــاد: منــش و ماهیــت هنــر از »تأمــل« 
بــه »تفنـّـن« تغییــر جهــت داد و بــه ســمت ســرگرمی و لــذّت  ســوق پیــدا کــرد. تفکــر مــدرن از دکارت شــروع می شــود و کانــت آن را تثبیــت می کنــد 
و عواملــی را در شــناخت و نقــد هنــر و زیبایــی اعــالم می کنــد کــه زمینــه عبــور هنــر از آنچــه بــدان شــناخته می شــد و رســیدن بــه ایــن نقطــه را شــکل 
می دهــد. متدولــوژی دکارت در هســتی شناســی، پیشــرفت علــوم را در حوزه هــای مختلــف در پــی داشــت. تغییــر در جهــان بینــی از ایــن رهگــذر رخ 
داد کــه در فلســفه کانــت تثبیــت شــد، و تبــار آن البتــه بــه شــروع پیشــرفت های کیهــان شناســی )انقــالب کپرنیکــی(، پیشــرفت های پزشــکی و علــوم 
پایــه می رســد. امـّـا نهایتــاً ایــن همــه تحوّلــی را ایجــاد کردنــد کــه در پاریــس بــه ثمــر نشســت و ایــن شــهر را بــه عنــوان پایتخــت بالمنــازع قــرن نوزدهــم 

درآورد. جایگاهــی کــه در قــرن بیســتم از آنِ نیویــورک شــد.

ایــن مــدرس دانشــگاه در ادامــه بــا بیــان عواملــی چــون تغییــر فضاهــای شــهری و ســاختار معمــاری، ســاخت پل هــای چدنــی و ریــل راه آهــن در اثــر 
انقــالب صنعتــی، کــه بــه گســترش روابــط بیــن کشــورها منجــر شــد، گفــت: نمایشــگاه جهانــی لنــدن در 1851 پیامــد ایــن روابــط ناشــی از حمــل و نقــل 

و تســریع و تســهیل در رفــت و آمــد بــود. عنصــر دیگــر، تولیــد صنعتــی شیشــه بــود کــه معمــاری را دســتخوش دگرگونــی ســاخت.

اجــرای طــرح جدیــد خیابان هــا و تغییــر نقشــه شــهر پاریــس در دوره ناپلئــون ســوم توســط هوســمان، شــهردار پاریــس کــه خــود را هنرمنــد ویرانگــر 
می خوانــد، و راه انــدازی و رونــق فروشــگاه های بــزرگ و نمایشــگاه های جهانــی، موجــب شــدند تــا بــرای اوّلیــن بــار، تجــارت بــه عنــوان عاملــی تعییــن 
کننــده در مســیر توســعه و تحــول هنــر، نقــش آفرینــی کنــد. زرق و بــرق ایــن فروشــگاه ها، کــه عامــل جــذب عمــوم مــردم می شــد، در مجمــوع، پاریــس 

را بــه عنــوان اولیــن »شــهر- الگــو«ی تجــدّد و نخســتین پایگاهــی کــه مدرنیســم در آن تثبیــت می شــود معرفــی می کنــد.

دکتر طهوری آنگاه به طرح شش گفتاری پرداخت که بنیامین آنها را محور اصلی در تبیین نظریه خود قرار می دهد:

گفتار اول، پاساژها

رشــد صنعــت نســاجی، رونــق تجــارت منســوجات، نیــاز بــه فضاهــای بــزرگ بــرای حفــظ و ذخیــره کاال در مقادیــر و مقیاس هــای کالن، کارکــرد »پاســاژ« 
را بــه عنــوان مراکــز جدیــد تجــارت کاالهــای لوکــس، شــکل داد. از ایــن نقطــه بــود کــه هنــر در خدمــت فروشــندگان قــرار گرفــت و منجــر بــه ابــداع 
اشــکال تــازه ای از »تجمــل صنعتــی« شــد. گذرگاه هــای مفــروش بــا ســنگ مرمــر و نورگیــری از ســقف شیشــه ای، قرارگیــری فروشــگاه ها در دو طــرف 
گــذرگاه، ورود چراغ هــای گازی بــرای اولیــن بــار بــه صحنــه، کاربــرد اصــول مهندســی در معمــاری و دگرگونــی در معمــاری، متأثــر از قاعده منــدی فلــز، 

و... پاســاژها بــه راســتی یــک شــهر اســت، دنیایــی در مقیــاس مینیاتــوری.

اوّلیــن عامــل ظهــور پاســاژها رونــق تجــارت منســوجات بــود کــه بــا رشــد آن نیــاز بــه فضاهــای بــزرگ بــرای حفــظ و ذخیــره کاالهــا در مقادیــر کالن، 
ســبب پیدایــش اولیــن مؤسســه ها بــه صــورت فروشــگاه های بــزرگ شــد. شــروع ساختمان ســازی بــا آهــن بــه رخ کشــیدن شــکوه و اقتــدار اعصــار کهــن 
و باســتانی بــود کــه بــا پی بــردن بــه سرشــت کارکــردی آهــن و وارد کــردن آن در ســاخت و ســاز، بــرای اولیــن بــار اصــول ســاختمانی بــه عنــوان قاعــده 
وارد معمــاری شــد. ریــل راه آهــن از دیگــر عوامــل مهــم تغییــر در رونــد هنرهــا بــود. مشــخصه ایــن دوران، ورود هنــر بــه عرصــه اقتصــاد و بــازار از پــی 

رشــد فراگیــر صنعــت و تکنولــوژی شــمرده می شــود.

گفتار دوم، دیوراما

)ترکیبی از نقاشی و عکاسی برای ایجاد فضای فانتزی در پاساژها(
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بــه گفتــه بنیامیــن، اگــر معمــاری بــا آهــن، هنــر را پشــت ســر گذاشــت، نقاشــی بــا »دیورامــا« 
همــان راه را پیــش گرفــت. ادبیــات »دیورامیــک« هــم همیــن وضعیــت را داشــت. همــان کاری کــه 
عکاســی بــا »روایتگــری« آغــاز کــرد بــه حیطــه ادبیــات هــم وارد شــد. »دگروتیــپ« شــکل ســاده و 
اولیــه دوربیــن عکاســی بــود کــه نخســتین بــار در نمایشــگاه جهانــی 1855 عرضــه شــد و پیامــدش 
صحنه پــردازی روایــی و شــکل گیری »ناتورالیســم« بــود. امپرسیونیســت ها در ایــن دوره تمــام 

ــر و »امپرســیون«  ــگ ســاختند و تأثی ــرد رن ــر اســتفاده از کارک ــه حداکث ــت خــود را مصــروف ب همّ
هنرمنــد از محیــط خارجــی و فضــای پیرامونــی اش، مبنــای »امپرسیونیســم« شــد. یــک اتفــاق دیگر 
هــم افتــاد: اگــر عکاســی می توانــد بــه ســینما تبدیــل شــود، کوبیســم هــم همیــن رویــا را در ســر دارد.

بــه برتــری عکاســی، بــه شــیوه های جدیــدی مثــل  بــرای بقــا و در واکنــش  نقاشــی در تــالش 
»امپرسیونیســم« و »کوبیســم« متوّســل شــد تــا در واقــع وظیفــه پیشــین خــود را از ثبــت لحظ هــا 
و چهره نــگاری از اشــخاص مهــم، بــه کنــش جدیــدی متحــول کنــد کــه در آن ثبــت تأثــرات فــردی 

و نــه تقلیــد عیــن بــه عیــن از موضــوع اهمیــت داشــت.

گفتار سوم، گراندویل یا نمایشگاه جهانی

پدیــده نوظهــور نمایشــگاه های جهانــی، بــه مــدد نوآوری هــای فنّــی و اســتفاده از فراورده هــای 
گوناگــون صنعتــی نظیــر آهــن و فــوالد امــکان پذیــر شــد.

بــرج ایفــل، در نمایشــگاه جهانــی 1889 در پاریــس، بــه مناســبت صدمیــن ســال انقــالب کبیــر 
فرانســه، نمــاد دوران جدیــد شــناخته می شــود کــه بــا اســتفاده از آهــن، عظمــت و اقتــدار 
مهندســی را بــه رخ می کشــد. ایــن ســاختمان نمــاد مدرنیتــه و تــوان تکنولوژیــک در ورود بــه 
قــرن بیســتم اســت. امــا اتفــاق دیگــری هــم بــا صنعتــی شــدن یــا تولیــد کارخانــه ای رخ می دهــد 
و »تولیــد دســتی« بــه »تولیــد ماشــینی« تبدیــل می شــود. متعاقــب آن بــا پدیــدۀ نوظهــور 
دیگــری مواجه ایــم کــه تبدیــل بــه یکــی از نمادهــای اصلــی ایــن دوران می شــود: ظهــور »پرســه 
ــد« اســت کــه  ــاد می کنــد. رخــداد دیگــر، صنعــت »مُ ــر در شــعر خــود از آن ی زن« کــه بودل
محصــول افزایــش تولیــد و نیــاز بــه باالبــردن تقاضــا داشــت. مـُـد نــه تنهــا دو عامــل »تازگــی« 
ــودن  ــر« ب ــرش »فراگی ــه همــراه دارد کــه مشــخصه مهم ت ــا خــود ب ــزی« را ب ــرت انگی و »حی
اســت. یکــی از اوّلیــن بانیــان مُــد جهــان کــه انقالبــی در طراحــی لبــاس زنــان ایجــاد کــرد، 

طــراح فرانســوی »کوکــو َشــنِل« اســت.

بــه موضــوع نقاشــی امپرسیونیســت تبدیــل  از اینجاســت کــه »پرســه گــردی« 
می شــود. »مُــد« هــم کمــک می کنــد کــه نــه تنهــا چرخــه تولیــد در منســوجات 
بچرخــد؛ بلکــه انــواع ســلیقه های رنگارنــگ را پوشــش می دهــد و تغذیــه مــی کنــد. 

در ادبیــات و هنــر نیــز بــا تجلـّـی »مُــد« مواجه ایــم: شــعر بودلــر و نقاشــی های ادوار 
ــده »دندیســم« اســت. ــاب پدی ــه بازت مان

نکتــه بعــدی، اعــالم حضــور قاطــع »صنعــت فرهنــگ ســازی« اســت کــه آدورنــو و 
هورکهایمــر از آن بســیار گفته انــد؛ بدیــن ترتیــب، کارگــری کــه خــود، تولیــد کننــده 

ــه  ـّـی هــم ب ــن اقتصــاد محل ــل می شــود. همچنی ــده تبدی ــه مصــرف کنن ــود، ب ب
اقتصــاد بین المللــی تبدیــل می شــود کــه خــود، ریشــه در گســترش ارتباطــات 

ناشــی از ریــل راه آهــن دارد کــه امــکان حمــل و نقــل مســافران و تولیــدات 
ماشــینی را فراهــم مــی آورد.

کاالیی شدن هنر

»گراندویــل« کل جهــان را تبدیــل بــه »شــیء« و »کاال« می کنــد 
و سراســر جهــان بــا ایــن خاصیــت مدرنیــزه می شــود. پرســتش 

»بـُـت واره« کاال، مشــخصه و هویــت دوران جدیــد اســت. 
بــا »آرت نــوو«، حلقــه زحــل بــه نرده هــای ریخته گــری 

ــرای  آهنــی بالکن هایــی تبدیــل شــد کــه ســاکنانش ب
می آمدنــد.  گراندویــل  بــه  شــبانه  زنــی  پرســه 

در  آهــن  کاربــرد  بــا  کــه  نمایشــگاه ها  ابــداع 
ــا نمایــش  ــود، ب ــر شــده ب معمــاری امکانپذی

محصــوالت صنعتــی در عرصــه عمومــی، 
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و تشــویق تماشــاگران بــه خریــد لــوازم فریبنــده، و تــداوم چرخــه تولیــد، 
حفــظ و برگشــت ســرمایه را بــا ســود فــراوان تضمیــن می کــرد.

گــردش در پاســاژها و خیابان هــا بــا ســیمای جدیــد، مظاهــری از ســیطره 
یــک الگــوی نویــن محســوب می شــود. مارکــس متعاقــب نمایشــگاه 

جهانــی لنــدن در 1862، اتحادیــه کارگــران را شــکل می دهــد.

طرح تقاضای کاذب برای مصرف

تشــویق تماشــاگران بــه خریــد لــوازم غیرضــروری در نمایشــگاه ها، کــه 
عــالوه بــر معرفــی کاالهــای جدیــد، فضایــی بــرای پرســه زدن و گــذران 
اوقــات فراغــت بودنــد، یکــی دیگــر از محورهــای ایــن الگــوی جدید اســت. 
اساســاً اوقــات فراغــت و گــذران اوقــات فراغــت، یــک پدیــدۀ مــدرن اســت. 
ــرای  ــی ب ــا زمان ــا قبــل از دوران مــدرن، اوقــات فراغتــی در میــان نبــود ت ت
گذرانــدن آن نیــاز باشــد. از ایــن پــس می بینیــم کــه فضاهــای شــهری 
بــرای حداکثــر شــگفت زده کــردن، اقنــاع حــّس لــذّت، میــل بــه خریــد 
و خــرج کــردن شــکل می گیرنــد. عنصــر شیشــه و کارکــرد آن نیــز بــه 
ــا اســتفاده از شیشــه فضاهــای »بســته«،  ــد. ب کمــک ایــن هــدف می آی
ــوار  ــی آنچــه پشــت دی ــل می شــوند. یعن ــی »شــفاف« تبدی ــه فضاهای ب
صلــب اتفــاق می افتــاد از ایــن پــس در مأعــام رخ می دهــد.  »پاریــس« 
بــه تعبیــر مارشــال برمــن در »تجربــه مدرنیتــه« خصوصیــت ویــژه ای 
می یابــد: »عشــق ورزی در مأعــام«. آنچــه تــا آن زمــان در خلــوت و 
فضــای خصوصــی شــکل می گرفــت، حــال در عرصــه عمومــی ظاهــر 

می شــود.

جلوگیری از انقالب و اعتراض

ســویه دیگــر ایــن تحــول، جلوگیــری از هرگونــه انقــالب و اعتــراض جمعی 
بــود. احســاس اقنــاع شــدن، تخلیــه فشــارهای روانــی انباشــته شــده بــر 
ضــدّ طبقــه متوســط از طریــق احســاس همســانی و همگونــی، شــیوع و 
همه گیــر شــدن مصــرف کاذب و پدیــدۀ »مــد«، خریــد کاالهــای 
لوکــس، امــکان مالکیــت کاال بــرای هــر فــرد، و ســرانجام 
ظهــور »ناتورالیســم« و معرفــی صورتــی از شــهر بــه نشــانه 

»بهشــت« از ویژگی هــای ایــن تحــوّل جمعــی بــه قصــد مهــار پدیــدۀ 
انقــالب و اعتــراض بــود کــه بنیامیــن بــه آنهــا اشــاره می کنــد.

گفتار چهارم، »لویی فیلیپ« یا: فضای داخلی

ــار  ــرای اولیــن ب ــر جدایــی محــل »زندگــی« از محــل »کار« ب بنیامیــن، ب
انگشــت تأکیــد نهــاد کــه عمده تریــن محــور شــکل گیری مفهــوم »فضــای 
داخلــی« اســت. بــرای نخســتین بــار شــهروند خصوصــی از فضــای کار 
بــه عنــوان مکمّــل آن متمایــز گشــت. فــرد کــه محــلّ کارش را همچــون 
واقعیــت خارجــی می شــمرد، بــه فضایــی داخلــی نیــاز داشــت تــا بتوانــد 
بــه رویاهایــش بپــردازد. کیهــان در رویاهــای او در حلقه هــا و گل هــای 
ریخته گــری شــده آرت نــوو بــه مثابــه طبیعــت گیاهــی عریانــی کــه بــا 
محیطــی مســلح بــه تکنولــوژی مواجــه بــود، تمثــل می یافــت. فضــای 
درون، بــه عنــوان اتاقــی بــرای خــود و پناهگاهــی بــرای هنــر، مثــل جعبــه 
عطــر یــا جعبــه پــرگار کــه فقــط همــان شــیء را در خــود جــا می دهــد. 
توجــه »کلکســیونر«، بــه عنــوان ســاکن حقیقــی درون، بــه تحســین 
اشــیاء جلــب شــد کــه بــه آنهــا ارزش »خیالپردازانه«تــری نســبت بــه 
»سودمندی«شــان می بخشــید. رهایــی اشــیاء از قیــد »مفیــد بــودن« و 
فایده منــدی، رشــد و فراگیــر شــدن پدیــده »حــراج« کــه پدیــده ای مــدرن 

ــد. ــن بحــث را تشــکیل می دادن ــکات مهــم ای اســت، و...  دیگــر ن

وی از رابطــه »خیابــان« و »نقــاش مــدرن« بــا نظــری بــه اندیشــه های 
»بودلــر« ســخن گفــت و نســبت ایــن دو را این گونــه تبییــن کــرد: نقــاش 
ترســیم می کنــد:  »کاراگاه«  یــک  بمثابــه  را  امپرسیونیســت، خیابــان 
چشــمش بایــد دقیــق باشــد و همــه اتفاق هــا را رصــد کنــد؛ مثــل ادگار 
آلــن پــو در توصیــف اشــیاء و اثاثیــه خانــه بــه مثابــه محــلّ رخــداد جــرم!

گفتار پنجم، »بودلر« و خیابان ها

»شــهر« بــرای اولیــن بــار، موضــوع شــعر غنایــی می شــود. بنیامیــن 
اوج  دورۀ  در  غنایــی  آخریــن شــاعر  »بودلــر،  عنــوان  بــا  رســاله ای  در 
نــه تنهــا  بــه تفســیر و نقــد شــعر بودلــر می پــردازد.  ســرمایه داری«، 
سیاســت و اقتصــاد و معمــاری و نقاشــی، کــه حتــی موضــوع و ماهیــت 
ــدر شــعر مــدرن  ــدر نقــد مــدرن و پ ــر، پ شــعر هــم تغییــر می کنــد. بودل
اســت و موضــوع اشــعارش را مضامیــن تــازه ای تشــکیل می دهــد کــه 
پیــش از او در شــعر دیــده نمی شــد. بــا بودلــر پاریــس )شــهر( بــرای اولیــن 
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ــرار گرفــت. ــی ق ــار موضــوع شــعر غنای ب

ــر،  ســخنران نشســت پژوهشــکده هنــر در بیــان ایــن نکتــه افــزود: بودل
بــه عنــوان روشــنفکر زمانــه خــود، اوّلیــن »کولــی« و »حاشــیه نشــین« 
در هنــر هــم هســت؛ احســاس بی خانمانــی، بی پناهــی و بی خانــه بــودن 
را در شــعر او بــه روشــنی می تــوان دیــد. جمعیــت پوششــی بــود کــه 
شــهر آشــنا همچــون صحنه هــای خیالــی فالنــور را جلــب می کــرد. شــهر 
چشــم اندازی بــود کــه مثــل اتــاق در ســاختمان فروشــگاه های بــزرگ 
ــروش کاالهایشــان  ــرای ف ــور ب ادغــام می شــد. فروشــگاه ها از وجــود فالن
بهــره می گرفتنــد. فروشــگاه های بــزرگ دلیــل قاطــع پیدایــش فالنــور بــود.

شــعر بودلــر، آیینــه ای اســت از تصــور پاریــس. پنــاه بــردن به سمبولیســم 
و عالــم خیــال و اوهــام به مثابــه گریزگاهــی بــرای انســان ایــن دوران اســت. 

شــعر نیــز در مقــام یــک شــهر غــرق شــده همچــون زیردریایــی اســت.

»تازگــی« سرچشــمۀ »توهــم« می شــود: باالتریــن ارزش هنــر در برابــر 
ایدۀ»مفیــد« بــودن. تازگــی بخاطــر تازگــی!

ــروش  ــری و ف ــر طهــوری در ادامــه، پیامــد ظهــور نمایشــگاه های هن دکت
آثــار هنــری را تبدیــل اثــر هنــری بــه »کاال« و »شــیء« بــر مبنــای »تازگی« 
و »نــوآوری« دانســت و تــالش هنرمنــد در جســتجوی هرچــه بدیع تــر 
بــودن بــرای فــروش بهتــر، و تبدیــل اثــر هنــری بــه کاالی تجــاری را بــه 

عنــوان دو مشــخصه اصلــی ایــن دوره برشــمرد.

گفتار ششم، »هوسمان« و سنگرها

نهادهــای دنیــوی و ســلطه معنــوی بــورژوازی در 
قالــب بولوارهــا صورتــی بــارز بــه خــود گرفــت. هوســمان تــالش 

می کــرد تــا بــرای تقویــت دیکتاتــوری و مهــار پاریــس بــه شــیوۀ 
می شــد.  بیشــتر  روزبــه روز  جمعیــت  کنــد.  عمــل  ســریع  واکنــش 

اجاره هــا باالتــر می رفــت و کارگــران را بــه حومــه می رانــد. محله هــای 
پاریــس چهــره ویــژه خــود را از دســت دادنــد. پاریســی ها بــا شــهر خــود 
ــه  ــودن نداشــتند. آگاهــی ب ــه ب ــه می شــدند و دیگــر حــّس در خان بیگان

ماهیــت غیرانســانی شــهر بــزرگ آغــاز شــده بــود.

در ایــن گفتــار، ســخنران نشســت، مبحــث خــود را بــا طــرح مــواردی 
چــون: تخریــب بافــت قدیمــی پاریــس و ایجــاد و احــداث بولوارهــا، 
تشــویق ســرمایه داری و بورس بــازی و بــاز شــدن مســیر بــرای هنــر بــازاری، 
تغییــر ســریع عوامــل اجتماعــی، رشــد رفــاه و بهداشــت عمومــی و امــن 

ــان رســاند. ــه پای ــر پاریــس، جمع بنــدی نمــوده و ب ســازی معاب

گفتنــی اســت پژوهشــکده هنــر، سلســله درس گفتارهــای »نظریــه و نقــد 
ــر  ــی هن ــا هــدف جستارگشــایی در مطالعــات نظــری و تحلیل ــر« را ب هن
بــرای عالقه منــدان مباحــث تخصصــی و پژوهشــی، همچنــان ادامــه 
خواهــد داد کــه پیــش از هــر درس گفتــار، بــه اطــالع همــگان خواهــد 

رســید.
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گزارش  نشست نقد و بررسی فیلم »گاو«  داریوش مهرجویی

فیلم گاو از منظرهای متفاوت بررسی شد

در نشســت نقــد و بررســی فیلــم گاو، ســاخته داریــوش مهرجویــی، ایــن 
فیلــم از منظرهــای مختلــف مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. 

معلــم  محمدعلــی  حضــور  بــا  گاو  فیلــم  بررســی  و  نقــد  نشســت 
دامغانــی، رئیــس فرهنگســتان هنــر، مجتبــی گلســتانی و عالقه منــدان 
عصــر چهارشــنبه، 9 اســفند 1396، در تــاالر ایــران فرهنگســتان هنــر 

برگــزار شــد.

پــس از نمایــش فیلــم گاو، پیامــی تصویــری از داریــوش مهرجویــی، 
ــود در ایــن نشســت حاضــر شــود،  ــه بــه علــت كســالت نتوانســته ب ك
پخــش شــد. وی ضمــن عذرخواهــی از حضــار بــرای عــدم حضــورش 
ــم نقــل كــرد و  ــاه از ســاخت ایــن فیل ــه دلیــل كســالت، خاطــره ای كوت ب
اظهــار داشــت: ایــن فیلــم بــرای مــن خاطــرات زیــادی بــه همــراه دارد. زیرا 
ــا عــده ای از  ــك جــوان28-27 ســاله ب ــوان ی ــه عن ــار ب ــن ب ــرای اولی مــن ب
هنرپیشــگان حرفــه ای تئاتــر وزارت ارشــاد ]وزارت فرهنــگ آن زمــان[ كار 
می كــردم و بایــد خــودم را ثابــت می كــردم و ایــن كار را هــم كــردم و همــۀ 
آنهــا، بــا مــن همــكاری خوبــی داشــتند. مثــل آقــای قوانلــو كــه مدیریــت 
فیلمبــرداری را بــه عهــده داشــت و بقیــه دســت اندرکاران و بازیگــران در 

ایــن فیلــم. امیــدوارم از دیــدن فیلــم لــذت ببریــد.

شــهاب پازوكــی، مجــری برنامــه، از فیلــم گاو بــه عنــوان نقطــۀ عطــف 
ســینمای مــوج نــوی ایــران یــاد كــرد و گفــت: از زمانــی كــه صنعت ســینما 
ــر داســتانی و مســتند  ــه امــروز بیــش از هــزاران اث ــا ب ــران شــد ت وارد ای
ســاخته شــده اســت؛ امــا شــاید بــه عنــوان مخاطــب، تعــداد معــدودی 
ــم گاو داریــوش مهرجویــی، یكــی  ــم. بی شــك فیل را در ذهــن خــود داری
از فیلم هایــی اســت كــه مــوج نویــی را در عرصــه ســینما بــه راه انداخــت 
ــران محســوب می شــود. حــدود نیــم  ــرای ســینمای ای و نقطــه عطفــی ب
قــرن از ســاخت ایــن فیلــم می گــذرد. در دوره ای كــه ســینمای ایــران 
ــری  ــا اث ــود، ب تحــت ســیطرۀ قهرمــان و ضــد قهرمــان كاله مخملی هــا ب
مطــرح  ایــران  ســینمای  از  متفاوتــی  تصویــر  كــه  می شــویم  مواجــه 
ــز  ــار در جشــنواره ونی ــرای اولیــن ب ــران، ب ــد و صــدای ســینمای ای می کن

شــنیده می شــود.

طــرح  بــا  معلــم  اســتاد  پازوکــی،  شــهاب  صحبت هــای  از  پــس 
پرســش هایی، از مجتبــی گلســتانی خواســت كــه بــه ســواالتش پاســخ 
گویــد و متذكــر شــد: اولیــن ســوالی كــه بــرای مــن در ایــن فیلــم مطــرح 
یــا  مستند ــ داســتانی  مســتند،  فیلــم،  ایــن  كــه  اســت  ایــن  اســت، 
ــگاه  ــم ن ــن فیل ــه ای ــده روا ن شناســی ب ــه دی ســینمایی اســت؟ دوم اگــر ب
كنیــم، یــك الیناســیون ســاده اســت یــا مطالــب دیگــری هــم در آن 
درج شــده؟ و خاســتگاه فیلــم چیســت؟ و اصــوال چــه هدفــی را دنبــال 

بحثــی  اســت،  ارجمنــدی  كار  اینكــه  در  دارد؟  پیامــی  چــه  می كنــد؟ 
از آن تعریــف كنیــم. برنامــه می توانیــم  انتهــای  نیســت و در 

ــی یــك استثناســت.  ــم گاو مهرجوی ــم در ادامــه گفــت: فیل اســتاد معل
حاتمــی  علــی  بزرگــی  بــه  هم آوردهایــی  مهرجویــی  آقــای  اینكــه  بــا 
از حاتمــی و بیضایــی  کــه پرســش هایی  و بیضایــی دارد و همانطــور 
دربــاره فیلم هــای بزرگشــان داریــم، شــاید از مهرجویــی هــم در مــورد 
فیلــم اجاره نشــین ها داشــته باشــیم؛ امــا فیلــم گاو پرســش های خــاص 
خــود را دارد، ایــن فیلــم روان شناســانه اســت و مبتنــی بــر فلســفه ، 
اســطوره، و مردم شناســی. در آخــر بهتــر اســت كــه بــه مســایل ســاده تر 
بپردازیــم و منظــور خــود را نســبت بــه كاراكترهــا، محیــط و ... بازگــو 
نماییــم؛ باالخــره ایــن چنیــن مســایل روزی بایــد پاســخ گفتــه شــود و 

امــروز مســئول شــمایید.

مجتبــی گلســتانی در پاســخ بــه ســخنان اســتاد معلــم اظهــار داشــت:  
»در رابطــه بــا فیلم هــای ایشــان، مــا چندیــن جلســه را در كنــار هــم 
بــه بحــث و تحلیــل پرداختیــم. در ضمــن تحقیــق نیمــه كاره ای دربــاره 
بــه ســرانجام  كــه روزی  امیــدوارم  و  آقــای مهرجویــی دارم،  ســینمای 

برســد.«

ــد و در ادامــه  ــی پاســخ مان ــم ب ــن، پرســش های اســتاد معل ــا وجــود ای ب
گلســتانی بــه مقایســه تطبیقــی دو فیلــم گاو مهرجویــی و فروشــنده 
اصغــر فرهــادی پرداخــت و افــزود: شــاید یكــی از آخریــن برخوردهــای مــا 
با فیلم گاو در صحنه ای از فیلم فروشنده اصغر فرهادی باشد. در آنجا 
كــه نقــش اصلــی، شــهاب حســینی، بایــد تصمیماتــی دربــارۀ  اتفاقــات 
زندگــی اش بگیــرد. اینكــه او چــه واكنشــی بایــد در قبــال رویدادهــای 
زندگــی اش نشــان دهــد؟ و هنگامــی كــه بــرای دانش آموزانــش فیلــم گاو 
را بــه نمایــش می گــذارد، یكــی از دانش آمــوزان از وی می پرســد، آدم 

چگونــه گاو می شــود؟ و او پاســخ می دهــد، به تدریــج.

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: بــه اعتقــاد مــن، فیلــم فروشــنده ادای 
دیــن فرهــادی بــه فیلــم گاو مهرجویــی و اســتعارۀ خانــه را دارد كــه بــرای 
مهرجویــی بســیار مهــم اســت. شــاید یكــی از برخوردهــای مــا بــا فیلــم 
ایــن  از  بــه عنــوان عالقه منــدان هنــر، صحنه هایــی  و فروشــنده،  گاو 
دو فیلــم اســت كــه بــا یكدیگــر تطبیــق دارنــد. بــه عنــوان نمونــه همــان 
ــا مشــكالت  ــه ب ســردرگمی هایی کــه عمــاد در فیلــم فروشــنده در مقابل

ــوان در فیلــم گاو نیــز مشــاهده کــرد. دچــار می شــود را می ت

كــه در فیلــم  بــا مســئله تجــاوزی  افــزود: شــاید اصغــر فرهــادی  وی 
فروشــنده مطــرح می  كنــد، حــواس تماشــاگر را بــه ســمت فیلم هــای 
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بــه آن داده می شــود ـــ به تدریــج گاو  امــا پاســخی كــه  پــرت می كنــد؛  كیمیایــی 
می شــود ـــ بــه فرهنــگ عامیانــه مــا بــر می گــردد كــه در فیلــم گاو بهتــر می تــوان 
آن را درك كــرد. پیــام ســینمای اصغــر فرهــادی ایــن اســت كــه فهمیده تــر عمــل 

كنیــم.

ایــن منتقــد و پژوهشــگر در ادامــه ســخنان خــود بــه پیــام فیلــم گاو اشــاره و تاكیــد 
كــرد: فیلــم گاو، تنهــا بــه مضمــون نفهمــی داللــت نــدارد، داللت هــای مهم تــری 

دارد كــه بایــد در دو بســتر مهــم آن را تحلیــل كــرد.

وی بــه پیشــینه فیلــم گاو پرداخــت و افــزود: ســینمای مهرجویــی را بایــد در 
دو بافــت ببینیــم و بعــد معنــی آثــارش را بفهمیــم و آن را درك كنیــم. یكــی 
وجــه تاریخــی اســت كــه ایــن آثــار از دلــش برآمده انــد و یكــی معنایــی اســت، 
كــه در دل ســینمای مهرجویــی نهفتــه اســت. ایــن فیلــم از داســتان عــزاداران 
بیــل نوشــته غالمحســین ســاعدی گرفتــه شــده كــه چهارمیــن داســتان ایــن 
كتــاب و تقریبــا داســتانی بی نــام اســت. البتــه در زمینــه متــن داســتان، چیــزی 
كــم نــدارد. امــا مهرجویــی نیــز اســتاد میزانســن در ســینمای ایــران اســت 
و میزانســن های او در فیلم هــای هامــون، پــری و ســارا خــودش را بــه طــرز 
ــه  ــد. اگــر در فیلمــی ســوزنی ب عجیبــی، بســیار شــگفت انگیز نشــان می دهن
نمایــش در می آیــد، بــه دقیق تریــن و الزم تریــن شــكل ممكــن اســت. ایــن 

ــز بســیار مشــهود اســت. ــم گاو نی ــه در فیل ویژگــی البت

گلســتانی متذكــر شــد كــه آثــار مهرجویــی را نمی تــوان بــدون فهــم تاریخــی 
تحلیــل كــرد و در ادامــه گفــت: هوشــنگ كاووســی در مقالــه ای دربــاره ایــن 
فیلــم نوشــته: فیلــم گاو در آســتانه شــاهكار اســت. می خواهــم بگویــم ایــن 
فیلــم واقعــا شــاهكار اســت. اگــر می خواهیــم فیلــم گاو، پســتچی، آقــای 
هالــو را بفهمیــم بایــد در ابتــدا بافــت تاریخــی آن را بشناســیم. دربــاره 
مهرجویــی بایــد دو نكتــه را متذكــر شــوم، مهرجویــی یكــی از بهتریــن و 
دقیق تریــن راویــان دوران مدرنیتــه اســت. دیگــر اینكــه یكــی از متعهد تریــن 

ــران اســت. ــخ ای ــورد تاری ــان در م ــن كارگردان و وفادارتری

وی در مــورد اینكــه مهرجویــی بــه تاریــخ وفــادار بــوده، توضیــح داد: گاهــی 
اوقــات در ذهــن خیلــی از مــا ایــن پیش فــرض  وجــود دارد كــه یــك اثــر 
هنــری بایــد ارزش هایــی را ارائــه كنــد كــه فرازمانــی و فرامكانــی باشــد. فكــر 
می كنــم از منظــر فلســفی و هنــری ایــن معنــا زیــر ســئوال رفتــه و مهم ترین 
مســئله، مولفــه انســانی اســت كــه تاریخ منــد اســت. اثــر هنــری نیــز فــارغ 
از ایــن نیســت و هنرمنــد نیــز واقــع در تاریــخ اســت و بــه تعبیــر هایدگــر 

تاریخ منــد زندگــی می كنــد. آثــار مهرجویــی هــم همیــن ویژگــی را دارد.

ایــن  و در  تاریخــی دانســت  را دارای ویژگی هــای  گاو  فیلــم  گلســتانی 
بــاره اضافــه كــرد: فیلــم گاو بــه رغــم اینكــه هیــچ نمــود سیاســی نــدارد؛ 
بــه شــدت منتقــد سیاســت اســت. حتــی مشــهور اســت كــه ایــن فیلــم 
تــا مدت هــا اجــازه پخــش نداشــت و حتــی خــود شــاه نیــز منتقــد ایــن 
فیلــم بــوده اســت. بایــد برگردیــم بــه ایــن مســئله كــه چــرا داســتانی 
ماننــد عــزاداران بیــل بــا چنیــن لحــن و بیانــی ســاخته شــده؟ و ایــن بــر 
می گــردد بــه اتفاقــات سیاســی و اجتماعــی كــه تحــت عنــوان انقــالب 
ســفید شــاه و ملــت اجــرا شــد و در ایــن اثنــا مخالفــان و موافقانــی 
داشــت كــه برخــی ماننــد جــالل آل احمــد در كتــاب نفریــن زمیــن خــود 

ــا ایــن تغییــرات پرداختنــد. بــه مخالفــت ب

مجتبــی گلســتانی مهم تریــن نكتــه ای كــه بایــد بــه آن توجــه داشــت 
را میــزان جمعیــت شهرنشــین و روستانشــین در دهــۀ 50 دانســت و 
بــه تشــریح دوره هــای تاریخــی كــه ایــن داســتان و فیلــم در آن شــكل 
گرفــت پرداخــت: جامعــه دوران ســاخت فیلــم گاو، جامعــه ای بــود 
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كــه 70 درصــد آن روســتایی و 30 درصــد شهرنشــین بودنــد. جامعــه ای 
كــه اكثریــت آن بــا مباحــث مدرنیتــه بیگانه انــد و گفتمانــی بومی گــرا در 
ــی در  ــرد. مهرجوی ــن زمــان شــكل می گی ــات و ســینما در ای ــه ادبی زمین
ــا  ــه نظــر می رســد روســتاییان ب چنیــن شــرایطی فیلمــی می ســازد كــه ب
ــا ظرافــت كامــل المان هایــی را  مظاهــر شهرنشــینی بیگانه انــد؛ امــا او ب
در آن قــرار می دهــد كــه بــه دور از زندگــی شــهری نیــز نیســت. او شــدیدا 
بــه مظاهــر مذهبــی، بومــی و ســنتی احتــرام می گــذارد و ســعی می كنــد 

از آن دفــاع كنــد.

وی پــس از تشــریح جامعــه آن زمــان و اعتقــادات شــاه بــرای تغییــر 
در ســطح كشــور افــزود: گرچــه بــا مدرنیتــه مخالفتــی نــدارم؛ امــا در 
جامعــه ای كــه برایتــان توصیــف كــردم، كــه اكثریــت آن روســتایی بودنــد، 
تغییــر بــه نحــو عامرانــه آن، محكــوم بــه شكســت اســت. حــال از عناصر 
ــه بررســی آن  ــم و ب ــن مطلــب كمــك می گیری ــرای تحلیــل ای ــم گاو ب فیل
می پــردازم. قــرار اســت میــان مشــت حســن و گاوش فاصلــه بیافتــد، 
قــرار اســت كــه گاو را از او بگیرنــد و بــه او چیــز جدیــدی بدهنــد. جــالل 
آل احمــد در كتــاب نفریــن زمیــن ورود رادیــو را بــه نقــد می كشــد و 
می خواهــد بگویــد كــه ایــن شــیوه اصیــل زیســت یــك روســتایی نیســت. 
پرســش اصلــی در فیلــم گاو ایــن اســت كــه اگــر گاو را از روســتایی 
بگیریــم، اگــر شــیوه زیســت روســتایی را از او بگیریــم؛ چــه چیــز بــرای او 
باقــی می مانــد؟ اگــر حكومتــی بخواهــد خام دســتانه تغییراتــی را انجــام 

دهــد، بــا واكنــش جامعــه مواجــه خواهــد شــد.  

گلســتانی از مطالبــی كــه بیــان كــرد، نتیجــه گرفــت: فیلــم گاو واكنشــی 
اســت بــه توســعه گرایی عامرانــه ای كــه در حكومــت پهلــوی دوم شــكل 
گرفــت. البتــه عمــدۀ فیلم هــای مهرجویــی واكنشــی اســت كــه در برابــر 
تغییــرات نشــان می دهــد. آقــای معلــم پرســیدند كــه ایــن فیلــم یــك 
فیلــم مســتند اســت یــا داســتانی؟ می خواهــم بگویــم ایــن فیلــم یــك 
فیلــم واقع گراســت. البتــه نــه بــه معنــای ســنتی و آنچــه کــه بــه آن 
ســینمای واقع گــرا گفتــه می شــود؛ بلكــه بــه معنــی اگزیستانسیالیســم. 
مهرجویــی در ایــن فیلــم  شــیوۀ زندگــی و تجربــه خاصــی را برایمــان 
پیرامــون  در  كــه  واقع گرایــی  نــوع  هــر  او  البتــه  می كنــد.  توصیــف 
در  و  می كنــد  توصیــف  تاریخــی  بافــت  بــا  را  می افتــد  اتفــاق  خــود 
پدیدار شناســی قــرار اســت مــا را بــه چیــزی برســاند كــه تــام و تمــام 
نیســت. او تــالش می كنــد تــا تمــام شــخصیت مــش حســن را توصیــف 
كنــد و مــا را بــه درون مــش حســن ببــرد كــه بــا تك گویــی مكنونــات قلبــی 

در دو ســه صحنــه ایــن كار را می كنــد. 

در ادامــه نشســت اســتاد معلــم بــا طــرح ایــن پرســش از گلســتانی 
كــه فیلــم گاو بــه كــدام تاریــخ برمی گــردد؟ اظهــار داشــت: همــۀ مــا 
تاریــخ در ذهنمــان معانــی مختلفــی دارد. اگــر بناســت كــه فیلــم گاو بــه 
تاریــخ برگــردد،  نزدیك تریــن تاریــخ مربــوط بــه دورۀ ســامانیان و دورۀ 
مجدوالدولــه اســت كــه دچــار الیناســیون می شــود و خیــال می كنــد كــه 
ــه در  ــی ك ــزوی می شــود و همــۀ حركات گاو شــده و غــذا نمی خــورد و من
فیلــم گاو می بینیــم در او نمایــان می شــود. وقتــی ابوعلــی ســینا بــرای 
درمــان وی می آیــد، لبــاس قصابــان را بــر تــن می كنــد و چاقــوی خــود را 
ــن گاو الغــر اســت و گوشــت او  ــه ای ــد ك ــد. ســپس می گوی ــز می نمای تی
بــه درد هریســه نمی خــورد. بــه ایــن ترتیــب بــه او دارو می خورانــد و او 

را معالجــه می كنــد. 

رئیــس فرهنگســتان هنــر در تشــریح بیشــتر مســئله الیناســیون خاطــر 
نشــان كــرد: الیناســیون بــه ایــن معناســت كــه حتــی فــردی خــودش را 

بــه شــی ای كــه دوســت دارد، ببــازد. بــه عنــوان مثــال یكــی پــول دوســت 
دارد، در پولــش گــم می شــود و یكــی قــدرت را دوســت دارد، در قــدرت 
ــد، و برخــی در عبادتشــان.  گــم می شــود. بعضی هــا در علمشــان گم ان
برخــی بــه طــرف افســل می رونــد و گاو می شــوند و برخــی بــه ســمت 
اعلــی می رونــد و بوعلــی ســینا می شــوند. غالمحســین ســاعدی بــر 
ــن داســتان را  ــی ای ــای مهرجوی ــرده و آق اســاس الیناســیون برداشــت ك
از او گرفتــه و حــق دارد كــه این گونــه فیلــم اش را نبینــد. البتــه مســئله 
الیناســیون فهــم می شــود؛ ولــی اگــر مســئله جن زدگــی باشــد، بــا وهــم  
طــرف هســتیم و اگــر جن زدگــی در فیلــم مطــرح باشــد، دیگــر تكلیــف 

مــا بــا فیلــم معلــوم نیســت. 

وی در ادامــه بــه دیگــر عناصــر فیلــم اشــاره و تصریــح كــرد: در ایــن فیلــم 
مســائل خاصــی وجــود دارد كــه بایــد مــورد پرســش قــرار گیــرد؛ از جملــه 
ایــن كــه بلوری هــا چــه كســانی بودنــد؟ چــرا ســه نفرنــد؟ چــرا در مقابــل 
مــش حســن و گاو ش قــرار گرفته انــد؟ چــرا یــك دوآلیســم در مقابــل 
یــك تــروژه قــرار گرفتــه اســت؟ آیــا اینهــا حاشیه اســت و معنــی نــدارد یــا 
ســینماگر بــه صــورت خــودآگاه مباحثــی را در فیلــم جــای می دهــد. اگــر 
فیلــم اجاره نشــین های مهرجویــی را مــورد بررســی قــرار دهیــم،  متوجــه 
می شــویم كــه او فــردی خــودآگاه اســت و چــون در ایــن نشســت حضــور 
نــدارد، نمی توانیــم بســیاری از ایــن پرســش ها را از وی داشــته باشــیم. 

اســتاد معلــم در ادامــه خاطــر نشــان كــرد: ایــن فیلــم را نبایــد كلی گویــی 
كــرد و نمی توانیــم آن را بــه ایــن شــكل مطــرح كنیــم كــه مســئله ای 
ــا روان شناســانه اســت. می بایســت اگــر ایــن مســایل  تاریخــی اســت ی
یــا مباحثــی از ایــن دســت را  طــرح می كنیــم، اثبــات شــوند. و ده هــا 
ســئوال از ایــن دســت بــرای نقــد و بررســی ایــن فیلــم وجــود دارد. دعــا 
می كنیــم كــه حــال آقــای مهرجویــی خــوب شــود و بتوانــد بــه ســواالت 

مــا پاســخ دهنــد. 

این نشست با پرسش و پاسخ حاضران به كار خود پایان داد. 
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پیش درآمدی بر بینامتنیت

مقایسه داستان»عزاداران بیل« و فیلم » گاو« مبتنی بر رویكرد ژنت

زهرا مربیان1 

چكیده

ایــن مقالــه در نظــر دارد بــه نحــوه برگرفتگــی فیلــم ســینمایی از یــك 
داســتان بپــردازد. در ایــن راســتا فیلــم گاو ســاخته داریــوش مهرجویــی 
كه برگرفته از داســتان عزاداران بیل نوشــته دكتر غالمحســین ســاعدی 
ــه،  ــه مــوردی انتخــاب شــده اســت. در ایــن مقال ــه عنــوان نمون اســت ب
شــخصیت ها، زمــان، مــكان، روایــت و دیالــوگ در متــن داســتان و فیلــم 
ــا رویكــرد بینامتنیــت در  ــن پژوهــش ب ــرار گرفته اند.ای مــورد مقایســه ق

نــزد ژنــت انجــام شــده اســت.

كلیــد واژه: داســتان عــزاداران بیــل، فیلــم گاو، روایــت، بینامتنیــت، بیــش 
متنیت.

مقدمه

یكــی از رویكردهــای مــورد توجــه در مطـــالعات مربــوط بــه هنــر و ادبیــات 
در دهه هــای اخیــر، رویكــرد »بینامتنــی« اســت. در ایــن رویكــرد هیــچ 
متنــی بــدون ارتبــاط بــا متن هــای دیگــر شــكل نمی گیــرد؛ بلكــه همــواره 
خـــلق  پیشــین  متن هــای  ناخودآگاه ـــــ از  یــا  بهره گیری ـــ خــودآگاه  بــا 
می شــود. بــه عبارتــی حضــور عنصــر یــا عناصــری مشــترك میــان دو یــا 
چندیــن متــن موجــب می شــود تــا مطالعــه متــن در حــوزۀ بینامتنیــت 

قــرار گیــرد.

 ژرار ژنــت )از جملــه مشــهورترین نظریه پــردازان در حــوزۀ بینامتنیــت( 
مجموعــه ارتباطــات میــان یــك متــن بــا غیــر خــود را به پنج دســته و گونه 
تقســیم كرده و آن را »ترامتنیت« می نامد. این پنج گونه رابطه عبارت 
 است از: بینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت و بیش متنیت. 
ایــن میــان، فقــط بینامتنیت)هــم حضــوری( و بیش متنیــت   كــه در 
)برگرفتگــی( بــه رابـــطه میــان دو متــن هنــری می پــردازد. بــه طــور مثــال، 
اقتبــاس از یــك داســتان مكتــوب بــرای خلــق اثــری ســینمایی یــك فراینــد 
بیش متنــی دگرگونگــی محســوب می شــود كــه  در چندیــن الیــه صــورت 
می گیــرد: ١( رابطــه بینامتنــی؛ 2( رابطــه بیش متنــی همان گونگــی؛ ٣( 

رابطــه بیش متنــی دگرگونگــی.

اقتباس هــای  دقیق تریــن  و  بهتریــن  از جملــه  گاو  فیلــم  كــه  آنجــا  از 

١  . كارشناس ارشد ادبیات نمایشی

صــورت گرفتــه در ســینمای مــا بــه شــمار مــی رود و آن را نقطــه عطــف 
ادبیــات داســتانی معاصــر  بــه  رویكــرد  ایــران در  اقتباســی  ســینمای 
می داننــد، بــرای مطالعــه مــوردی در ایــن مقالــه، انتخــاب شــده اســت. 
ایــن پژوهــش قصــد دارد روش بررســی ژنــت در بیش متنیــت را تجربــه 
و  شــروع  نقطــه  تفاوت هــای شــخصیت پردازی،  بررســی  بــا  و  نمــوده 
پایــان، زمــان، مــكان، روایــت و دیالــوگ در داســتان و فیلــم، میــزان و 

چگونگــی برگرفتگــی فیلــم از داســتان را مشــخص کنــد.

ــن  ــی اســت كــه رویكــردی نوی ــن نظریه های بینامتنیــت یكــی از مهم تری
در نظریــه نقــد ادبــی و هنــری را فراهــم مــی آورد و از آنجــا كــه معتقــد 
ــه مطالعــه مناســبات  ــون اســت، ب ــه مت ــن كلی ــه وجــود روابطــی در بی ب

گوناگــون از منظرهــای مختلــف در میــان متــون می پــردازد.

ایــن واژه نخســتین بــار توســط  ژولیــا کریســتوا در مقالــه ای در ســال 
1966 بــکار بــرد ه شــد. کریســتوا معتقــد اســت کــه متن هــا همــواره بــا 
یکدیگــر تالقــی دارنــد و هــر متــن را می تــوان سنگفرشــی دانســت کــه از 
ــواع ســنگ ها )مرمــر، کاشــی، موزائیــک، ســنگ کوهســتانی،  تجمــع ان
ــه نوعــی، هــر  آجــر، ســنگ ســیمانی و... ( شــکل گرفتــه اســت. پــس ب
متــن بــا تغییــر در متنــی دیگــر و نفــوذ آن در خــود، تحقــق می یابــد  و بــه 
ایــن ترتیــب توســعه یافتــه و پویاتــر می شــود. بــه عبارتــی دیگــر متن هــا 
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم یكدیگــر را فــرا می خواننــد و بــرای هــر متــن 

ــوان یــك بیش متــن فــرض کــرد.  می ت

در شــكل گیری نظریــۀ بینامتنیــت نبایــد نقــش باختیــن )مهم تریــن 
چهــره پیشــا بینامتنــی( را فرامــوش کــرد. اگــر چــه او هیــچ کجــا بــه طــور 
مســتقیم از واژه بینامتنیــت اســتفاده نمی کنــد؛ امــا بــا طــرح ایــن تفکــر 
کــه هــر متــن دیالوگــی اســت بــا متن هــای دیگــر، می تــوان او را منبــع 

اندیشــه بینامتنــی کریســتوا بــه حســاب آورد.

از دیگــر چهره هــای بــزرگ بینامتنیــت روالن بــارت اســت کــه بیشــتر 
متوجــه بینامتنیــت نــزد مخاطبــان شــد. او نیــز هماننــد باختیــن معتقــد 
بــود قــرن بیســتم آبســتن شــرایط نوینــی بــوده اســت، كــه  موجــب 
ــارت در خصــوص بینامتنیــت  ــی ادبیــات و هنــر شــده اســت. ب دگرگون
ســخن معروفــی دارد او می گویــد: »هــر متنــی بینامتــن اســت.« )نامــور 
مطلــق ، بهمــن،4٥:١٣٨٦ ( یعنــی هیــچ متنــی بــی بهــره از تاثیــرات دیگــر 

متنهــا نیســت.

ژرار ژنت و چگونگی رویكرد او به متن

تاثیرگذارتریــن  از  فرانســوی،  بــزرگ  منتقــد  و  ســاختارگرا  ژنــت،  ژرار 
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مطالعــات  دامنــه  ژنــت  اســت.  بینامتنیــت  عرصــه  در  پژوهشــگران 
كریســتوا را گســترش می دهــد و كوشــش می كنــد تــا هــر رابطــه ای كــه 
یــك متــن می توانــد بــا غیــر خــود داشــته باشــد را بــه طــور نظام منــد 
مطالعــه كنــد. بــه همیــن دلیــل دیگــر واژه بینامتنیــت كــه دارای معنــای 
خاصــی شــده بــود، نمی توانســت همۀحــوزه مطالعاتــی او را شــامل 
شــود. بــر ایــن اســاس او واژه جدیــدی یعنــی ترامتنیــت2 را ابــداع و 
مــورد اســتفاده قــرار داد. ژنــت ترامتنیــت را بــه پنــج دســته تقســیم كــرد 
كــه ایــن پنــج دســته بــه دلیــل نــوع ارتباطــی كــه یــك متــن بــا یــك متــن 
دیگــر دارد از هــم متمایــز مــی شــوند و عبارت انــد از : بینامتنیــت٣، 

پیرامتنیــت4، فرامتنیــت٥، ســرمتنیت٦ و بیــش متنیــت7.

در ایــن تقســیم بندی فقــط بینامتنیــت و بیش متنیــت بــه رابـــطه میــان 
دو متــن هنــری می پــردازد  و   ســایر اقســام ترامتنیــت بــه رابطــه میــان 
یــك متــن و شــبه متن هــای مرتبــط بــا آن می پــردازد )پیرامتنیــت بــه 
ــن و پیرامتن هــای پیوســته و گسســته آن اشــاره دارد.  ــان مت رابطــه می
ــه متــن دیگــر  ــر اســاس رابطــه تفســیری یــك متــن نســبت ب فرامتــن ب
اســتوار شــده اســت و ســرمتنیت رابطــه میــان یــك متــن و گونــه ای كــه 

بــه آن تعلــق دارد را مــورد بررســی و مطالعــه قــرار می دهــد(. 

 بینامتنیت 

ــن در  ــک مت ــه ی ــرد ک ــی شــکل می گی ــی وقت ــت، رابطــه بینامتن ــرای ژن ب
متــن دیگــر حضــور داشــته باشــد. پــس ایــن رابطــه، رابطــۀ هم حضــوری 
میــان دو متــن یــا بیشــتر اســت. ژنــت بینامتنیــت را بــه ســه گونــه 
بیانگــر  کــه  شــده«  اعــالم  و  صریــح  »بینامتنیــت  می کنــد:  تقســیم 
حضــور آشــکار یــک متــن در متــن دیگــر اســت. »بینامتنیــت غیــر 
صریــح و پنهــان شــده« کــه در واقــع حضــور پنهــان یــک متــن در متــن 
دیگــر اســت و »بینامتنیــت ضمنــی« کــه در آن مولــف متــن دوم قصــد 
پنهــان کاری بینامتــن خــود را نــدارد و بــه همیــن دلیــل نشــانه هایی را 
بــه کار می بــرد کــه بــا ایــن نشــانه ها می تــوان بینامتــن را تشــخیص داد 

ــز شــناخت. ــی مرجــع آن را نی و حت

بیش متنیت

رابطــۀ بیش متنــی، رابطــه   تلفیــق بــا یــک متــن قبلــی یــا بعــدی اســت. 
کــه ریچــارد مکــزی می نویســد: »اینهــا متــون جدیــدی  همــان طــور 
هســتند کــه روی متــون قدیمی تــر نوشــته می شــوند و دعــوت بــه نوعــی 
بــاره می نویســد:  ایــن  در  نامــور مطلــق  دوگانــه می کننــد«.  خوانــش 
»بیــش متنیــت نیــز هماننــد بینامتنیــت رابطــه میــان دو متــن ادبــی یــا 
ــه خــالف  ــت ب ــا ایــن رابطــه در بیش متنی هنــری را بررســی می کنــد؛ ام
بینامتنیــت نــه بــر اســاس هــم حضــوری کــه بــر اســاس بــر گرفتگــی بنــا 
شــده اســت ]یک متن در واقع برگرفته یا اقتباس از یک متن پیشــین 
خــودش اســت[. بــه عبــارت دیگــر، در بیش متنیــت تاثیــر یــک متــن بــر 
متــن دیگــر مــورد بررســی قــرار می گیــرد و نــه حضــور آن. البتــه می تــوان 
تصــور کــرد کــه در هــر حضــوری تاثیــر نیــز وجــود دارد و همچنیــن در هــر 

2. transtextuality

3. intertextuality

4. paratextuality

5. metatextuality 

6. arcitextuality

7. hypertextuality

تاثیــری نیــز حضــور وجــود دارد. امــا در بیش متنیــت تاثیــر گســترده تر 
و عمیق تــری موجــود اســت. بــه عبــارت روشــن تر، اگــر در بینامتنیــت 
اغلــب حضــور بخشــی مــورد توجــه اســت، در بیش متنیــت تاثیــر کلــی 
و الهــام بخشــی کلــی مــورد نظــر اســت. بیش متــن )هیپرتکــس( متنــی 
اســت کــه از یــک متــن پیشــین )پیش متــن( در جریــان یــک فراینــد 
دگرگــون کننــده ناشــی شــده باشــد. بــه بیــان دیگــر، حضــور یــک متــن 
در شــکل گیری متــن دیگــر را بــه گونــه ای کــه بــدون ایــن حضــور، خلــق 

ــد.«  ــر ممکــن باشــد بیش متنیــت می نامن متــن دوم غی

او اضافــه می کنــد کــه بیش متنیــت دو گونــه اســت: الــف: »همانگونــی 
یــا تقلیــد« کــه »حفــظ متــن نخســت در وضعیــت جدیــد اســت« و ب: 
»تراگونگــی یــا تغییــر« کــه در آن مــا بــا تغییــر و دگرگونــی متــن اولیــه یــا 

پیش متــن در متــن جدیــد روبــرو هســتیم. 

بــا ایــن توضیحــات ،در میــان پنــج مناســبت متنــی ژنــت ، موثرتریــن و 
كارآمــد تریــن مناســبت ، نســبت  بیش متنیــت اســت كــه در ادامــه 
ــه ایــن مــدل تحلیلــی، اقتبــاس صــورت گرفتــه از داســتان  ــا اســتناد ب ب
بــه  گاو  فیلــم  ظهــور  و  ســاعدی  نوشــته غالمحســین  بیــل  عــزاداران 

كارگردانــی داریــوش مهرجویــی را مــورد بررســی قــرار خواهیــم داد.

خالصه روایت

»مجموعــه داســتان های عــزاداران بیــل یكــی از معروف تریــن كتاب هــای 
ــول  ــه ق ــاب از 8 داســتان پیوســته )ب ــن كت داســتانی ســاعدی اســت. ای
ــال الگــوی همــه  ــزول ب ــه ن نویســنده :8 قصــه( تشــكیل شــده و درونمای

ایــن داستان هاســت.

ــازل  ــی روســتای بیــل ن ــر ســر اهال ــال و مصیبتــی ب    در هــر داســتان، ب
ــاك و محنــت زدۀ آنهــا را بیشــتر برمی آشــوبد.  می شــود و زندگــی دردن
در ســه داســتان اول، مــرض بــه صورت هــای گوناگــون می آیــد و اهالــی 
ده را بــه عــزا و مصیبــت گرفتــار می كنــد. در داســتان چهــارم، بــال بــر 
ــه  ــر مــرگ گاوش، ب ــر اث ــازل می شــود. مــردی ب ــی ده ن ســر یكــی از اهال
چنــان غــم و رنجــی دچــار می شــود كــه عقــل خــود را از دســت می دهــد 
و خــود را گاو می پنــدارد. در داســتان پنجــم ســگی بــه ده می آیــد و 
آرامــش ده را بــر هــم می زنــد. ســگ مرمــوز و غریبــه ای كــه تغییــرات 
ــه وجــود  ــت از او برخاســته، ب ــه حمای ــه ب ــه كســی ك بســیاری در روحی
مــی آورد و او را از كار و زندگــی می انــدازد، تــا جایــی كــه اهالــی ده تهییــج 
ــد و ســگ را می كشــند. در  ــه دســت هــم می دهن می شــوند و دســت ب
داســتان ششــم اهالــی ده، دور صندوقــی كــه از كامیــون امریكایی هــا 
افتــاده، جمــع می شــوند و چــون امــام زاده ای آن را مــورد پرســتش و 
ســتایش قــرار می دهنــد. در داســتان هفتــم یكــی از اهالــی ده بــه مــرض 
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نــدارد. تغییــرات  از خــوردن  ســیرمانی  عجیبــی دچــار می شــود كــه 
غریبــی در شــكل و هیــكل او پیــدا می شــود و دســت آخــر بــه جانــوری 
تبدیــل می شــود. یعنــی مضمــون و درونمایــه داســتان چهــارم بــار دیگــر 
تكــرار می شــود. بــا ایــن تفــاوت كــه شــخصیت داســتان شــكل و هیئــت 
ــن داســتان، تنهــا مــرد معقــول و  ــرد. در آخری ــه خــود می گی ــی ب حیوان
مــدد كار اهالــی ده، بــر اثــر شــایعه و بدگویــی بیلی هــا تصمیــم می گیــرد 
ده را تــرك كنــد؛ امــا در شــهر دیوانــه می شــود و كارش بــه تیمارســتان 

می كشــد.« )میرصادقــی، 1378: 195.194 (

در بیــل هیــچ كــس بــه دنیــا نمی آیــد، بیــل مــرگ گاه اســت و  عــزاداری 
ــا عــزاداری نشــه، آقاهــا مــا رو  ــدی اســت. آنهــا می گویند:»ت بیلی هــا اب

نمی بخشــن« )قصــه ســوم(.

هشــت قصــه عــزاداران بیــل در مجمــوع یــك ارتبــاط كلــی بــا هــم دارنــد. 
رشــته های  بــا  داســتان ها  تمامــی  و  ناپذیرنــد  تغییــر  شــخصیت ها 
نامرئــی و مرمــوزی بــه هــم مربــوط می شــوند. شــخصیت های داســتان 
عامــی، خرافاتــی، ذلیــل، مفلــوك، فاســد، پلیــد و بیمارنــد. فیلــم گاو 
بــر قصــه چهــارم كتــاب عــزاداران  بــا تكیــه كامــل  و  در ســال 1348 
بیل ـــ یعنــی ماجــرای مــرگ گاو مشــد حســن كــه منجــر بــه ایجــاد توهــم 
گاو شــدن در مشــدی می گردد ـــ ســاخته شــده. بــا اســتفاده گاه تــوأم بــا 
تغییــر قصه هــای دیگــر. مثــل بــردن و بســتن پســرك دیوانــه در آســیاب 
ــا مراســم تعزیــه و اســتغاثه،  كهنــه، کــه از قصــه هفتــم گرفتــه شــده، ی
ــه واقعــه مــرگ  ــا مهــارت در دنبال كــه برگرفتــه از قصــه ســوم اســت و ب
ــی اینجــا و آنجــا از قصه هــای  گاو آورده شــده اســت و باالخــره تكه های
دیگــر و نیــز اســتفاده از تمــام كتــاب، بــرای ترســیم كیفیــت فضــا و چهــره 

آدم هــا كــه اغلــب در تمــام قصه هــا هســتند.

ــی  ــن قصــه از نظــر محتوای ــد: »ای ــاره می گوی ــن ب ــی خــود در ای مهرجوی
غنــی؛ ولــی از نظــر زمــان كوتــاه بــود و یــك فیلــم 30 یــا 40 دقیقــه ای 
می شــد. ایــن بــار مــن كتــاب را بــا ایــن دیــد خوانــدم كــه حــاال خــود كتــاب 
چــه بــه مــن می دهــد تــا بتوانــم داســتان را عمیق تــر كنــم و شــخصیت ها 
و موقعیت هایــی را از جاهــای مختلــف برداشــتم و همــه را تــوی یــك 

تركیــب جدیــد پیــدا كــردم.« ) جاهــد 1389: 10(

یعنــی  رســیده.  وحــدت  بــه  تكثــر  گاو  فیلــم  در  گفــت  می تــوان  لــذا 
ــار یكدیگــر نشســته و كارگــردان در  ــی در كن ــه خوب قطعــات مختلــف ب
ایــن امــر موفــق عمــل کــرده اســت. گفتنــی اســت در ایــن رونــد نویســنده 

نیــز كارگــردان را در نــگارش فیلمنامــه یــاری داده اســت.

نكتــه مهــم دیگــری كــه در مقایســۀ تطبیقــی متــن اولیــه و نســخه 
ســینمایی اثــر می تــوان بــه آن اشــاره كــرد، تشــدید رونــد تــرا ارزشــی، 

پیرامــون مركزیــت داســتان یعنــی مــش حســن و گاوش اســت. در فیلــم 
ایــن گاو تنهــا گاو دهكــده اســت و شــیر مــورد نیــاز اهالــی را تامیــن 
می كنــد و از دســت دادن او نــه تنهــا بــرای مــش حســن؛ بلكــه بــرای 
همــه مــردم دردنــاك اســت. در صورتــی كــه در داســتان بــه چنیــن 
مــش  شــخصیت پردازی  نحــوه  همچنیــن  نمی شــود.  اشــاره  چیــزی 
حســن بــه گونــه ای صــورت گرفتــه  كــه تنهــا دلبســتگی و عشــقش، 
ایــن گاو اســت. افزایــش صحنه هایــی كــه بیننــده را بــه عمــق رابطــه 
مــش حســن و گاوش می كشــاند در فیلــم از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
اســت )صحنه هایــی نظیــر شست و شــوی گاو در آبگیــر یــا خریــدن نظــر 

قربانــی از شــهر بــرای او و …(.

نقطه شروع و پایان

در بررســی تطبیقی نقطه شــروع در بین متن مكتوب و اثر ســینمایی، 
چنانچــه قصــه چهــارم از یــك مجموعــه هشــت قصــه ای را مــد نظــر قــرار 
دهیــم شــاهد افزایــش هســتیم. یعنــی عملــی كــه در آن بیش متــن 
)فیلــم( گســترده تر از پیش متــن خــود )داســتان مكتــوب( می شــود. زیــرا 
ــا مخاطــب و معرفــی شــخصیت های  ــرای برقــراری ارتبــاط ب فیلم ســاز ب
داســتان خــود نیــاز بــه خلــق موقعیت هــای ویــژه ای دارد كــه در قصــه 

بــا توجــه بــه شــكل مجموعــه ای آن شــاید لــزوم آن كمتــر حــس شــود.

در داســتان نقطــه شــروع گریــه و زاری زن مــش حســن بــرای مــرگ گاو 
اســت؛ امــا فیلــم بــا  معرفــی مــكان، شــخصیت ها و موقعیــت آغــاز 
شــده و به خصــوص در بیــان عالقــه افراطــی مــش حســن و گاوش كــه 

ــد. ــز هســت ،گســترش می یاب تنهــا گاو روســتا نی

و نقطــه پایــان، هــر چنــد كــه بــه لحــاظ رونــد داســتانی یكــی اســت  
زن  انتظــاری  اســماعیل  ـــ چشــم  مــش  مــش حسن ـــ عروســی  )مــرگ 
مــش حســن(؛ امــا بــه شــدت توســط فیلمســاز آرایــش شــده و بــه لحــاظ 

زیبایــی شــناختی اصــالح شــده اســت.

زمان 

بــه نظــر می رســد مســئله زمــان در قصــه عــزاداران بیــل، مــورد توجــه 
نبــوده و صرفــا بــر اســاس عــادت و اینكــه حــوادث مجبورنــد یــا »شــب 
كــه شــد« اتفــاق بیفتنــد یــا »طرف هــای غــروب كــه شــد« و یــا »صبــح 

ــده شــده اند. ــه شــد«  چی ك

• نزدیكی هــای غــروب، اســالم و كدخــدا و مشــدی جبــار و 	
عبــاس آمدنــد جلــو خانــه مــش حســن. 

• شــب كــه از نصفــه گذشــت، ســه نفــر پوروســی از ده آمدنــد 	
بیرون.

• هــوا كــه تاریــك شــد، ســه مــرد بیلــی از خانه هاشــان آمدنــد 	
بیــرون.

ــوده  ــرد دراماتیــك ب ــن ســینمایی زمــان دارای كار ب ــه در مت ــی ك در حال
و بــا توجــه بــه محتــوی و مضمــون داســتان انتخــاب شــده اســت. بــرای 
مثــال بــردن مــش حســن بــه شــهر در تاریكــی شــب اتفــاق می افتــد. در 
حالیكــه فیلمســاز ایــن اتفــاق مهــم را در روز روشــن و زیــر بــاران شــدید 

بــه تصویــر می كشــد، آنــگاه كــه در ده بســاط عروســی برپاســت.

همچنیــن، در هیــچ یــك از دو متــن مذكــور بــه یــك زمــان واقعــی اشــاره 
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ایــران  »اینجــا  جملــه  می دهــد.  رخ  بی زمانــی  در  داســتان  و  نشــده 
نیســت و جایــی دور افتــاده در چهــل ســال پیــش اســت« نیــز كــه در 
اول فیلــم آمــده، تنهــا بــرای عبــور از ممیزی هــای سیاســی و ایجــاد 
ــه  ــی ب ــم در جشــنواره ها ی مختلــف خارجــی و ایران امــكان نمایــش فیل

آن اضافــه شــده اســت. 

شخصیت پردازی

در مقایســه بیــن دو متــن مكتــوب و فیلــم از منظــر شــخصیت پردازی،  
بــه وضــوح شــاهد فراینــد افزایشــی از نــوع گســترش مضمونــی هســتیم. 
خــود  كــه  گاو  و  مــش حســن  شــخصیت های  مــورد  در  به خصــوص 

تبدیــل بــه یــك شــخصیت شــده اســت.

در داســتان رابطــه مــش حســن و گاوش یــك رابطــه صرفــا اقتصــادی 
در  می دهــد  رخ  ناگهانــی  و  عجیــب  خیلــی  اســتحاله  ایــن  و  اســت 
حالیكــه در فیلــم ایــن رابطــه تــا ســطح یــك رابطــه شــیزوفرنیك ارتقــا 

داده شــده و حتــی می تــوان بــرای آن بعــدی فلســفی قائــل شــد.

گاو در ایــن برگرفتگــی هویــت پیــدا كــرده اســت. تــا آنجــا كــه می تــوان او 
را كــه یــك گاو شــیرده و بــاردار اســت، در جایــگاه معشــوق مــش حســن 
و مــادر فرزنــد نداشــته اش تصــور كــرد. معشــوقی كــه بــا مــرگ او مــش 

حســن از هــم فرو می پاشــد.

زن مــش حســن نیــز از جملــه شــخصیت هایی اســت كــه از یــك زن 
بــه زنــی بهــت زده و منفعــل كــه شــاهد  شــلوغ و كولــی در داســتان 

متالشــی شــدن خانــواده كوچكــش اســت تغییــر یافتــه اســت.

دیالوگ

بررســی دیالوگ هــا در هــر یــك از دو متــن، مكتــوب و فیلــم، نشــانی 
بــارز از فراینــد تراگونگــی )تغییــر( بــا نــگاه بــه پیــش متــن را دارنــد. یعنــی 
در برخــی مــوارد دیالوگ هــا كامــال منطبــق بــا متــن نوشــتاری بــوده و 

تقلیــدی اســت و گاه حــذف یــا كوتاه تــر شــده اند. مثــال:

داستان )متن مكتوب(

• مــش حســن: مــش اســالم، تــو چــه آدم بــدی هســتی، از 	
كــی بــا مــن دشــمنی داری ایــن چــه كاری بــود كــه كــردی؟ 
ــا مــن دشــمنی و پــدر كشــتگی  كدخــدا، بهــش بگــو مگــه ب
ــه چــرا ظهــری بهــم دروغ  ــرس. بپــرس ك ــو ازش بپ داره؟ این
ــا حــاال بهــش بــدی نكــرده ام. دم اســتخر  گفــت؟ مــن كــه ت
بهــم گفــت كــه گاوه در رفتــه، مــن می دونــم دروغ می گــه، 
می خــواد منــو بترســونه. گاو مــن چــه جــوری می تونــه در 

ــره؟ ــره كجــا ب ــره. در ب ب

• كدخــدا: آره مــش حســن. می دونــی مــش اســالم باهــات 	
راس  اینــو  نــداره.  دشــمنی  هیشــكی  بــا  نــداره.  دشــمنی 
می گــه. گاوت در رفتــه. آخــه نمی پرســی كــه گاوه كــوش؟ 

كجــاس؟ اســماعیل  مــش  نمی پرســی 

• مشــدی جبــار: مــش اســماعیل رفتــه بگــرده و گاوه رو پیــدا 	
كنــه.

• مــش 	 بگــرد،  رو  بیــل  همــه  بــرو  بیــا  می خــوای  عبــاس: 

بكنــی. پیــدا  نمی تونــی  رو  اســماعیل 

• موسرخه: مش اسماعیل رفته گاوه رو پیدا كنه.	

• مــش حســن: دروغــه. گاو مــن همیــن جــاس. گاو مــن در 	
نرفتــه. مــن بوشــو می شناســم. از اینجــا نرفتــه بیــرون.

• تــو طویلــه اس چــرا 	 مــش اســالم: اگــه گاوت در نرفتــه و 
پیشــش؟ نمــی ری 

• كدخدا: آره مش اسالم راس می گه، چرا نمی ری پیشش؟	

• موسرخه: برو پیش گاوت مش حسن.	

• عباس: برو پیشش مش حسن.	

• مشدی جبار: آره برو، چرا نشستی اینجا؟	

• مش حسن: من نمیرم پایین، من همین جا می شینم.	

• كدخدا: چرا نمی ری پایین؟	

• مش حسن: می ترسم اگه برم پایین و ...	

• مشدی جبار: ببینی كه گاوه نیستش ...؟	

• مش حسن: نه گاوه هستش، من می دونم من می دونم.	

• عباس: پس نشستی این جا چه كار كنی؟	

• مــش حســن: هیــچ. نشســته ام این جــا و اونــو نــگاه می كنــم. 	
ــاال. )می خنــدد( آره، مــن  می بینیــن؟ داره از پــوروس میــاد ب
اینجــام. بریــن بریــن دنبــال كارتــون. مــن اینجــا منتظــرم كــه 

اون بیــاد بــاال تــا مــن بــرم پاییــن و بــراش آب ببــرم.

فیلم

• كــردی؟ 	 بــود  كاری  چــه  ایــن  اســالم  مــش  حســن:  مــش 
كدخــدا تــو ازش بپــرس، مگــه مــن چیــكارش كــرده بــودم؟ 

چــرا بهــم دروغ گفــت؟

• كدخــدا: نــه مــش حســن، اســالم دروغ نگفتــه، ایــن ام كــه 	
ــه، درســته. ــه گاوت در رفت گفت

• مش حسن: آخه اگه در بره كجا می تونه بره؟	

• عبــاس: مــش حســن تــو كــه خــودت رفتــی طویلــه رو دیــدی 	
بابــا.

• مــش اســالم: خــوب اگــه اونجــاس خــوب بــرو تــو طویلــه 	
. پیشــش

• مــش حســن: مــن اینجــا نشســتم مواظبــم. امشــب بلوریــا 	
دســت بــه یكــی كــردن می خــوان بیــان گاو منــو بــدزدن.

• كدخدا: از كجا می دونی؟	

• بــدزدن چــرا 	 گاوتــو  بیــان  بلوریــا  قــراره  اگــه  اســالم:  مــش 
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گاوت.  پیــش  طویلــه  تــو  بــرو  اینجــا.  نشســتی 

• مــش حســن: االن مــاه در مــی آد اوناهــا، داره از بلــور در 	
میــاد.

• كدخــدا: مشــتی تــو نشســتی اینجــا. اگــه حیــوون تشــنش 	
بشــه چــی؟

• مــش حســن: هــر وقــت گاو مــن تشــنه اش بشــه مــاه هــم 	
در میــاد.

مثــال بــاال حكایــت از آن دارد كــه متــن نوشــتاری از نظــر حجمــی و 
تكــرار جمــالت نســبت بــه فیلمنامــه بســیار بســط یافته تــر اســت. در 
متــن فیلــم اطالعــات بــه گونــه ای فشــرده تر و صریح تــر و گاه بالحنــی 
ــه شــده اســت.                 ــه مخاطــب ارائ شــاعرانه ب

نتیجه گیری

و  پیشــین  متن هــای  رابطــه  بررســی  بــا  همــواره  بینا متنیــت  دانــش 
پســین، دامنــه ایــن تاثیرپذیــری و چگونگــی حصــول آن را در خلــق آثــار 
ــد  ــن رویكــرد هرچن ــه ای ــن ب ــرار می دهــد. پرداخت ــورد توجــه ق ــد م جدی
ــرای مــا ضــروری  ــه دهه هــای گذشــته در اروپاســت؛ امــا ب ــق ب كــه متعل
می نمایــد. زیــرا بــا توجــه بــه خــأ موجــود در زمینــه پژوهش هــای نظــری 
در داخــل، مــا ناگزیــر هســتیم ضمــن تجربــه آنهــا )هرچنــد اگــر دیرتــر(، 
امــكان حركــت در راســتای تبییــن و بومــی ســازی آنهــا را فراهــم ســازیم 
زیــرا در غیــر ایــن  صــورت همــواره در خطــر انجــام اشــتباهات و گاه ســوء 

برداشــت خواهیــم بــود.

 ایــن مقالــه بــا مطالعــه نحــوه برگرفتگــی فیلــم گاو از داســتان عــزاداران 
بیــل، مبتنــی بــر ایــن رویكــرد مشــخص نمــود كــه كارگــردان ضمــن 
ــا احاطــه كامــل بــر زبــان ســینما،  وفــاداری بــه مضمــون داســتان؛ امــا ب
كــه مدیومــی متفــاوت از مدیــوم ادبیــات اســت، بــه فیلــم گاو هویتــی 
دیگرگونــه بخشــیده اســت كــه جــز در ســینما قابــل دسترســی نیســت.
گرافیــك تصویــر، فیلمبــرداری، زوایــای دوربیــن، میزانســن های خــاص، 
بازی هــای خــوب، نــور، نماهــای بســته  و بــاز، افكت هــای تصویــری نظیــر 

اســلو موشــن، فید، دیزالو و ... فیلم گاو را به یك اثر تاریخی 
و یــك اقتبــاس موفــق و پیشــرو در ســینمای ایــران بــدل 

ســاخته اســت كــه الزم اســت بــا رویكردهــای مختلــف 
در مقــاالت دیگــری مــورد بررســی قــرار گیرنــد.                                                   
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بازخوانــی انتقــادی منابــع کهــن و 
پژوهش های معاصر خوشنویسے

الهام الیقی

نشســت تخصصــی »بازخوانــی انتقــادی منابــع کهــن و پژوهش هــای 
معاصــر خوشنویســی اســالمی« عصــر دوشــنبه، 14 اســفند 1396، در 

فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

در ایــن نشســت کــه بــه همــت معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر 
برگــزار شــد، ولــی هللا کاووســی، مهــدی صحراگــرد، محمدصــادق میــرزا 
ابوالقاســمی بــه ســخنرانی پیرامــون خوشنویســی بــا نگاهــی انتقــادی بــه 

ــد. ــر پرداختن ــع قدیمی ت مناب

در ابتــدا ولــی هللا کاووســی بــه بررســی پیشــینه تألیفــات خوشنویســی 
در جهان اســالم پرداخت. وی اظهار داشــت: »هنر خوشنویســی بیش 
آن کــه فکــر کنیــم، بــه زندگــی مــا ایرانی هــا و مســلمان ها متصــل اســت. 
ــا انتظــار داشــتند دســتخط خــوب  ــرای مشــق نوشــتن از م از کودکــی ب
داشــته باشــیم. بــرای مــا خــوش نوشــتن فراتــر از یــک هنــر تزیینــی بــوده. 
ایــن پیونــد تنگاتنــگ خوشنویســی بــا حیــات روزمــرۀ مــا محصــول دورۀ 
کنونــی نیســت و پیشــینه هــزار ســاله دارد. مســلمانان  بــرای کتابــت 
قــرآن، بــه خــط خــوش نیــاز داشــتند و در کنــار آن امــور روزمــره را نیــز بــا 

نوشــتن بــه انجــام می رســاندند.« 

وی دربــاره کتــب آمــوزش قوائــد خوشنویســی گفــت: »نوشــتن دربــاره 
خوشنویســی بــا اختــالف زمانــی کمــی در تمــدن اســالمی پــس از ایجــاد 
هنــر خوشنویســی شــکل گرفــت. اولیــن متنــی کــه دربــاره خوشنویســی 
بــود و در زمــان خالفــت عباســیان بیــرون آمــد، رســاله ای بــه نــام »تحفــه 

الوامــق« اســت کــه دربــارۀ آمــوزش قوائــد خوشنویســی اســت.«

وی ادامــه داد: »مهمتریــن منبــعِ بازمانــده از اوایــل ســده چهــارم، کتــاب 
الفهرســت اثــر محمــد بــن اســحاق ندیــم معــروف به ابنندیم )درگذشــت 
385ق/995م( اســت. ایــن کتــاب مهم تریــن منبــع مــا دربــاره تاریــخ 
ــه خوشنویســی و  خوشنویســی اســالمی اســت کــه چنــد صفحــه اش ب
کاتبــان اختصــاص دارد. ابنندیــم در نخســتین مقالــۀ ایــن کتــاب ضمــن 
ســخن از پیشــینه پیدایــیِ خــط عربــی، بــه انــواع اقــالم کهن و پیشــگامانِ 
ــد. در  ــت اشــاراتی شایســته میکن ــن کتاب پیشــین و هــم روزگارش در ف
دوره هــای بعــدی متن هــای مرتبــط بــا خوشنویســی بــه فارســی و خصوصا 
عربــی رو بــه گســترش می گــذارد و در فاصلــه ســده چهــارم تــا هفتــم، در 
دوره میانــی تمــدن اســالمی، می تــوان بیــش از ســی متــن را نــام بــرد کــه 

مرتبــط بــا وجــوه مختلــف خوشنویســی بوده انــد.

ــه بعــد،  ایــن پژوهشــگر افــزود: »در دوره هــای میانــی، از دوره تیمــوری ب
اســت  موجــود  خوشنویســی  آموزشــی  رســاله های  از  زیــادی  حجــم 
و دیباچه هــای مرقعــات نوشــته شــده اســت. از قــرن دهــم هجــری بــه 
ایــن ســو چنــد دیباچــه معــروف داریــم، از جملــه دیباچــه دوســتمحمد 
ّــع بهــرام میــرزا صفــوی  گواشــانی هــروی بــا تاریــخ 951ق/1544م بــر مرق
و دیباچــه قطبالدیــن محمــد قصهخــوان بــا تاریــخ 969ق/1562م بــر 
مرقعــی بــه نــام و بــرای شــاه طهماســب صفــوی کــه از معروفتریــن 

دیباچههــای فارســی اســت.

دیباچههایــی  هــم  گورکانیــان  و  عثمانیــان  دربــار  در  دوره،  همیــن  در 
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فراهــم  مرقّعــات  بــرای 
دیباچــه  جملــه  از  شــد. 

تاریــخ  بــا  چِندرهچــیزاده  محمــد 
ّــع ســلطان مــراد ســوم  980ق/1572م بــر مرق

و دیباچــه دو مرقــع گلشــن و گلســتان در عهــد 
سلطنت جهانگیرشاه بابری )حکـ 1014-1037ق/1605-

1628م( هــر دو بــه خــط محمدحســین کشــمیری زرّینقلــم. در 
ایــن زمــان جریــان مــوازی در هنــد و ایــران و عثمانــی در دیباچه نویســی 

شــکل می گیــرد. عثمانــی و ایــران از آن پــس بســیار همپــای هــم پیــش 
می رونــد.

رســاله  دو  ظهــور  میــالدی،  قمری/هفدهــم  یازدهــم  ســده  آغــاز  در 
»گلســتان هنــر« و »مناقــب هنــروران« در شــرح آداب هنرهــای مرتبــط 
بــا کتــاب و سرگذشــت هنرمنــدان، یکــی در ایــران و دیگــری در عثمانــی، 
نشــانههای آشــکار اشــتراکات فرهنگــیِ مــردم ایــن دو ســرزمین را نمایــان 
کــرد. ایــن گونــه نوشــتن همچنــان پیــش می آیــد؛ ولــی در اواخــر دورۀ 
صفــوی متوقــف می شــود و مــا دیگــر چیــزی در مــورد نوشــتن دربــاره 

خوشنویســی در دســت نداریــم.

وی دربــاره جریــان جدیــد تذکره نویســی گفــت: »کمــی بعــد از دورۀ 
رایــج  خوشنویســان  تذکره نویســی  جدیــد  جریــان  شــاه  ناصرالدیــن 
می شــود کــه تــا بــه امــروز  باقی مانــده اســت. اولیــن متــن متاخــر دربــارۀ 
ــه ایــن ســو،  خوشنویســی در دوره معاصــر، یعنــی از 150 ســال پیــش ب
کتــاب محمدعلــی قوچانــی بــا تخلــص شــعری خامــه روان اســت کــه در 
میــان خوشنویســان بــه میــرزای ســنگالخ معروف اســت. محصــولِ کار او 
کتابــی در چهــار بخــش بــا عنــوان امتحانالفضــال اســت کــه در مشــهد 
چــاپ شــده. محمدعلــی قوچانــی کتــاب اول، ســوم، و چهارمــش را بــه 
تذکــره خطاطــان ایــران و عثمانــی و کتــاب دومــش را ذیــل عنــوان »فوایــد 
ســنگالخ  اســت.  داده  اختصــاص  ســفرهایش  شــرح  بــه  ســیاحت« 
به رغــم ضعف هــای آشــکار و انبــوه مطالــب نامعتبــر تذکــره اش، در دورۀ 
جدیــد تاریــخ ایــران نخســتین کســی اســت کــه پــس از یکصــد ســال 

رکــود، تذکــرۀ احــوال خوشنویســان را گــرد آورد.

ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: تذکره نویســی خوشنویســی در اواخــر 
دورۀ قاجــار  توســط هدایــتهللا لســانالملک کاشــانی ادامــه یافــت. 
میــرزا هدایــتهللا لســانالملک کاشــانی )1254-1322ق/1904-1838(، 
و  ناصرالدینشــاه  دوره  و خطــاط  ادیــب  مَلِکالمورّخیــن،  بــه  ملقّــب 

مظفرالدینشــاه بــود.  بــه گفتــه خــودش در 1300ق/1883م بــه ســفارش 
میــرزا یوســف مســتوفیالممالک ظــرف بیســت روز، فهرســتی مختصــر 
از اســامیِ خوشنویســان تــدارک دیــد و »بــه همــان بیــانِ تاریــخ حیــات 
و اگــر نــه ذکــر اوانِ ممــات قناعــت جســت و از بســط و تفصیــل صــرف 
نظــر کــرد«. بــا افــول سلســله قاجــار و برآمــدن رضاشــاه پهلــوی، مظاهــر 
تجدّدگرایــی نمــودی آشــکار یافــت. گرایــش بــه الگوهــای پژوهشــی غــرب 
و برگذشــتنِ نســبی از چارچــوب تنــگ تذکرهنویســیِ ســنّتی، نخســتین 
بــار در کتــاب پیدایــش خــط و خطاطــان تألیــف عبدالمحمــد ایرانــی 
معــروف بــه مؤدبالســلطان، بــازرگان و نویســنده و روشــنفکر اصفهانــی 
و مدیــر و ناشــر روزنامــه چهرهنمــا، رخ نمــود کــه نــگاه پژوهشــی معاصــری 
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دارد. متــن کتــاب  ارجاعــات دارد 
و منابــع در آن ذکــر شــده اســت.

افــزود: »در همــان زمــان  کاووســی 
ایــران، جوانــی مشــغول جمــع آوری  در 

بــود.  خوشنویســی  پژوهشــی  متن هــای  اولیــن 
خط شــناس  و  خوشــنویس  کتابــدار،  جــوان  ایــن 

کتابخانــۀ  بنیان گــذار  وی  بــود.  بیانــی  مهــدی  دکتــر  مرحــوم 
در  خوشنویســی  مطالعــات  بالمنــازعِ  پیشــوای  نســخهپژوه،  ملــی، 
ایــرانِ معاصــر بــه شــمار مــی رود. وی بیــش از نیمــی از عمــرش را در 
کتابخانه هــای ایــران و اســتانبول صــرف گــردآوری نســخه ها می کنــد. او 
از ســال 1337ش انتشــار سلســله نوشــتههایش را بــا عنــوان »احــوال و 
آثــار خوشنویســان« در نشــریه پیــام نویــن آغــاز کــرد و چنــدان بدیــن کار 
مداومــت بخشــید کــه در ســال 1345ش بــه مجموعــهای ســترگ مبــدّل 
شــد و در همیــن ســال اثــرش را بــا همــان عنــوانِ پیشــین در دو مجلـّـد 
ــد ســرآغاز و مرجــع اصلــیِ مطالعــات  ــر را بای ــن اث ــه انتشــار ســپرد. ای ب
خوشنویســی و خوشنویســانِ ایرانــی در دورۀ معاصــر دانســت. پــس از 
مــرگ وی آثــارش توســط افــرادی چــون حســین محبوبــی و ایــرج افشــار 

گــردآوری شــده اســت.«

وی از اســتاد حبیــب هللا فضائلــی بــه عنــوان دومیــن فــردی کــه وارد 
پژوهش هــای خوشنویســی شــده اســت، یــاد کــرد و افــزود: »مرحــوم 
حبیــبهللا فضائلــی )1301-1376ش/1922-1997م( کــه ذوقــش را در 
کتابــت انــواع اقــالم اســالمی ســالها آزمــوده و خوشنویســی معتبــر 
شــده بــود، از نیمههــای عمــر تألیــف تاریــخ خــط را بــا تالشــی جانانــه 
آغــاز کــرد، کــه ثمــرهاش انتشــار کتــاب کمنظیــر و کارآمــد اطلــس خــط در 
ســال 1350ش/1971م بــود. در تاریــخِ معاصــر ایــران فضائلــی نخســتین 
ــه فکــر  ــر شــرح حالنویســیِ ِصــرف، ب ــه جــای تمرکــز ب ــود کــه ب کســی ب
تاریخنــگاریِ خــط و خوشنویســی افتــاد. بعــد از مرحــوم فضایلــی دیگــر 

پژوهشــگر شــاخصی در زمینــه خوشنویســی نداریــم.«

وی دربــاره دوران معاصــر گفــت: »در دورۀ بعــد از انقــالب هــم، کــه مقاله 
ــاره خوشنویســی منتشــر نشــده  ــن خاصــی درب ــج شــد، مت نویســی رای
اســت. متنــی کــه بتــوان مــدام بــه آن مراجعــه کــرد. در ایــن دوره مباحــت 
از ســطح آمــوزش خوشنویســی، بــه نوعــی کــه در انجمــن خوشنویســان 
رایــج اســت، فراتــر نمــی رود. البتــه طــی ده ســال گذشــته پژوهشــگرانی 
وارد ایــن عرصــه شــده اند و زحمــات زیــادی کشــیده اند؛ امــا هیــچ کــدام 

ــد.« ــر نرفته ان از سرگذشت نویســی فرات

وی در انتهــا بــا ذکــر ایــن کــه ابعــاد خوشنویســی اســالمی جــای کار 
ــاره آن تحقیــق  ــر آن اســت کــه بیشــتر درب بســیار بیشــتری دارد و بهت

شــود بــه ســخنان خــود پایــان داد.

ســخنران بعــدی ایــن مراســم مهــدی صحراگــرد بــود کــه بــه بررســی 
پرداخــت. اول«  درجــه  منابــع  در  تاریــخ خوشنویســی  »ادوار 

تاریــخ و طبقه بنــدی و  از  ارائــه تعریفــی  بــا توصیــف و  ابتــدا  وی در 
دوره بنــدی آن بــه تبییــن منظــور خــود از متــون درجــه اول و شــیوه های 
درجه بنــدی در تحقیقــات خوشنویســی اســالمی پرداخــت و تاریــخ را 
مجموعــه ای از رویدادهــای گذشــته دانســت و افــزود: »موضــوع تاریــخ 
ــه  ــخ ب انســان اســت و از زمــان حضــرت آدم وجــود داشــته اســت. تاری
دو نــوع درجــه اول، کــه بــه خــود رویدادهــا مربــوط می شــود، و درجــه 
ــوط می شــود، تقســیم شــده  ــی از رویدادهــا مرب ــه گزارش های دوم، کــه ب

اســت.«

 او در ادامــه همچنیــن اجــزای تاریــخ را رویدادهــا 
دانســت و ادامــه داد: »در تاریــخ می تــوان رویدادهــا را بــه شــیوه های 
ــراد و... طبقه بنــدی  مختلــف مــکان و اندیشــه ها و درجــه اجتماعــی اف
کــرد. یکــی از روش هــای مهــم و پرکاربــرد در تاریــخ هنــر طبقه بنــدی بــه 

اعتبــار زمــان اســت کــه بــه آن دروه بنــدی می گوینــد.« 

ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: »تاریــخ خوشنویســی بــه اعتبــار دوره هــای 
سیاســی در ایــران طبقه بنــدی شــده اســت و بــا تغییــر دوره سیاســی 
تغییــر صــورت گرفتــه اســت. در حالــی کــه ایــن گونــه نیســت و بــا تغییــر 
دورۀ سیاســی، تغییــر آنچنانــی در تاریــخ خوشنویســی اتفــاق نیافتــاده 
اســت. در خوشنویســی متن هــای زیــادی از گذشــته داریــم کــه ایــن 
متن هــا دارای گزارشــی از خوشنویســی هســتند. انــواع متــون درجــه 
اول در تاریــخ خوشنویســی بــه چهــار دســتۀ آداب نامه هــای مشــق، 
طبقه بنــدی  مرقعــات،  دیباچــه  و  خوشنویســی  رســاالت  تذکره هــا، 

می شــوند.«

ــوان اســتخراج کــرد:  وی افــزود: »از دل متــون ســه نــوع دوره بنــدی می ت
دوره بنــدی بــه اعتبــار دور و ســطح کــه بــا روایــت متنــی از آن دوره، 

پرداخــت.« ویژگی هایــش  بررســی  بــه  می تــوان 

ایــن هنرمنــد ادامــه داد: »از ویژگی هــای ایــن دوره بنــدی ایــن اســت 
ــی اســت کــه  کــه مرجــع دوره بنــدی در آن در دور و ســطح در خــط عرب
دیــدی کل نگرانــه دارد. در ایــن روش عامــل تغییــر دور بــه ســاکن کســان 
هســتند؛ امــا در واقــع نیــاز بــه تندنویســی اســت کــه بــه دســت کســان 
خــاص قائده منــد شــده اند. صفــات هــر دوره در یــک قلــم خــاص معقلی، 
شکسته نســتعلیق  نســتعلیق،  تعلیــق،  شــش گانه،  قلم هــای  کوفــی، 
متجلــی شــده اســت. تداخــل دوره هــا، بی توجهــی بــه هنجارهــای فرعــی 
و کل نگــری بــه تاریــخ خوشنویســی از معایــت ایــن دوره بنــدی اســت.«

مهــدی صحراگــرد در ادامــه بــه دوره بنــدی بعــدی، کــه دوره بنــدی بــه 
اعتبــار تصــرف در شــیوه های کتابــت اســت اشــاره کــرد و در ایــن بــاره 
ــه روایــت موضــوع و ویژگی هــای آن  ــه ای قرائــت شــد و ب ــز متــن نمون نی
پرداخــت و توضیــح داد: در ایــن دوره بنــدی، مرجــع دوره بنــدی دگرگونــی 
در شــیوه های کتابت اســت. عامل تغییر دوره کســان هســتند و صفات 
هــر دوره بــه نــوع ابــداع هنرمنــدان مــورد نظــر مربــوط می شــود. بــر طبــق 
ایــن طــرح هــر قلــم دوره هــای شــکل گیری و تشــخص قلــم، وضــع قوائــد، 
اصــالح قوائــد، کمــال و در انتهــا دورۀرکــود و زوال را از ســر می گذرانــد. از 
معایــب ایــن دوره می تــوان بــه بی توجهــی بــه هنجارهــای فرعــی و عــدم 

توافــق در عامــل تغییــر دوره اشــاره کــرد.

دوره بنــدی بعــدی بــه اعتبــار عصــر ســالطین اســت. در ایــن دوره بنــدی 
مرجــع دوره بنــدی در شــیوه کتابــت اســت. در ایــن طــرح زمــان و مــکان 
مســتتر اســت. صفــات هــر دوره بــه نــوع ابــداع هنرمنــدان دربــار هــر یــک 
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از ســالطین مربوط می شــود. این طرح از یک ســو ریشــه در رویدادهای 
سیاســی دارد و از ســوی دیگــر بــه دگرگونی هــای خوشنویســی وابســته 
اســت. از معایــب ایــن دوره بنــدی می تــوان بــه نبــود اطــالع کافــی از همــه 
ــد  ابداعــات دیوان هــای سیاســی، عــدم انطبــاق اســتمرار شــیوه های پدی

آمــده بــا پایــان حکومــت ســالطین یــاد کــرد.

ایــن اســتاد دانشــگاه در انتهــا چنیــن گفــت: »دســت کــم ســه طــرح 
دوره بنــدی در متــون درجــه اول وجــود دارد کــه دو طــرح آن قابلیــت 
اســتفاده و بــه روزرســانی دارد. طــرح دوره بنــدی بــه اعتبــار دور و ســطوح 
نگاهــی کالن بــه تاریــخ خوشنویســی دارد و جهــت دوره بنــدی کل تاریــخ 
خوشنویســی مفیــد اســت. بــر طبــق ایــن طــرح، تاریــخ خوشنویســی بــه 
پنج دورۀ ســطح کامل، تســلط ســطح بر دور، تعادل ســطح و دور، تســلط 
دور بــر ســطح و دور کامــل تقســیم می شــود، کــه از مزایــای ایــن طــرح 
ارتبــاط کامــل بــا دگرگونی هــای اساســی خوشنویســی و فراهــم آوردن 

ــا دیگــر هنرهاســت.« امــکان مقایســه دگرگونی هــای خوشنویســی ب

ــر اســاس اقــالم خوشنویســی  ــر ب ــگاه جزء نگرانه ت ــا ن طــرح دوم طرحــی ب
اســت، کــه مرجــع دورۀ ســبک اســت. در ایــن دوره تحوالتــی کــه در 
صــورت هــر قلــم روی داده اســت بــه صــورت هنجــار غالــب در آمــده 
اســت. عامــل تغییــر هــر دوره کســان هســتند، خوشنویســانی کــه بــا 
ابداعــی در قواعــد یــا فنــون کتابــت تحولــی در اقــالم ایجــاد کرده انــد. 
مشــروط بــر ایــن کــه ایــن ابــداع بــه صــورت هنجــار غالــب هــر دوره 
درآمــده باشــد. در ایــن طــرح هــر دوره در تکمیــل دورۀ قبــل اســت و بــر 
بنیــان صفــات اصلــی دورۀ قبــل اســتوار اســت. از ایــن رو ایــن دوره را 
بــه تســامح می تــوان دوره بنــدی تکاملــی دانســت. ادوار هــر قلــم در ایــن 
طــرح دوره شــکل گیری قواعــد، وضــع قواعــد، اصــالح قواعــد، دوره کمــال 

و رکــود و زوال اســت.

ســخنران بعــدی ایــن مراســم محمدصــادق میرزاابوالقاســمی، اســتادیار 
دانشــگاه شــیراز، بــود کــه بــه »نقــد و بررســی دیدگاه هــای خوشنویســانه 

در مطالعــات مهرشناســی اســالمی« پرداخــت.

وی ســخن خــود را بــا ایــن مطلــب شــروع کــرد کــه دو مبــدأ تحــول در 
ــاز می گــردد.  مهرهــای اســالمی وجــود دارد کــه یکــی بــه صــدر اســالم ب
تاریخــی  دقیــق  مصــداق  اســت.  پیامبــر)ص(  مهــر  مبــدا،  نخســتین 
تحــول در مهرســازی اســالمی، مهــر پیامبــر اســت. مــا نمونــه ای از ایــن 
مهــر نداریــم؛ امــا در متــون تاریخــی مرتــب از ایــن مهــر و ویژگی هــا و 
شــکل آن صحبــت کرده انــد. مبــدا تاریخــی دیگــری کــه محــل تحــول در 
مهرهاســت، حکومــت ایلخانــان مغــول اســت، کــه نــوع تولیــد مهــر و نوع 
آداب مهــر کــردن در آن متفــاوت اســت. اگــر بخواهیــم دقیق تــر توضیــح 
دهیــم، مهرهایــی کــه اســتفاده می کنیــم سابقه شــان بــه دورۀ ایلخانــان 
مغــول بــاز می گــردد. در ایــن دوران اســت کــه تحــوالت دیوانــی بــاب شــده 

اســت. بــر همیــن اســاس مهرهــای 
ســاخته شــده در هــر نیمــه600 ســاله 
از ایــن دو مبــدا را مهرهــای متقــدم اســالمی و مهرهــای 
متاخــر اســالمی می گوینــد. روش تحقیقــی کــه در مطالعــات 
مربــوط بــه مهرهــای متقــدم اســالمی، کــه در تحقیقــات امــروز 
ــا  ــی ب ــال شــده اســت، اســتفاده می شــود؛ عمــال تفــاوت چندان دنب
تحقیقاتــی کــه مهرهــای پیــش از اســالم را بررســی می کنــد، نــدارد. 
چــون شــیوه تولیــد ایــن مهرهــا و آداب اســتفاده از آن بــا مهرهــای قبــل 
از اســالم تفــاوت چندانــی نــدارد. بنابرایــن باستان شناســان ســراغ آن 
رفته انــد و اصــل مهرهــا را بررســی کرده انــد. چــون وقتــی از مهــر یــاد 
می کنیــم، هــم خــود مهــر و هــم اثــر آن را مــد نظــر قــرار می دهیــم. 
بنابرایــن هــم تحقیقــات رویکــرد باستان شناســانه پیــدا کرده انــد و هــم 
اصــل مهــر مــالک تحقیــق و بررســی بــوده اســت. در دورۀ دوم تحقیقــات 
ــوده اســت.  ــه ســمت رویکردهــای آرشــیوی و سندشناســانه ب بیشــتر ب
ــارۀ مهرهــا بیشــتر صحبــت می کننــد و  سندشناســان هســتند کــه درب

ــاد می کننــد. ــی از یــک ســند از آن ی ــه عنــوان جزی ب

وی ادامــه داد: وقتــی از اجــزا یــک ســند صحبــت می کننــد یکــی از 
اجــزای ســند، مهــر اســت. شــباهتی کــه ایــن دو بــه هــم دارنــد آنجایــی 
از خــط و خوشنویســی کــه قــرار اســت متــن مهرهــا خوانــده شــود، 
بازخوانــی متــن مهرهــا مهم تریــن مطلــب تحقیقــات اســت و از خــط 
هــم در آن صحبــت می شــود. از فهرســت کــردن در تاریــخ مهرســازی 
اســتفاده شــده اســت. بهتریــن روش فهرســت کــردن پیــش از انقــالب 
اســالمی را آقــای قائــم مقامــی انجــام داده اســت. ایــن فهرســت کــردن 
در حــوزه سندشناســی توســط افــراد مختلفــی بعدهــا هــم تکــرار شــد و 
حســن کارهــای جدیــد آن اســت کــه فهرســت ها، شــامل  فهرســت های 
بررســی  بــرای  ســند  یــک  در  کــه  ویژگی هایــی  می شــود.  مفصل تــری 
مهــر بایــد توجــه شــود شــامل »شــکل مهــر«، »ویژگــی نــگارش«، »خــط 
مهــر«، »محــل مهــر«، »اجــزای مهــر« و »رنــگ جوهــر مهــر« و»ترتیــب 
ــر اســناد شــرعی«  کلمــات  در ترکیــب مهرهــای اســالمی در درآمــدی ب

اســت.

ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: در قــرون اخیــر توســط هنرمنــدان و اهالــی 
هنــر بــه وجــه زیبایی شناســانه مهرهــا و ویژگی هــای بصــری توجــه شــده 
ــورد آنهــا اســتفاده  ــق در م ــرای بررســی و تحقی ــی ب ــه روش های اســت ک
شــده اســت کــه گاهــی از بــی روشــی هــم نازل تــر شــده اســت. چــون ایــن 
محققــان هنرمنــد؛ تصویــر و زیبایــی مهــر برایشــان اصــل بــوده و وقعــی 
بــه اصــل و اثــر بــودن مهــر ننهاده انــد و هــر چــه دیده انــد و خوششــان 
آمــده را منتشــر کرده انــد. عــدم اعتنــا بــه اصــل یــا اثــر مهرهــا، ضعــف 
در تبییــن ابعــاد تاریخــی مهرهــا، عــدم اعتنــاء بــه جنبه هــای اســنادی از 
ضعف هــای ایــن نــگاه بــه مهرهــا بــوده اســت. حســن ایــن روش آن بــود 
کــه تنــوع مهرهایــی کــه دیــده می شــد زیادتــر بــود و فقــط مختــص رجــال 
نبــود. وی در ادامــه بــا ارائــه تصاویــر و مثال هایــی بــه تبییــن موضــوع 

پرداخــت.

در انتهــا ایــن پژوهشــگر از سطرنویســی، طبقه ســازی، جهــات نوشــتاری 
ترکیب بنــدی  در  مؤثــر  ویژگی هــای  عنــوان  بــه  کلمــات  جابه جایــی  و 

ــاد کــرد. مهرهــای متأخــر اســالمی  ی

ایــن نشســت تخصصــی بــا پرســش و پاســخ حاضــران و اســاتید پایــان 
یافــت.
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كتــاب خودآمــوز فنــون قلمزنــی، نوشــتۀ محمــد صحرانــورد، توســط 
مؤسســه متــن فرهنگســتان هنــر منتشــر شــد.

ایــن کتــاب بــا ارایــه تعریفــی از قلمزنــی آغــاز و بــا طراحــی »نمــودار 
طبقه بنــدی فنــون قلمزنــی« انــواع قلمزنــی، شــامل قلمزنــی عکســی، 
جُنــده کاری  برجســته،  نیــم  جُنــده کاری  برجســته،  نیــم  قلمزنــی 
زیرخالــی، جُنــده کاری منفــی، مجســمه ســازی بــا فنــون جُنــده کاری، 
قلم گیــری بــا چکــش و بــدون چکش)قلــم تبریــز(، مشــبک کاری بــا قلــم 
و چکــش و مشــبک کاری بــا کمــان اره و همچنیــن هنرهــای مربوطــه 
شــامل دواتگــری، خمــکاری، جعبه ســازی، قلمدان ســازی و جلدســازی 

تشــریح می کنــد.   را 

و پژوهشــگر هنرهــای  قلمــزن  نویســنده كتــاب، محمــد صحرانــورد، 
شــیوه های  آمــوزش  بــا  کــرده  ســعی  کتــاب  ایــن  در  ایــران،  فلــزی 
مختلــف هنــر قلمزنــی، پــا را از محــدوده توانایی هــای قلمزنــی خــود 
فراتــر نهــاده و امکانــات وســیع تری از ایــن هنــر را معرفــی کنــد. وی 
در ایــن كتــاب اهتمــام ورزیــده تــا بــا بهره گیــری از آموزه هــای چنــد 
هنــر  آموزشــی  اســتانداردهای  بــه  توجــه  بــا  و  اجــدادی  هــزار ســالۀ 
معاصــر جهــان، پیچیده تریــن فنــون قلمزنــی معاصــر ایــران از جملــه 
قلمزنــی، جُنــده کاری، مشــبک کاری، قلم گیــری، قلــع کاری، اســیدکاری، 
طالگــذاری، دواتگــری، خــم کاری، ســاخت  قلم هــا و ... را بــه زبانــی ســاده 
و گام بــه گام و همــراه بــا اجــرای یــک نمونــۀ عملــی آمــوزش دهــد. 

صحرانــورد تــالش کــرده بــا ایــن كتــاب کمبــود منابــع آموزشــی در حــوزۀ 
قلمزنــی را مرتفــع کنــد. وی دربــاره تاریــخ تکویــن قلمزنــی آورده اســت: 
ــا  ــوع ی ــر تولیــد ن ــا ب ــی، هــر كارگاه  قلمزنــی صرف »در طــول تاریــخ قلمزن
انــواع خاصــی از قلمزنــی متمرکــز بــود. بنابرایــن هــر قلمــزن پــس از طــی 
کــردن دوران پادویــی و شــاگردی، دســت بــه قلــم شــده و او نیــز فقــط در 
یکــی از انــواع شــیوه های قلمزنــی، کــه در کارگاه اجــرا مــی شــد، مهــارت 

می یافــت.« 

كتــاب خودآمــوز فنــون قلمزنــی در پنــج فصــل نگاشــته شــده اســت 
قلمزنــی  نیــاز  مــورد  مــواد  و  ابــزار  بــه تجهیــزات،  کتــاب  اول  .فصــل 
فنــون  اجــرای  بــرای  آنچــه  تمامــی  فصــل  ایــن  در  اســت.  پرداختــه 
بــه  بــه هفــده گــروه تقســیم شــده و  گوناگــون قلمزنــی نیــاز اســت، 
عبارت انــد  گــروه  هفــده  ایــن  می شــوند.  معرفــی  مفصــل  صــورت 
حریــق،  اطفــاء  ایمنــی،  تجهیــزات  كارگاه،  ســاختمان  امكانــات  از: 
بهداشــتی و نظافــت كارگاه، میــز قلمزنــی و تجهیــزات مرتبــط بــا  آن، 
تجهیــزات حرارتــی، جعبــه ابزارهــا، قفســه ها و ظــروف نگهــداری مــواد 
ابــزار  مــورد اســتفادۀ كارگاه قلمزنــی، قلم هــا، چكش هــا، ســندان ها، 

نگاهی به كتاب خودآموز فنون قلمزنی 

ــزار تــراش دادن، براده بــرداری  ــزار قطــع كــردن مفتــول، اب بــرش ورق،  اب
و ســوراخ كــردن فلــزات، ابــزار پرداخــت فلــزات، ابــزار تقســیم بندی، 
ــی،  ــزات و آلیاژهــا، مایعــات )مــواد نفت خط كشــی و نوشــت افزارهــا، فل
روغنــی، اســیدی و حالل هــا(، پودرهــا )دوده، گــچ، خاكه ذغــال، نشــادر 
و ...(، ســایر تجهــزات،  ابــزار و مــواد مصرفــی. در پایــان ایــن فصــل، 
مراکــز فــروش معرفــی و توصیه هایــی نیــز در مــورد خریــد و فــروش آثــار 

ارائــه می شــود.  قلمزنــی 

  فصــل دوم بــه معرفــی گام بــه گام 65 تکنیــک قلمزنــی اختصــاص 
ــه گام  یافتــه اســت. در ایــن فصــل، مراحــل اجــرای هــر تکنیــک، گام ب
و بــه کمــک تصاویــر معرفــی شــده اند. نویســنده معتقــد اســت بــرای 
ــون  ــرای تمامــی فن ــی واحــد ب ــون، الگوی ســهولت و ســرعت در درک فن
انــواع  فنــون، ســعی شــده   انــواع  طراحــی شــده اســت. در معرفــی 
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ــد  ــه امکانــات و توانایی هــا و ســایر شــرایط بتوان ــا توجــه ب ــا هــر فــرد ب شــیوه های اجــرای هــر تکنیــک معرفــی شــوند ت
ــز،  ــرش فل ــواع شــیوه های ب ــد از ان ــون عبارت ان ــن فن ــد. برخــی از ای از یکــی از روش هــای پیشــنهاد شــده اســتفاده کن
قیرگیــری، انتقــال طــرح، جداســازی قیــر از فلــز، همــوارکاری، پرداخــت کاری، رنگ آمیــزی، قلــع اندود کــردن، ملغمه کاری، 
ایجــاد بافــت، شرفه ســازی، امضــا کــردن، روســازی، ســایه پردازی، جُنــده کاری، مشــبک کاری، قلم گیــری، دواتگــری، 

خــم کاری، چــرخ کاری، تقســیم بندی ظــروف و ... 

فصــل ســوم كتــاب بــه ســاخت ابــزار اختصــاص یافتــه اســت. در ایــن فصــل، شــیوه ســاخت انــواع ابــزارآالت قلمزنــی 
همچــون قلم هــا، چکش هــا، قیچــی، پــرگار، ســندان و انبــر بصــورت گام بــه گام و همــراه بــا تصاویــر توضیــح داده شــده 

اســت. 

 فصــل چهــارم بــه موضــع مشــق نظــری انــواع شــیوه های قلمزنــی بــا تصاویــر آثــار اســاتید مربوطــه همــراه بــا تصاویــر 
پرداختــه شــده اســت. 

فصــل پنجــم بــا عنــوان مقدمــه ای بــر مشــق خیالــی نگاشــته شــده كــه ســخنی بــا هنرمنــدان قلمــزن ایــران، بــه ویــژه 
مدرســین قلمزنــی در خصــوص درک ویژگی هــای هنــری دوره معاصــر اســت.

كتــاب خودآمــوز فنــون قلمزنــی، نوشــتۀ محمــد صحرانــورد، توســط مؤسســه متــن فرهنگســتان هنــر در 224صفحــه بــا 
قیمــت 38500 تومــان روانــه بــازار نشــر شــده اســت.

عالقه منــدان می تواننــد ایــن كتــاب را از كتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان ولــی عصر)عــج(، پایین تــر 
از چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550 تهیــه نماینــد.
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 بحــران واقعیــت در بــاب عکاســی معاصــر، کتــاب تقدیــری ســیزدهمین 
دوره کتــاب فصــل و تقدیــری ســال ١٣٩١، نوشــته انــدی گراندبــرگ و 
ترجمــه مســعود ابراهیمــی مقــدم و مریــم لدنــی، در مؤسســه متــن بــه 

چــاپ ســوم رســید.

کتــاب بحــران واقعیــت دربــاره عکاســی در دهه هــای ١٩70 و ١٩٨0 و 
شــرح شــکوفایی چشــمگیر ایــن رســانه در مقــام نوعــی هنــر اســت. 
دوره ای کــه در آن ابــزار بیــان واقعیــت اجتماعــی و بازنمایــی، اشــیایی 
بودنــد کــه بــه صــورت واقعــی در جهــان حضــور داشــتند. هــدف نگارنــده 
بــه طــور کلــی بررســی شــکاکانه ســنن دیرپــای عکاســی از فتوژرنالیســم 
گرفتــه تــا پرتره نــگاری و بــه طــور خــاص، بازنگــری ســهم شــخصیت های 
برجســته در عکاســی ســده بیســتم و نیز بررســی مفاهیم و مظاهر هنر 

پســامدرن اســت.

نگارنــده در ایــن کتــاب در شــش فصــل بــه نظریه پــردازان دربــاره نقــش 
آینــده عکاســی در فرهنــگ بــه منزلــه فرمــی هنــری و ابــزاری اجتماعــی، 
مطالعــه انتقــادی و نظــری عکس هــا بــه منزلــه نوعــی نشــانه و رســانه 
عکاســی بــه منزلــه نوعــی نظــام نشــانه ای مشــابه زبــان، امــا اساســاً 

متفــاوت بــا آن پرداختــه اســت.

چــاپ ســوم کتــاب بحــران واقعیــت در بــاب عکاســی معاصــر بــا شــمارگان 
١000 نســخه، در ٣٦0 صفحه و بهای 27 هزار تومان از ســوی مؤسســه 
روانــه  )متــن( فرهنگســتان هنــر  آثــار هنــری  تألیــف، ترجمــه و نشــر 

کتابفروشــی ها شــده اســت.

فرهنگســتان  كتاب فروشــی  از  را  كتــاب  ایــن  می تواننــد  عالقه منــدان 
هنــر بــه نشــانی خیابــان ولــی عصر)عــج(، پایین تــر از چهــارراه طالقانــی، 

شــماره ١٥٥0 تهیــه نماینــد.

حبران واقعیت در باب عکاسی معارص
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كتــاب رمزشناســی حــاالت دســت و بــدن در هنرهــای بودایــی و هندویــی 
پنجمیــن جلــد از مجموعــه نمادشناســی هنــر شــرق، بــه كوشــش دکتــر 
امیرحســین ذكرگــو، بــه همــت موسســۀ تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار 
ــازار نشــر  ــۀ ب ــه تازگــی روان ــه فرهنگســتان هنــر ب هنری)متــن( وابســته ب

شــد. 

در ســرآغاز كتــاب، نویســنده آورده اســت: »حــاالت دســت و بــدن از 
دیربــاز در آداب و مناســك دینــی اقــوام گوناگــون نقشــی نمادیــن داشــته 
اســت. رقص هــای آیینــی و شــیوه های خــاص عبــادت و نیایــش، همگــی 
بــا همیــن مضمــون ارتبــاط دارنــد. ادیــان ابراهیمــی نیــز از ایــن قاعــده 
مســتثنا نیســتند. مثــالٌ یهودیــان بــه هنــگام نیایــش، دعــا و تــالوت 
اوراد، خصوصــاٌ در مقابــل دیــوار ندبــه، بــدن را بــه پیــش و پــس حركــت 
می دهنــد. در ســنت نیایــش مســیحی، زانــوزدن در مقابــل محــراب، 
فشــردن كــف دســت ها در مقابــل و كشــیدن نقــش صلیــب در جلــوی 
بــدن بــه هنــگام نیایــش در مقابــل تمثــال عیســای مصلــوب، از آداب 

رایــج دینــی بــه شــمار مــی رود. نمازهــای پنجگانــۀ مســلمانان نیــز بــر همیــن 
قاعــده اســت.«

تعــداد حــاالت دســت و بــدن در آداب دینــی ادیــان شــرقی، خصوصــا بودیــزم و هندوییــزم بــه مراتــب گســترده تر از ادیــان رایــج و شــناخته شــدۀ دیگــر 
اســت. نویســنده در ایــن کتــاب بــا اشــاره بــه نــام هــر یــک از ایــن حــاالت بــه مفاهیــم هــر یــک پرداختــه تــا راهــی باشــد بــرای فهــم آداب نیایــش در ایــن 

ســنن دینــی. کتــاب حاضــر بــا حــدود ٣00 تصویــر خطــی و رنگــی ســاختاری دایرة المعارفــی دارد و در نــوع خــود بــی ماننــد اســت.

كتــاب رمزشناســی حــاالت دســت و بــدن در هنرهــای بودایــی و هندویــی كــه از ســه فصــل و مداخــل زیرمجموعــه تشــكیل شــده اســت، بــا شــمارگان 
١000 نســخه، در 27٨ صفحــه و بــه قیمــت 2٩ هــزار تومــان توســط مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنری)متــن( عرضــه می شــود. عالقه منــدان 
ــر از چهــارراه طالقانــی، شــماره ١٥٥0 تهیــه  ــان ولــی عصر)عــج(، پایین ت می تواننــد ایــن كتــاب را از كتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیاب

کنند.

رمزشناسی در هرنهای بودایی و هندویی 
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معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار کرد:

آموزش انواع تكنیك های راكو در كارگاه سرامیك   

معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، كارگاه تخصصــی »ایده  منــدی در 

طراحــی و اجــرای ســرامیک هنــری« را برگــزار كــرد. 

کارگاه تخصصــی »ایده  منــدی در طراحــی و اجــرای ســرامیک هنــری« بــا 

تمرکــز بــر انــواع تکنیک   هــای راکــو، زیــر نظــر اســتاد منصــور اســکندری، 

اســتاد دانشــگاه پلیماوس انگلســتان، بهمن ماه 1396، در فرهنگســتان 

هنــر برگــزار شــد. 

و  ایده منــدی  پیرامــون  مطالبــی  اســكندری،  منصــور  كارگاه  ایــن  در 

اجــرای ســرامیك هنــری، از دو بعــدی تــا ســه بعــدی بــه همــراه آمــوزش 

»رویكــردی نــو بــه رنــگ، تزییــن و اتفاقــات لعــاب«، »اصــول ســاخت كوره 

راكــو«، »اصــول ســاخت تراســیگیلیتا«، »پخــت احیــا«، »راكــو عریــان«، 

»الســتر«، »راكــو مــس مــات«، »پخــت ســاگار«، »لعــاب و كلریدهــای 

ــان آمــوزش داد.    ــه هنرجوی ــرل« ب ــزی«، »لعــاب نمكــی« و »پیــت و ب فل

این كارگاه به مدت 8 جلسه تشكیل شد. 

سیر تاریخی هنر خوشنویسی و تذهیب در تركیه 

»ســیر  تخصصــی  نشســت  هنــر،  فرهنگســتان  پژوهشــی  معاونــت 

تاریخــی هنــر خوشنویســی و تذهیــب در کشــور ترکیــه« را برگــزار کــرد.

تذهیــب  و  تاریخــی هنــر خوشنویســی   نشســت تخصصــی »ســیر 

فاطمــه چیچک-درمــان،  پروفســور  بــا ســخنرانی  ترکیــه«،  کشــور  در 

دانش آموختــه تاریــخ هنــر از دانشــگاه اســتانبول و عضــو هیئــت علمــی 

دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه مرمــره، و پروفســور اوغــور درمــان، 

پژوهشــگر و اســتاد دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه مرمــره، روز 

سه      شــنبه، 8 اســفند 1396، در ســالن همایش هــای فرهنگســتان هنــر 

برگــزار شــد.

پروفســور فاطمــه چیچک درمــان بــا ارائــه تصاویــری در ایــن نشســت 

تذهیــب را میــراث مشــترک دو فرهنــگ دانســت. او بــه تشــریح هنــر 

تذهیــب و خوشنویســی پرداخــت و ایــن دو هنــر را یکــی شــمرد. وی 

همچنیــن از لــوازم دو هنــر كــه مشــترک اند، نــام بــرد و تفــاوت ایــن دو را 

در نحــوۀ انجــام آن توضیــح داد.

این نشست با پرسش و پاسخ شركت كنندگان همراه بود. 

پژوهشکده هنر برگزار کرد:

بررسی صورت و معنا در هنرهای هخامنشی

و  از سلســله نشســت های تخصصــی »صــورت  نخســتین نشســت 

معنــا در هنرهــای هخامنشــی«، بــا عنــوان »تاملــی باستان شــناختی در 

مفهــوم صــورت و معنــا در معمــاری تخــت جمشــید« در فرهنگســتان 

هنــر برگــزار شــد.

در ایــن نشســت تخصصــی، کــه بــه همــت کمیتــه هنــر ایــران پیــش 

از اســالم پژوهشــکده هنــر و بــا همــكاری معاونــت فرهنگــی و هنــری 

فرهنگســتان هنــر، عصــر سه شــنبه، 8 اســفند، در فرهنگســتان هنــر 

برگــزار شــد، حکمــت هللا مالصالحــی، دانشــیار گــروه باستان شناســی 

دانشــگاه تهــران و پایه گــذار مطالعــات »فلســفه باستان شناســی« در 

ایــران، بــه ارائــه دیدگاه هــای خــود در خصــوص نســبت ایــن معمــاری بــا 

بنیان هــای معرفتــی و حکمــی تمــدن باســتانی ایــران پرداخــت.

هــدف  بــا  هنــر  پژوهشــکده  اســالم«  از  پیــش  ایــران  »هنــر  کمیتــه 

فکــری  و  تاریخــی  تمدنــی،  و زمینه هــای فرهنگــی،  ابعــاد  بازشناســی 

هنرهــای ایــران کهــن، سلســله نشســت های تخصصــی خــود را بــا دعــوت 

از اســاتید و صاحب نظــران حوزه هــای مختلــف هنرپژوهــی ایــران پیــش 

از اســالم ادامــه خواهــد داد. 

در هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس 

سه عنوان كتاب موسسه متن برگزیده شد

انتشــارات  فجــر،  لبــاس  و  مــد  بین المللــی  جشــنواره  هفتمیــن  در 

فرهنگســتان هنــر بــرای انتشــار ســه عنــوان كتــاب در حــوزه پارچــه و 

لبــاس از ســوی كارگــروه مــد و لبــاس كشــور مــورد تقدیــر قــرار گرفــت.

 کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور بــه دلیــل اهمیــت و جایــگاه 

عرصــه  پیشــرفت  و  توســعه  راســتای  در  مکتوبــات  نشــر  و  پژوهــش 

پوشــاک کشــور، از پژوهشــگران، نویســندگان و ناشــران عرصــه مــد و 

لبــاس اســالمی و ایرانــی در هفتمیــن جشــنواره مــد و لبــاس فجــر تقدیــر 

كــرد.

در ایــن مراســم كــه عصــر چهارشــنبه، 25 بهمــن 1396، در بــاغ مــوزه 
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هنــر ایرانــی برگــزار شــد، شــال های ترمــه کرمــان: گذشــته، حــال و آینــده، 

تالیــف ایمــان زکریایــی کرمانــی، دســتبافته های ســواد کــوه بــه كوشــش و 

نوشــت مصطفــی رســتمی و ترمه هــای ســلطنتی ایــران و کشــمیر تالیــف 

ــان، از انتشــارات متــن فرهنگســتان هنــر، برگزیــده و  رحیــم و ژرژ عناوی

مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.

ایــن مراســم بــا همــکاری بنیــاد ملــی مــد و لبــاس و ســازمان فرهنگــی و 

هنــری شــهرداری بــا رویکــرد پژوهش هــای تاریخــی، ادبــی و کاربــردی، 

میزبــان جمعــی از فعــاالن و پیش کســوتان عرصــه پژوهــش و نشــر بــود.

به مناسبت دهه فجر در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد:

نمایشگاه عكس و كتاب انقالب 

بــه  ایــران،  جمهــوری  ریاســت  نهــاد  همــكاری  بــا  هنــر  فرهنگســتان 

مناســبت دهــه فجــر انقــالب اســالمی نمایشــگاه عكــس و كتــاب برگــزار 

كــرد. 

نمایشــگاهی از آثــار عكس هــای انقــالب و كتاب هــای فرهنگســتان هنــر 

بــه همــراه كتبــی از ســایر ناشــران در ســاختمان كوثــر نهــاد ریاســت 

جمهــوری برگــزار شــد. 

در ایــن نمایشــگاه 29 تابلــو عكــس بــا موضــوع انقــالب اســالمی بــه 

نمایــش درآمــد. همچنیــن موسســه تالیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری 

)متــن( در بخــش دیگــری از ایــن نمایشــگاه بــه همــراه تعدادی از ناشــران؛ 

ــی در حــوزه انقــالب اســالمی عرضــه کــرد.  کتاب های

ایــن نمایشــگاه از 14 تــا 18 بهمــن، در ســاختمان كوثــر نهــاد ریاســت 

ــود.  ــا ب ــر پ جمهــوری ب

با همکاری معاونت فرهنگی و هنری فرهنگستان :

اجرای نمایش »غول بزرگ مهربان« در آسمان

  معاونــت فرهنگــی و هنــری فرهنگســتان هنــر بــا همــكاری گــروه تئاتــر 

مســتقل، نمایــش غــول بــزرگ مهربــان را بــرای گــروه ســنی كــودك و 

نوجــوان از ششــم فروردیــن 1397 در ســالن اصلــی مجموعــه فرهنگــی 

هنــری آســمان برگــزار می كنــد.

نمایــش غــول بــزرگ مهربــان بــه كارگردانــی مریــم كاظمــی و برگرفتــه 

حســین  ترجمــه  بــا  وود  دیویــد  نوشــته  نــام  همیــن  بــا  داســتانی  از 

مــی رود. صحنــه  روی  بــه   1397 نــوروز  از  كــه  اســت  فدایی حســین 

در ایــن نمایــش كــه توســط گــروه تئاتــر مســتقل تهیــه و تولیــد شــده 

اســت، حســین محب اهــری، مریــم كاظمی،حمیــد گلــی، علــی فروتــن، 

جــواد اعرابــی، هومــن رهنمــون، میتــرا کریم خانــی، پریســا فــالح زاده، 

نازنیــن صفــا، عرفــان میدانلــو، مهــراد زمانــی، حســام كالنتــری، فاطمــه 

خدابنده لــو، ســعید قره داغلــی، ســعید تاجیــک و فربــد تجویــدی بــه 

ایفــای نقــش می پردازنــد.

فرهنگــی  مجموعــه  در   ،1397 فروردیــن  ششــم  از  نمایــش  ایــن 

شــهید  خیابــان  ولی عصر)عــج(،  خیابــان  نشــانی  بــه  آســمان  هنــری 

ــان فیروزكــوه، شــماره 47 اجــرای خــود را  ــه(، نبــش خیاب فالحی)زعفرانی

می کنــد.  آغــاز 

در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد:

آثار هنرمندان تبریزی در موسسه صبا
در  را  تبریــز  هنرمنــدان  نــوآوری  از  جلوه هایــی   »2018« هنــری  گــروه 

بــه نمایــش گذاشــت.  مؤسســه صبــا  

و  لــرزاده  اســتاد  نگارخانه هــای  بهمــن 1396،  اول  شــامگاه یکشــنبه، 
اســتاد فرشــچیان  موسســه صبــا، میزبــان 100 اثــر در قالــب نقاشــی 
ــن نمایشــگاه نقاشــی ها در قالب هــای رنــگ روغــن،  ــود. در ای و حجــم ب
طیــف  بــا  و  مــواد  ترکیــب  و  میکس مدیــا  راپیــد،  پاســتل،  اکرولیــک، 
ــر  ــزاع مفهومــی را در ب ــا انت وســیعی از مضامیــن از طبیعــت انســانی ت
می گرفــت. حجم هــا نیــز در دو گرایــش انتزاعــی و مفهومــی، مفاهیــم 
متنوعــی از طبیعــت، زیســت بــوم و اقلیــم تــا فرم هــای انســانی و مفاهیــم 

معنــوی و عرفانــی را شــامل می شــد. 

ایــن گــروه کــه نــام خــود را از ســال 2018، ســال تصویــب شــهر تبریــز 
بــه عنــوان مقصــد گردشــگری کشــورهای اســالمی، گرفتــه شــامل 25 
هنرمنــد تبریــزی اســت كــه همــه از دانــش آموختــگان رشــته های هنــری 
بــوده و پیش تــر نیــز نمایشــگاه های انفــرادی و گروهــی متعــددی برگــزار 
کرده انــد، قبــل از ایــن نیــز دو نمایشــگاه گروهــی در تبریــز داشــته  و ایــن 
ســومین حضــور مشــترک ایــن گــروه بــود کــه نوگرایــی در نــگاه هنرمنــدان 

تجســمی تبریــز را بــه نمایــش  گذاشــت. 

این نمایشگاه تا 10 بهمن در موسسه صبا میزبان عالقه مندان بود. 
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مفاخر  جشنواره تجسمی فجر  در موزۀ فلسطین 
  مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین، میزبــان بخــش مفاخــر دهمیــن 

شــد.  فجــر  تجســمی  بین المللــی  جشــنواره 

معاونــت  حســینی،  مجتبــی  حضــور  بــا  نمایشــگاه  از  بخــش  ایــن   
هنــری وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، و شــمار زیــادی از هنرمنــدان 
نقــاش  و حبیــب صادقــی،  اســتاد محجوبــی  از جملــه  پیش کســوت 
و ریاســت ســابق مرکــز توســعه هنرهــای تجســمی و مــوزه هنرهــای 
معاصــر، ســاعت 18 شــامگاه روز یکشــنبه 15 بهمــن در محــل ایــن مــوزه 

گشــایش یافــت. 

بخــش مفاخــر دهمیــن جشــنواره بین المللــی تجســمی فجــر شــامل 
نــام و طــراز اول در حوزه هــای  اثــر از 8 هنرمنــد صاحــب  حــدود 50 
مختلــف هنــری بــود؛ اســتاد حســین محجوبــی و حبیــب هللا صادقــی در 
بخــش نقاشــی، فریــده تطهیــری مقــدم در بخــش ســفال و ســرامیک، 
بخــش  در  دیوانــدری  علــی  تصویرســازی،  بخــش  در  نیکان پــور  اکبــر 
کاریکاتــور، امــرهللا فرهــادی در بخــش گرافیــک، عبدالصمــد صمــدی در 
بخــش خوشنویســی، هــادی شــفاییه در بخــش عکــس، آثــار خــود را در 

ایــن مــوزه بــه نمایــش گذاشــتند. 

این نمایشگاه تا 4 اسفند در موزه فلسطین برپا بود. 

موزۀ فلسطین میزبان سرزمین كهن شد 
روز  كهــن«  »ســرزمین  عنــوان  بــا  رضایــی،  رهــا  انفــرادی  نمایشــگاه   
فلســطین  معاصــر  هنرهــای  مــوزۀ  در   ،1396 اســفندماه   11 جمعــه، 

یافــت.  گشــایش 

رهــا رضایــی در آثــار بــه نمایــش درآمــده در ایــن نمایشــگاه تــالش کــرده 
نقــش برجســته و مجســمه های  آثــار  از  پــر  کــه  ایران باســتان،  دوران 

ــد. ــی کن ــرای نســل امــروز بازنمای ــب نقاشــی ب ــری اســت، را در قال هن

نقــش  از  الهــام  بــا  نقاشــی  اثــر   21 کهــن،  ســرزمین  نمایشــگاه  در 
نقــش  و  بیســتون  جمشــید،  تخــت  پاســارگارد،  برجســته های 
برجســته های دوران ســامانی و ساســانی بــه قلــم رهــا رضایــی بــه نقاشــی 

شــده اند.  تبدیــل 

نمایشــگاه »ســرزمین کهن« تا 19 اســفند میزبان نگاه گرم بازدیدكنندگان 
بود.

گردن آویزهای ایرانی در صبا رونمایی شد 
نمایشــگاه »گــردن آویزهــای ایرانــی« کــه حاصــل ایده هــای زهــرا عیوضــی 
ــا ترکیــب نقــوش و خطــوط اصیــل  در خلــق و اجــرای گــردن آویزهایــی ب
ایرانــی و اســالمی بــه شــیوه های مــدرن اســت، از 14 تــا 21 بهمــن 1396، 

در نگارخانــه »اســتاد لــرزاده« موسســه صبــا برگــزار شــد

ایــن مجموعــه  شــامل 16 گــردن آویــز بــود کــه هــر یــک اثــری از میــراث 
ــی را معرفــی می کــرد. ــخ و تمــدن ایران ــزرگ تاری ب

ــل  ــوروش در پاســارگاد، پ ــره ک ــه، ســعدیه، تخــت جمشــید، مقب حافظی
خواجــو، ســی و ســه پــل، مســجد آقابــزرگ کاشــان، ایــوان مدائــن یــا طــاق 
کســری، مقبــره ابوعلــی ســینا در  همــدان، گنبــد ســلطانیه، بقعــه شــیخ 
صفی الدیــن اردبیلــی، عالــی قاپــو، دروازه قــرآن، مــزار خیــام، بــرج آزادی و 
شــمس العماره، بناهایــی هســتند کــه بــر روی ایــن گــردن آویزهــا بــر بســتر 

ترکیبــی خالقانــه از خطــوط اســلیمی نقــش بســته اند.

زهــرا عیوضــی کــه دانــش آموختــه رشــته معمــاری اســت ویژگــی منحصــر 
نقــوش  و  پیونــد خطــوط  را  تزیینــی  ســاخته های  دســت  ایــن  به فــرد 
اســلیمی بــا ترکیب هــا و پرداختــی مــدرن عنــوان کــرد و هــدف از ســاخت 
و ارائــۀ ایــن مجموعــه از آویزهــای ایرانــی را، کشــف قابلیــت خطــوط 
اســلیمی در بیــان ظرافت هــای زنانــه، اســتفاده از پشــتوانه هویــت ملــی، 
میــراث فرهنگــی و تاریــخ ایــران در اشــیای تزیینــی برشــمرد. ایــن هنرمنــد 
همچنیــن اســتفاده از طــال در ایــن گــردن آویزهــا را تاکیــدی دیگــر بــر 

ارزشــمند بــودن ایــن بناهــا دانســت.

نمایشگاه گروه تجسمی »نقش هنر« در صبا 
ــه  ــی نمایشــگاه گروهــی »نقــش هنــر«، منظــری دیگــر ب ــا میزبان ــا ب صب

نگاه هــا و ایده هــای نســل جــوان هنرمنــدان ایرانــی گشــود.

ایــن نمایشــگاه کــه عصــر روز یکشــنبه، 6 اســفند، در نگارخانه هــای 
»اســتاد لــرزاده« و »اســتاد فرشچیان«گشــایش یافــت، در برگیرنــدۀ 77 
اثــر هنــری از هشــتاد هنرمنــد بــود. رنــگ روغــن، اکرلیــک، ترکیــب مــواد، 
دیجیتــال  عکــس،  نقاشــی خط، حجــم،  مدادرنگــی،  گــواش،  آبرنــگ، 
ــو، مفهومــی،  ــب فیگوراتی ــود کــه در قال ــار ب ــن آث آرت، از تکنیک هــای ای

انتزاعــی، عرضــه شــدند.

نمایشــگاه گروهــی »نقــش هنــر« تــا 14 اســفند ادامــه داشــت و قــرار 
اســت از ایــن گــروه در بهــار 1397 ســه نمایشــگاه دیگــر نیــز برگــزار شــود. 

»سرچشمه سرخ« برگزارشد
شــهدای  یادبــود  ســرخ«،  تجســمی »سرچشــمه  هنرهــای  جشــنواره 

هفتــم تیــر، در مؤسســه صبــا برگــزار شــد.

در ایــن مراســم کــه بــا حضــور حجه االســالم شــهیدی، رئیــس ســازمان 
بنیادشــهید و جمعــی از هنرمنــدان و خانــواده معظــم شــهدا، شــامگاه 
چهارشــنبه، 9 اســفندماه،  برگــزار شــد، بیــش از 700 اثــر هنــری بــا 
موضــوع حادثــه هفتم تیــر و بزرگداشــت یــاد شــهید بهشــتی، در طیــف 
وســیعی از قالب هــا، تکنیک هــا و گرایش هــای هنــری در معــرض دیــد 

عالقه منــدان قــرار گرفــت.

ــار جشــنواره هنرهــای تجســمی »سرچشــمه ســرخ«، در بخش هــای  آث
پوســتر، نقاشــی و عکــس در نگارخانه هــای خیــال، آیینــه و خیــال شــرقی 

تــا 27 اســفندماه در موسســه صبــا برپــا بــود. 
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دبیر شورای پژوهشی فرهنگستان هنر منصوب شد

اســماعیل پناهــی طــی حكمــی از ســوی علــی تقــوی، معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، بــه ســمت دبیر شــورای 
پژوهشــی این فرهنگســتان منصوب شــد. 

در متــن ایــن حكــم آمــده اســت: بــا عنایــت بــه ســوابق و تجربیــات ارزشــمند جنابعالــی و در اجــرای تبصــرۀ دو 
مــادۀ یــك آیین نامــه داخلــی شــورای پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، بــه ســمت »دبیــر شــورای پژوهشــی« منصــوب 
می شــوید. امیــد اســت بــا اســتعانت از درگاه حضــرت حــق جَلَّ جاللــه و بــا همــت و تالشــی مضاعــف و بــا اتخــاذ 
ســازوكار و تدابیــری مناســب، در بــه ثمــر رســاندن امــور منــدرج در مــاده شــش آیین نامــه مزبــور موفــق و پیــروز 

باشید.

گفتنــی اســت، اســماعیل پناهــی در حــال حاضــر، مدیــر کلــی امــور پژوهشــی ایــن فرهنگســتان را نیــز بــر عهــده 
دارد.

مدیرعامل موسسه متن منصوب شد
افشــین شــیروانی طــی حکمــی از ســوی کیــوان رحیمــی، دبیــر فرهنگســتان هنــر، به ســمت مدیرعاملی موسســه 

تالیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنری)متــن( منصوب شــد.

در بخشــی از متــن حکــم ایشــان آمــده اســت: بــی شــک فعالیت هــای موسســه متــن، مرهون همدلــی ، همفکری 
ــه تمامــی اعضــای مجموعــه و موفقیت هــای آن، آیینــه همــکاری نیروهــای دلســوز آن اســت.  و تــالش صادقان
بــا عنایــت بــه تجــارب جنابعالــی و موافقــت رییــس محتــرم فرهنگســتان هنــر و رییــس هیئــت امنــای موسســه 
»متــن«، بــه موجــب ایــن حکــم بــه عنــوان مدیرعامــل موسســه  تألیف،ترجمــه و نشــر آثــار هنری»متن«منصــوب 

می شــوید.

  مدیرکل پشتیبانی و منابع نیروی انسانی فرهنگستان هنر منصوب شد

مرتضــی محمــد علــی، طــی حکمــی از ســوی کیــوان رحیمــی، دبیــر فرهنگســتان هنــر، بــه عنــوان مدیــر کل 
پشــتیبانی و منابــع نیــروی انســانی ایــن فرهنگســتان  منصــوب شــد.

ــی و همچنیــن  ــات ارزشــمند جنابعال ــه شایســتگی ها و تجربی ــا توجــه ب در متــن حکــم ایشــان آمــده اســت: ب
موافقــت رییــس محتــرم فرهنگســتان هنــر بــه ســمت مدیــرکل پشــتیبانی و منابــع نیــروی انســانی منصــوب 

می شــوید.

امیــد اســت بــا پشــتکار روزافــزون خــود و بــا اســتعانت از درگاه خداونــد متعــال در پیشــبرد اهــداف عالیــه 
فرهنگســتان مثمرثمــر واقــع شــوید.
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