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هرچهخودداشت،زبیگانهتمنامیكرد!

عمــارت زیبایــی در كنــار رودخانــه ســن در بخــش مركــزی شــهر پاریــس جای گرفتــه كــه بازدیــد از آن،  نیم نگاهی 
بــه شــكوه و عظمــت تاریــخ تمــدن و هنــر جهــان اســت. مــوزۀ لــوور كــه در حقیقــت كاخ ســلطنتی متعلــق بــه 
اواخــر ســده ۱۲ تــا اوایــل ۱3 میــادی اســت، بالــغ بــر 38000 اثــر هنــری را در خــود جــای داده. ارزش بــاالی ایــن 
آثــار، موجــب شــده تــا ســاالنه بیــش از هشــت میلیــون گردشــگر بــه ســوی آن جــذب شــوند. ایــن مــوزه شــامل 
مجموعه هــای بســیاری اســت؛ از جملــه مجموعــۀ ایــران باســتان، کــه نزدیــك بــه ۲500 اثــر تاریخــی و هنــری 
ــدار آشــوری، اســب دوســر یکــی از سرســتون های اصلــی تخــت جمشــید،  در آن نگهــداری می شــود. گاو بال
تصویــری از دیوارهــای هخامنشــی، كتیبــه داریــوش در كاخ آپادانــا شــوش، اجســام مفرغــی لرســتان، ســنگ 

نــگاره مــردوك؛ بخشــی از ایــن آثــار گرانبهاســت. 

شــاید بازدیــد از ایــن مــوزۀ شــگفت آور، آرزوی بســیاری از مــا باشــد. آرزویــی كــه بــا ســفر ژاک لــوک مارتینــز، 
مدیــر مــوزه لــوور، بــه تهــران تحقــق یافــت. بازدیــد او از مــوزۀ ملــی ایــران موجــب شــد تــا تفاهم نامــه همــكاری بــه 
امضــاء برســد و شــاهد برگــزاری نمایشــگاهی بــا عنــوان »مــوزۀ لــوور در تهــران« باشــیم. نمایشــگاهی كــه 56 اثــر 
هنــری از نقــاط مختلــف جهــان، را شــامل می شــد. ایــن نمایشــگاه روز دوشــنبه، ۱۴ اســفند ۱396، بــا حضــور 
ژان ایــو لودریــان، وزیــر خارجــۀ فرانســه، و شــماری از ســفرا و نماینــدگان کشــورهای مختلــف رســما افتتــاح و 

درهــای آن گشــوده شــد و تــا هشــتم مــرداد بــه دلیــل اســتقبال گســترده از آن، تمدیــد شــد.    

برگــزاری چنیــن نمایشــگاهی در ایــران در زمانــی كــه ایــران مــورد هجمه هــا و تحریم هــای بســیاری بــه لحــاظ 
سیاســی، امنیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی،  قــرار گرفتــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و نمی تــوان از 
قابلیت هــای دیپلماســی فرهنگــی و ثبــات امنیتــی حاكــم بــر كشــور، بــه ســادگی چشــم پوشــید؛ امــا ایــن آرزوی 
دور، بــرای برخــی تأســفاتی را در پــی داشــت. اینكــه بســیاری از آثارمــان در پــی غفلت هــای تاریخــی، كــه طــی 
ــن روزهــا موزه هایمــان مــورد  ــا اینكــه ای ــد و ی ــا ســر درآورده ان ــار دنی ســال های گذشــته روی داده، از گوشــه كن
بی مهــری قــرار دارنــد و تعــداد قلیلــی از بازدیدكننــدگان را در ســال پذیــرا هســتند؛ لیكــن بــرای بازدیــد از تعــداد 
اندكــی از آثــار مــوزه لــوور در تهــران، صف هــای طوالنــی بســته  شــد. در اینجــا ایــن پرســش پیــش می آیــد، آیــا 
بهتــر نبــود بــه جــای پژوهــش و تعمــق در آثــاری كــه در مــدت كوتاهــی بــه نمایــش درآمدنــد، فقــط بــه گرفتــن 
عكس هــای ســلفی بســنده نكنیــم؟ و آیــا بهتــر نیســت قبــل از آ نكــه بخواهیــم بــه دیــدن آثــار دیگــر موزه هــا 
برویــم، از موزه هــای خــود غبــار روبــی كنیــم و آنهــا را بــه دســت فراموشــی نســپریم؟ چــرا كــه مصــداق آن 

می شــویم كــه  »هــر چــه خــود داشــت، ز بیگانــه تمنــا می كــرد!« ....

مولودزندینژاد
دبیرتحریریه



اساطیراالولین و قصص االنبیاء
قسمت هشتم: اساطیر و قصص در دایره کلمات و لغات خویشاوند؟!

محمدعلیمعلمدامغانی

حکایــت و روایــت نقــل و بیــان داســتان و افســانه و اســطوره و قصــه و هــر چــه از ایــن قبیــل اســت حاکــی 
و راوی کــه حکایتگــر و روایتگــر اســت از گفــت ایــن همــه مقصــودی دارد چنانکــه اهــل ســوقه از بیــع و 

شــرا و خریــد و فــروش ســودی دارد؟!

روایت و حکایت گاه از در طرح و شرح شکایت است:

از جدائی ها شکایت می کند بشنو از نی چون حکایت می کند      

تا بگوید شرح درد اشتیاق  سینه خواهد شرحه شرحه از فراق     

حکایت و روایت گاه افزاینده ادراک و درایت است:

تو را بدیدم و بازم بدوخت چشم درایت      بدین یکی شده بودم که گرد عشق نگردم  

حکایت و روایت گاه گشاینده راز و رمز بدایت و نهایت است؟!

میوه ها در فکر دل اول بود   در عمل ظاهر به آخر می شود  

اول و آخر توامانند و باطن و ظاهر همانند؟

اول ما آخر ما یک دم است با جبروتش که دو عالم کم است     

گرفتم که قصه و اسطوره هر دو این جهانی اند حکایت باقی و فانی اند.

آنکــه در ایــن دو تفحــص و تجســس می کنــد شــاید کــه در مقاصــد روایتگــر و حکایتگــر تامــل کند شــاید 
حقیقــت مطلــب از ایــن طریقــت پدیــد آیــد معیــار بهــر حــال قرآن و عرفان اســت؟!

نام تو کابتدای هر نام است اول آغاز و آخر انجام است     
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گفتگو با استاد محمدرضا اسحاقی یكی از آخرین بازماندگان سحرخوانی ایران،  

مردم هنوز سحرخوانی و صدای قدما را دوست دارند

الهامطالبی

»حقا كه عشق اسیر پروا شدن و پژمردگی نیست!«

مــاه مبــارك بــود! خورشــید حقــش را بــس افــزوده و عطــش  بــر روز ه داران 
مســتولی گشــته بــود! در ایــن داغ روزگار چــه گویــم از شــوق دیــدار 

عاشــقی كــه عطشــش آن  نومــاه ش اســت و عهــد ببایــدش!

در مــاه مبــارك رمضــان، محفــل مناجات خوانــی بــا اجــرای هنرمندانــی 
ــا یكــی از  ــران در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد. ب از نواحــی مختلــف ای
ــران، اســتاد محمد رضــا اســحاقی، از خطــه  صاحــب دالن ســحرخوان ای
مازنــدران ایــران عزیزمــان گفتگویــی کردیــم.  آنچــه می خوانیــد گفتگویــی 

اســت بــا وی از جنــس اصیــل كلمــات و اصــوات!

شتابان به خانه اش، فرهنگستان هنر، آمد!

بــا ســازی در دســت و  ســاك دســتی ای كــه گــواه مســافر بودنــش بــود. 
ــود و لبانــش از عطــش خشــكیده! چهــره اش از گرمــای تمــوزی ســرخ ب

درود برخواندمش  و آمدنش را خوش!

بــه رســم ادب گفتــم اســتاد تشــنه هســتید؟ كمــی درنــگ كــرد و بــا 
بلــه! گفتــم: خــوب مســافر  بــه آهســتگی گفــت:  ابهــام  از  لبخنــدی 
هســتین و روزه بــر شــما واجــب نیســت! اجــازه بدهیــد آبــی برایتــان 

بیــاورم.

بــا لیــوان آبــی نیمــه خنــك، پذیــرای یكــی از آخریــن نســل ســحرخوانان 
ایــران شــدم!

گذاشــتم نفســی تــازه كنــد... بعــد از حــال آمــدن جــان مباركــش، دربــارۀ 
ســحرخوانی پرســیدمش و آن واالگوهــر گفــت: »زمانــی کــه تلویزیــون 
و لــوازم صوتــی نبــود جوانــان بــا طبــل و هــر وســیله ای كــه در اختیــار 
بیــدار  را  مــردم  و  می افتادنــد  راه  بــه  كوچه هــا  در  داشــتند، ســحرگاه 
می کردنــد و ســحرخوانی می كردنــد.  بلندگــو کــه آمــد، کم کــم اشــعار 
مذهبــی شــکل گرفــت. ایــن اشــعار همیشــه بــا نــام خــدا شــروع می شــود 
و بــا آواز همــراه اســت. ایــن روزهــا در تعــداد كمــی از روســتاها  هنــوز 
ســحرخوانی بــه شــیوه ســنتی اش را می بینیــم. مثــا در بســطام شــاهرود 
ســحرخوانان در مــاه مبــارك رمضــان بــه همــان روش ســنتی، مــردم  را 
ــادر شــده  ــان ن ــن جری ــه ای ــن حــال ك ــا ای ــد. ب ــدار می كنن ــرای ســحر بی ب

ــد!«  ــا را دوســت دارن اســت؛ مــردم ســحرخوانی و صــدای قدم

گفتــم: اســتاد كمــی برایــم می خوانیــد از همان هایــی كــه بــرای مــردم 
ــد و گفــت: » می خواهــی اشــعار هــم بنویســی؟ یــك  ــد، خندی می خوانی

مقــدار ســنگین اســت.« و آواز دلنشــینی ســر داد:

اول از حمد ازل، قادر دانا و توانا

كه وی از كتم عدم آورده  برون 

كرده مكمل ز زمین تا به سما را

 بعد حمد احدِ لم یزلی 

نشان داد، مه اوجِ فصاحت، 

ثمر اوج سخاوت، گوهرِ بحرِ كرامت

 شهِ اعجاز نما، واقف اسرار خدا را

كه بود، نام ورا احمد محمود

 ابوالقاسم، ترویج محمد 

كه شده یكه سوار فرسی، تیز تك و پهن ثمین و نمكین چشم

سویِ گردان، رقاُص ِخرامان

 به سخن های ملیحش به بیانِ انا اَمرِه

 هر كه ملك ابدی خواهد و جنات عدن

 باید، باید بكند بیعت من، كه حسودی و شقاوت ز میان برافتد 

كه در آن  مُلك گرگ و غنم آب خورند و همه پویند چنین راه خدا را 

گفتند مایك كه صلوات، بَر آن نیك لقا را

اســتاد می بینــد كــه حــظ كــرده ام،  می خنــدد و ادامــه می دهــد: »ایــن 
اشــعار مذهبــی را حقانــی می گوینــد. ســحرگاه رمضــان، مــا  حقانــی 
می خوانیــم كــه خیلــی قدیمــی اســت و از رضوانــی و چاووشــی های قدیــم 

مانــده و دوبــاره آواز ســر می دهــد:

ای مومنان برخیزید وعده دیدار امشب است

 گذشته فصل خزان و بهار امشب است

هم سجده و هم ركوع سر به سوی آسمان كنیم

 دیده گشا و دیدن رخ نگار امشب است

در ادامه اشعاری دیگر می خواند:

یه هللا كنم و علی یه بابم بدهد

 از جام حسن قطره آبم بدهد

از جام حسن تا به قدمگاه حسین

 شاید كه امام رضا مرادم بدهد

اشــعاری هــم از گویــش مازندرانــی كــه در ســحرخوانی ها می خوانــد،  
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برایــم می خوانــد. دربــارۀ ســازش، دوتــار، از او می پرســم و در پاســخ می گوید:»همیشــه حقانــی را بــا دوتــار 
می زننــد. دوتــار ســاز خنیاگــری اســت. دوتــار را هــم بــرای اجــرای داخــل ســالن و هــم در مراســم خصوصــی 

می زنــم. دوتــار ســاز خاصــی اســت در همــه حــال بــا هنرمنــد اســت و رابطــه نزدیــک بــا هنرمنــد دارد.«

اســتاد منظومه هــای بلنــد عاشــقانه هــم می خوانــد و دربــاره اش چنیــن می گویــد: »اگــر بخواهیــم عاشــقانه 
بخوانیــم بایــد حــس آن را داشــته باشــیم، تــا حــال و هــوای عاشــقی را منتقــل کنیــم. عاشــقانه ها ریــز 
مقــام هســتند. منظومه هــای بلنــد از داســتان حضــرت یوســف )ع(، موســی)ع( و ماجــرای غــار حــرا پیامبــر 

اكــرم)ص( را شــامل می شــوند. كــه از همــه اینهــا اشــعار مربــوط بــه غــار حــرا، حــس 
متفاوتــی دارد.«

پیــر ســحرخوان مــا از پیشــینه اش برایــم می گویــد: »مــن از یــازده ســالگی بــا  
تعزیه خوانــی شــروع كــردم. ابتــدا موافق خــوان بــودم.  یعنــی طرفــدار امــام حســین! 
میدانــی، ســحرخوانی بــدون اســتاد نمی شــود. مــا عزیــز، مــا خلیــل، میــرزا علــی 
اکبــر، پســرای مــا عزیــز، مــا رجبعلــی، ماخلیــل، مــا شــاكر، مــا داود، اســاتید 

ــازده ســالگی برایشــان  ــد. مــن از ی ــه مــن بودن تعزی
ــه آنهــا نشســتم. ــای تعزی ــی كــردم و پ بچه خوان

زمــره  در  داشــتند  کــه صــدای خــوش  آنهایــی 
موافــق خوان هــا و آنهایــی كــه صداهــای خشــن 

داشــتند، در زمــرۀ مخالــف خوان هــا، یعنــی یــاران 
شــمر، قــرار می گرفتنــد. 

بــا خوانــدن تعزیــه در مــاه محرم و ســحرخوانی در ماه 
رمضــان، ایــن هنــر را تــا امــروز، ادامــه داده ام. تعزیــۀ مــا 

)مازندرانی هــا( مقامــی اســت. یعنــی فقــط شــیپور داریــم 
و مثــل ســبك تعزیــه تهــران و اصفهــان نیســت كــه از 
ترومپــت و ســازهای بــادی اســتفاده می شــود. ســازهای 
مقامــی  موســیقی  كــه  تحریرهــای خاصــی  بخاطــر  مــا 
دارد شــیپور و طبــل اســت. موســیقی مقامــی برعكــس 
موســیقی ســنتی، بــا هــر ســازی عملــی نمی شــود و مــن 
ندیــده ام كســی ســازهای دیگــری را بــا ایــن دســتگاه 

راحــت بزنــد.«

اســتاد اســحاقی برخــی منظومه هــای بلنــد را خــودش 
ســروده اســت. او بــه منظومــه ای در وصــف  امــام رضــا 

)ع( اشــاره می كنــد كــه بــه دعــوت از  آســتان قــدس رضــوی 
در حــرم امــام می خوانــد.

پرســیدم: اســتاد شــاهنامه هــم می خوانیــد؟ پاســخ داد: »شــاهنامه هــم بعضــا می خوانــم. مــن بیشــتر در 
امــور مربــوط بــه موســیقی مشــغول هســتم. شــاهنامه صــدای خــاص دو رگــۀ مخالــف خوان هــای تعزیــه را 
می خواهــد، كــه مــن چنیــن صدایــی نــدارم. امــا كا روایت هــای منظــوم حماســی داریــم كــه دم از قهرمان هــای 
ملــی می زننــد، قهرمان هــای آشــنای خطــه مازنــدران ماننــد حســین خــان، كــه زمــان ملوك الطوایفــی  بــرای 
ــده هســتند و مــردم دوستشــان  ــوز زن ــاد مــردم هن ــه در ی ــرزا كوچك خــان، ک ــا می ــرده و ی ــی ک مــردم مبارزات

دارنــد.«

در پایــان ســخنی می گویــد كــه حســرتی ســرد در مــن ایجــاد می شــود: »مــن از روزگار بــه ایــن درك رســیده ام 
كــه  بایــد خودمــان حرکــت کنیــم. کســی از مــا حمایــت نمی كنــد. مــا تمــام هــم  و غممــان را گذاشــتیم كــه 
ایــن فرهنــگ را حفــظ کنیــم؛ همانگونــه كــه ســینه بــه ســینه بــه مــا رســیده اســت. هیــچ ارگانــی از مــا حمایــت 

ــد.« نمی كن

ــا بركــت  اظهــار خرســندی می كنــد از عاقــه نســل جــوان بــه قدمــا و حضورشــان را در یادگیــری هنــرش، ب
می خوانــد. آثــار اســتاد بــه قــول خــودش بــه عنــوان میــراث زنــده بشــری ثبــت ملــی شــده و جوایــز بســیاری 
دریافــت كــرده اســت.  وی درصــدد چــاپ آثــارش اســت و بــا همــكاری ســازمان جهانــی یونســکو در نظــر دارد 

کــه آن را ثبــت جهانــی كنــد.

قدمش پایدار باد و نفسش گرم!
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گزارش آیین مناجات خوانی »ِسحر َسحر«  به مناسبت ماه مبارك رمضان 

مناجات خوانی هنرمندان نواحی در فرهنگستان هنر   

سمیراخوانساری

بــا  مختلــف،  نواحــی  هنرمنــدان  اجــرای  بــا  مناجات خوانــی   محفــل 
انجمــن  و  هنــر  فرهنگســتان  هنــری  و  فرهنگــی  معاونــت  همــکاری 

شــد. برگــزار  ایــران  موســیقی 

ایــن محفــل بــا هدایــت هوشــنگ جاویــد، پژوهشــگر موســیقی نواحــی 
و آیینــی ایــران، محمدرضــا اســحاقی، میــرزا زبردســت، احــد ملكــی، 
حمیــدهللا ســیدزاده و ســلمان حســینی نژاد، از هنرمنــدان موســیقی 
اقــوام بــا عنــوان »ِســحر َســحر« عصــر روز چهارشــنبه، 9 خــرداد ۱397، 

در تــاالر ایــران فرهنگســتان هنــر بــه اجــرا درآمــد. 

ــاره  ــد، پژوهشــگر حــوزه موســیقی نواحــی و آیینــی، درب هوشــنگ جاوی
تاریــخ مناجــات عنــوان داشــت: »تاریــخ مناجــات در ایــران بــه هزاره هــای 
پیش از اســام و حتی زرتشــت می رســد. مكشــوفات و شــواهد تاریخی 
موجــود كــه نقوشــی بــر ســنگ نگاره ها، ظــروف ، پارچــه و ... دیــده شــده 

اســت، ســند محكمــی بــرای مناجــات در ایــران اســت.«

او ادامــه داد: »در نــگاه زرتشــت، نفــس بشــری، ماننــد صحنــه جهــان، 
نبــردگاه ارواح پــاك و پلیــد اســت. بــه ایــن ترتیــب، هــر فــرد در قالــب 
ســربازی قــرار می گیــرد كــه خــواه ناخــواه در صــف خــدا یــا شــیطان 
می جنگــد. آنــان چــون رســیدن بــه پندارنیــك، را نیازمنــد بــه تكیه گاهــی 
قدرتمند می دیدند، آن را در فوقِ طبیعت و ماورا جســتجو می كردند.«

ایــن اســتاد دانشــگاه آزاد دربــارۀ آییــن زرتشــت، بیــان داشــت: »اخــاق 
ــه در آن،  دینــی و الهــیِ زرتشــت، شــگفت انگیز اســت و شــرافت نهفت

انســان را بــه ارتبــاط بــا خالقــش وادار می كنــد و بــا اندیشــه ای پــاك بــه 
ــر دارد.  ــد كــه در كمــال آزادی در راه روشــنِ حقیقــت، گام ب او می فهمان
پــس بــه گفتگــو نشســتن بــا معبــود و راز دل بــا او گفتــن، در ایــن آییــن، 
یکــی از راه هــای نزدیــك شــدن انســان بــه خداونــد شــد و چونــان فرهنگــی 
ریشــه دار و بــه شــكلی ژرف در بیــن ایرانیــان گســترش یافــت و مناجــات 

از دســتورات الزم االجــرای درباریــان و مــردم گشــت.«

ایــران، آداب مناجات ســرایی  بــه  از ورود اســام  او ادامــه داد: »پــس 
گســترش یافــت و در دو شــاخه نثــر و نظــم ادامــه پیــدا كــرد و به تدریــج، 

ارتقــا یافــت و تكمیــل شــد.«

گرجــی،  اســحاقی  محمدرضــا  جاویــد،  هوشــنگ  ســخنرانی  از  پــس 
موســیقی دان و نوازنــده دوتــار گرجــی ایرانــی، قطعاتــی در »آواز حقانــی« 
و »بســم هللا خوانی« را بــرای حضــار اجــرا كــرد. اســحاقی) ۱338( در 
گرجــی محلــه، مازنــدران متولــد شــده اســت. او یکــی از آگاهــان مقامــات 
و ریزمقامــات آوازی و ســازی مناطــق شــرقی مازنــدران  بــوده و در اجــرای 
ســازمان  اســت.  بی ماننــد  و  ویــژه  توانایی هــای  دارای  موســیقی،  ایــن 
میــراث فرهنگــی در ســال ۱396، نــام محمدرضــا اســحاقی گرجــی را بــه 
عنــوان گنجینــۀ زنــده بشــری در فهرســت آثــار ملــی کشــور ثبــت کــرده 

 اســت.

ــه  ــن برنامــه، ب ــد، كارشــناس هنــری ای ــن اجــرا هوشــنگ جاوی پــس از ای
غفلــت از »بســم هللا خوانــی« در 60 ســال اخیــر اشــاره كــرد و اظهــار 
ــی، برآمــده اســت. ــی« از دل مناجات خوان داشــت كــه »بســم هللا خوان

جاوید درباره تاریخچه »سحرخوانی« در ایران اظهاركرد: »سحرخوانی 
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در ایــران، پیــش از اســام، هنــری دربــاری بــوده اســت. پــس از اســام و بــا 
نیــاز بیدارســازی مــردم در ســحرگاهان، بــه ویــژه ســحرهای مــاه رمضــان، 
ــرای بیدارســازی  ــه عنــوان روشــی ب در فرهنــگ اعتقــادی مــردم ایــران، ب
ــه صــورت هنــری مردمــی، در خدمــت دیــن و مذهــب  مــردم درآمــد و ب

قرارگرفــت.«

ســپس، میرزا زبردســت، از شــروه خوانان بوشــهر، به روی صحنه آمد و 
عــاوه بــر خوانــدن »نادعلــی« و روایــت اشــعاری در مــدح حضــرت علــی 
)ع( و همچنیــن وداع غــام ایشــان )قنبــر( در روز شــهادت امــام اول 

شــیعیان )۲۱ رمضــان(، بــه شــروه خوانی پرداخــت.

كــرم) میــرزا( زبردســت، متولــد ۱3۴۴ در آبــادان اســت. او از كودكــی بــه 
ــزد پــدر، كــه یكــی از مداحــان بنــام بوشــهر  ــود و ن مداحــی عاقه منــد ب
بــود، بــه یادگیــری فنــون مداحــی پرداخــت و در عرصــه موســیقی محلــی 
نیــز، فعالیــت داشــت. وی از ســال ۱370 بــا سرپرســتی گــروه موســیقی 
دریــادالن بوشــهر، بــه طــور رســمی فعالیــت هنــری خــود را آغــاز کــرد. او 
تاكنــون در جشــنواره های متعــدد داخلــی از جملــه فجــر و دفــاع مقــدس 
شــركت داشــته و در چندیــن جشــنواره خارجــی حضــور یافتــه اســت. 
وی در ســال ۱373 بــه عنــوان خواننــده برتــر جشــنواره دفــاع مقــدس 

اصفهــان انتخــاب شــد و دیپلــم افتخــار ایــن جشــنواره را کســب کــرد.

جاویــد پــس از ایــن اجــرا، دربــاره جایگاه مناجات در ادبیات و موســیقی، 
حســاب  بــه  ســبك  موســیقی،  و  ادب  در  »مناجــات،  داد:  توضیــح 
نمی آیــد؛ بلكــه موضــوع یــا گونه)ژانــر( اســت. مناجــات در موســیقی، بــا 
كاركردهــای گوناگــون شــناختی، عقیدتــی و اجتماعــی اجــرا می شــود. در 

ادب نیــز، مناجــات در دســته آموزشــی جــای 
می گیــرد. چــرا کــه گونــه ای ارشــاد و تبلیــغ غیرمســتقیم 
بــرای مفاهیــم اخاقــی و دینــی در آن نهفتــه اســت. از آنجــا کــه 
چارچــوب اصلــی هنــر خواننــدگان مردمــی، ادب آموزشــی و تعلیمــی 

بــوده و هســت، مناجات خوانــی از وظایــف آنــان بــه شــمار می آیــد.«

نفــر ســومی كــه بــرای اجــرای قطعاتــی در بــاب مناجات خوانــی بــه روی 
صحنــه تــاالر ایــران در فرهنگســتان هنــر رفــت، عاشــیق احــد ملكــی بــود. 
او از پژوهشــگران موســیقی عاشــیقی ایرانی اســت و از آثار عاشــیق های 
بنــام آذربایجــان من جملــه عاشــیق »قشــم جعفــری«، عاشــیق »اکبــر 
جعفــراوف«، عاشــیق »عدالــت نصیبــوف« و اســتاد »ایمــران حیــدری« 
بهــره جســته اســت. در پانزدهمیــن جشــنواره »ذکــر و ذاکریــن«، کــه در 
ســال ۱38۴ در گــرگان برگــزار شــده، از عاشــیق احــد ملكــی، بــه عنــوان 

پژوهشــگر موســیقی نواحــی تجلیــل شــده اســت.

دربــاره  دیگــری  توضیحــات  اجــرا  ایــن  از  پــس  جاویــد  هوشــنگ 
تعصبــات  مناجــات،  ارائــه  »در  افــزود:  و  كــرد  ایــراد  مناجات خوانــی 
قومــی، نــژادی و منطقــه ای كنــار گذاشــته می شــود و آنچــه كــه مدنظــر 
قــرار می گیــرد، خــدا، ایمــان و یقیــن افــراد اســت كــه هــدف آن، وحــدت 
اندیشــه ایجــادی از ســوی اجراكننــده اســت. همیــن قــدرت موجب شــده 
تــا نــگاه ژرف تــری در نیــاكان مــا پدیــد آیــد، كــه نبایــد ســاده انگارانه از كنــار 

آن بگذریــم.«

پایــان بخــش ایــن مراســم، اجــرای قطعاتــی از دو جــوان هنرمنــد بــه 
نــام حمیــدهللا ســیدزاده و ســلمان حســینی نژاد بــود كــه بــا اجــرای 
فوق العــاده خــود، عاقه منــدان موســیقی نواحــی را بــه ادامــه دادن راه 

پیش كســوتان ایــن عرصــه، امیــدوار كردنــد.

7

24
ره 

شما
م- 

سو
ال 

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن



گزارش نهمین درس گفتار تخصصی نظریه و نقد هنر؛ پژوهشکده هنر 

خوانش هــای پست مدرنیســم بــا نگاهــی 
بــه نظریــه هنــر و زیبایی شناســی 

فرزاد زاد محسن

ــه  ــار از سلســله  درس گفتارهــای تخصصــی »نظری ــن  درس گفت در نهمی
و نقــد هنــر« کــه توســط پژوهشــکده هنــر برگــزار می شــود، نظریه هــای 
هنــر و زیبایی شناســی پســت مدرن مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

زیبایی شناســی  نظریــه  چشــم اندازهای  و  افق هــا  بــه  نشســت  ایــن 
اختصــاص  نجومیــان  امیرعلــی  دکتــر  روایــت  بــه  پست مدرنیســم 
داشــت كــه بــا ســخنان اســماعیل پناهــی، عضــو گــروه نظریــه و نقــد 
هنــر پژوهشــکده هنــر، آغــاز شــد. وی بــه عنــوان طــرح بحــث بــه بیــان 
دشــواری ها و کژتابی هــا و ابهام هــای موجــود در فهــم »پست مدرنیســم« 
پرداخــت و اظهــار داشــت: خــود واژه پست مدرنیســم، واژه مبهــم و 
دشــوارفهمی اســت و بحث درباره خود واژه، مســتلزم برگزاری نشســتی 
مســتقل اســت و شــرح کامــل تحــوالت فلســفی تاریخی و هنــری کــه 
تحــت ایــن نــام شــکل گرفتــه در یــک  درس گفتــار، کار دشــواری اســت.

بحــث  بــا  مواجهــه  در  را  اساســی  پرســش  چنــد  آنــگاه  پناهــی 
و  مدرنیســم  آنکــه  نخســت  کــرد:  مطــرح  این گونــه  پست مدرنیســم 
مدرنیتــه چــه تفاوت هایــی بــا یکدیگــر دارنــد؟ آیــا همــان تفاوت هــای 
موجــود مــا بیــن مدرنیســم و مدرنیتــه عینــاً میــان پســت مدرنیته و 
دورۀ  یــک  پست مدرنیســم  آیــا  دارد؟  وجــود  نیــز  پست مدرنیســم 
تاریخــی خــاص و جدیــد )پایــان دوران مدرنیتــه و مدرنیســم( اســت یــا 
بــه تعبیــر لیوتــار صرفــاً یــک وضعیــت، یــا شــرایط تاریخــی جدیــد؟ مــراد 
از لفــظ پســت در تعبیــر پست مدرنیســم چیســت؟ آیــا منظــور مابعــد و 
پــس از آنِ زمانــی و تاریخــی و بــه عبــارت دیگــر مرحلــه یــا دوره تاریخــی 
بعــد از مدرنیســم اســت؟ یــا بــه معنــای نقــد مدرنیســم یــا فــراروی و نفــی 
و گسســت و گــذار از آن و یــا تکامــل جریــان قبلــی و نشــان دادن امــکان 
و مســیری در وراء و فراســوی مســیر و امکاناتــی اســت کــه مدرنیتــه یــا 
مدرنیســم بــه مــا نشــان داده اســت؟ بــرای مثــال آیــا هنــر پســت مدرن 
در راســتای نفــی هــر آن چیــزی اســت کــه در هنــر مــدرن بــوده اســت؟

از  نخســت  تلقــی  در  کــه  داد  بســط  چنیــن  را  پرســش  ایــن  وی 
پست مدرنیســم چــه چیــزی در مدرنیتــه یــا مدرنیســم تحــول یافتــه 
ــزی  ــا هســته مرک ــا کانال هــای ارتباطــی، ارزش هــا ی ــا ابزارهــا ی اســت؟ آی
تغییــر یافته انــد؟ یــا آنکــه مبانــی، بنیادهــا و هســته مرکــزی مدرنیتــه 
و مدرنیســم، مثــل سوبژکتیویســم یــا خودبنیــادی کامــاً متزلــزل شــده 

اســت؟

عضــو گــروه نظریــه و نقــد هنــر افــزود تفکــر پســت مــدرن بــا انــکار هرگونه 
فراروایــت و بــا شالوده شــکنی و ســاختارزداییِ همــه چیــز و بــا انــکار 
وجــود هرگونــه بنیــادی، ابــزاری بســیار نیرومنــد بــرای نقــد هرگونــه نظــام 
تئولوژیــک و ایدئولوژیکــی اســت کــه روایــت خویــش از جهــان، تاریــخ و 

پدیدارهــا را بــه منزلــه فراروایــت، یگانــه روایــت و حقیقــت مطلــق تلقــی 
می کنــد.

پناهــی در ادامــه دیگــر پرســش های ایــن   درس گفتــار را چنیــن تبییــن کــرد 
کــه آیــا پست مدرنیســم، قائــم بــه مدرنیتــه ظهــور یافتــه یــا مســتقل از 
آن اســت؟ یعنــی آیــا تجربــه موقعیــت پســامدرن بنیانــاً نیازمنــد از ســر 
گذرانــدن تحــوالت مدرنیتــه اســت؟ یــا می تــوان از جامعــه ای ســنتی، 
بــدون مدرنیتــه، بــه پست مدرنیســم جهــش یافــت؟ یعنــی چــرا کــه 
اســت.  ســنت  بــه  بازگشــت  پست مدرنیســم،  خوانش هــای  از  یکــی 
پرســش بعــدی ایــن اســت کــه اندیشــه پست مدرنیســم چــه تحولــی 
در زیبایی شناســی معاصــر ایجــاد می کنــد؟ و آخریــن نکتــه ایــن کــه 
نســبت تاریخــی و منطقــی تحــوالت مدرنیســم و پست مدرنیســم فکــری 

و فلســفی بــا مدرنیســم و پست مدرنیســم هنــری چیســت؟

ســپس نوبــت بــه امیرعلــی نجومیــان، نویســنده و نظریه پــرداز، دانشــیار 
ادبیــات انگلیســی و نظریــه ادبــی دانشــگاه شهیدبهشــتی رســید تــا بــه 
ــا عنــوان »زیبایی شناســی و نظریه هــای  طــرح و تبییــن مباحــث خــود ب

هنــر پســت مدرن« بپــردازد.

ــه تفــاوت  ــه بحــث ب ــرای رهیافــت ب ــان در ابتــدای ســخن خــود ب نجومی
جــدی بیــن اصطــاح »مدرنیتــه« و »مدرنیســم« پرداخــت و گفــت: 
گرفتــه  اشــتباه  هــم  بــا  مفهــوم  دو  ایــن  مواقــع،  بســیاری  متاســفانه 
می شــوند، امــا مــن ایــن تمایــز را تــا جایــی می بینــم کــه مدرنیســم را 
واکنشــی در هنــر و اندیشــه بــر علیــه مدرنیتــه می فهمــم. تمایــز بــه گمــان 
مــن تــا بدینجاســت. مدرنیتــه حرکتــی اســت کــه در غــرب بطــور تاریخــی، 
از دوره رنســانس و جریــان اومانیســم آغــاز می شــود و غــرب آمادگــی 
پیــدا می کنــد کــه در قــرن هجــده بــه »روشــنگری« یــا »عصــر خــرد« 

ــه هــم هســت. ــن نقطــه اوج مدرنیت برســد کــه ای

حقــوق  ماننــد  نوینــی  اندیشــه های  شــکل گیری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــهروندی، مفهــوم دولت ملــت و ظهــور نظام هــای سیاســی متکــی بــه 
آراء مــردم در دورۀ روشــنگری گفــت: در قــرن بیســت، بــروز دو جنــگ 
بــزرگ جهانــی، آن تصویــر اتوپیایــی و آرمانــی از مدرنیتــه فــرو می ریــزد و 
اندیشــه های روشــنگری بــه چالــش کشــیده می شــود. رســوب ایــن تردیــدِ 
فراگیــر، در حــوزه هنــر و ادبیــات اســت کــه جریــان »مدرنیســم« را، در 
نیمــه نخســت قــرن بیســتم و در میانــۀ دو جنــگ جهانــی، می آفرینــد. 

مدرنیســم مجموعــه ای از ویژگی هــا را در خــود دارد.

ــودن  ــق ب ــد در مطل ــن ویژگی هــا پرداخــت: تردی ــه تبییــن ای وی ســپس ب
ــر خردگرایــی، انزواطلبــی  پارادایــم عقانیــت و خــرد، ذهن گرایــی در براب
ــار و اندیشــه های ســارتر، کامــو،  و از خــود بیگانگــی، آن چنــان کــه در آث
بکــت، یونســکو، و دیگــران می بینیــم، در برابــر انســان عصــر مدرنیتــه، در 
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مجمــوع پیش فرض هــای بنیــادی مدرنیتــه را یکســره زیــر ســوال می بــرد. 
ــد و در  ــه دنیــای پیشــامدرن دارن مدرنیســت ها در نهایــت نیم نگاهــی ب
حســرت هماهنگــی بــا طبیعــت و یگانگــی بــا هســتی اند. نقطــه اوج 
مدرنیســم در منظومــه »ســرزمین هــرز« اثــر تــی. اس. الیــوت اســت 
کــه آن شــهر آرمانــیِ مدرنیتــه را فــرو می شــکند. پــس می تــوان گفــت 

»مدرنیســم« شــروع شکســت پــروژه »مدرنیتــه« اســت.

ســخنرانِ نشســت بــا تاکیــد بــر اینکــه، در نیمــه دوم قــرن بیســت، 
جریان هــای فکــری و ســبک های زیبایی شــناختی متفاوتــی بــه مــرور 
شــکل می گیــرد کــه از آن بــه »پست مدرنیســم« و »پســت مدرنیته« 
تعبیــر می شــود، ورود بــه طــرح اصلــی گفتــار خــود را بــا بیــان پنــج وجــه 

یــا بُعــد اصلــی بــرای پست مدرنیســم آغــاز کــرد. 

نخســت وجــه تاریخــی: دوران تاریخــی تکویــن و ظهــور پست مدرنیســم 
کــه در آن »پســت« )بــه معنــای »پــس«( بــکار مــی رود. همین جــا بگویــم 
کــه پســت هیچــگاه معنــای »ضــد« نمی دهــد. پست مدرنیســم یــک 
پروژه در ادامه مدرنیســم اســت و پســت مدرنیته هم پروژه ای در امتداد 
مدرنیتــه. گرچــه ایــن نســبت می توانــد در توالــی تاریخــی معکــوس هــم 
انگاشــته شــود. ژان فرانســوا لیوتــار از پســت مدرن نــه بــه عنــوان »پــس 
از مــدرن«؛ بلکــه بــه عنــوان حتــی »پیــش از آن« یــاد می کنــد. رمــان 
تریســترام شــندی اثــر الرنــس اســترن، کــه در قــرن هفــده نوشــته شــده 

اســت، امــروز بــه عنــوان یــک اثــر پســت مدرن شــناخته می شــود.

 )condition( یــک »وضعیــت«  دوم وجــه وضعیتــی: پســت مدرنیته 
اســت. »وضعیــت پســت مدرن« وضعیتــی اســت کــه جامعــه از نظــر 

اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی، درگیــر آن می شــود.

ســوم وجــه اندیشــگانی: پســت مدرن در اینجــا بــه مثابــه یــک اندیشــه 
و نظریــه فلســفی اســت.

چهــارم وجــه زیبایی شــناختی: در اینجــا دیگــر نــه تاریــخ مــورد نظــر 
ــا اندیشــه پســت مدرن؛  ــه لزوم ــه وضعیــت پســت مدرن و ن ماســت و ن

بلکــه ویژگی هــای ســبکی و زیبایی شــناختی را در نظــر داریــم.

پنجــم وجــه گونــه ای: آخریــن تلقــی، از دیــد مــن، پســت مدرن بــه مثابــه 
»ژانــر« اســت. معمــاری پســت مدرن، نقاشــی خیابانــی پســت مدرن، 
پرفورمنــس پســت مدرن، موســیقی پســت مدرن، ســینمای پســت مدرن 
ــا وجــه  و بســیاری گونه هــای دیگــر از ایــن مقوله انــد. البتــه ایــن وجــه، ب
زیبایی شناســی نســبت هایی دارد؛ امــا تمــام آثــاری کــه دارای ویژگی هــای 
ــدی  ــف و طبقه بن ــا در تعری زیبایی شناســانۀ پســت مدرن هســتند لزوم

ــد. ــرار نمی گیرن ــر پســت مدرن« ق »ژان

وجهنخست:تاریخپستمدرن

دکتــر نجومیــان آنــگاه بــا نگاهــی بــه وجــه 
ــه ســیر تاریخــی  نخســت »پســت مدرن«، ب

پرداخــت. »پســت مدرن«  واژه  بکارگیــری 

در ســال ۱9۱7، رودلــف پاندویتــز از »انســان 
پســت مدرن« یــاد می کنــد، انســانی کــه از 
ارزش هــای عصــر روشــنگری بریــده و قطــع 
از  بعــد،  کــرده اســت. در ســال های  پیونــد 
پست مدرنیســم بــه عنــوان شــکل نوینــی از 
هنــر یــاد می کننــد. ســپس آرنولــد توینبــی 
در ۱939 بــا ترســیم مختصــات عصــر مــدرن، 
هــر آنچــه را پــس از آن دوره کــه دوره جنــگ و اضطــراب و ناآرامــی 
ایــن  ادامــۀ  در  می خوانــد.  پســت مدرن«  »دوره  اســت،  انقــاب  و 
نظریــات، پســت مدرن بــه عنــوان یــک فــرم ادبــی جدیــد کــه در حــال 
شــکل گیری اســت، شــناخته می شــود. روزنبــرگ، پســت مدرن را بــرای 
بیــان معمــاری »ضدکارکردگــرا« بــکار می بــرد کــه نمــادی از شــرایط نویــن 
 )post-culture( »زندگــی اجتماعــی اســت. فیدلــر، از »فرهنــگ پســت
می گویــد کــه ارزش هــای نخبه گرایــی و اشــرافی گری را کنــار می زنــد و هنــر 
ــه همــه انســان ها  ــک امــر مردمــی می ســازد ک ــه ی ــل ب ــات را تبدی و ادبی
در اجتمــاع و در زندگــی روزمــرۀ خــود می تواننــد بــه آن بپردازنــد. بــر هــم 
زدن تمایــز میــان نخبه گرایــی و اشــرافی گری، بــا توجــه بــه فرهنــگ عامــه و 
عامه پســند، یکــی از مولفه هــای اصلــی پست مدرنیســم می شــود. پــس 
از دهــه 50، ســاختار خانــواده، صنعــت، کنــش  سیاســی، اقتصــاد، روابــط 
جنســی و بســیاری حوزه های دیگر دگرگون شــد. دهه 60 را شــاید بتوان 
ــا وضعیــت پســت مدرن، انگاشــت.  دهــه اوج مفهــوم پســت مدرنیته، ی
را پســت مدرن  آن  آثــار جاســپر جونــز  بــه  اشــاره  بــا  باکــز،  در ۱97۱، 
می خوانــد. در دهه هــای 80 و 90، پســت مدرن آرام آرام تبدیــل بــه یــک 
گفتمــان آکادمیــک و صنعــت فرهنــگ می شــود. در همیــن ســال ها انبــوه 
کتاب هــا و تالیفــات و نظریه هــا در تبییــن پست مدرنیســم نوشــته و 
منتشــر می شــود. در ۱996، والتــر اندرســن، چهــار نــوع بینــش جهانــی 
را معرفــی می کنــد کــه »پســت مدرن« یکــی از آنهاســت: ۱( خردگرایــی 
علمــی )مدرنیتــه(، کــه حقیقــت را حاصــل تحلیــل نظام منــد و روشــمند 
می دانــد؛ ۲( ســنت اجتماعــی، کــه حقیقــت را در میــراث تمــدن غربــی 
می دانــد؛ 3( رمانتیــک نــو، کــه حقیقــت را در هماهنگــی بــا طبیعــت 
و عشــق درون انســان می دانــد و خــرد را بــه کنــاری می زنــد. حقیقــت 
بــرای ایــن بینــش محصــول وحــدت مــا بــا کلیــت عالــم اســت؛ ۴( بینــش 
ــرای آن حقیقــت چیــزی نیســت جــز یــک  ــه ای پســت مدرن، کــه ب کنای

»برســاختۀ اجتماعــی«.

وجهدوم:وضعیتپستمدرن

عنــوان  بــه  »پســت مدرنیته«  واژه  از  دوم،  وجــه  تبییــن  در  ســخنران 
نشــانه ای بــرای »وضعیــت پســت مدرن« یــاد کــرد: وجــه دوم، وضعیــت 
پســت مدرن بــود کــه ضمنــا عنــوان کتابــی نوشــته دیویــد هــاروی اســت. 
بایــد گفــت ســرمایه داری در دهه هــای 50 و 60 دچــار تحــول اساســی 
شــد. شــرکت های چندملیتــی شــکل گرفتنــد، و تولیــد انبــوه، شــتابی 
نــام  بــه  بــا شــکل گیری مفهومــی  بــه خــود گرفــت. در اینجــا  عظیــم 
دوره هــای  ماننــد  لزومــا  کــه  مواجــه هســتیم  متاخــر«  »ســرمایه داری 
پیــش نیســت و در چکــش و پیــچ و مهــره خاصــه نمی شــود. ایــن گونــه 
ســرمایه داری می توانــد پشــت میــز رایانــه یــا در جابجــا کــردن ســهام 
مشــاهده شــود. کاالهایــی خریــد و فــروش می شــود کــه لزومــا فیزیکــی یــا 
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جســمانی نیســت؛ بلکــه »ارزش تبــادل نمادیــن« دارنــد. آرم هــا و برندهــا 
ــه فردریــک  ــه گفت ــد. پســت مدرن، ب ــر می کنن ــد براب ارزش کاالهــا را چن
جیمســون، منطــق ســرمایه داری متاخــر اســت. ســرمایه داری متاخــر بــا 
ــال و رســانه ها همــراه اســت.  ــوژی دیجیت ــم جهانی ســازی، تکنول مفاهی
وضعیــت پســت مدرن ســیطره »نــگاه سراســربین« اســت. مــا همــه 
جــا تحــت نظریــم. ایــن دوره، بــه تعبیــر ژان بودریــار، دوره فراواقعیــت 
)hyper-reality( اســت، واقعیتــی کــه اصالتــی نــدارد و مــا بــا نســخه ای 

از اصلــی مواجهیــم کــه اصــلِ آن غایــب اســت.

وجهسوم:اندیشهپستمدرن

در اینجــا بــا پست مدرنیســم بــه عنــوان یــک نظریــه و اندیشــه فلســفی 
بــه اصالــت و ذات چیزهــا و  روبروییــم. فیلســوفان پست مدرنیســت 

مفاهیــم بــاور ندارنــد.

وی در ایــن قســمت بــا اشــاره بــه تاثیــر آراء فلســفی فردریــش نیچــه 
بــر فلســفه پســت مدرن تصریــح کــرد: بــه نظــر پست مدرنیســت ها، 
ارزش هــا بــر اســاس منفعت هــای اجتماعی اقتصــادی شــکل گرفته انــد. 
داده  نســبت  و داللتــیِ  اخاقــی  ارزش هــای  کــه  ادعــا می کنــد  نیچــه 
شــده بــر نهــاد خانــواده، ریشــه در نقــش ایــن نهــاد در جامعــه بــورژوا، 
انقیــاد سیاســی مربــوط  بــه  نظــام ســرمایه داری و در شــکلی کلی تــر 
ــه گمــان او، ارزش هــای اخاقــی مفاهیــم »برســاختۀ  اســت. بنابرایــن، ب

اجتماعــی« هســتند.

وی در بخــش بعــدی ســخن خــود، پست مدرنیســم را بینشــی خوانــد کــه 
»اومانیســم« یــا انســان گرایی را زیــر ســوال می بــرد و دالیــل ایــن چالــش 
را برشــمرد و گفــت: نیچــه بــا طــرح ایــن ادعــا کــه حقیقــت »لشــکری از 
ــه یــک »امــر زبان شــناختی«  ــل ب اســتعاره ها« اســت، حقیقــت را تبدی
ــه جهــان یکــی از  ــگاه نشانه شــناختی زبانی ب ــن ن ــه بعدهــا ای ــد ک می کن

محوری تریــن ویژگی هــای اندیشــه پســت مدرن می شــود.

ــه عنــوان دومیــن  ــار ب ــه ژان فرانســوا لیوت ســخنران نشســت در ادامــه ب
فیلســوف مــورد بحــث پرداخــت و گفــت: لیوتــار مفهــوم »کان  روایــت« 
را مطــرح و »نقــد کان روایــت« را در مــورد مارکسیســم تبییــن می کنــد. 
ــد و همــه  ــار مارکسیســم نقــد می کن ــه کاپیتالیســم را هــم در کن او البت
ــه نقــد می کشــد کــه از پیــش، یــک نســخه واحــد  نظام هــای فکــری را ب
تاریــخ،  بــرای  را  مشــخص  ســیر  یــک  و  می پیچنــد  تاریــخ  کل  بــرای 
نســخه پیچی می کننــد و انســان ها را در ایــن مســیر هدایــت می کننــد.

دکتــر امیرعلــی نجومیــان در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: »دانــش« خــود 
و  قــدرت می کنــد  اعمــال  اینکــه  بــه خاطــر  اســت،  یــک کان روایــت 
خــود یــک روایــت می ســازد. لیوتــار تعــارض و تناقــض را امــری مطلــوب 
و  تعــارض  از  )بــر خــاف مدرنیتــه(  مــدرن  اندیشــه پســت  می دانــد. 
تناقــض نمی ترســد و تناقــض را در ذات انســان و جهــان می دانــد و 
هنــر و ادبیــات را هــم مســئول نشــان دادن ایــن تناقض هــا و تعارض هــا 
می شناســد. »ناانســان«، تعبیــر لیوتــار در نقــد اومانیســم اســت کــه در 

ــرار گرفــت. جلســه مــورد بحــث ق

ــار جهــان معاصــر را جهــان  ــود. بودری ــار ب ســومین فیلســوف، ژان بودری
نشــانه ها  و  تصاویــر  بــازی  جهــان  شبیه ســازی،  جهــان  فراواقعیــت، 
می انــگارد. اصطــاح »پســاحقیقت« کــه تنهــا چندســالی اســت در ایــن 
ــان  ــز می ــه تمای ــد ک ــن بحــث می کن ــکار مــی رود، از ای ــی ب حــوزه مطالعات
خیــال یــا فانتــزی بــا حقیقــت مشــخص نیســت؛ چــرا کــه واقعیت هــای 
تاریخــی، همیشــه بــه واســطه روایت هــای راویــان بــه مــا رســیده اســت.

وی از ژاک دریــدا بــه عنــوان فیلســوف بعــدی نــام بــرد کــه برخــی از او 
جایــگاه  و  اهمیــت  کرده انــد.  یــاد  پست مدرنیســت ها«  »پیامبــر  بــه 
ممتــاز دریــدا بــدان جهــت اســت کــه او طــراح نظریــه پساســاختگرایی 
و واســازی را مطــرح کــرد، کــه بســیاری آن را معــادل و برابرنهــاد کاملــی 
پارادایــم  واقــع،  در  پساســاختگرایی،  می شناســند.  پســت مدرن  از 
پیــش  از  قطعــی،  ســاختارهای  از  گــذار  کــه  پست مدرنیست هاســت 
تعیین شــده، ثابت، مســلط، و مقتدر را در خود دارد. پساســاختگرایان 
ادعــا می کننــد کــه جهــانِ پیــش روی مــا، جهانــی اســت کــه نمی توانــد 
تناقض هــای خــود را مخفــی کنــد. ایــن جهــان جهــانِ تصــادف، خاقیــت، 
لغزندگــی  و  نشــانه ها  پیش بینی ناپذیــری  فضــای  و  غیرمنتظــره  امــر 
معناهاســت. متنــی کــه تنهــا یــک معنــا داشــته باشــد، محکــوم بــه 
فناســت. زیــرا پــس از درک معنــا، بایــد کنــارش نهــاد. بقــای متــن در 
»متافیزیــک  بحــث  در  دریــدا  معناســت.  ســیالیت  و  بــودن  لغزنــده 
حضــور« می گویــد: هــر آنچــه در ایــن جهــان، وجــه فیزیکــی یــک نشــانه 
اســت، بــا معنــای آن هیچــگاه همــراه نیســت و همیشــه ایــن گسســتگی 
متافیزیــک  اســاس،  ایــن  بــر  دارد.  وجــود  »مدلــول«  و  »دال«  میــان 

حضــور، یــک وضعیــت کامــا انتزاعــی و دروغیــن اســت.

میشــل فوکــو نیــز ســهم بســزایی در شــکل گیری اندیشــه پســت مدرن 
ــه، گامــی  ــا طــرحِ بحــث نهادهــای ایدئولوژیــک نظــارت و تنبی دارد. او ب
ــر،  ــر مــی دارد. در براب مهــم در روشــن ســاختن وضعیــت پســت مدرن ب
ژیــل دولــوز و فلیکــس گوتــاری مفهــوم »شــیزوفرنی« را مطــرح می کننــد 
کــه داللــت بــر گسســتی میــان ذهــن و عیــن دارد. دولــوز شــرایط جهــان 
معاصــر را شــرایط شــیزوئید می نامــد کــه در آن آزادســازی میــل اتفــاق 
می افتــد و انســان از بنــد اقتــدار رهــا می شــود. در اندیشــه پســت مــدرن، 
خاقیــت، میــل، و آینده انــگاری نظــم آپولونــی را از بیــن می بــرد. می تــوان 
آینده انــد.  بــه  رو  فیلســوفان  پســت مدرن  فیلســوفان  کــه  کــرد  ادعــا 
 )being( »فیلســوفان ایــن جریــان و ایــن دوران، فیلســوف های »بــودن

نیســتند؛ فیلســوف های »شــدن« )becoming( هســتند.

نســبت پست مدرنیســم و اومانیســم، نکته دیگری بود که ســخنران این 
نشســت بــه آن اشــاره داشــت: پست مدرنیســم هــم »پست اومانیســم« 
اســت و هــم »ضداومانیســم«. انســان پســت مدرن دیگــر آن انســان 
ســوژه  دیگــر  نیســت.  غایت منــد  و  اندیشــمند  نیت منــد،  خــودآگاه، 
شناســنده نیســت. خودبســنده نیســت و یکپارچگــی هویتــی نــدارد. 
انســان  طرح ریــزی  بــا  انســانی  علــوم  می گوینــد:  پست مدرنیســت ها 
بــه عنــوان »ســوژه شناســا« نمی توانــد بــه حقیقــت نزدیــک شــود؛ زیــرا 
»ســوژه شناســا« و »موضــوع مــورد شناســا« هــر دو یکــی هســتند و 

ــی اندیشــگانی می شــود. ــر معضل ــوم انســانی درگی ــن عل بنابرای

هویــت انســانی چندپــاره و چندگانــه، متکثــر، برســاخته، و متناقــض 
اســت. حتی بدن ما و انگارۀ بدنِ مطلوب، به عنوان اســتعاره یا مجازی 
از هویــت انســانی، امــری برســاخته اســت. زمانــی کــه پســت مدرن ها از 
زبــان ســخن می گوینــد آن را نیــز امــری ذاتــی نمی داننــد و از آن بــه 
عنــوان امــری برســاخته یــا نشــانه ای یــاد می کننــد. زبــان، بــر ایــن اســاس، 
ابــزار بیــان نیســت. زبــان اندیشــه را شــکل می دهــد. زمانــی کــه اســاوی 
ــرآوردنِ میــل؛ بلکــه جهــانِ ســاخِت میــل  ــه جهــانِ ب ــژک ســینما را ن ژی

می انــگارد، انــگار بــه همیــن اصــل پســت مدرن اشــاره دارد.

ــا  محــور مهــم دیگــر در اندیشــه پست مدرنیســم، مفهــوم پلورالیســم ی
تکثــر اســت: تکثــر در تفســیر، روایــت، حقیقــت، فرهنــگ، زبان، ســبک، 
بــه تعبیــری،  جنســیت و بســیاری مفاهیــم دیگــر. پست مدرنیســم، 
درآغــوش کشــیدنِ تکثرهاســت و شــعارش ایــن اســت کــه هرچــه بیشــتر 
و هرچــه متنوع تــر، بهتــر! در جهــان پلورالیســتی پســت مدرن معیــارِ 
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یکــه وجــود نــدارد و حقیقــت در تکثــر گزاره هــا اتفــاق می افتــد. دنیایــی 
کــه ویکیپدیــا بــر بریتانیــکا چیــره شــده اســت. جهانــی کــه در آن تنهــا 
تحمــل و مــدارای »دیگــری« را تحمــل و مــدارا نمی کنیــم؛ بلکــه خــود را 

ــم. ــه جهــان می نگری ــم و از چشــم او ب جــای دیگــری می گذاری

وجهچهارم:زیباییشناسیپستمدرن

را   )eclecticism( التقاط گرایــی  یــا  پراکنده گزینــی  نجومیــان  دکتــر 
از  انتخــاب  انگاشــت.  پســت مدرن  زیبایی شناســی  نخســت  ویژگــی 
عناصــر کامــا نامتجانــس و آنهــا را در کنــار هــم قــرار دادن در هنــر و 
ادبیــات پســت مدرن اهمیــت ویــژه ای دارد. هنــر پســت مدرن تنوع طلــب 
پســت مدرن  باغــِت  دومِ  ویژگــی  بینامتنیــت  اســت.  چندســبکی  و 
اســت. بــر ایــن اســاس، هیــچ متنــی مســتقل نیســت. یــک فیلــم را تنهــا 
زمانــی می تــوان درک کــرد کــه آن را در شــبکه ای از متــون تحلیــل کــرده 
باشــیم. هیــچ چیــزی در ایــن جهــان، واحــد نیســت، مســتقل نیســت، 
خودکفــا نیســت، و معنــای فــی نفســه، درون خــود نــدارد. همــه چیــز در 
ــن از پیش فرض هــای بنیادیــنِ  ــا دارد و ای ــا دیگــری« معن »نســبت مــا ب
»گفتگومنــدی« )dialogism( و »چندصدایــی« )polyphony( اســت.

ویژگــی زیبایی شــناختی ســوم »خودارجاعــی« اســت. هنــر پســت مدرن 
بــه خــودِ هنــر، ســازوکار ســاخت هنــری و شــرایطی کــه هنــر در آن تولیــد 
و دریافــت می شــود اشــاره دارد و ایــن خــود بــه ســاخت گونــه ای ادبــی بــا 
عنــوان »فراداســتان« )metafiction( انجامیــده اســت. ویژگــی چهــارم 
ــا عــدم تحقــق بازنمایــی  ســازوکار ســاخت هنــری اعتــراف بــه نقصــان ی
هنــری اســت. هنرمنــد از نیــت خــود آگاه نیســت و اگــر هــم باشــد 
نمی توانــد آن را بــا زبــان بیــان کنــد. گونــه ای نقصــان یــا ناتمامــیِ بیــان، 
فردریــک جیمســون  ماســت. چنان کــه  گریبانگیــر  معنــا  و  بازنمایــی 
قابــل  »غیــر  امــا  نیســت؛  شــناخت«  قابــل  »غیــر  جهــان  می گویــد: 

ــی« اســت. بازنمای

بازنمایــی مــکان و فضــا هــم در نظــام زیبایی شناســی پســت مدرن نقــش 
بســزایی دارنــد. فضــای پســت مدرن، فضایــی هزارتویــی و »البیرنــت«وار 
اســت کــه بــه مبــداء و مقصــد ویــژه ای وابســته نیســت؛ بلکــه فضایــی 
زیبایی شناســی  در  اســت.  »جابجاشــده«  و  »شبیه سازی شــده« 
پســت مدرن، تاریــخ، روایــت یــا ســیرِ زمــان یــک روایــِت خطــی نیســت، 
ــی  ــدارد، امــری متنــی و زبان یــک دوره بنــدی و مرحله بنــدی مشــخص ن
ــر »فراروایت هــا« و »کان روایــت« و ایدئولوژی هــای همــراه  اســت، درگی
آنهاســت. امــری تمام شــده نیســت و مــدام در حــالِ »شــدن« اســت.

وجهپنجم:ژانرپستمدرن

آخریــن محــور، پســت مدرن بــه مثابــه یــک ژانــر هنــری و ادبــی بــود کــه 
ســخنران  درس گفتــار نهــم بــه نمونه هایــی از ایــن ژانــر اشــاره کــرد:

پیــش از هــر ژانــر دیگــر، ایــن معمــاری بــود کــه ســبب معرفــی و همه گیــر 
شــدن واژه پست مدرنیســم شــد. چارلــز جنکــس نخســتین بــار واژه 
پســت مدرن  معمــاری  کــرد.  مطــرح  معمــاری  در  را  پست مدرنیســم 
واکنشــی در برابــر کارکردگرایــی و خردگرایــی معمــاری مدرنیســتی اســت. 

اســکات  دنیــز  و  ونتــوری  رابــرت  معمــاری 
بــراون بجــای تاکیــد بــر خالــص بــودن، بــه 
چندگانگــی یــا هیبریــد بــودن می رســند. بــه 
گفتــه خودشــان، معمــاری بایــد کــج و معــوج، 
بجــای  کارکــرد ضمنــی  بــا  ناقــص، جالــب، 

صریــح باشــد.

»هنــر کیــچ« نیــز ژانــر دیگــری در حــوزه پست مدرنیســم اســت. کیــچ 
یــک ژانــر هنــری پــر زرق و بــرق و پــر طمطــراق و در عیــن حــال آبکــی بــا 
تولیــد انبــوه اســت؛ همــه چیــز را در دنیــای امــروز می شــود تکثیــر کــرد و 

در تیــراژ بــاال فروخــت.

شــهر پســت مدرن هــم ویژگی هایــی ماننــد مرکزگریــزی و چندمرکــزی 
ــد  ــر از مراکــز خری دارد. شــهر پســت مدرن تجــاری و مصرف گراســت، پ
کان، مراکــز خریــدی کــه خــود یــک شــهر هســتند. دکتــر نجومیــان 
و  پســت مدرن«  پلیســی کارآگاهی  »ادبیــات  ژانــر  دو  بــه  ادامــه  در 
چنیــن  را  آنهــا  ویژگی هــای  و  پرداخــت  پســت مدرن«  »ســینمای 
برشــمرد: بینامتنیــت داســتانی، ارجاع هــای مکــرر بــه ژانرهــای متفــاوت، 
خود ارجاعــی و خود انعکاســی، خودآگاهــی شــخصیت ها بــه ســاختگی 
ــه عناصــر ســینمای  بودنشــان، بهــم ریختگــی ســاختار روایــی، توجــه ب

عامه پســند، بیــان پارادوکســی یــا متناقــض.

ســرانجام، »موســیقی پســت مدرن« واپســین ژانــر مــورد بحــث جلســه 
بــود. جاناتــان کریمــر در کتــاب مشــهور خــود موســیقی پســت مدرن، 
موســیقی  گونــه  ایــن  بــرای  را  ویژگــی  چنــد  پســت مدرن  شــنیدار 
برمی شــمارد: ایــن گونــه موســیقی هــم گسســت و هــم ادامــه مدرنیســم 
اســت. کنایــی )آیرونیــک( اســت. تفــاوت میــان گذشــته و حــال را بــه 
رســمیت نمی شناســد. مــرز میــان ســبک فاخــر و ســبک فرومایــه را 
ــان  ــدارد. نســبت ســلبی می ــش می کشــد. وحــدت ســاختاری ن ــه چال ب
ارزش هــای نخبه گــرا و عامــه پســند برقــرار نمی کنــد. اشــکال تمامیت گــرا 
یــا کلیت گــرا را نفــی می کنــد. موســیقی را نــه امــری مســتقل؛ بلکــه 
و  اجتماعــی  تنیــده عوامــل  از شــبکه های درهــم  بــا بســیاری  درگیــر 
در خــود هضــم  را  فرهنگــی  متفــاوت  زمینه هــای  فرهنگــی می بینــد. 
ــرای انتقــال؛ بلکــه در تولیــد ذات  ــه وســیله ای ب ــوژی را ن می کنــد. تکنول
موســیقی دخیــل می دانــد. پلورالیســم و پراکنده گزینــی را در خــود بــه 

نمایــش می گــذارد؛ و آنچــه در آن اهمیــت دارد، شــنونده اســت.

وی ســخن خــود را بــا نقــل قولــی از دنیــل آلبرایــت در خصــوص ایــن 
گونــه موســیقی بــه پایــان بــرد کــه در آن بــه ســه ویژگــی اصلــی موســیقی 
ــی  ــودن، و تصادف ــد: بریکــوالژ، چندســبکی ب پســت مدرن اشــاره می کن

بــودن.

حضــور  بــا  اردیبهشــت،   ۲5 سه شــنبه،  عصــر  كــه  ســخنرانی  ایــن 
چشــمگیر عاقه منــدان برگــزار شــد، بــا ارائــه نمونه هــای فراوانــی از آثــار 
هنــری، فیلم هــای ســینمایی، آثــار معمــاری و آثــار ادبــی پســت مدرن 
همــراه بــود و بــا پخــش نمونــه ای از موســیقی پســت مدرن بــا اجــرای یــان 
گاربــارک و هیلیــارد آنســامبل بــه پایــان رســید. حاضــران در نشســت بــا 
وجــود بــه درازا کشــیدن زمــان نشســت و کثــرت مباحــث طــرح شــده، بــا 
اشــتیاق بــه طــرح پرســش های خــود پرداختنــد کــه امیرعلــی نجومیــان، 

دانشــیار دانشــگاه شــهید بهشــتی، بــه ایــن پرســش ها پاســخ گفــت.

سلســله  نیــز  جــاری  ســال  در  هنــر،  پژوهشــکده  اســت  گفتنــی 
 درس گفتارهای تخصصی »نظریه و نقد هنر« را با هدف تعمیق دانش 
تئوریــک مخاطبــان مباحــث نظــری و فلســفی هنــر و زیبایی شناســی 
بــا دعــوت از نام آورتریــن چهره هــای مطالعــات هنرپژوهــی و اســتادان 

دانشــگاه همچنــان ادامــه خواهــد داد.
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گزارش دومین جشنواره ملی دانشجویی صنایع دستی  

حمایت از تولید ملی با جشنوارۀ »گنجینه«

آییــن گشــایش دومیــن جشــنواره ملــی دانشــجویی صنایع دســتی »گنجینــه«، عصــر یکشــنبه، 27 خــرداد، 
در تــاالر ایــران فرهنگســتان هنــر برگــزار و از آثــار هنرمنــدان دانــش آموختــه و دانشــجو بــا حضــور محمــود 
ارژمنــد، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه هنــر، شــهرام زرگــر، مدیــر تشــکل های علمــی، فرهنگــی ایــن 
دانشــگاه، محمدباقــر بلــوچ، دبیــر دومیــن جشــنواره ملــی دانشــجویی صنایــع دســتی گنجینــه و جمعــی از 

هنرمنــدان و دانشــجویان پرده بــرداری شــد.

نخســتین جشــنواره ملــی دانشــجویی صنایــع دســتی »گنجینــه« بــا هــدف پویایــی فضــای دانشــگاهی بــه 
ــا نیازهــای روز جامعــه و ارتقــای  موجــب ترغیــب دانشــجویان بــرای خلــق آثــار هنــری بدیــع و متناســب ب
ــا برگــزاری کارگاه  هــای آموزشــی عملــی و نظــری در ســال  ــار و ســطح علمــی دانشــجویان ب ســطح کیفــی آث
1395 برگــزار شــد. موفقیــت ایــن جشــنواره در بــه دســت آوردن اهــداف خــود، راه را بــرای برگــزاری دومیــن 

جشــنواره در ســال 1397 بــاز كــرد. 

ایجــاد نــوآوری و خاقیــت در فرآینــد طراحــی و تولیــد یــک محصــول صنایــع دســتی بــرای انســان معاصــر، 
ایجــاد ارتبــاط مســتقیم بیــن دانشــگاه و صنعــت، حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی با معرفــی ظرفیت های 
موجــود در کشــور، ترغیــب دانشــجویان بــرای مشــارکت در فعالیت هــای فرهنگــی، اقتصــادی و هنــری در 
ســطح کشــور و معرفــی دســتاوردهای دانشــگاه بــه جامعــه از جملــه اهدافــی بــود كــه شــهرام زرگــر، مدیــر 

تشــکل های علمــی، فرهنگــی دانشــگاه هنــر، در آییــن گشــایش ایــن جشــنواره بــه آن اشــاره کــرد.  

وی جشــنوارۀ گنجینــه را تاشــی بــرای بازشناســی هویت  هــای دیرینه مــان در گســترۀ جهــان معاصــر 
دانســت و اینکــه در میانــۀ ایــن زندگــی مــدرن، فرزنــدان جویــای هویــت امــروز، ایــده ای بیابنــد تــا  آن را بــا 
گنجینــۀ دیرینــۀ خــود، یعنــی فرهنگــی کــه همیشــه در گوشــۀ ذهنمــان بــوده و امــروز کمرنــگ شــده اســت، 

آشــنا کننــد. 

محمدباقــر بلــوچ، دبیــر دومیــن جشــنواره ملــی دانشــجویی صنایــع دســتی گنجینــه نیــز در آییــن گشــایش 
ایــن نمایشــگاه بــا بیــان اینکــه تنهــا نهــادی کــه می توانــد در صنعــت صنایــع دســتی تحــول ایجــاد کنــد، 
دانشــگاه اســت، عنــوان كــرد: اگــر اثــر هنــری نتوانــد از یــک فیلتــر دانشــگاهی عبــور کنــد و یا رونــد آکادمیک 
را از ابتــدا تــا انتهــا طــی نکــرده باشــد، یــک اثــر خــام باقــی خواهــد مانــد و یــک اثــر پختــه ایجــاد نمی شــود. 
ــه ســرانجام  ــه ب ــود ک ــی خواهــد ب ــع تکــرار مکررات ــرد در واق ــرار گی ــد ق ــت هــر آنچــه مــورد تایی ــن حال در ای

خاصــی نخواهــد رســید.

وی در ادامــه عنــوان كــرد: اگــر مــا بــه دنبــال نــوآوری و تحــول هســتیم و می خواهیــم ارزش هــا و ســاز وکارمــان 
ــا انســان معاصــر باشــیم، مــا نمی توانیــم الزامــا در کارگاه هــا  ــه جهانیــان نشــان دهیــم، بایــد ســازگار ب را ب
بنشــینیم و یــک محصــول ایجــاد کنیــم و فقــط هــم آن را بــه حوزه هــا ارســال کنیــم. مــا اگــر خواهــان فراگیــر 
شــدن هســتیم و می خواهیــم تاثیرگــذار عمــل کنیــم، بایــد بتوانیــم محصولــی را ایجــاد کنیــم کــه عــوام هــم 

بپســندند، نــه فقــط خــواص مخاطــب آثــار باشــند. 

دبیــر ایــن جشــنواره در پایــان صحبت هــای خــود گفــت: اگــر بتوانیــم در بخش هایــی از همیــن جشــنواره، 
گروه هــای خارجــی را کــه قول هایــی بــه مــا داده انــد، جــذب کنیــم، می توانیــم بــا معرفــی ظرفیت هــای 
دانشــگاه هنــر، بــه عنــوان پــل ارتباطــی در راســتای توســعه همــکاری جهــت معرفــی بیشــتر صنعــت غنــی 

صنایــع دســتی کشــور، گام هــای بلنــدی برداریــم.

در ایــن جشــنواره کــه بــه همــت دانشــگاه هنــر، در نگارخانــه خیــال شــرقی صبــا برگــزار  شــد، صــد اثــر 
برگزیــده از هشــتاد هنرمنــد بــه نمایــش گذاشــته شــده بــود. ایــن آثــار از میــان صدهــا اثــر ارســال شــده بــه 
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دبیرخانــه پــس از اعــام فراخــوان و بــا رأی هیئــت داورانــی متشــکل از 
اســتادان برجســته و صاحــب نــام هنــری کشــور انتخــاب شــده بودنــد. 

ــز، شیشــه، چــوب،  ــار ایــن نمایشــگاه در شــش رشــته ســرامیک، فل آث
بافــت، نگارگــری و تذهیــب بــه نمایــش درآمــد  كــه در انتخــاب آثــار، 
نــوآوری و خاقیــت شــخصی بــه عنــوان مهم تریــن معیارهــا در نظــر 

ــود. گرفتــه شــده ب

اختتامیــه ایــن جشــنواره روز 31 خــرداد در تــاالر ایــران فرهنگســتان 
هنــر برگــزار شــد و طــی آن در هــر رشــته هنــری، بــه ســه نفــر برتــر بــه 

انتخــاب هیئــت داوران جوایــزی اهــدا شــد. 

ــا 31  دومیــن جشــنواره ملــی دانشــجویی صنایع دســتی »گنجینــه«، ت
خــرداد میزبــان عمــوم عاقه منــدان بــود.
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 گزارش نشست تخصصی سفال و سرامیک: 

سفال و سرامیک بومی معاصر ایران بررسی شد

نشســت تخصصــی »ســفال و ســرامیک بومــی معاصــر ایــران«، بــه همــت معاونــت فرهنگــی و هنــری فرهنگســتان هنــر روز 
یکشــنبه، 10 تیرمــاه 1397، ســاعت 16 در ســالن همایش هــای فرهنگســتان هنــر برپــا شــد. در ایــن نشســت ابتــدا مهــدی 
مکی نــژاد بــا موضــوع »زنــان ســفالگر بومــی ایــران« ســخنرانی کــرد و ســپس امیــد قجریــان و فــواد نجم الدیــن بــا ارائــه مقــاالت 
»امــر معاصــر در نســبت بــا هنرهــای بومــی« و »چرخــش مفهومــی تجربــه در تبییــن زیبایی  شناســی روزمــره« بــه ایــراد ســخن 

پرداختنــد.

مهــدی مکــی نــژاد، عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان هنــر، ســخنران اول ایــن نشســت بــود. او بــا بیــان ایــن نکتــه کــه خــدا در قــرآن، چهــار بــار بــه 
آفرینــش حضــرت آدم اشــاره می کنــد، ســخنان خــود را آغازکــرد و بیــان داشــت:»تفاوت خلــقِ خالــق بــا خلــقِ انســان، در دمیــدن روح اســت، وقتــی 

کــه انســان خلــق شــد، خداونــد از روح خــودش در او دمیــد »و نَفَخـْـُت فِیــهِ مـِـن رُوِحــی«.

او بــا توضیــح اینکــه، موضــوع ســخنرانی ام دربــارۀ زنــان ســفالگر بومــی ایرانــی اســت، عنــوان داشــت: »بــه طــور عمــده چهــار منطقــه در ایــران در حــوزه 
ســفال هنــوز فعالیــت می کننــد، در ایــن مقالــه بــه ایــن مناطــق بــه صــورت تصویــری پرداختــه شــده اســت.« او ســپس بــه شــرح و بررســی ســفالگری 

در ایــن مناطــق پرداخــت.

مکــی نــژاد در مــورد فعالیــت ســفالگران منطقــه هرمــزگان عنــوان داشــت: »در هرمــزگان و نواحــی چــون َشــهوار، مینــاب و کُنــگ شــاهد فعالیــت در 
ایــن زمینــه هســتیم. در ایــن مناطــق نزدیکــی بــه دریــا و همچنیــن ارتباطــی کــه بــه واســطه دریــا بــا کشــور هندوســتان برقــرار بــوده، روی زندگــی و 

همچنیــن نقــوش، ظــروف و تزیینــات تأثیــر گذاشــته اســت.«

عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان هنــر در مــورد منطقــه سیســتان و بلوچســتان افــزود: »در بخــش ســراوان و کلپــورگان 
ــوان  ــد. شــاید بت ــار می پردازن ــه تولیــد آث ــه، ب ــن ناحی ــده می شــود و هنرمنــدان بســیارخوبی در ای ــار دی ــن آث حیرت انگیزتری
گفــت، طبیعــت هیــچ منطقــه  دیگــری در ایــران، بــه انــدازه ایــن ناحیــه، بــه آنهــا ســخت نگرفتــه اســت و کار یکــی از راه هــای 

ــا طبیعــت اســت.« برون ریــزی و آشــتی ب

او در بــاب ســفال بومــی کردســتان چنیــن بیــان داشــت: »در کردســتان، یعنــی منطقــه غــرب کشــور، از زمــان مادهــا ایــن 
ــار دیگــر،  ــه نســبت آث تمــدن شــکل گرفتــه و جابجایــی کمتــری داشــته. در ایــن ناحیــه پیکره هــا و مجســمه های هجمــی ب

بیشــتر کار می شــود.«

او ســفالگران منطقــه گیــان و مازنــدران، را در شــمار هنرمندانــی قلمــداد کــرد کــه بیشــتر بــا چــرخ ســفالگری کار می کننــد و 
بــه خلــق ظــروف مصرفــی می  پردازنــد.

مهــدی مکــی نــژاد، در ادامــه بــه معرفــی برخــی هنرمنــدان ســفالگر ایــن چهــار ناحیــه پرداخــت و بــا نمایــش چنــد نمونــه از 
آثــار آنهــا، توضیحاتــی در بــاب معرفــی هنرمنــدان بومــی و فعالیتشــان ارائــه داد.

دومیــن ســخنران ایــن نشســت، امیــد قجریــان، دربــاره »امــر معاصــر و نســبت آن بــا هنرهــای بومــی«، اظهارداشــت: 
»برپایــۀ تجربــه ای کــه در ســازمان میــراث فرهنگــی داشــتم؛ دریافتــم کــه نهادهــای دولتــی چــه در گذشــته و چــه در 

زمــان حــال بــه موضــوع هنرهــای بومــی توجــه کرده انــد. بــه طوری کــه اساســا از قبــل از انقــاب در حــوزه هنرهــای بومــی 
مــا، یــک نــوع داکتریــن مشــخص فرهنگــی موجودیــت پیداکــرده کــه بــه آن داکتریــن فرهنگــی فــرح پهلــوی می گوینــد.«

ایــن پژوهشــگر، بــا نقــد ایــن رویکــرد ادامــه داد: »در ایــن داکتریــن فرهنگــی کــه کامــا مدرنیســتی 
اســت و بــا هــدف حمایــت از هنرهــای بومــی همــراه بــوده، یــک وضعیــت از بــاال بــه پاییــن 

مشــاهده می شــود. بــه عنــوان مثــال در برخــی روســتاها، کــه مــورد توجــه ایــن امــر 
ــی  ــروش محصوالت ــد، امرنمایشــی مشــاهده می شــود و مــا شــاهد ف قراردارن

توســط مــردم آن روســتا هســتیم کــه از شــهرها و مناطــق دیگــر، آورده 
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شــده. حتــی در ایــن روســتاها در مــواردی، بــرای عکاســی از داخــل خانه هایشــان، 
مطالبــه مالــی دارنــد. ایــن مقولــه، مختــص بــه ایــران نبــوده و در خیلــی از کشــورها، 

بــه وجــود آمــده و آســیب ایــن وجــه حمایتــی آن اســت کــه منجــر به توانمندســازی 
نمی شــود.«

گفتمــان  یــک  گفتمــان  »ایــن  داشــت:  بیــان  مــدرن  گفتمــان  آســیب های  دربــاره  قجریــان 
کارشــناس   محور اســت و براســاس تجربــه زیســته کارشناســان، راهکارهــا را ارائــه می دهــد و اتفاقــی 

کــه در نتیجــه آن می افتــد مصائــب و مشــکاتش بســیار بیــش از مواهــب اش اســت. هنرمعاصــر، 
هنــری اســت کــه بــه کنــش توجــه می کنــد و بــا گالری هــا قرابــت و مناســبت نزدیکــی نــدارد و حتــی 

بــه نوعــی مخالــف آنهــا هــم هســت.«

او هنــر معاصــر را هنــر صــدای خامــوش قلمــداد کــرد و افــزود: »بــه نوعــی می تــوان گفــت وقتــی مــا در مــورد 
موضــوع افقــی شــدن هنــر بومــی صحبــت می کنیــم، همــه مناطــق را بایــد ببینیــم و هنــر بومــی همــه جــای 

ایــران و همــه جــای دنیــا را می بایســت بــه دقــت بررســی کنیــم. بــه عنــوان مثــال در گیــان، دســت 
ــه طــور کلــی  ــژه ســرامیکی اســت. ب ــل توجهــی می بینیــم کــه خــارج از صــرف یــک اب ســاخته های قاب

ــن  ــی، هم بســته اســت. در ای ــان گیان ــا فرهنــگ آشــپزی زن ظــروف ســرامیکی آن منطقــه، بســیار ب
خطــه ظروفــی کــه درســت می کننــد بــرای خورش هــا و غذاهــای مخصــوص منطقــه مناســب اســت. 
در نتیجــه نمی تــوان ســفال بومــی مناطــق را بــه صــورت یــک »آبجکــت« بررســی کــرد و ایــن 

عمــودی ســاختن و تلقــی اینکــه فــان منطقــه ویــژه اســت و منطقــه دیگــر ویــژه نیســت، در 
ــدارد.« گفتمــان افقــی وجــود ن

او بــا بیــان اینکــه، صحبــت کــردن دربــاره هنــر معاصــر، با مفهوم هنر هم عصر یکســان نیســت، 
اظهــار داشــت: »بــه بیانــی دیگــر، وقتــی معاصریــت را بــه معنــای یــک وضعیــت دیسکورســیو 
نــگاه می کنیــم، نمی توانیــم آن را بــا یــک موضــوع هم عصــر یکــی بگیریــم. ایــن گفتمــان معاصــر 
یــک گفتمــان افقــی اســت و نخبــه بــاور نیــز نیســت. برخــاف گفتمــان مدرنیســتی کــه هنرمنــد در 

بــرج عــاج خــودش نشســته و هنــر بــه صــورت نبــوغ بــر او عرضــه می شــود، هنرمنــد معاصــر بخشــی 
از هنــرش در جامعــه و در کنــار مــردم شــکل می گیــرد.«

تبییــن  در  تجربــه  مفهومــی  »چرخــش  موضــوع  دربــاره  نجم الدیــن،  فــواد  نشســت،  ایــن  ســخنران  ســومین 
ــا بیــان اینکــه ســعی دارد، از منظــر زیبایی شناســی بــه امــر  زیبایی  شناســی روزمــره« بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت. او ب
روزمــره نــگاه کنــد بــه صنایــع دســتی و ســفال بــه شــکل امرمعاصــرش؛ بــه تبییــن پیدایــش ســنت زیبایی شناســی فلســفی 
ــن ســنت،  ــه رو می شــویم. در ای ــی روب ــا مفهــوم تجل ــان داشــت: »در ســنت زیبایی شناســی ســنتی و تاریخــی، ب پرداخــت و بی
ــی ظهــور پیــدا  ــا شــکل گیری جهــان مــدرن، ســنت عقان ــی ب ــی یافتــه باشــد؛ ول ــا، چیــزی اســت کــه در آن زیبایــی تجل امرزیب

می کنــد کــه مفهومــی از زیبایــی دارد کــه از شــناخت نشــئت می گیــرد.«

او در ادامــه، بــه تبییــن زیبایی شناســی الیب نیتــس، باوم گارتــن و کانــت پرداخــت و در قــرن بیســتم، از نــگاه 
کایــو  بــل )زیبایــی حس/عاطفــه(، بــا معنــی نوعــی تجربــه حســی ورای آنچــه بــه نقاشــی، موســیقی 

و نمایــش وابســته باشــد و همچنیــن بیــان دیــدگاه جــان دووی بــا مفهــوم حــس مبهــم خلــق هنــر و 
تجربــه بیانــی آن پرداخــت.

او در پایــان، بــه مفهــوم تجربــه بــه منزلــه امــر روزمــره و توجــه بــه جهــان خــارج از هنــر و وجــوه مختلــف 
زیســت روزمــره، اشــاره کــرد و بــه تبییــن نظریــات ســایتو و مایــکل لــدی پرداخــت و بــا توضیــح مفهــوم 

تجربــه زیبایــی در ســاخت، مبحــث خــود را بــه پایــان بــرد.
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كارگاه »روش تحقیــق پیشــرفته در 
هنــر« بــا حضــور احمــد پاكتچــی 

مولودزندینژاد

معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، كارگاه »روش تحقیــق پیشــرفته 
در هنــر« را در ســه جلســه، روزهــای ســوم، دهــم و هفدهــم تیرمــاه 1397 
بــا حضــور احمــد پاكتچــی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امــام صــادق 

)ع(، برگــزار كــرد. 

احمــد پاكتچــی در روز نخســت ایــن کارگاه مطالبــی را عنــوان داشــت كــه 
مقدماتــی بــرای درك بهتــر جلســات بعــدی بــود. وی در ابتــدا بــه تعریــف 
پژوهــش در فرهنــگ وبســتر پرداخــت و اظهــار داشــت: هنگامــی كــه از 
ــام می بریــم، می خواهیــم بدانیــم چــه چیــز  ــا پژوهــش ن روش تحقیــق ی
را پژوهــش و تحقیــق می گوییــم. برخــی تصــور می كننــد صــرف خوانــدن 
چنــد كتــاب و بــه دســت گرفتــن قلــم و نوشــتن،كار پژوهشــی اســت. ایــن 
در حالــی اســت كــه در فرهنــگ وبســتر چنــد كلمــه  كلیــدی بــرای پژوهش 
بــرده شــده كــه بســیار پراهمیــت اســت و بایــد مــورد توجــه  بــه كار 
ــد شــاخص مهــم توجــه شــده. اول  ــه چن ــف ب ــن تعری ــرد. در ای ــرار گی ق
سیســتماتیك و نظام منــد بــودن؛ دوم چیــزی را بــه وجــود آوردن كــه قبــا 
ــر روی  ــد ب وجــود نداشــته؛ و ســومین شــاخص  اینکــه پژوهــش می توان

متریــال و مــواد انجــام شــود یــا 
روی منابــع و مــواد هنــری.  

این پژوهشــگر ســپس با آوردن 
ــرای روشــن شــدن  ــی ب مثال های
مطلــب گفــت: هنــگام پژوهــش 
در امــور هنــری، یــك زمــان بــه 
و  می رویــم  هنــری  اثــر  ســراغ 
یــك زمــان درگیــر متــون هنــری 
می شــویم. اینكــه درگیــری  مــا 
ــی  ــر، تفاوت ــا اث ــا متــن باشــد ی ب
بایــد  زیــرا  نــدارد؛  روش  در 
سیســتماتیك  مــا  مطالعــات 
را  مشــخصی  هــدف  و  باشــد 
بایــد  واقــع  در  كنــد.  دنبــال 
جدیــد  نتایــج  ســری  یــك  بــه 
برســیم. بــه طــور کلــی تازگــی و 
جدیــد بــودن در امــور پژوهشــی 

دارد.   اهمیــت  بســیار 

علمــی  عالــی  شــورای  عضــو 
بــزرگ  دائرة المعــارف  مرکــز 
اســامی، در ادامــه بــه تعریفــی 

كانتــر  دانشــگاه  كــه 
برنامه هــای  بــرای  بــری 

خــود در منــوی پژوهشــی 
از  و  كــرد  اشــاره  داده  قــرار 

منــوی  در  گرفــت:  نتیجــه  آن 
پژوهــش دانشــگاه كانتــر بــری آمــده 

و  اســت  ارتباطــی  فضــای  یــك  پژوهــش 
می گیــرد.  شــكل  ارتباطــی  فضــای  در  موضوعــات 

پــس نتیجــه می گیریــم: علــم یــك امــر ارتباطــی و اجتماعــی اســت و 
در فضــای پژوهــش اگــر قــرار باشــد دانــش جدیــد ارائــه شــود، بایــد در 

گیــرد.  قــرار  ارتباطــی  و  اجتماعــی  فضــای 

عضو وابسته گروه مطالعات روسیه و اروپای شرقی، مؤسسه مطالعات 
امریــکای شــمالی و اروپــای دانشــگاه تهــران ســپس بــه آسیب شناســی 
روش هــای  آسیب شناســی  در  افــزود:  و  پرداخــت  تحقیــق  روش هــای 
ــه  ــوان »پریشــانی روش« می رســیم ك ــا عن ــه مســئله ای ب ــا ب ــق، م تحقی
ــه  ــا نامناســب باشــد ب ــه دنبــال دارد. اگــر روش نادرســت ی نتایجــی را ب
شــبه علــم می رســیم. اگــر بــی روش باشــیم، نتیجــه آن مفروضــات غیــر 
علمــی اســت و در آخــر ضــد 
روش اســت كــه ضــد علــم بــوده 
و آن را سفســطه می خوانیــم. 

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
بــه  ادامــه  در  صــادق)ع(  امــام 
تعریــف هنــر پرداخــت و ادامــه 
متوجــه  اینكــه  از  پــس  داد: 
شــدیم كــه امــر پژوهشــی چــه 
شــاخص  هایی  و  خصوصیــات 
بایــد داشــته باشــد، حــال بایــد 
بــه تعریــف هنــر بپردازیــم. در 
فرهنــگ وبســتر بــه وجــه الهــام 
گرفتــن و خاقیــت اشــاره شــده 
اســت. پــس هنگامــی كــه درباره 
هنــر بــه پژوهــش می پردازیــم، 
مــد  آن  در  تعریــف  ایــن  بایــد 

ــرد.  ــرار گی نظــر ق

پاکتچــی بــا بیــان اینکــه 
شــدن  گرفتــه  نادیــده 
وجــه الهامــی و خــاق 
در  هنــری  متــن  یــك 
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غیــر  نحــو  بــه  پژوهــش،  بوتــه 
تقلیــل  را  آن  قبولــی  قابــل 
امــر  كــه چالشــی در  می دهــد 
پژوهشــی محســوب می شــود؛ 
بــه ســطوح خوانــش، خوانــش 
همدیــد، خوانــش ترجمانــی و 
و  پرداخــت  انتقــادی  خوانــش 
را  ایــن مطالــب  بــا مثال هایــی 

كــرد.  تشــریح 

در  كارگاه،  ایــن  هنرپژوهــان 
روز  كــه  خــود  دومیــن جلســه 
شــد،  برگــزار  تیرمــاه  دهــم 
تجربــه  را  دیگــری  مباحــث 
در  دیدنــد.  آمــوزش  و  كــرده 
پاكتچــی،  احمــد  جلســه  ایــن 
منتــج  كــه  موثــری  عوامــل  بــه 
بــه خوانــش متــن بــر اســاس دو 
رویكــرد نقادانــه و خاقانــه، كــه در جلســه نخســت تشــریح كــرده بــود، 
پرداخــت. وی بــرای بــاز شــدن مســئله، ابتــدا بــه علــوم شــناختی كــه از 
دهــه 1980 بــه بعــد مــورد توجــه قــرار گرفــت، اشــاره كــرد و اظهــار داشــت:  
تــا قبــل از آنكــه علــوم شــناختی مطــرح شــود و شــكل بگیــرد، هنگامــی 
كــه دربــاره مســئله ادراك، فهــم، داللــت و هــر نــوع ارتبــاط بــا یــك متــن 
یــا اثــر صحبــت می شــد، محققــان بــه صــورت ســلیقه ای و جانبدارانــه 
ــد  ــق داشــتند، اظهــار نظــر می كردن ــه آن تعل ــه ب ــی ك از منظــر آن مكتب
و بــر ایــن اســاس بــه ارائــه تئــوری و نظریــات خــود می پرداختنــد. امــا 
دســتاوردها و تحوالتــی كــه در علــوم شــناختی بــه دســت آمــد، موجــب 
شــد تــا ایــن دیدگاه هــا رفتــه رفتــه بــه صــورت كارشناســی و علمی تــر 

بیــان شــود. 

ــه جنبه هــای بیولوژیــك انســان توجــه  وی دانــش شــناخت كــه حتــی ب
دارد را در امــر پژوهــش بســیار مهــم ارزیابــی كــرد و افــزود: دســتاوردهایی 
كــه از طریــق علــم شــناخت در چهــار دهــه گذشــته حاصــل شــده، امــر 
پژوهــش را از حالــت ســلیقه ای خــارج كــرد و موجــب شــد تــا نتایــج 

بــه  آیــد.  بــه دســت  ایــن زمینــه  علمــی در 
عنــوان مثــال اگــر بخواهیــم بدانیــم چگونــه 
ابتــدا  بایــد  می كنیــم،  ادراك  را  پدیده هــا 
بدانیــم كــه دســتگاه شــناختی مــا چگونــه كار 
می كنــد و روش هــای مواجهــه مــا اساســا بــا 
یــك پدیــده چگونــه اســت و بــه همیــن دلیــل 
دســتاوردهای مــا در ایــن زمینــه بســیار تغییــر 

كــرده اســت. 

ایرانــی  زبان شــناس  و  دین شــناس  ایــن 
بــه تشــریح مباحــث برجســتگی و  ســپس 
مقوله بنــدی در علــوم شــناختی پرداخــت و 
ســپس خوانــش بــر اســاس ایــن دو مفهــوم 
و فرآینــد ادراك مــا نســبت بــه ایــن مباحــث 
داســتانی  متن هــای  و  تصاویــر  ارائــه  بــا  را 

كــرد.  تشــریح 

در ســومین و آخرین جلســه از این كارگاه كه 
روز 17 تیرمــاه برگــزار شــد، احمــد پاكتچــی بــا 
طــرح دو پرســش هــر کــدام از ایــن گونه هــای 

روش بــرای چــه مطالعــه ای مناســب اند؟ و هــر گونــه روش چگونــه بایــد 
بــه مرحلــه اجــرا در آیــد؟ بــه ادامــه مباحــث خــود پرداخــت. 

وی ابتــدا بــه طبقه بنــدی روش هــای تحقیــق اشــاره كــرد و گفــت: در ادامه 
ــاره روش تحلیلــی، روش تاریخــی،   مباحــث پیشــین الزم اســت كــه درب
ــه تشــریح معنــای  روش تطبیقــی توضیحاتــی داده شــود. وی ســپس ب
تحلیــل پرداخــت و تاكیــد كــرد:  تحلیــل خودبســنده نیســت؛ متکــی بــر 

الگوهایــی اســت کــه آنهــا را از دانش هــای مختلــف اخــذ می کنــد. 

ایــن پژوهشــگر در ادامــه، تنــوع روش هــای تحلیلــی را در یــك علــم خــاص 
روان شــناختی  فلســفی،  شــناختی،   اســطوره  نشانه شناســی،  چــون 
ــك  ــل در ی ــوع روش هــای تحلی ــه تن ــرد و ب ــان ك و مطالعــات فرهنگــی بی
نظریــه خــاص ماننــد تحلیــل فرمالیســتی، تحلیــل کهــن الگویــی، تحلیــل 

فمینیســتی و ... اشــاره كــرد. 

در  ادامــه ایــن كارگاه، روش هــای تاریخــی، چیســتی مطالعــه تاریــخ و 
كاربــرد آن در پژوهــش هنــر،  روش هــای تطبیقــی و پیشــینه ایــن طیــف 
از روش هــا، مقتضیــات مقایســه پژوهشــی، روش یــا كان روش مطالعــه 
از جملــه  مطالعــه  ســودمندی  وجــه  و  نامتــوازن  و  متــوازن  تطبیقــی 
موضوعاتــی بــود كــه احمــد پاكتچــی بــه تشــریح و توضیــح كامــل آن بــا 

نمونه هــای تصویــری پرداخــت. 

مطالبــی كــه در كارگاه »روش تحقیــق پیشــرفته در هنــر« عنــوان شــد، 
ــوان تالیــف احمــد پاكتچــی توســط  ــن عن ــل همی ــی ذی ــاً در كتاب متعاقب

ــر منتشــر خواهــد شــد.  انتشــارات فرهنگســتان هن

پاکتچــی عــاوه  بــر کتاب هــا و مقــاالت متعــددی کــه بــه زبــان فارســی 
بــه نــگارش درآورده، بــه زبان هــای انگلیســی، روســی، قرقیــزی، و عربــی 
نیــز آثــاری را تألیــف کــرده  اســت. مکاتــب فقــه امامــی ایــران پــس از 
ــد امیرالمؤمنیــن نصــوص  ــه،  مول ــا پایگیــری مکتــب حل شــیخ طوســی ت
مســتخرجه مــن التــراث االســامی، مایه هــای فلســفی در میــراث ایــران 
باســتان: پیجویــی شــاخصه ها بــرای رده بنــدی مکاتــب مزدایــی، نقــد 
متــن،  تاریــخ حدیــث، تاریــخ تفســیر، ماهیــت علــوم قــرآن،  روش تحقیــق 
از جملــه  اســامی  بــر مطالعــات  تأکیــد  بــا  و روش تحقیــق  عمومــی 

كتاب هایــی هســتند كــه وی تالیــف كــرده اســت.
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در هزارتوی مرمت

منصورهسیدتفرشیها1

پایــه  بــر  کــه  اســت  معمــاری  هنــر  از  شــاخه ای  معمــاری،  مرمــت 
باســتانی،  آثــار  و  تاریخــی  بافت هــای  و  بناهــا  مطالعــه  و  شــناخت 
بــه احیــا کــردن فضاهــای تاریخــی بــه لحــاظ کالبــدی، ســاختاری و 
عملکــردی می انجامــد. ایــن هنــر کــه شــاخه ای آمیختــه از دانــش، 
تکنولــوژی، مهندســی و هنرمعمــاری اســت شــامل شــکل ها و ســطوح 
متفــاوت از پژوهــش و تحقیــق در بــاب هنــر و معمــاری تاریخــی اســت 

و در مقیــاس گوناگونــی می تــوان آن را تعریــف و معنــا کــرد.

ســاختمان های تاریخــی هــر کشــور بخشــی از شناســنامه فرهنگــی و کارنامــه مردمــی اســت کــه در آن زندگــی  کرده انــد. امــا امــروزه در پــی افزایــش 
ــراث   ــه همیــن دلیــل بناهــا و می ــد بیشــتر احســاس می شــود. ب ــر و مســیرهایِ ســواره روی جدی ــه معاب ــاز ب ــزون زندگــی ماشــینی، هــر روز نی روزاف

ارزشــمند تاریخــی كــه در مســیر احــداث ایــن گذرهــا واقع انــد، در معــرض تخریــب قــرار دارنــد.

 صیانــت از بافت هــا و بناهــای تاریخــی در بردارنــدۀ گســتره ای از فعالیت هــای مختلفــی اســت کــه شــامل نگهــداری، مرمــت، احیــاء، بهســازی، 
نوســازی و بازســازی می شــود. بی شــک اقدامــات مرمتــی کــه پــس از گذشــت مثــا یــک قــرن از احــداث بنــا انجــام می شــود، تفــاوت فاحشــی 
ــی و خارجــی،  ــام، بازســازی آجرفرش هــا، تعویــض کاهــگل موجــود در جداره هــای داخل ــا اقدامــات اولیــه مرمتــی ماننــد: تعویــض کاهــگل روی ب ب
تجدیــد بندکشــی ها و... دارنــد. امــروزه برخــی از ایــن بناهــا در ســطح جهانــی مطــرح هســتند و دیگــر محــدود بــه منطقــه و اجتمــاع پیرامــون خــود 
نیســتند. بــه همیــن دلیــل، بناهــای ایــن چنینــی، تحــت پوشــش ســازمانی جهانــی قرارگرفته انــد و مرتبــا مــورد نظــارت و بررســی قرارمی گیرنــد و 
حتــی بودجــه ای نیــز توســط ایــن ســازمان جهــت مرمــت و نگهــداری ایــن بناهــا اختصــاص داده می شــود. بدیهــی اســت کــه مرمــت ایــن گونــه بناهــا  

امــری بســیار فنــی و حســاس اســت و گــروه مرمت گــر مســئولیت ســنگینی را برعهــده دارنــد.

در شــرایطی کــه بســیاری از بناهــای تاریخــی در حــال تخریــب شــدن هســتند بــار دیگــر ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه بناهــای تاریخــی را چگونــه 
بایــد احیــا و مرمــت کــرد؟ و آیــا اصــا بایــد مرمــت کــرد یــا خیــر؟

برخــی از اهــل نظــر گفته انــد كــه لزومــی بــه برقــراری نســبتی بیــن معمــاری گذشــته و امــروز وجــود نــدارد؛ لیكــن گروهــی از معمــاران معاصــر 
كوشــیده اند تــا از میــراث معمــاری گذشــته در آثارخــود بهره برنــد.

بناهــای تاریخــی ســاختمان ها و خانه هــای باقی مانــده ازســال ها پیــش هــر  کــدام دربردارنــدۀ روح زندگــی و خاطــرات گذشــتگان اســت و همچنیــن 
نشــان دهنــده تاریــخ و ســبک معمــاری گذشــته و بــه منزلــه شناســنامه فرهنگــی یــک کشــور محســوب می شــود. مرمــت و احیــا و حفــظ ایــن بناهــا 

بــرای نســل های بعــدی و حفاظــت از ایــن بناهــا در برابــر فرســایش از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.

بــه طــور کلــی وقتــی صحبــت از مرمــت بنــا پیــش می آیــد دو روش و رویکــرد جهانــی مطــرح اســت کــه از اســاس بــا هــم متفاوت انــد. در یــک مــورد، 
صاحــب نظــران معتقدنــد کــه بنــای تاریخــی را بایــد بــه صــورت اصلــی حفــظ کــرد و اجــازه داد تــا به تدریــج خــراب شــود. ایــن در حالــی اســت کــه 
گــروه دیگــری از متخصصــان بــر ایــن باورنــد کــه بنــای تاریخــی بایــد مــورد بازســازی قــرار گیــرد. ایــن نگــرش نســبت بــه یــک بنــای تاریخــی می توانــد 
در دوام آن موثــر باشــد و همچنیــن اقتصــاد بناهــای تاریخــی را نیــز تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. زیــرا در صــورت تخریــب بناهــا یــا فرســودگی و قابــل 

اســتفاده نبــودن آن در بلنــد مــدت هیــچ گونــه عوایــد مالــی نیــز نمی تــوان از آنهــا کســب کــرد.

بحــث در مــورد حفــظ آثــار و بناهــای تاریخــی در کشــورهای توســعه یافتــه بســیار رایــج بــوده و منجــر بــه شــکل گیری انباشــتی از تجربــه شــده اســت؛ 
امــا برعکــس در کشــورهای در حــال توســعه چنیــن تجربــه ای وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل تــا زمانــی کــه کشــورهای در حــال توســعه حمایــت 

1.کارشناس ارشد پژوهش هنر
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جامعــی از نهادهــای فرهنگــی بــرای حفــظ میــراث تاریخــی انجــام ندهــد، 
مشــکات فراوانــی در ایــن راه وجــود خواهنــد داشــت.

نگاهمنفیبهاحیاوتوجهبهاصالتزمان

جــان راســکین انگلیســی یکــی از مهم تریــن نظریه پــردازان در حــوزۀ 
بناهــای تاریخــی، مرمــت را بدتریــن تخریــب می دانــد و معتقــد اســت 
کــه یــک بنــای تاریخــی ماننــد یــک ســند تاریخــی اســت. از نظــر وی 
کمتریــن دخالــت ممکــن بایــد در ایــن بناهــا صــورت بگیــرد و آثــاری کــه 
بــر اثــر گذشــت زمــان روی بنــا ایجــاد شــده اند بایــد باقی بماننــد. وی 
بــه اصولــی همچــون فناپذیــری و عــدم دخالــت اعتقــاد زیــادی داشــت. 
او معتقــد بــود کــه معنــی واقعــی کلمــه احیــا نــه از ســوی عمــوم و نــه 
از ســوی افــرادی کــه از یادبودهــای عمومــی حفاظــت می کردنــد، درک 
نشــده اســت. وی بــاور داشــت کــه نمی تــوان و غیــر ممکــن اســت یــک 
مــرده را زنــده کــرد و نبایــد خــود را در ایــن مــورد فریــب داد. بــه همیــن 
ــا  ــه روزگاری زیب ــری ک ــن کاری را در مــورد اث ــوان چنی ــز نمی ت دلیــل نی
یــا بــزرگ بــوده اســت، انجــام داد. بــه عقیــده وی اهمیــت و درخشــش 
یــک بنــا نــه بــه ســنگ های آن بســتگی دارد و نــه بــه طایــی کــه 
ممکــن اســت در آن بــه کار رفتــه باشــد. مقولــه »گــذر زمــان« بــرای 
ــای  ــود و گمــان می کــرد درخشــش یــک بن او یــک موضــوع کلیــدی ب

تاریخــی بــه ســن آن بســتگی دارد.

نگاهمثبتبهمرمتبنا

ــه عنــوان یکــی از فعال تریــن چهره هــای مرمــت تاریخــی در جهــان نیــز شــناخته  ــودوک قــرار دارد کــه ب ــه ل در آن ســوی ماجــرا اوژن امانوئــل ویول
می شــود. بــر اســاس رویکــرد وی، در صــورت تخریــب بنــا بایــد آن را بــه صورتــی کــه در نخســت بــوده، برگردانــد و احیــا کــرد. در طــول دهــه ۱830 
میــادی، جریانــی بــرای احیــای ســاختمان های قــرون وســطایی در فرانســه بــه راه افتــاده بــود. ایــن نظریه پــرداز قــرن نوزدهمــی دســت بــه مرمــت 
بناهــای زیــادی زد کــه از آن جملــه می تــوان بــه کلیســای نتــردام۲ پاریــس اشــاره کــرد کــه توجهــات را نســبت بــه کار وی جلــب کــرد. وی در کارهایــش 
اغلــب حقیقــت تاریخــی را بــا تغییــرات خاقانــه همــراه می کــرد. بــرای مثــال تحــت نظــارت وی منــاره ای نیــز بــه جــای منــاره ای کــه در جریــان 

انقــاب فرانســه تخریــب شــد، ســاخته شــد کــه بلندتــر از قبلــی بــوده 
ــی  ــه طــور کل ــا آن تفــاوت داشــت. ب ــا حــدودی نیــز از نظــر ســبک ب و ت
بســیاری از مرمت هــای وی جنجالــی بودنــد. او بــر اصل»کامــل کــردن« 
تاکیــد می کــرد و رویکــردش نســبت بــه احیــا در مــواردی کــه ســبک های 

مختلفــی وجــود داشــت، دردسرســاز شــد. 

رویکردایتالیاییبهمرمت

در ایتالیــا، مفاهیمــی همچــون بازگشــت پذیری و مرمــت کارهــای هنــری 
در کنــار اهمیــت اصالــت شــیء اصلــی، بــه عنــوان تجســمی از تاریــخ، 
نیــز احیــای بناهــای  قــرن هجدهــم در نقاشــی، مجسمه ســازی و  از 
تاریخــی، لحــاظ می شــد. ایــن روش بــرای مثــال در ســال 1806 بــرای 
تثبیــت انتهــای شــرقی دیــوار خارجــی بنــای کلوزیــوم بــه کار گرفتــه شــد. 
در راســتای ایــن کار، از مــوادی کامــا متفــاوت بــرای حمایــت از اجــزای 
ــچ  ــرار داشــتند، اســتفاده شــد. هی ــه در خطــر فروپاشــی ق ــی آن ک اصل

2 . کلیسای جامع نتردام )نوتردام( یکی ازعالی ترین نمونه های معماری گوتیک فرانسه 
بوده و در کنار برج ایفل، یکی ازمشهورترین آثار تاریخی و نقاط برجسته شهر پاریس 

نیز محسوب می شود که کل روند ساخت آن دو قرن به طول انجامید. این کلیسای به 
خاطر طبیعت گرایی مجسمه های گوتیکی و همچنین آثارعالی ویترای )شیشه های رنگی(، 

نمایانگر رشد و توسعه ای است که طی دوران قبلی معماری رومانسک و مجسمه سازی 
رومانسک شکل گرفت. در حین مرحله انقالب رادیکال فرانسه )دهه 1790( خسارت های 

قابل  توجهی به کلیسا وارد شدکه بعدها در اواسط دهه 1840 تحت نوسازی وسیعی با 
نظارت متخصص بازسازی، اوژن ویوله قرارگرفت. و نهایتا بازسازی این بنا بیست و سه 

سال به طول انجامید. و در سال 1991به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد.
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تاشــی نیــز بــرای پنهــان کــردن ایــن مداخلــه انجــام نشــد. بــا ایــن 
حــال بیســت ســال پــس از ایــن کار، ایــن شــیوه نگــرش بــه مرمــت 
ســاختار در نتیجــه انتقــادات زیبایی شناســانه تــا حــدودی رقیق تــر 

شــد.

مرمتبهسبکبریتانیایی

در بریتانیــا، رویکــرد ویلیــام اتکینســون و برخــی رویکردهــای دیگــر 
نیــز وجــود داشــتند. ایــن شــیوه مبتنــی بــر ایــن بــود کــه بــا اســتفاده 
از مخلوط هــای مــات، بنــا را مســتحکم کننــد تــا اینکــه آن را بــا 
ســنگ های جدیــد جایگزیــن کننــد. در برخــی مــوارد نیــز از ســیمان 
ــوان  ــه عن ــه امــروزه ب ــرای مرمــت بناهــا اســتفاده می شــد ک ــر ب پارک
بریتانیــا  در  ایــن  بــر  عــاوه  اســت.  نیــز مشــهور  رومــی  ســیمان 
نظراتــی ماننــد راســکین بــرای حفــظ ظاهــر بنــا بــه شــکلی کــه تاریــخ 

آن نمایــان باشــد نیــز وجــود داشــت.

نگاهفرانسویهابهمرمت

بــود  فرانســه گوتیــک  انتخــاب در  بــر ســبک«  »احیــای مبتنــی 
ــن کشــور محســوب می شــد. در  ــه نوعــی میــراث معمــاری ای ــه ب ک
احیــا  بــه منظــور  قلعه هــا  و  کــه روی کلیســاها  کارهایــی  بیشــتر 
یــا حــذف اضافــات ســایر ادوار صــورت گرفــت، ایــن رویکــرد بــه 
چشــم می خــورد. در حــال حاضــر جهــان نســبت بــه بــاز ســازی و 
احیــای شــهرهای قدیمــی و بناهــای تاریخــی نــگاه مســاعدی دارد. 
بــا ایــن وجــود، نگاه هــای ترکیبــی نیــز برقــرار اســت. بــرای مثــال در 
شــهرهایی ماننــد مســقط عمــان ســاختمان های تاریخــی آن بــر 
اســاس گزارش هــا بایــد دســت نخــورده باقی بماننــد؛ امــا برخــی 

دیگــر از پروژهــا قابــل دخالــت هســتند.

گرچــه هریــک ازتئوری هــای عنــوان شــده توســط نظریه پــردازان، 
بــه طورکلــی بــه روش هــای حفاظتــی در بناهــای تاریخــی اشــاره 
می کننــد؛ امــا ایــن نظریه هــا می تواننــد جهــت طــرح شــیوه های 
ــد در بســترهای  ــه منظــور حضــور ســاختارهای جدی پیشــنهادی ب

تاریخــی تفســیر گردیــده و بــه کار رونــد.

ــه عنــوان میراثــی  ــوان ســاختاری را خلــق کــرد کــه ب ــه می ت ایــن گون
ــن  ــن معرفــی از معمــاری زمــان خــود باشــد و ای ــرای آینــده بهتری ب
مهــم میســر نمی شــود مگــر بــا تــداوم مرمــت اصولــی و تحقــق 

احیــاء بناهــای بــا کاربری هــای نــو.

منابع

ــروز حناچــی، دانشــگاه  ــوری مرمــت، ترجمــه پی ــدی، ســزاره، تئ برن
تهــران، چــاپ دوم، ۱388.

دو فصلنامــه مرمــت و معمــاری ایــران، ســال ششــم، شــماره ۱۲، 
پاییــز و زمســتان ۱395.

روزنامــه دنیــای اقتصــاد، گــروه گردشــگری، »ســه روش جهانــی 
مرمــت آثــار تاریخــی«، ســال پانزدهــم، شــماره ۴۱9۴، آبــان مــاه 
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خانه هــای تاریخــی«، شــماره نهــم و دهــم، بهــار و تابســتان ۱396.

فصلنامــه هنرهــای زیبــا، »معمــاری و شهرســازی«، شــماره 69، 
بهــار۱396.
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نمایشگاه »آوای نقش« در صبا

گــروه هنــری »آوای نقــش« در تازه تریــن نمایشــگاه خــود، ســیری از ســنت تــا نوگرایــی را در نــگاه و بیــان نســل 
جــوان هنرمنــدان ایرانــی در کنــار اســتادان صاحب نــام نگارگــری بــه نمایــش گذاشــت.

ایــن نمایشــگاه در دو بخــش نقاشــی ایرانــی و ســنت تصویــری کهــن ایــران و نیــز گرایش هــای نویــن در نقاشــی 
نوگــرای نســل جــوان، پنجشــنبه 21 تیــر در گالری هــای »لــرزاده« و »اســتاد فرشــچیان« گشــایش یافــت و 15 

هنرمنــد بــا 40 اثــر در آن حضــور داشــتند.

آثــار بخــش نقاشــی ایرانــی کــه در نگارخانــه لــرزاده ایــن مجموعــه برپــا بــود، در طیفــی از مضامیــن ســنتی از 
شــعر تــا مجالــس حکمــی و عرفانــی و در انــواع گرایش هــا از تذهیــب، گل و مــرغ و نگارگــری و در تکنیک هایــی 

چــون گــواش و آبرنــگ، قلم گیــری و مونوگــروم بــه نمایــش درآمــده بــود.

در بخــش نوگــرا نیــز انــواع گرایش هــا و رویکردهــای هنرمنــدان جــوان شــامل آزاد، انتزاعــی، آبســتره، کوبیســم، 
فتورئــال و در قالــب ترکیــب مــواد، آبرنــگ، پاســتل)گچی و روغنــی(، ســیاه قلــم، اکرولیــک، رنــگ روغــن روی 

بــوم، اکرلیــک روی چــوب، نقاشــی خــط، ســیاه مشــق روی بــوم و... بــر روی دیــوار رفتــه بــود.

در آیین گشــایش »آوای نقش«چهره های برجســته و صاحب نام هنرهای ایرانی از جمله حســین ماچیانی، 
مهــرداد مشــهور، محمدهــادی فــدوی، نماینــدگان جهانــی نقاشــی کشــورمان، بــه همــراه امیرحســین قهرمانــی 

از واپســین بازماندگان نســل شــاگردان اســتاد فقید، حســین بهزاد، حضور داشــتند.

امیرحســین قهرمانــی در آییــن گشــایش ایــن نمایشــگاه بــا بیــان نکاتــی از آسیب شناســی نگارگــری و نقاشــی 
ایرانــی در ســال های اخیــر، خاطرنشــان کــرد: زمانــی کــه مــا بــه ایــن هنــر روی آوردیــم و شــروع بــه آموختــن آن 
کردیــم، در ایــران انگشــت شــمار بودیــم؛ امــا امــروز جوانــان عاقه منــد بســیار زیــاد شــده اند و ویژگــی دیگــر، 

کار بــا متریال هــای متنــوع و نامحــدود اســت کــه امکانــات بیــان خاقــه در ایــن هنــر را گســترش می دهــد.

ایــن مــدرس و صاحب نظــر بــا ســابقه هنــر نگارگــری، قابلیــت ذاتــی ســنت های نقاشــی ایرانــی را بــرای بیــان نــو 
و خاقــه و انطبــاق بــا گرایش هــا و نگاه هــای تــازه و معاصــر، بســیار بــاال ارزیابــی کــرد و شــرط آن را شــناخت 

ایــن ســنت های هنــری و تســلط بــر ابــزار و زبــان روز دانســت.

»آوای نقــش« بــا ارائــه چشــم انــدازی از روایت هــای هنرمنــدان جــوان ایــران از امتــداد نقاشــی ایرانی ـ  ــــ از ســنت 
تــا نوگرایی ـــ تــا 30 تیــر میزبــان بازدیدکننــدگان در موسســه فرهنگــی هنــری صبــا بــود.
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ســومین گام انجمــن ام  اس ایــران بــا 
»سمفونی لک لک ها«   

»ســمفونی  جشــنواره 
هــدف  بــا  لك لك هــا« 
بسترســازی فرهنگــی هنــری، 
و  بیشــتر  شــناخت  بــرای 
ایــن  بــا  جامعــه  نزدیک تــر 
اطاعــات  ارایــه  بــا  و  بیمــاری 
کارشناســانه،  و  درســت 
امســال ســومین گام خــود را 
برگــزاری  از  هــدف  برداشــت. 
روح  تعمیــق  جشــنواره  ایــن 
ــان  ــاوری در میــان مبتای خودب
بــه ام اس بــود و همــه ابعــاد 
ازدواج،  جملــه  از  زندگــی 
فرصــت  ایجــاد  و  اشــتغال 
شــناخت  بــرای  زمینــه  و 
شــکوفایی  و  قابلیت هــا 
خاقیت هــای  و  اســتعدادها 
می گرفــت. بــر  در  را  هنــری 

ســومین  گشــایش  آییــن 
لــک  »ســمفونی  جشــنواره 
لک هــا« عصــر روز شــنبه، دوم 
تیــر مــاه، بــا حضــور مجتبــی 
حســینی، معــاون هنــری وزیــر 
اســامی،  ارشــاد  و  فرهنــگ 
و  شــریف زاده  عبدالمجیــد 
شــماری از مســئوالن فرهنگــی 
تــاالر  در  و هنرمنــدان  کشــور 
ایــران فرهنگســتان هنــر برگــزار 

شــد.  

پویــا  خانــم  مراســم  ایــن  در 
رییــس  معــاون  محمودیــان، 
و  فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
بیــان  بــا  ایــران،  گردشــگری 
اکنــون  هــم  ایــران  اینکــه 
ســومین تولیــد کننــده صنایــع 
جهــان  در  ســنتی  دســتی 
و  مشــارکت  افق هــای  اســت، 
حضــور هنرمنــدان مبتــا بــه ام 

اس را در ایــن عرصــه، روشــن و 
کــرد. توصیــف  امیدبخــش 

رســتمی،  اردشــیر  ادامــه  در 
گرافیســت و طــراح کاریکاتــور، 
و  موانــع  رفــع  خواهــان 
بسترســازی بــرای خاقیــت و 
هنــری  قابلیت هــای  از  بهــره 
ظرفیت هــای  و  انگیزه هــا  و 
عظیــم هنرمنــدان مبتــا بــه ام 
شــد. ایــران  سراســر  در  اس 

مراســم  ایــن  بخــش  پایــان 
حقیقــی،  ابراهیــم  ســخنان 
هنــر  آشــنای  نــام  چهــره 
طــرح  بــا  کــه  بــود  کشــورمان 
مباحثــی در خصــوص انجمــن 
آن  فعالیت هــای  و  اس  ام 
ضــرورت  هنــر،  عرصــه  در 
توفیــق  بــرای  هم اندیشــی 
حرکــت  ایــن  بیشــتر  هرچــه 
بــرای خلــق  همــکاری  لــزوم  و 
ســازندگی های بــزرگ را یــادآور 

. شــد

از  مراســم،  ادامــه  در  ســپس 
500 اثــر هنــری كــه بــا موضــوع 
مختلــف  ابعــاد  در  اس  ام 
هنــری خلــق شــده بودنــد، در 
گالری هــای »آینــه« و »خیــال« 
ــی شــد.  ــا رونمای موسســه صب
ایــن نمایشــگاه شــامل انــواع 
جملــه  از  هنــری  گرایش هــای 
نقاشــی، پوســتر، مجســمه و 
و  مفهومــی  هنرهــای  حجــم، 
دیجیتــال آرت و ویدیــو آرت، 
تصویرســازی،  و  کاریکاتــور 
مــواد،  ترکیــب  و  ســرامیک 
ایرانــی،  نقاشــی  و  نگارگــری 
و  پارچــه  و  لبــاس  طراحــی  و 
 15 تــا  كــه  بــود  منســوجات 
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تیرمــاه در موسســه صبــا میزبــان 
بــود.  بازدیدكننــدگان  گــرم  نــگاه 

ســومین  اختتامیــه  آییــن  در 
هنــری  فرهنگــی،  جشــنواره 
روز  كــه  ایــران  ام اس  انجمــن 
چهارشــنبه 20 تیرمــاه در ســالن 
ایــوان شــمس برگــزار شــد نیــز، 
هنرمنــدان برتــر شــركت كننــده 

شــدند.  معرفــی 

و  ســنتی  هنرهــای  بخــش  در 
از  ترتیــب  بــه  دســتی،  صنایــع 
زهــرا نوابــی، عبــاس اکبــری، الهــام 
کوهســتانی  مهســا  آریانفــر، 
فــر،  باســتان  عارفــه  اردســتانی، 
زنگنــه  لیــا  و  پــور  گیتــی  مــژده 

شــد.  تقدیــر 

ملیحــه غفــاری،  ســجاد گمــار و 
فاطمــه باقرپــور نیــز بــه ترتیــب 
بخــش  ســوم  تــا  اول  نفــرات 
نقاشــی ایــن جشــنواره شــناخته 
ــادری  شــدند. همچنیــن از لیــا ن
دلپــاک و پیمــان قاســمی در ایــن 

بخــش تقدیــر شــد. 

در بخــش عکاســی نفــرات اول تــا 
ســوم بــه ترتیــب،  محمدصــادق 
نیــک گســتر، جوادعســگراوغلی 
شــدند  برگزیــده  بیــات  پویــا  و  
نیــز  نســب  حســینی  یاســین  و 

برگزیــده بخــش ویــژه شــد.  

محمــود  کاریکاتــور  بخــش  در 
و  دهقانــی  منصــوره  نظــری، 
ــه ترتیــب  ــه تاجــی زادگان ب مرضی
تــا ســوم  اول  نفــرات  بــه عنــوان 
ایــن جشــنواره معرفــی شــدند و از 
اکبــر تراب پــور نیــز در ایــن بخــش 

شــد.  تقدیــر 

الهــام  پورعظیمــی،   لیــا 
لیــا  و  فراهانــی  شــهرابی 
بخــش  در  نیــز  هدایتــی 
تصویرســازی نفــر اول تــا ســوم 
رحمانــی  ســما  از  و  شــدند 
گرمــارودی، شــیما انجدینــی و 
ســحر کاوه نیــز در ایــن بخــش 

آمــد.  عمــل  بــه  تقدیــر 

پوریــا  پوســتر  بخــش  در 
وارث  داریــوش  فراســت کیا، 
و نگیــن زارعــی مقــام نفــرات 
جشــنواره  ایــن  ســوم  تــا  اول 
حنانــه  از  و  كردنــد  كســب  را 
و  قربانــی  محمــد  منصــوری، 
ایــن  در  نیــز  صالحــی  آرش 

شــد.  تقدیــر  بخــش 

ســازی  مجســمه  بخــش  در 
مســعود  جلیل نــژاد،  عفــت 
جبــاری، پروین حســنی و ســارا 
نفــرات  عنــوان  بــه  تهرانی نیــا 
و  شــدند  انتخــاب  برگزیــده 
بخــش  ایــن  تقدیــری  نفــرات 
پژمــان علومــی، شــهرزاد  نیــز 
طاعتــی  نرگــس  و  خدیــوی 

بودنــد. 

ایــن جشــنواره بخــش داســتان 
كــه  داشــت  نیــز  نویســی 
ســید  و  خاموشــی  ســیدآرش 
مقــام  ترتیــب  بــه  اکبــر  علــی 
كردنــد  كســب  را  دوم  و  اول 
روژانــو  و  قهرمانــی  فاطمــه  و 
بــه  مشــتركا  نیــز  محمــدزاده 
مقــام ســوم ایــن بخــش دســت 

یافتنــد. 
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 گفتگو با ولی هللا كاووسی؛ مترجم کتاب »خوشنویسی اسالمی« شیال بلر 

خوشنویسی هنری تمدن ساز است

مولود زندی نژاد

»نخســتین بــاری كــه بــه ایــران آمــدم، حــدود پنجــاه ســال پیــش و در مســیر ســفر زمینــی ام بــا كوله پشــتی بــه هنــد بــود. چنــان شــیفتۀ ایــن 
كشــور و مردمــش شــدم كــه وقتــی ســه ســال بعــد در امریــكا دورۀ تحصیــات تكمیلــی ام را آغــاز كــردم، رشــته ام را بــه تاریــخ هنــر و مطالعــات 
خاورمیانــه تغییــر دادم. ســال آینــده )۲0۱8( قــرار اســت بازنشســته شــوم و ایــن مناســبت فرخنــده ای اســت كــه ترجمــۀ ولــی هللا كاووســی از 
كتــاب مــن، خوشنویســی اســامی،  در ایــن زمــان بــه نظــر ایرانیــان می رســد تــا آنهــا هــم بتواننــد در عشــق مــن بــه هنــر، خطاطــی، و نســخه های 
ــر ترجمــۀ كتابــش خوشنویســی اســامی اســت كــه ولــی هللا  ــر ب ــم پروفســور شــیا بل اســامی شــریك شــوند«. ایــن مطلــب یادداشــت خان
كاووســی ترجمــه اش كــرده و امســال در ســی ویكمین نمایشــگاه بین المللــی كتــاب تهــران عرضــه شــد. كتابــی پرحجــم بــا محتوایــی غنــی کــه 
بــرای پژوهشــگران حــوزۀ خوشنویســی می توانــد منبعــی ارزشــمند و کارآمــد باشــد. بــه مناســبت انتشــار ایــن كتــاب فاخــر بــا ولــی هللا كاووســی، 

پژوهشــگر هنــر اســامی و مترجــم كتــاب، گفت وگویــی کردیــم كــه از نظــر می گذرانیــد:

در مجمــوع مســلمانان در زمینــۀ مطالعــات خوشنویســی کار چنــدان 
پیشــین  گفته هــای  بی تحلیــل  تکــرارِ  بــه  و  نکرده انــد  چشــمگیری 
کــه ترك هــا و عرب هــا در  اگرچــه می شــود گفــت  بســنده کرده انــد؛ 
ایــن حــوزه از مــا پیــش افتاده انــد. پیچیدگــی ایــن هنــر و تأثیــرات آن بــر 
تحــوالت فرهنــگ و تمــدن اســامی بســیار زیــاد و عمیــق بــوده اســت. 
غربی هــا ایــن مســئله را بــه خوبــی دریافتنــد و از همیــن رو، ده هــا و 
صدهــا نفــر بــه شــناخت و کاوش در ایــن هنــر اســامی کمــر بســتند. 

ایــنكتــابدرچــهســالیمنتشــرشــدهونــگاهبلــردرآنچگونــهاســت
وبــهطــورکلــیبــهچــهمباحثــیپرداختــه؟

ایــن كتــاب در ســال ۱385 بــه دســت مــا رســید. اصــل كتــاب را در 
ســال ۲006 دانشــگاه ادینبــرا در اســكاتلند منتشــر کــرد و در ســال 
کتــاب  را  مــن هــم نســخۀ ۲007  كــه  بازنشــر شــد  و  ویرایــش   ۲007
ترجمــه كــرده ام. نــگاه بلــر نوعــی تاریخ نــگاری اســت. كار او بــا كنــار هــم 
چیــدن حاصــل پژوهش هــای پیشــین شــكل گرفتــه اســت. یعنــی تاریــخ 
تحلیلــی خوشنویســی اســامی را بــا گــردآوری هوشــمندانۀ گفته هــای 
چنــد نســل از دانشــوران پیشــین و معاصــر بــه نــگارش درآورده اســت. 

آیاآثارومنابعارجاعاتبلرهماكنونموجودند؟

و  بلــر در ســطح جهــان پژوهشــگری سرشــناس اســت  کــه  از آنجــا 
بــا موزه هــای اســامی جهــان ارتبــاط گســترده  دارد، غالبــاً بــه اصــل 
ــری از آنهــا دســترس داشــته اســت. اغلــب  ــا دســت کــم تصاوی ــار ی آث
ایــن آثــار از بیــن نرفتــه  و محفوظ انــد. بلــر در پایــان کتــاب فهرســت 
موزه هــا و مالــکان آثــار تصویرشــده در کتــاب را آورده كــه در میــان آنهــا 
مجموعه هایــی از ایــران هــم بــه چشــم می خــورد. پیداســت کــه آشــنایی 
ــرای عاقه منــدان ایــن حــوزه  ــار اســامی ب ــام موزه هــای صاحــب آث ــا ن ب

ســودمند اســت. 

بــهجــزشــیابلــرنویســندۀكتــابخوشنویســیاســامی،كــهشــما
خوشنویســی دربــاره كســانی چــه كردهایــد، ترجمــه را كتابــش

پرداختهانــد؟ مباحثــی چــه بــه و كردهانــد پژوهــش اســامی

در حالــی کــه بــا تأســف در ایــران بــه انــدازۀ تعــداد انگشــتان دســت 
از  گســترده  طیفــی  نداریــم،  خوشنویســی  حــوزۀ  پژوهشــگر  هــم 
پژوهشــگران غیــر ایرانــی و غیرمســلمان در جهــان غــرب در حــال 
پژوهــش دربــارۀ خوشنویســی اســامی هســتند. شــیا بلــر هــم یكــی 
از پژوهشــگرانی اســت كــه توجهــش بــه خوشنویســی اســامی جلــب 
شــده و دربــارۀ آن چندیــن ســال كار كــرده اســت. الزامــاً نمی توانیــم 
بگوییــم كــه او مهم تریــن پژوهشــگر حــوزۀ خوشنویســی اســت؛ چــرا 
کــه دســتكم در یكصــد ســال اخیــر ده هــا پژوهشــگر بــه مطالعــۀ وجــوه 
نسخه شناســی،  کــه   پرداخته انــد  اســامی  خوشنویســی  مختلــف 
ــا قــرآن، شناســایی خوشنویســان برجســته و  ارتبــاط خوشنویســی ب
شــاخص جهــان اســام، مطالعــۀ ســبك های منطقــه ای و مباحثــی 
ــوان  ــوده اســت. می ت ــۀ آنهــا ب ــن دســت، موضوعــات مــورد عاق از ای
گفــت حجــم تحقیقاتــی كــه در زمینــۀ خوشنویســی اســامی بــه 
ــژه   ــن پژوهشــگران توجهــی وی انجــام رســیده، حیرت انگیــز اســت. ای
بــه ظرایــف ایــن هنــر داشــته اند. در حالی كــه در بیــن مســلمانان و 
ایرانیــان خوشنویســی حتــی هنــر دســت اولــی هم شــناخته نمی شــود 
و هنــوز بــر ســر هنــر بــودن یــا نبــودن آن ســخن هســت. بــا اینكــه 
ــد،  ــر بوده ان ــن فــن و هن ــق ای ــان، خال مســلمانان ، و به خصــوص ایرانی
در پیش بــرد مباحــث نظــری و پژوهشــی آن چنــدان موفــق نبوده انــد. 
جــای تأســف اســت کــه در دورۀ معاصــر، به ویــژه در چهــار  ـ  پنــج دهــۀ 
اخیــر، شــناخت و برداشــت مــا ایرانیــان از خوشنویســی ایــن اســت 
كــه کســی در گوشــه ای بنشــیند و بیتــی از حافــظ یــا شــاعری دیگــر 
ــگاه،  ــن ن ــی كــه ای ــی روی كاغــذ گاســه بنویســد. در صورت ــا قلم ن را ب
نوعــی فروكاســتن از جایــگاه تمدن ســاز خوشنویســی اســامی اســت. 
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مباحثاینكتاباساساًازخطآغازشدهیاازخوشنویسی؟

بلــر پیــش از آنكــه قــدم بــه دنیــای خوشنویســی و مباحــث زیبایــی 
ــل  ــا مبحــث ریشه شناســی خــط و تحلی ــاب را ب ــر بگــذارد، كت و هن
تحــوالت اولیــۀ خطــوط عربــی و فارســی آغــاز می کنــد. از آنجــا کــه 
بلــر از دنیایــی خــارج از دنیــای اســامی وارد ایــن بحــث شــده، طبعــاً 
اصلــی  را در جایــگاه خــط  ریشــه های خــط عربــی  بــوده  مجبــور 
جهــان اســام جســتجو کنــد و به خصــوص بــه منشــأهای بافصــل 
ایــن خــط در خطــوط نبطــی و آرامــی یــا ســریانی و مجادالتــی کــه در 
ایــن زمینــه بیــن دانشــوران درگرفتــه بپــردازد. در واقــع از فصــل ســوم 
كتــاب اســت كــه او بــه جریــان زیبانویســی و دغدغــۀ خوش نوشــتن 
می رســد كــه بــه خطــوط اســامی اضافــه شــد. بــا آنکــه بلــر یــك 
مــورّخ هنــر اســت و نــه یــك زبان شــناس، بــا رجــوع بــه منابــع متعــدد 
و نقــد و تحلیــل مطالــب آنهــا توانســته ریشــه های شــکل گیری خــط 

ــد.  عربــی را به اختصــار از نظــر بگذران

البتــه مــن همیشــه تأكیــد می كنــم یــك پژوهشــگر هنــر بهتــر اســت 
وارد مباحــث زبان شناســی و خــارج از حــوزۀ خــود نشــود. همان طــور 
كــه از یــك محقــق زبان شــناس هــم انتظــار مــی رود وارد مباحــث 
هنــری نشــود؛ امــا از آنجــا كــه بلــر از یــك فضــای بیرونــی وارد ایــن 
مبحــث شــده اســت، بــه ایــن روش عمــل کــرده  اســت. زنده یــاد 
حبیــب هللا فضائلــی هــم در کتــاب ارجمنــد اطلــس خــط بــه همیــن 
روش عمــل کــرده و ده هــا صفحــه از آغــاز کتــاب را بــه مباحــث 
خط شناســانه پرداختــه، امــا چــون او كتابــش را حــدود پنجــاه ســال 
پیــش نوشــته نبایــد انتظــار داشــت کــه ضرورتــاً بایــد بــا فهــم امــروزی 
امــروز هــم همچنــان کســانی مباحــث  عمــل می کــرد. هــر چنــد 
ــا مباحــث تاریــخ خوشنویســی در هــم می آمیزنــد  خط شناســی را ب
کــه بــه گمــان مــن خطاســت و خــارج از دایــرۀ تخصــص پژوهشــگران 

خوشنویســی اســت. 

ازنــگاهبلــر،سرچشــمۀایــنهنــرازچــهخطوطــیآغــازمیشــودو
ارجــاعاوبــهكــداممنابــعاســت؟

اســام نخســتین مبحــث  اولیــن خطــوط شــکل گرفته در جهــان 
کتــاب اســت. البتــه امــروزه نمونه هــای ایــن خطــوط باقــی نمانده انــد 
و مــا فقــط اسمشــان را از روی منابــع مكتــوب تاریخــی می شناســیم. 
ــرای  ــم را مهم تریــن منبــع کهــن ب ــر ابن ندی ــر کتــاب الفهرســت اث بل
شناســایی خطــوط اولیــۀ اســامی می دانــد. رســاله ای از ابوحیّــان 
نــگارش فصل هــای  بــرای  توحیــدی دیگــر منبعــی اســت کــه بلــر 

مقدماتــی کتابــش بــه آن رجــوع کــرده. او از اولیــن خطــوط صــدر اســام، 
ــر شــد،  ــه، چنانکــه ذک ــه دســت مــا می دهــد. البت ــام ب بیــش از ســی ن
مــا ظاهــر ایــن خطــوط را نمی شناســیم. از آن جملــه خطــوط مكــی و 
َّئــم، خــط لؤلؤیــی، خــط اصفهانــی، خــط پیرامــوز،  خــط  مدنــی، خــط الت
مُنابـِـذ و امثــال اینهــا كــه در الفهرســت بــه آنهــا اشــاره شــده. بلــر هــم 
تأكیــد می كنــد كــه مــا ایــن خطــوط را نمی شناســیم و نمونه هــای آنهــا را 
ندیده ایــم و نمی دانیــم بــه چــه شــكل نگاشــته می شــده اند. زیــرا در آن 
روزگار رایــج نبــوده كــه تصویــری از خطــوط ارائــه كننــد. بــه همیــن ســبب 
اثــری در دســت نداریــم كــه بدانیــم شــكل نــگارش ایــن خطــوط چگونــه 
بــوده اســت. از ایــن رو بلــر مجبــور می شــود ســوای اســتفاده از منابــع 
مکتــوب، بــه آثــار غیــر كاغــذی بــر محمل هــای پایدارتــری چــون كتیبه هــا 

و ســكه ها و بعضــاً پاپیروس هــا رجــوع کنــد.

بلــر می گویــد مــا ناگزیریــم از روی كتیبه هــا و ســكه ها بــه ایــن خطــوط 
کهــن بپردازیــم و بــه ایــن منظــور كهن تریــن كتیبــۀ قرآنــی قبة الصخــره 
در  بیت المقــدس را مثــال می زنــد. ایــن كتیبــه کــه مربــوط بــه ســدۀ اول 
هجــری و دورۀ زمامــداری خلیفــه عبدالملــک امــوی در حــدود ســال 7۲ 
هجــری اســت، از نخســتین نمونه هــای قاعده منــد هنــر خوشنویســی 
ــه  ــن زمین ــع را در ای ــن منب ــر دومی اســامی قلمــداد می شــود. شــیا بل
ســكه هایی می دانــد كــه در نخســتین ســده های اســامی خوشنویســی 
شــده اند. همچنیــن از خطــوط كتیبه هایــی کهــن در اطــراف حجــاز و 
ــد  ــه پیوســته گوشــزد می كن ــد. البت ــاد می کن دمشــق و بیت المقــدس ی
كــه نمی تــوان و نبایــد اســمی بــر روی ایــن خط هــا گــذارد. بــا اینکــه 
ــن  ــه فقــط اســم ای ــرده، از آنجــا ك ــاد ك ــم از حــدود ســی خــط ی ابن ندی
خط هــا موجــود اســت نــه قواعــد رسم الخطشــان، مــا اجــازه نداریــم 

همــۀ آنهــا را ذیــل نام هــای مبهمــی چــون كوفــی دســته بندی کنیــم. 

بخشــیازكتــاببــهانــواعخــطكوفــیپرداختــهاســت،دربــارهآنتوضیــح
بفرمایید.

در واقــع از ســده های ســوم و چهــارم هجــری اســت كــه انــواع خــط 
كوفــی بــه وجــود می آینــد و از آنهــا یــاد می شــود؛ امــا كار هوشــمندانۀ 
شــیا بلــر یــا پژوهشــگرانی همچــون فرانســوا دِروش ایــن اســت كــه نــام 
مشــخصی روی ایــن خطــوط نمی گذارنــد؛ بلكــه بــه تشــریح و توصیــف 
خوشنویســی  اثــر  ایــن  در  می گوینــد  مثــاً  می كننــد.  بســنده  آنهــا 
الــف چگونــه نوشــته شــده یــا حــروف دیگــر بــه چــه شــكل اند و از 
ــا ریشــه های کهــن  ــه خاســتگاه های جغرافیایــی ی ایــن راه می کوشــند ب

خط شناســانۀ ایــن خطــوط دســت یابنــد. 
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هنرخوشنویسیبانسخهنویسیآغازشدهیاكتیبهنویسی؟

كــه  می بینیــم  قبة الصخــره  مســجد  در  هســت.  اینهــا  هــردوی 
در  شــده.  نوشــته  مســجد  پیرامــون  و  بناســت  از  جزئــی  كتیبــه 
نیــز موجــود اســت كــه به عنــوان ســنگ  عیــن حــال كتیبه هایــی 
فرسخ شــمار کاربــرد داشــته و مســافت میــان شــهرها را در میــان 
راه هــا مشــخص می کرده انــد. همچنیــن اســت كتیبه هــای احداثیــه 
كــه زمــان ســاخت بناهــا را نشــان می دهنــد. بلــر احتمــال می دهــد 
کــه در همــان زمــان ایــن خطــوط را در نــگارش نســخه ها هــم بــه 
ایــن  از  مطمئنــی  نمونــۀ  هیــچ  امــروز  چنــد  هــر  می برده انــد،  کار 
نســخه های اولیــۀ اســامی در دســت نداریــم. درســت از زمانــی كــه 
دغدغــۀ چگونــه نوشــتن رخ می نمایــد و قواعــدی بــرای نــگارش وضــع 
می شــود، بحــث زیبایی شناســی و تناســبات خطــوط هــم مطــرح 
می شــود. از اینجاســت کــه می توانیــم بگوییــم هنــر خوشنویســی بــه 

صــورت جدّی تــری مــورد توجــه و اقبــال قــرار گرفتــه اســت. 

معرفــی خوشنویســی هنــر آغازگــر كشــور کــدام كتــاب ایــن در
میشــودوآیــاازكشــوریكــهدغدغــۀاصلــیاشخوشنویســیبــوده
وبــهصــورتشــاخصبیشــترینگنجینههــایخوشنویســیرادارد

میتــوانیــادكــرد؟

 البتــه مــا در سرتاســر جهــان اســام و بــه صــورت همه گیــر پیشــرفت 
هنــر خوشنویســی را می بینیــم. آنچــه هویـّـت دیــن اســام و اســاس 
آن را تشــكیل می دهــد، نــگارش اســت. وقتــی دینــی بــه نــام اســام 
ظاهــر شــد، پیــروان آن در اولیــن قــدم نیــاز بــه نوشــتن داشــتند، 
چــون آنچــه هویــت دینشــان را مشــخص می كــرد. كتــاب معجــزۀ 
پیامبــر اســام )ص( بــود. قاعدتــاً در گام اول مجبــور بودنــد وحــی 
الهــی را ثبــت كننــد. از ایــن رو نوشــتن جزئــی از فرهنــگ اســامی 
ّــغ  مبل و  مــروّج  كــه  بــود  اولیــن كســی  پیامبــر )ص(  و خــود  شــد 
نوشــتن بــود و كســانی را بــه کار نوشــتن می گمــارد. پــس فرهنــگ 
كتابــت همــراه بــا اســام زاده شــد، امــا از چنــد ســده بعــد بــود كــه 

ســبك های خوشنویســی رواج یافــت. 

او می گویــد  یــك تقســیم بندی جغرافیایــی دارد.  بلــر در كتابــش 
ــوان بررســی  ــه صــورت منطقــه ای می ت ســبك های خوشنویســی را ب
ــران یــك منطقــه اســت، مصــر و شــام منطقــه ای دیگــر،  كــرد كــه ای
شــمال و جنــوب صحــرای افریقــا و آناتولــیِ عثمانــی و شــبه قارۀ 
ــا  ــه همیــن ترتیــب، كــه ب ــد و نومســلمان های شــرق آســیا هــم ب هن
توالــی تاریخــی در پــی هــم می آینــد. او کاتبــان ایرانــی را از نخســتین 
پیشــگامان مراكــز خوشنویســی اســامی می دانــد و بــر نقــش مهــم 
حــوزۀ تمــدن ایــران بــزرگ در ســده های اول اســامی ســخت تأكیــد 
می کنــد. مثــاً اشــاره می كنــد كــه در دســتگاه خافــت عباســیان 
خوشنویســانی رشــد كردنــد كــه یــا ایرانــی یــا ایرانــی زاده بودنــد. در 
واقــع در همــان ســده های نخســتین، ایــران یكــی از مهدهــای پــرورش 
خوشنویســی اســامی بــه معنــای هنــری آن بــوده اســت. بعــد از آن، 
ــا حــدود ســدۀ ششــم ســبك های منطقــه ای ایجــاد شــد. در دورۀ  ت
خافــت فاطمیــان در مصــر و شــام و بعــد از آن در شــمال افریقــا 
گســتره ای از خوشنویســی پدیــد آمــد کــه تــا اندلــس و سیســیل 
هــم پیــش رفــت. بــه طــور کلــی در دنیــای متقــدم اســام ســه ســبك 
منطقــه ای مســتقل از هــم شــکل گرفــت: »ایرانــی«، »مصــر و شــام« 

و »شــمال افریقا«. پس از آن ســیر گســترش خوشنویســی در دنیای 
اســام ســرعت گرفــت. خطــوط شــش گانه در ایــران و عــراق و خطــوط 

مغربــی در شــمال افریقــا و اســپانیا ریشــه دواندنــد.

آیــاازبیــنســبکهاییادشــده،خانــمبلــربــرایســبکیخــاصدرهنــر
خوشنویســیارجحیتــیقائــلشــدهاســت؟علــتآنراچــهمیدانــد؟

بلــر کار خوشنویســان ایرانــی را زیباتریــن نمونه هــای خوشنویســی 
اســامی می شــمارد. از نــگاه او خطــوط ایرانــی بــه لحــاظ قاعده منــدی، 
پاكیزگی ترکیب، و ذكاوت كاتبان در به كار بردن مهارتشــان، بهترین 
مقایســۀ  بــا  او  اســامی هســتند.  اولیــه  دورۀ  زیباتریــن خطــوط  و 
یــا  بــا آثــار سســت تر کاتبــان مصــری  ایرانــی  نمونه خطــوط کاتبــان 

تــرک، بــه اثبــات برتــری کار ایرانیــان می پــردازد. 

درواقعشیابلردراینكتابكارتطبیقیهمانجامدادهاست؟

بلــه. مرتبــاً پیشــنهاد می كنــد كــه آثــار یــک خوشــنویس را در فصلــی 
از کتــاب بــا آثــار خطاطــی دیگــر در فصلــی دیگــر از کتــاب بــا یکدیگــر 
تطبیــق دهیــم تــا بــه فــراز و فــروز ســبک ها پــی ببریــم. او بــرای روشــن 
قــوّت و ضعــف  خطــوط  بــه شــرح  کــردن مســیر تحــول ســبک ها، 

کاتبــان می پــردازد. 

اینقاعدهمندشدنخطوطازچهزمانیرخمیدهد؟

ایــن تعــداد زیــاد خطــوط در یــك دورۀ ســیصد تا ســیصد و پنجاه ســاله 
مــدام اصــاح و قاعده منــد شــدند. از دوره ای بــه بعــد خوشنویســانی 
ظهــور می كننــد كــه پی گیــر دســته بندی خطــوط می شــوند و قواعــدی 
بــرای آنهــا تدویــن می كننــد كــه یكــی از كاربردهــای ایــن قواعــد آمــوزش 
اصــول خوشنویســی بــه نوآمــوزان بــود. هــر اســتادی بــرای آمــوزش 
خوشنویســی بــه شــاگردان خــود نیــاز داشــت قواعــدی بــرای نــگارش 

حــروف تعریــف كنــد. 

همــواره  نــگارش  قواعــد  وضــع  دغدغــۀ  ابتــدا  همــان  از  اینکــه  بــا 
وجــود داشــت، نظــم و ترتیــب دادن و قاعده منــد کــردن خطــوط از 
ــق اســناد  ــرد. مطاب ــدا ک آغــاز ســدۀ چهــارم هجــری رواج بیشــتری پی
و متــون و شــواهد در دســترس، ســیر تاریخــی تحــوالت و رســیدن 
دغدغــۀ  بازمی گــردد.  »ابن مقلــه«  بــه  اولیــه  شــش گانۀ  اقــام  بــه 
ــود، نظــم  ــز مشــهور ب ــه فارســی نی ــه ابن مقل ــه ب ــه بیضــاوی ك ابن مقل
و قاعده منــدی خطــوط بــود. یكــی از كارهــای مهــم او شــكل دادن 
بــه یــك صــورت قاعده منــد از خطــی اســت كــه امــروز بــا عنــوان خــط 
كوفــی ایرانــی آن را می شناســیم. ابن مقلــه نوعــی خــط مســتدیر را 
مــدوّن کــرد و در آن معیــار خوشنویســی را »نقطــه« و »الــف« معیــار 
در نظــر گرفــت. بــه بــاور او، تــداوم آمــوزش خوشنویســی و پیــروی 
ــه اساســش  ــی اســتوار می شــد ک ــر معیارهای ــد ب شــاگرد از اســتاد بای

همــان »نقطــه و الــف« معیــار بــود.

چگونهراهابنمقلهادامهپیداكرد؟

ــی  ــم و وارد دورۀ میان ــه می گیری وقتــی از دورۀ متقــدم اســامی فاصل
می شــویم، ســه خوشــنویس شــاخص بــه فاصله هــای صــد تــا دویســت 
ســاله در جهــان اســام ظهــور می كننــد. یعنــی از قــرن چهــارم تــا 
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مســتعصمی،  یاقــوت  و  ابن بــواب،  ابن مقلــه،  هجــری،  هفتــم 
اقــام شــش گانه  در شــكل گیری  كــه  ســه خوشنویســی هســتند 
تأثیــر داشــتند. شــیا بلــر مثالــی می زنــد و می گویــد: »ایــن ســه 
خوشــنویس بــرای مــا ماننــد چوب لباســی هســتند كــه دم دســت 
داریــم و كُتمــان را بــه آن آویــزان می  كنیــم«. منظــور او ایــن اســت كــه 
هــر تحولــی در خوشنویســی ایــن دوره شــكل گرفتــه، مــا بــه ایــن ســه 
خوشــنویس نســبت می دهیــم. ایــن ســه خوشــنویس بــه مــا كمــك 
می كننــد كــه بتوانیــم ایــن تحــوالت را دســته بندی کنیــم. البتــه بلــر 
تأكیــد می كنــد کــه مــا نبایــد هــر آنچــه را بــه دســتمان می رســد 
بــه قــّاب یكــی از ایــن خوشنویســان بیاویزیــم؛ زیــرا رونــد تحــوالت 
ــك  ــه ســمت خطــوط شــش گانه، طــی ی خطــوط، از خطــوط كهــن ب
دورۀ تقریبــاً پانصدســاله و به تدریــج اتفــاق می افتــد. حتمــاً كســانی 
دیگــر نیــز در آن درگیــر و دخیــل بوده انــد كــه ممكــن اســت اســمی 
از آنهــا در تاریــخ باقــی نمانــده باشــد. ولــی در تاریــخ می خوانیــم 
كــه ایــن ســه شــخصیت بــه صــورت شــفاف كوشــیده اند كــه اقــام 
َّــق و ریحــان«، »ثُلــث و نَســخ«، و » توقیــع و رِقــاع«  شــش گانۀ »مُحق

بــه قاعــده درآینــد.

تعلــق قــرون آن اســامدر تمــامجهــان بــه اقــامشــشگانه ایــن
داشــت؟

خیر، مبحث شــش قلم و اقام ِســتّه مربوط به شــرق جهان اســام، 
بــه مركزیــت ایــران بــزرگ بــود. در غــرب جهــان اســام، بــه مركزیــت 
قاهــره در مصــر، در دورۀ فاطمیــان و ســپس در عهــد ممالیــک، 
اقــام دیگــری همچــون خــط مغربــی و بعدتــر خطــوط اصــل و فــرع 
شــكل گرفــت. در واقــع ایــن ســه خوشــنویس پــدران و پیشــوایان 
خوشنویســی مناطــق شــرقی جهــان اســام بــه شــمار می رفتنــد. در 
آن زمــان مركــز تحــوالت شــرق و قــدرت بــزرگ فرهنگــی، ایــران بــزرگ 
بــود كــه بغــداد و آناتولــی و شــبه قارۀ هنــد و آســیای میانــه را تــا مــرز 
چیــن زیــر نفــوذ خــود داشــت. شــیا بلــر در فصل هــای جداگانــه 
به تفصیــل دربــارۀ اقــام شــش گانۀ شــرقی و خطــوط مغربــی بحــث 

می كنــد. 

آیااینسهخوشنویسایرانیبودند؟

فضــای  در  امــا  بودنــد؛  ایرانــی  بگوییــم  صددرصــد  نمی توانیــم 
بــه  ابن مقلــه  تبــار  گویــا  می كردنــد.  تنفــس  ایــران  فرهنگــی 
کهن شــهر بیضــا در والیــت فــارس می رســید. ابن بــواب مدتــی در 
دســتگاه عضدالدولــه دیلمــی در شــیراز فعالیــت می كــرد. یاقــوت 
مســتعصمی هــم کــه غــام زاده ای اهــل آماســیه و پــروردۀ بغــداد 
بــود، چنــد دهــه از عمــرش را در خدمــت عطامَلـِـک جوینــی، حاکــم 
ایرانــی بغــداد در عهــد ایلخانــان مغــول، ســپری کــرد. در نتیجــه 

باشــند.  دور  بــه  ایرانــی  فرهنــگ  از  نمی توانســتند  این هــا 

ســه ایــن از آموزشــی منبــع عنــوان بــه رســالهای یــا كتــاب آیــا
دارد؟ وجــود خوشــنویس

می آیــد،  پیــش  نوشــتن  ضــرورت  کــه  اســام  صــدر  همــان  از 
نظــام  و  تربیــت شــاگرد  و  تألیــف می شــود  گوناگونــی  رســاله های 
ــه هــر ســۀ  آمــوزش خــط همــزاد و همــراه خوشنویســی می گــردد. ب

ایــن خوشنویســان متن هایــی منتســب می كننــد، دو رســالۀ الخــط و 
القلــم و میزان الخــط منســوب بــه ابن مقلــه اســت، ابن بــواب قصیــدۀ 
ــه  ــا ردیــف »ر« اســت، تک بیتــی هــم ب معــروف رائیــه را ســروده كــه ب
یاقــوت منســوب اســت کــه در آن از هشــت قاعــدۀ خوشنویســی یــاد 

کــرده اســت. 

بلــردركتابــشازادوارگذشــتهشــروعكــردهوبــهدورهمــدرنرســیده،
ازنــگاهبلــرایــنتفكیــكزمانــیچگونــهشــكلگرفتــه؟اوخوشنویســی

ــد؟ ــیمیدان ــدومــدرنرادارایچــهویژگیهای دورۀجدی

کتــاب خوشنویســی اســامی مجموعــاً ســیزده فصــل دارد. بلــر تــا 
فصــل ششــم مباحــث دورۀ كهــن را می بنــدد. او نیمــی از كتــاب را 
بــه ســده های اولیــۀ اســامی اختصــاص می دهــد و از فصــل هفتــم تــا 
نیمــۀ فصــل یازدهــم بــه دورۀ میانــی  می پــردازد كــه دورۀ اوج شــكوفایی 
خوشنویســی اســامی اســت. در آغــاز از تحــوالت خطاطــی در ایــران 
ســخن می گویــد و انــواع اقــام خوشنویســی ایرانــی را شــرح می دهــد. 
در چنــد فصــل بعــدی بــه تحــوالت زیــادی كــه در خوشنویســی شــكل 
گرفــت و فضــای بســیار بالنــده ای كــه در ایــن زمــان پدیــد آمــد اشــاره 
می كنــد: روایــت مصــر در عهــد ممالیــك، هنــد در دورۀ ســاطین 

دهلــی و سلســلۀ گوركانــی، و آناتولــی و تركیــه در دورۀ عثمانــی. 

از نیمــۀ فصــل یازدهــم تــا انتهــای فصــل ســیزدهم بــه دورۀ جدیــد 
تحــوالت  کــه  پیداســت  البتــه  می گــذارد.  قــدم  معاصــر  دورۀ  تــا 
جدیــد خوشنویســی پیــش از دورۀ مــدرن آغــاز شــده بــود. یعنــی 
بــه  و  دهنــد  تغییــر  را  ســنتی  اقــام  داشــتند  بنــا  خوشنویســان 
ســمت تفنّــن پیــش برونــد. مثــاً در ایــن دوران در جنــوب صحــرای 
افریقــا، در حاشــیۀ اقیانــوس هنــد، اتفاقاتــی رخ می دهــد. اگــر بــه 
نمونه خط هایــی توجــه کنیــم كــه از ۱50 ســال پیــش وجــود داشــته 
ــه  ــر آنهــا آمــده اســت، می بینیــم حتــی ب ــن كتــاب هــم تصاوی و در ای
ســمت كاریكاتــوری كــردن خوشنویســی پیــش رفته انــد و قواعــد را 
كامــاً در هــم ریخته انــد. در ایــن نــوع آثــار ســاختارهای خوشنویســی 
ــن جنبــش از دویســت ســال پیــش شــروع شــده  شكســته شــده. ای
اســت. البتــه نمی تــوان و نبایــد ایــن جنبــش را حرکتــی علیــه ســنت 
بنامیــم یــا ریشــخ ند خوشنویســی یــا خوشنویســان كهــن بدانیــم؛ 
بلكــه بــه فراخــور تحــوالت زمانــه بســیاری از محتواهــای بی ســابقه 
خوشنویســان  مثــاً  کرده انــد.  خوشنویســی  و  خــط  حــوزۀ  وارد  را 
امــروزی در فلســطین از خــط بــرای بیــان مقاصــد مبــارزات سیاســی و 

می گیرنــد.  بهــره  اجتماعــی 

وبهعنــوانآخریــنســوال،آیــاشــیابلــردرمقــامیــكمــورّخهنــر،بــه
نقــدوبررســیآثــارپرداختــهیــامقایســهایتطبیقــیانجــامدادهاســت؟

 خیــر، او تنهــا خــود را در مقــام یــك گزارشــگر قــرار داده اســت. او 
روایــت آثــار گوناگــون را در دوره هــای تاریخــی آورده و مشــخصات 
خطــوط را بیــان و بــا یکدیگــر قیــاس كــرده اســت. ممكــن اســت در 
مــواردی بــه نقــد گفته هــا و یافته هــای دیگــر پژوهشــگران برخاســته 
و خطاهــای پژوهشــی را بــه همــكاران خــود گوشــزد كــرده باشــد، امــا 
هیچــگاه بــه نقــد زیربنایــی آثــار خوشنویســی نپرداختــه و همــواره بــر 
کرســیِ یــك گزارشــگر موشــكاف نشســته و موضــع انتقــادی نداشــته 

اســت. 
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الهامطالبی

خوشنویســی وجــود مقــدس خــود را از قــرآن گرفتــه و بــه عنــوان اولیــن و شــكوهمندترین هنــر اســامی در واقــع همنشــین كام وحــی بــوده اســت. 
ایــن هنــر بــه دلیــل اتصــال بــه باورهــای حیاتــی و مقــدس مســلمانان در رأس هنرهــای اســامی و در كنــار معمــاری جــای گرفتــه اســت. توجــه پیامبــر 
اكــرم )ص( و خلفــای راشــدین بــه امــر كتابــت قــرآن كریــم، باعــث رشــد جهشــی ایــن هنــر شــده اســت و همــواره كتابــت كام وحــی در کشــورهای 
اســامی بــه زیباتریــن صــورت و بــا پالوده تریــن ســیرت توســط كاتبــان انجــام می شــود. در حدیثــی از پیامبــر اكــرم )ص( آمــده اســت: الخــط الحســن 

یزیــد الحــق و ضحــا: خــط نیكــو بــه روشــن شــدن حــق و حقیقــت می افزایــد و كمــك می كنــد. )تعلیــم خــط ص 35(

کتــاب خوشنویســی اســامی بــه نویســندگی شــیا بلــر و ترجمــه ولــی هللا کاووســی توســط موسســه تالیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری متــن 
فرهنگســتان هنــر بــه تازگــی منتشــر شــده اســت. ایــن کتــاب مقدمــه و مــروری بــر خوشنویســی اســامی اســت كــه توجــه جهــان را بــه خوشنویســی 

اســامی، بــه ویــژه در یکصــد ســال اخیــر، نشــان می دهــد. 

نویســنده ایــن کتــاب بانــو شــیا بلــر هفتــاد ســاله كانادایــی اســت. او دانــش آموختــه دانشــگاه هــاروارد و  اســتاد کنونــی هنــر اســامی در کالــج 
ــکا ظهــور  ــر اســامی اســت کــه در نیمــه دوم ســده بیســتم در امری ــه نســلی از پژوهشــگران هن ــق ب ــوی پژوهشــگر متعل ــن  بان بوســتون اســت. ای
كرده انــد. پژوهشــگرانی کــه مهم تریــن مطالعــات هنــر اســامی طــی ســده اخیــر، حاصــل تــاش آنــان اســت. شــیا بلــر  پــرورده ایــن نســل و برخاســته 
از ســنتی در مطالعــات هنــر اســامی اســت کــه پیشــگامان آن چهره هــای سرشناســی چــون ریچــارد اتینگهــاوزن، الــگ گرابــار، آن مــاری شــیمل 

و... هســتند. 

ایــن بانــوی پژوهشــگر خــود را چنــان شــیفته كشــور ایــران و مردمانــش می دانــد كــه رشــته تحصیلــی اش را بــه مطالعــات تاریــخ هنــر و مطالعــات 
خاورمیانــه تغییــر می دهــد.  وی همچنیــن از ترجمــه كتابــش در ایــران ابــراز خرســندی كــرده اســت و در ایــن بــاره چنیــن نگاشــته اســت: مناســبت 
فرخنــده ای اســت كــه ترجمــه کتــاب مــن، خوشنویســی اســامی در ایــن زمــان بــه نظــر ایرانیــان می رســد تــا آنهــا هــم بتواننــد در عشــق مــن بــه هنــر 

خطاطــی و نســخه های اســامی شــریك شــوند.  

مترجــم در پیشــگفتار  نیــز در ایــن بــاره آورده اســت: »شــیا بلــر بــه شــكلی آشــكار دلبســته هنــر ایــران اســت . او نــه تنهــا خوشنویســان ایرانــی را  
ــد، بلكــه دســتخط های ایشــان را چــه  در كتابــت نســخ ها و چــه در تركیب هــای  ــخ می دان پیشــتازان اغلــب تحــوالت اقــام اســامی در طــول تاری
ــه  ــا ب ــاب را صرف ــر دو فصــل مســتقل از كت ــد«. بل ــی می كن ــاد اســامی ارزیاب ــر از همتایانشــان در ســایر ب ــر و زیبات خوشنویســانه مســتقل، بهت
تحــوالت خوشنویســی در ایــران اختصــاص داده اســت؛ در حالیکــه تاریــخ خوشنویســی دیگــر مناطــق اســامی را حداكثــر در یــك فصــل جــا داده 

اســت.

کتــاب حاضــر در شــش بخــش و ســیزده فصــل نوشــته شــده اســت. بخــش مقدماتــی کتــاب بــه جایــگاه و مبــادی خــط عربــی، بخــش دوم کتــاب؛ 
گســترش خــط عربــی در اوایــل دوران اســامی، بخــش ســوم ؛ برآمــدن اقــام مســتدیر در اوایــل دوره میانــه، بخــش چهــارم؛ ظهــور اقــام منطقــه ای 
در اواخــر دورۀ میانــه، بخــش پنجــم؛ ســبک های سلســله ای در عصــر پادشــاهان و بخــش پایانــی کتــاب بــه چهره هــای گونه گــون خوشنویســی 

اســامی در دوران مــدرن اختصــاص یافتــه اســت.

نویســنده ایــن کتــاب پژوهــش اش را دربــارۀ برتــری کام مکتــوب در هنــر اســامی عنــوان می کنــد. وی فصــل هفتــم کتــاب  را بــه خوشنویســی در 
ایــران و توابعــش در دوره مغــول و ترکمانــان اختصــاص داده اســت. 

در فصــل هفتــم کتــاب حملــه مغــوالن در اوایــل ســده هفتــم قمــری کــه طــی آن خافــت بــه دســت آنــان ســرنگون شــد؛ نقطــه عطــف تاریخــی به ویــژه 
بــرای ایــران شــمرده شــده اســت. در ایــن فصــل آمــده: بــه رغــم خرابه هایــی کــه ایــن جنگجویــان بــه بــار آوردنــد؛ بســیاری از هنجارهــای اجتماعــی 
ــر ســلطه سلســله های متعــدد مغــول و  ــان زی ــاره جــان گرفــت و ســرزمین های فارســی زب ــی دوب و فرهنگــی تغییــر کــرد. در ایــن دوره فرهنــگ ایران
تركمــان، شــامل ایلخانــان، جایریــان، تیموریــان، قراقویونلوهــا و آق قویونلوهــا، ســنت های خوشنویســی را همچــون هنرهــای دیگــر تثبیــت کردنــد. 
مصحف هایــی كــه در ایــن زمــان كتابــت شــده، از نفیس تریــن نمونه هــای جهــان شــناخته شــده اند و  خوشنویســی بــر معمــاری، به ویــژه در گچ بــری 

بیگانه و تصویر شفافش از متن یك تمدن 
نگاهیبهكتاب»خوشنویسیاسامی«اثرشیابلر
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و كاشــی كاری، بــه نمــودی بــی همتــا دســت می یابــد.

در ایــن فصــل در ضمــن بــه معرفــی خوشنویســان ایــران و تاثیرشــان بــر خوشنویســی جهــان اســام پرداختــه شــده: معروف تریــن خوشــنویس ایــن 
عصــر کــه بعدهــا در شــمار نامدارتریــن خوشنویســان تمامــی اعصــار درآمــد، ابوالمجــد کمــال دیــن مســتعصمی معــروف بــه یاقــوت بــود. ظهــور  
ایــن هنرمنــد و پیروانــش در ایــن دوران، موجــب آفرینــش انبوهــی از  قطعه هایــی دارای رقــم و تاریــخ  شــد كــه  در  تكویــن تاریــخ هنرخوشنویســی 

ایرانیــان  تاثیــر بســزایی داشــت. 

 یاقــوت بســیار پــركار بــود.  قاضــی احمــد دربــارۀ یاقــوت چنیــن گفتــه اســت كــه »یاقــوت هــر روز هفتــاد كــس را ســرخط مــی داد.« وی همچنیــن 
توانایــی یاقــوت را در اقــام مختلــف خوشنویســی مســتدیر از جملــه محقــق، ریحــان، رقــاع، توقیــع، غبــار می دانســت.

در ســطور دیگــر کتــاب آمــده: فنــون كتــاب و كتاب آرایــی در ایــن دوران شــكوفا شــد و قلم هــای شــش گانه كــه بــه ســعی یاقــوت بــه قاعــده درآمــده 
بــود در دســتان خیــل  پیروانــش اســتمرار یافــت. از دیگــر ســوی، خوشنویســی بــر دیگــر هنرهــا نفــوذ كــرد و جــز الینفــك هنــر معمــاری ایرانــی شــد. 
شــاهکارهایی از  ســبک کتیبه نــگاری ایرانیــان  نشــان می دهــد کــه چگونــه طرح هــای پیچیــده خوشنویســان در چندیــن طبقــه روی ســطوح مقعــر 

بــه دســت اســتادان گچ بــر اجــرا شــده اســت. 

بــه عنــوان نمونــه بــه گچ بــری شــگفت انگیــز مســجد جامــع اصفهــان اشــاره می شــود و درایــن بــاره چنیــن آمــده اســت: »طــرح بی بدیــل محــراب 
تاكیــدی اســت بــر چیره دســتی حیــدر )ملقــب بــه گنده نویــس، از پیــروان اصلــی یاقــوت و از خانــدان ســادات  صوفــی و معلــم سرشــناس 
خوشنویســی(  در خطاطــی، زیــرا اندازه هــای متعــدد خــط ثلــث  را در دل ریســه های گل دار اســلیمی و ختایــی نشــانده کــه گلبرگ هایــی حاصــل 
از نقطــه كنــی از  آنهــا روییــده اســت. قســمت میانــی  را ســطرهای افقــی خطــی خفــی پــر كــرده اســت.  محتــوای آن کتیبــه احداثیــه اســت شــامل 
نــام و القــاب ســلطان و تاریــخ، کــه چــون مــاه صفــر ]منتســب بــه بدیمنــی و نحوســت[ اســت، بــا دعایــی  بــرای ختــم بــه خیــر آن همــراه شــده اســت. 
ایــن قســمت بــا نــواری انــدک بزرگ تــر احاطــه شــده کــه حــاوی حدیثــی اســت منقــول از جابــر بــن زیــد، از محدثــان اباضیــه، دربــارۀ شــأن نــزول 
آیــه 59 ســورۀ نســاء. در انتهــای ایــن نــوار رقــم هنرمنــد را می بینیــم: عمــل حیــدر. بزرگ تریــن و زیباتریــن کتیبــه محــراب، قــاب مســتطیل شــکل 
اســت. متــن آن حدیثــی نبــوی اســت بدیــن مضمــون کــه کســی کــه مســجدی بــرای خــدا بســازد، اگرچــه بــه انــدازه النــه گنجشــکی باشــد، خداونــد 
خانــه ای در بهشــت برایــش مهیــا می کنــد. در پــی اش  حدیثــی منقــول  از علــی بــن ابــی طالــب )ع( آمــده کــه هــر کــس بــه مســجدی آی و رو کنــد، 

یکــی از ایــن هشــت برکــت بــه او رســد.« 

در فصــل آخــر كتــاب نیــز نویســنده بــه خوشنویســی مــدرن در مناطــق اســامی به ویــژه ایــران پرداختــه اســت. از دیــدگاه او هنرمنــدان عــاوه بــر 
ــازه ای را بــرای فراتــر بــردن مرزهــای زیباشناســانه خوشنویســی اســامی می پیماینــد و راه هایــی بــرای گســتردن  پالــودن اقــام ســنتی مســیرهای ت

محمل هــا  و مصالــح خطاطــی و آمیختــن آن بــا تركیب هــای هنــری می جوینــد.  

نویســنده در ادامــه  بــه تحلیــل آثــار احمــد مصطفــی زاده از هنرمنــدان معاصــر مصــر می پــردازد و آثــار مربــوط بــه ۱980 وی را نمونــه عینــی از تمایــل 
بــه كشــاندن خوشنویســی بــه ســمت  حجم هــای ســه بعــدی می دانــد. او در ادامــه بــه پرویــز تناولــی، مجســمه ســاز و محقــق و مجموعــه دار ایرانــی، 

اشــاره می كنــد و تناولــی  را یكــی از پیشــگامان ایــن گرایــش  معرفــی 
می كنــد و بــه تفصیــل بــه تحلیــل آثــار وی می پــردازد. 

ــا تــورق و خوانــدن نگاشــته های نویســنده در ایــن كتــاب، بــا  خواننــده ب
جهــان گســترده ای از فنــون و ســبك های هنــر خوشنویســی اســامی 
آشــنا می شــود و در عیــن حــال تمایــز هنــر نجیــب خوشنویســی ایــران 

را هــم درك می كنــد!

ــن پژوهــش را در  ــه خویــش اذعــان داشــته: ای ــه ك ــر همان گون  شــیا بل
جایــگاه »یــك بیگانــه« نوشــته؛ امــا توانســته بــه تصویــری واضــح و  همــه 
جانبــه از خوشنویســی در متــن تمــدن اســامی دســت یابــد. كتــاب بنــا 
ــه ویژگی هــای فنــی هنــر خوشنویســی و ســبك های  ــر ماهیــت خــود ب ب

آن در دوره هــای مختلــف بــه راســتی نیــك نگاشــته شــده اســت. 

 ایــن كتــاب مرجــع وزینــی در بــاب خوشنویســی اســامی محســوب 
می شــود؛ ولیكــن  بنــا بــر قابلیــت  هنــر خوشنویســی ایــران، الزم اســت 
پایه هــای فكــری و حكمــی آن و  بررســی تقــدس، زیبایــی و عناصــر 

هم بســته آن در هنــر خوشنویســی ایرانــی نیــز شناســانده شــود. 

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی

گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
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»متــن«  انتشــارات  همــت  بــه  تبریــز  قدیمــی  خانه هــای  کتــاب 
فرهنگســتان هنــر و بــه قلــم محمدعلــی کی نــژاد و محمدرضــا شــیرازی 

بــه چــاپ دوم رســید.

خانه هــای قدیمــی تبریــز کتابــی اســت کــه بــا هــدف پژوهــش و تحلیــل 
کالبــدی چنــد نمونــه از خانه هــای شــهر تبریــز، کــه بیانگــر روح هنــر 
معمــاری ایــران هســتند، تدویــن شــده اســت کــه شــامل شــناخت، 
برداشــت، تهیــه نقشــه و در نهایــت تحلیــل آن هاســت. در ایــن کتــاب 
ابتدا فهرســتی از خانه ها تهیه شــده اســت، ســپس نقشــه و تصاویری 
از آنــان ارائــه گردیــده و در مرحلــه ســوم خانه هــا از دیــدگاه ســاختاری و 
کالبــدی فضــای هــر خانــه تحیــل شــده اســت. ســپس فضاهــای اصلــی 
هــر خانــه مــورد بررســی قرارگرفتــه و در ادامــه، بــه بررســی تطبیقــی 

خانه هــا پرداختــه شــده اســت.

ــز در ســه فصــل گــردآوری شــده اســت.  کتــاب خانه هــای قدیمــی تبری
کلیاتــی دربــارۀ ساخت وســاز بناهــای شــهر تبریــز، فصــل اول ایــن کتــاب 
را تشــکیل می دهــد. در فصــل دوم بــه بررســی خانه هــا در دوره هــای 
مختلــف )زنــد، قاجــار، پهلــوی( پرداختــه شــده و در فصــل ســوم هــر 

خانــه، بــه طــور مجــزا مــورد تحقیــق و بررســی قــرار گرفتــه اســت. در فصــل 
ســوم خاصــه ای بــه زبــان انگلیســی دربــاره هــر کــدام از خانه هــا نیــز تهیــه شــده  اســت. شــایان یــادآوری اســت کــه ایــن کتــاب بــه دو زبــان فارســی 

و انگلیســی اســت.

ایــن کتــاب در شــمارگان ۱000 نســخه، ۱56 صفحــه و بهــای57 هــزار تومــان، توســط مؤسســه متــن بــاز نشــر شده  اســت. عاقه  منــدان می تواننــد ایــن 
کتــاب را از کتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان ولی عصر)عــج(، پایین  تــر از چهــارراه طالقانــی، شــماره ۱550 تهیــه کننــد.

»خانه های قدمیی تربیز «به چاپ دوم رسید
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كتــاب سه شــترانِ روانــه بــه اســمیرنا تاریخچــه كمپانــی قالــی شــرق، 
نوشــته آنتونــی ویــن و بــا ترجمــه یــدهللا آقاعباســی و زهــرا آقاعباســی، 
بــه همــت انتشــارات »متــن« فرهنگســتان هنــر منتشــر و در دســترس 

عاقه منــدان قــرار گرفــت.  

سه شــترانِ روانــه بــه اســمیرنا، دربــاره مردمانــی اســت كــه فــرش را تولیــد 
می كردنــد و نیــز زمانــه ای کــه ایــن مــردم در آن زندگــی می کردنــد. در ایــن 
کتــاب تاریخچــه کمپانــی قالــی شــرق، کــه طــی ســال های ۱907 تــا ۱986 
در کشــورهای ترکیــه، ایــران، هنــد، افغانســتان و نپــال مشــغول فعالیــت 

بــود، بررســی شــده اســت.

محصــول  بارزتریــن  »فــرش،  اســت:  آمــده  كتــاب  پیش گفتــار  در 
خاورمیانــه اســت. تاریــخ كمپانــی قالــی شــرق )او. ســی. ام.( دیــدگاه 
ارزنــده نوینــی از تجــارت فــرش، تاریــخ ایــن ناحیــه و ارتبــاط تاریخــی آن 
بــا انگلیــس در قــرن بیســتم عرضــه مــی دارد. ماجــرای ایــن شــركت در 

اســمیرنا )ازمیــر كنونــی( و از ســال ۱907 آغــاز می شــود.«

كتــاب سه شــترانِ روانــه بــه اســمیرنا در ۲۲ بخــش و بــا شــمارگان ۱000 
نســخه، در ۴63 صفحــه و بهــای 38 هــزار تومــان در كتاب فروشــی 
از  پایین تــر  ولی عصر)عــج(،  خیابــان  نشــانی  بــه  هنــر  فرهنگســتان 

چهــارراه طالقانــی، شــماره ۱550 عرضــه می شــود. 

تارخیچۀ كمپاین قایل رشق در كتاب 
»سه شرتاِن روانه به اسمرینا« 
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الهامالیقی

هنــر صداپیشــگی در ایــران ســابقه ای طوالنــی دارد و در ایــن عرصــه، نقــش فعــاالن و 
صداپیشــگان پیشــگام، در محبــوب شــدن ســینمای جهــان در ایــران بســیار چشــمگیر 

اســت.

بانو ژاله علو یکی از پیشگامان و چهره های ماندگار این هنر در ایران است.

وی در ســال های ابتدایــی قــرن حاضــر در ســنگلج تهــران در خانــواده ای هنرمنــد و 
هنــر دوســت بــه دنیــا آمــد. او را شــوکت نامیدنــد. پــدرش، علوالســلطنه، ارتشــی بــود 
ــود. رشــد و نمــو در  و مــادرش دختــر منشــی باشــی، هنرمنــد خوشــنویس آن زمــان ب
چنیــن خانــواده ای، باعــث شــد وی از کودکــی بــا خوشنویســی و ادبیــات و بــه طــور کلــی 

هنــر، انــس و الفــت یابــد.

بــرای تحصیــل پــس از دوران دبســتان بــه هنرســتان هنرپیشــگی رفــت و در ســال ۱3۲9 
فارغ التحصیــل شــد. وی همچنیــن در دانشســرای مقدماتــی تهــران درس خوانــده و در 
ســال ۱3۲6 فارغ التحصیــل شــده. نصــرهللا محتشــم، کارگــردان و بازیگــر فقیــد ســینما، 

همســر وی بود که در ســال ۱359 در گذشــت.

خــودش از دبیــر ادبیــات مدرســه اش، دکتــر حائــری طوســی، بــه عنــوان کشــف کننــدۀ 
ــا گویندگــی و اعــام  ــو رفتــه و ب ــه رادی ــاد می کنــد کــه باعــث شــد ب گیرایــی صدایــش ی
برنامه هــا، در ایــن رســانه مشــغول بــه کار شــود. در همــان زمــان بــود کــه نــام هنــری 
ژالــه را بــرای خــود برگزیــد. او ســپس بــه عنــوان بازیگــر در طوفــان زندگــی بــه کارگردانــی 
علــی دریابیگــی بــازی کــرد و جدی تریــن فعالیــت دوبلــه خــود را بــا مــادر اثــر اســماعیل 
كوشــان آغــاز کــرد. ژالــه علــو از پایه گــذاران برنامــه داســتان شــب بــود و آثــار بســیاری 
از ایــن رســانه بــا نــام و صــدای گیــرای او منتشــر شــده اســت. او هم زمــان بــا ســینما در 
تئاتــر نیــز فعــال بــود و نخســتین اجــرای خــود را در ســال ۱3۲8، در یکــی از نمایش هــای 

هنریــک اســتپانیان تجربــه کــرد.

علــو در بیــش از صــد فیلــم، ســریال و تئاتــر بــه اجــرای نقــش پرداختــه کــه از جملــه آنهــا 
می تــوان بــه آثــاری چــون روزی روزگاری، بــاغ گیــاس، مختارنامــه، جنــگ نفتکش هــا، 

مهمــان مامــان، ملــک ســلیمان، مســافر ری، داش آکل اشــاره کــرد.

از  نــام می برنــد. دوبلــه بســیاری  ایــران  بــه عنــوان آغازگــر دوبلــه کارتــون در  از وی 
کارتون هــای والــت دیســنی، ماننــد پینوکیــو، ســفید برفــی، زیبــای خفتــه، ســیندرال، صد 
و یــک ســگ خالــدار و مجموعه هایــی چــون رامــکال ، ســرندیپیتی، تــام بنــد انگشــتی، 

پــت پســت چــی و... بــه کارگردانــی و مدیریــت دوبــاژی وی انجــام شــده اســت.

ژالــه علــو گوینــده نقــش  اول به جــای ســوفیا لــورن )هــوس زیــر درخت هــای نــارون، خانــه 
قایقــی(، ســوزان هیــوارد )فاتــح، رعــد در آفتــاب(، موریــن اوهــارا )دام والدیــن، نســل 
کمیــاب(، جینــا لولوبریجیــدا )رویــای شــیرین(، ایــوون دوکارلــو )شــیطان دریــا(، دوریــس 

دی )لــج و لجبــازی(، جیــن هاگــن )جنــگل آســفالت( و... بــوده اســت.

تندیــس افتخــار بــرای یــک عمــر فعالیــت ســینمایی از خانــه ســینمای ایــران )۱38۲(؛ 
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ژاله علو

تقدیرنامــه بــرای یــک عمــر فعالیــت هنــری و تأثیــر فرهنگــی 
از انجمــن بازیگــران ســینمای ایــران؛ لــوح تقدیــر بــه عنــوان 
کارگــردان برتــر از ششــمین جشــنواره بین المللــی برنامه هــای 
بــرای  کارگردانــی  بهتریــن  جایــزه  و  تقدیــر  لــوح  رادیویــی؛ 
جشــنواره  در  ســاده  اتفــاق  یــک  رادیویــی  نمایشــنامه 
جوایــز  جملــه  از   )۱385( رادیویــی  برنامه هــای  بین المللــی 

هنــری وی طــی ســال ها فعالیــت اســت.

در ســال ۱389 بــه پــاس یــک عمــر فعالیــت موثــر و درخشــان 
چهره هــای  همایــش  دورۀ  هشــتمین  در  هنــر،  زمینــه  در 
مانــدگار، تندیــس چهــره مانــدگار ایــران بــه وی اهــدا شــد.

بانــو علــو در ســال ۱368 از ســازمان صــدا و ســیما بازنشســته 
هنــری چــون  در عرصه هــای مختلــف  امــا همچنــان  شــد؛ 

ــاژ فعــال اســت.  بازیگــری و دوب
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موفقیتفرهنگستاندرجشنوارهروابطعمومی
اداره کل روابــط عمومــی فرهنگســتان هنــر در ســیزدهمین جشــنواره 
»ملــی انتشــارات روابــط عمومــی«، کــه ۲7 تیــر ۱397 برگــزار شــد، موفــق 
بــه کســب رتبــه نخســت در دو بخــش »ویــژه نامــه« و »صفحــه آرایــی« 

و رتبــه دوم در دو بخــش »مقالــه« و »مصاحبــه« شــد.

ســیزدهمین جشــنواره »ملی انتشــارات روابط عمومی« با هدف اعتای 
تولیــدات انتشــاراتی روابــط عمومــی ســازمان ها و کمــک بــه تقویــت 
ــا حضــور محمــد  تولیــد محتــوا در حــوزه نشــر مکتــوب و الکترونیــک ب
ســلطانی فر، معــاون امــور مطبوعاتــی و اطاع رســانی وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی، علــی دارابــی، معــاون امــور اســتان های صداوســیما، زهــرا 
ــط عمومــی و رســانه مجلــس  ــه، رییــس فراکســیون رواب ســعیدی مبارک
شــورای اســامی، هــادی کمرئــی، رئیــس انجمــن متخصصــان روابــط 
عمومــی، مهــدی باقریــان، دبیــر کل جشــنواره و جمعــی از پیش کســوتان 

عرصــه روابــط عمومــی در دو بخــش رقابتــی و آموزشــی برگــزار شــد.

در بخــش رقابتــی ایــن جشــنواره کــه در دو ســطح ملــی و اســتانی برگــزار 
شــد، بیــش از ۲500 اثــر در33 شــاخه مــورد ارزیابــی و داوری اســاتید 
تخصصــی قــرار گرفــت، کــه اداره کل روابــط عمومــی فرهنگســتان هنــر 
در دو بخــش »ویــژه نامــه« و »صفحــه آرایــی« رتبــه اول و در دو بخــش 

»مقالــه« و »مصاحبــه« رتبــه دوم را در ســطح ملــی کســب کــرد.

کارگاه»عکاسیمعماریواصاحپرسپکتیو«

کارگاه »عکاســی معماری و اصاح پرســپکتیو« در ســینما تک موسســه 

صبــا برگزار شــد.

 هم زمــان بــا برپایــی نمایشــگاه عکس»مجموعــه گنجعلی خــان«، کارگاه 

»عکاســی معمــاری و اصــاح پرســپکتیو« بــا هــدف آمــوزش عکاســی 

معمــاری بــا توجــه بــه اقلیــم و طبیعــت خــاص )کویــری، جنگلــی، ســاحلی 

ــوع ارایــه عکس هــای آن و...  ــران و ن و کوهســتانی( و معمــاری ســنتی ای

در موسســه صبــا برگــزار شــد. در ایــن کارگاه، داریــوش محمدخانــی 

ــری  ــۀ نمونه هــای تصوی ــا ارائ ــه آمــوزش تكنیك هــای خــاص عكاســی ب ب

پرداخــت.  

ایــن کارگاه روز شــنبه، 12 خــرداد، از ســاعت 16 تــا 18، در محــل ســینما 

تــک موسســه صبــا برگــزار شــد. 

»نقشنگار«درنگارخانهفرشچیان

گــروه هنــری نقــش هنــر تازه تریــن نمایشــگاه خــود را در صبــا بــه نمایــش 

گذاردند.

آییــن گشــایش نمایشــگاه گروهــی هنرهــای تجســمی نقــش هنــر بــا 

عنــوان »نقــش نــگار«، روز یکشــنبه، ۲0 خردادمــاه، برگــزار شــد.

در ایــن نمایشــگاه آثــار متنوعــی در حــوزۀ عکاســی، دیجیتــال آرت، 

نقاشــی و آثــار حجمــی در معــرض دیــد عاقه منــدان قــرار گرفــت. 

این نمایشگاه تا ۲8 خردادماه برپا بود.

نمایشگاهعکسوپوسترجشنواره»نهال«درصبا

بخــش عکــس و پوســتر جشــنواره فیلــم کوتــاه دانشــجویی »نهــال« در 

صبــا بــه نمایــش در آمــد. 

ایــن نمایشــگاه کــه عصــر شــنبه، دوم تیــر، در نگارخانــه »اســتاد لــرزاده« 

گشــایش یافــت، تصاویــر برگزیــده از فیلم هــای ایــن جشــنواره را بــه 

ــه داد. ــده ارائ همــراه پوســترهای برگزی

ــود، کــه هیئــت داوران  ایــن مجموعــه شــامل 36 عکــس و ۱6 پوســتر  ب

ایــن جشــنواره از میــان بیــش از ۱00 عکــس و حــدود ۴0 پوســتر ارســال 

شــده بــه ایــن جشــنواره، انتخــاب کردنــد.

گفتنــی اســت بخــش فیلــم ایــن جشــنواره از ۲9 خــرداد تــا ۴ تیــر در 

خانــه ســینما و دانشــگاه هنــر بــا نمایــش فیلم هــای برگزیــده برگــزار شــد. 

نمایشــگاه عکــس و پوســترهای منتخــب جشــنواره فیلــم کوتــاه نهــال، به 

مــدت یــک هفتــه تــا 9 تیــر میزبــان بازدیدکننــدگان بــود.

خاقیتعكاسانایرانیدرنمایشگاه»سوریوگین«

هنــری  گــروه  همــت  بــه  »ســوریوگین«  عکاســی  گروهــی  نمایشــگاه 

شــد. برپــا  فرشــچیان«  »اســتاد  نگارخانــه  در  »هشــت« 

آثــار بــه نمایــش در آمــده در ایــن نمایشــگاه شــامل 5۴ اثــر از 3۱ هنرمنــد 

ــه »اســتاد فرشــچیان«  ــه روز چهارشــنبه، 30خــرداد، در نگارخان ــود ك ب

آنتــوان ســوریوگین،  بــه  دیــن  ادای  بــا  کــه  گــروه  ایــن  رونمایــی شــد. 

نخســتین عــکاس حرفــه ای در ایــران دوران قاجــار، نــام ایــن نمایشــگاه را 
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انتخــاب کــرده بودنــد، متشــکل از یــک عــکاس ایتالیایــی، ده هــا هنرمنــد 

ایرانــی و هنرمنــدان ایرانــی مقیــم کشــورهای هنــد، امریــکا، کانــادا، ایتالیا 

و... بودنــد. 

آثــار بــه نمایــش درآمــده تنوعــی چشــمگیر از مضامیــن و گرایش هــا 

بوم نــگاری،  مســتندنگاری،  تــا  پرتــره  و  امپرســیون  فایــن آرت،  از 

ــف را  ــران در نواحــی مختل ــم ای ــی و ســرانجام ســنت و اقلی طبیعت گرای

شــامل می شــد كــه ایــن تنــوع اقلیمــی و جغرافیایــی هنرمنــدان شــرکت 

ــری در معــرض  ــار بی نظی ــا آث ــن نمایشــگاه، موجــب شــد ت ــده در ای کنن

دیــد عاقه منــدان قــرار گیــرد.

ــا ارائــه دورنمایــی از خاقیــت و خیــال عکاســان جــوان  »ســوریوگین« ب

ایرانــی از سراســر جهــان، تــا 6 تیرمــاه میزبــان عمــوم بازدیدکننــدگان بــود. 


گالریفرشچیانمیزبان»درکوچهباغخیال«

گالــری »فرشــچیان« موسســه فرهنگــی هنــری صبــا؛ میزبــان نمایشــگاه 

»در کوچــه بــاغ خیــال« شــد.

در ایــن نمایشــگاه کــه یکشــنبه، ۱0 تیــر ۱397، در نگارخانــه اســتاد 

بــه  ایرانــی  از 57 هنرمنــد  اثــر  یافــت، 70  فرشــچیان صبــا گشــایش 

شــد. گذاشــته  نمایــش 

نمایشــگاه »در کوچــه بــاغ خیــال« در ســه شــاخه نقاشــی، عکــس و 

تصویرســازی، نمایــی تــازه از خاقیــت، ایده گرایــی و نــوآوری نســل جــوان 

هنرمنــدان ایرانــی در گرایش هــای مختلــف هنــری را بــه تماشــا گذاشــت. 

هنرمنــدان حاضــر در ایــن نمایشــگاه از قالب هایــی چــون رنــگ روغــن، 

فلــزی،  قلــم  گــواش،  آبرنــگ، آب مرکــب،  پاســتل،  اکولیــن،  اکرلیــک، 

ترکیــب مــواد و ... اســتفاده کــرده بودنــد.

نمایشــگاه »در کوچــه بــاغ خیــال« ۱0 تــا ۱7 تیرمــاه، در نگارخانــه اســتاد 

فرشــچیان موسســه فرهنگــی هنــری صبــا برپــا بــود.

نمایشگاهگروهیآفرینشدرموزهفلسطین

نمایشــگاه گروهــی »آفرینــش« در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین 

برگــزار شــد.

نمایشــگاه گروهــی »آفرینــش«، عصــر پنجشــنبه، ۱0 خــرداد، در محــل 

مــوزه فلســطین بــا حضــور هنرمنــدان و مــردم عاقه منــد گشــایش یافــت. 

ایــن نمایشــگاه شــامل 36 اثــر از ۲۴ هنرمنــد جــوان بــود.

در ایــن نمایشــگاه بیــش از هــر چیــز، تنــوع تکنیک هــای اجــرا در کنــار 

ــه،  ــازه و خاق ــاق ت ــک انطب ــاش در ترســیم ی ــرم و ت ــی ذهنیــت و ف تاق

بــه چشــم می خــورد. همچنیــن گرایش هــای مفهومــی و انتزاعــی، ســهم 

باالیــی از آثــار را بــه خــود اختصــاص داده  بــود. در عکس هــای ارائــه 

شــده، نــگاه هنرمنــدان عمدتــا معطــوف بــه اقلیم هــا و اقــوام ایرانــی بــود.

این نمایشگاه تا ۲۲ خردادماه ادامه داشت. 

عكسهایدیدنیامامخمینی)ره(درفرودگاهمهرآباد
مــوزه فلســطین بــا همــکاری مدیریــت فرهنگی ــ هنــری شــهرداری منطقــه 
9، نمایشــگاه »آشــنایی بــا ســبک زندگــی امــام خمینــی )ره(« را طــی 

ــاد برگــزار کــرد. روزهــای ۱3و۱۴ خردادمــاه در فــرودگاه مهرآب

ایــن نمایشــگاه هم زمــان بــا بیســت و نهمیــن ســالگرد رحلــت حضــرت 
بــا فلســفه و ماهیــت  بــا هــدف آشــنایی بیشــتر شــهروندان  امــام و 
انقــاب اســامی و همچنیــن ابعــاد شــخصیتی و زندگــی حضــرت امــام 

خمینــی)ره(، در فــرودگاه مهرآبــاد برگــزار شــد.

در ایــن نمایشــگاه آثــار در قالــب عکــس و پوســتر ارائــه شــده بــود. 
هــر یــک از ایــن آثــار یکــی از ویژگی هــای فــردی، اجتماعــی و سیاســی 
امــام )ره( را در معــرض دیــد مخاطبــان قــرار مــی داد. الزم بــه ذکــر اســت 
در ایــن نمایشــگاه، کــه بــا اســتقبال مخاطبــان همــراه بــود، ۱5 اثــر عکــس 

از آرشــیو مــوزه فلســطین عرضــه شــد.

نمایشگاه»هنرسوم«درموزهفلسطین
تجربه هــای  از  میزبانــی  ادامــه  در  فلســطین  معاصــر  هنرهــای  مــوزه 

نوآورانــه نســل جــوان، میعــادگاه هنــر ســوم شــد.

ــاه، در  ــن نمایشــگاه گروهــی تجســمی كــه عصــر چهارشــنبه، 6 تیرم ای
محــل مــوزه فلســطین گشــایش یافــت، مجموعــه ای شــامل حــدود 30 

ــه نمایــش گذاشــت.  ــر از 37 هنرمنــد را ب اث

مفهومــی  و  آبســتره  انتزاعــی،  از  گرایش هــا  انــواع  در  ســوم«  »هنــر 
انــواع  ایــران و در  تــا فیگوراتیــو مضامیــن انســانی، فرهنــگ و اقلیــم 
و  نقاشــی، تصویــر ســازی، حجــم، عكاســی  از  قالب هــا  و  تكنیك هــا 

ارائــه شــد.  آرت  دیجتــال 
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رنــگ و روغــن، تركیــب مــواد، قطاعــی، آبرنــگ، ســیاه قلــم، اكرلیــك از 
قالب هایــی بــود كــه هنرمنــدان ایــن نمایشــگاه بــرای ارایــه آثــار خــود 

برگزیــده بودنــد. 

مــوزه فلســطین تــا ۱3 تیرمــاه، پذیــرای عمــوم عاقه منــدان بــرای بازدیــد 
از ایــن نمایشــگاه و مشــاهده تجربه هــای نوآورانــه نســل جــوان نقاشــان 

ایرانــی بــود. 

»هفتهدوستیایرانوکرهشمالی«برگزارشد
کــره  ایــران و  بــه »هفتــه دوســتی  مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین، 

گفــت. خوشــامد  شــمالی« 

ــا گشــایش نمایشــگاهی  ایــن مــوزه عصــر روز دوشــنبه، ۱۱ تیــر ۱397، ب
از دســتاوردهای هنــر، فرهنــگ، توســعه و صنعــت کشــور کــره شــمالی 
در قالــب نقاشــی، فیلــم، عکــس و کتــاب، میزبــان هفتــه دوســتی دو 

کشــور شــد.

ایــن نمایشــگاه بــه همــت وزارت خارجــه جمهــوری اســامی، ســازمان 
فرهنــگ و ارتباطــات اســامی، ســفارتخانه ها و رایزنی هــای فرهنگــی دو 
کشــور، فرهنگســتان هنــر و مــوزه فلســطین در آغــاز »چهــل و پنجمیــن 
ســال روابــط ایــران و کــره شــمالی« و در امتــداد تفاهم نامــه همکاری هــای 

فرهنگــی دو کشــور برپــا شــد.

در ایــن نمایشــگاه، 3۴ اثــر از میــراث نقاشــی ســنتی کــره بــا مضمــون 
قالب هــای  در  دکوراتیــو  و  تزیینــی  هنرهــای  منظره پــردازی،  طبیعــت، 
رنــگ روغــن روی بــوم و ســوزن دوزی روی ابریشــم، کــه از ســنت های 

هنــری کهــن ایــن ســرزمین بــوده، بــه نمایــش درآمــد.

جنــگ  از  پــس  کــره  تاریخــی  ســیر  از  دیگــر عکس هایــی  بخــش  در 
دوم جهانــی، اســتقرار جمهــوری دمکراتیــک خلــق، زندگــی اجتماعــی، 
محبوبیــت رهبــران ایــن کشــور از کیــم ایــل ســونگ تــا کیــم جونــگ اون، 
روابــط ایــران و کــره در ســال های پــس از انقــاب و نماهایــی از صنعــت، 

ــم. ــن کشــور را شــاهد بودی توســعه و پیشــرفت در ای

نمایــش فیلــم و کتــاب بــا موضــوع فرهنــگ، هنــر و زندگــی در کــره شــمالی 
نیــز از دیگــر بخش هــای ایــن نمایشــگاه بــه شــمار می رفــت.

»ســام چیــون«، ســفیر جمهــوری دمکراتیــک خلــق کــره در ایــران، »کیــم 
چونــگ«، رایــزن فرهنگــی ایــن کشــور در ایــران، و چنــدی از عالــی رتبــگان 
نظامــی ایــن کشــور و »بابــک نــژاد«، رئیــس اداره نمایشــگاه های ســازمان 
فرهنــگ و ارتباطــات اســامی، در آییــن گشــایش ایــن نمایشــگاه حضــور 

داشتند.

نمایشــگاه هفتــه دوســتی کــره شــمالی تــا ۲3 تیرمــاه در مــوزه هنرهــای 
ــود. ــان عمــوم عاقه منــدان ب معاصــر فلســطین میزب

تازهترینآثارگروه»ویولت«بهنمایشگذاشتهشد
»همنشــینی نقش هــا« عنــوان تازه تریــن نمایشــگاه گــروه هنــری ویولــت 
از نقاشــی های هنرمنــدان جــوان اســت کــه پنجشــنبه، ۲۱ تیــر، در مــوزه 

هنرهــای معاصــر فلســطین گشــایش یافــت.

ایــن مجموعــه ۴5 اثــر از 35 هنرمنــد را در طیــف وســیعی از گرایش هــای 
هنری از گل و مرغ و نگارگری و نقاشــی ایرانی تا طبیعت، چهره نگاری، 
رئــال، هایپررئــال، مــدرن، انتزاعــی و مفهومــی بــه نمایــش گذاشــت. آثــار 

ارائــه شــده در ایــن نمایشــگاه در قالب هــا و تکنیک هــای متنوعــی از 
رنــگ روغــن، گــواش، آبرنــگ، میکــس مدیــا، اکرلیــک، کاژ، آب مرکــب 

ارائــه شــد.

هنرمنــدان حاضــر در »همنشــینی نقش هــا«؛ عمدتــا دانش آموختــه 
نقاشــی و گرافیــک بــوده و عــده ای از آنــان شــاگردان برجســتۀ محمدباقــر 
آقامیــری و رحیــم نــوه ســی هســتند و خــود، چندیــن ســال اســت بــه 

صــورت حرفــه ای بــه تدریــس نقاشــی و نگارگــری اشــتغال دارنــد. 

ایــن نمایشــگاه بــا گشــودن منظــری بــه خاقیــت نســل جــوان هنرمنــد 
از کهن تریــن شــیوه های  و  مــدرن  تــا  امتــداد ســنت  از  در گســتره ای 
نقاشــی ایرانــی تــا مدرن تریــن شــکل بیــان انتزاعــی در نقاشــی معاصــر، 
تــا ۲9 تیرمــاه در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین میزبــان عاقه منــدان 

ــود. ــن نســل ب ــو در نقاشــی ای ــی و ایده هــا و افق هــای ن نوگرای

جلوههایبصریایراندیدهشد
بــا نمایــش آثــار هنرمنــدان عــکاس از سراســر ایــران در کنــار دو عــکاس 
از انگلســتان، روایــت  تصویــری »دیــده شــو« در مــوزه هنرهــای معاصــر 

فلســطین برپــا شــد.

ــر از  ــده شــو« مجموعــه ای شــامل ۴0 اث نمایشــگاه گروهــی عکــس »دی
۲3 هنرمنــد را بــه نمایــش گذاشــت. جلوه هــای ســنت، آییــن و زندگــی 
در گوشــه گوشــه ایــران و در اقــوام و اقلیم هــای ایــن ســرزمین، طبیعــت 
ایــران و مناظــر چشــم نواز آن، زندگــی در روســتا و در میــان عشــایر، 
ســنت های قومــی و بومــی، پرتره هــای روســتایی، آیین هــا و مناســک 
جمعــی و زیبایی هــای شــهرهای تاریخــی ایــران و... از جملــه مضامینــی 
بــود کــه نــگاه عکاســان حاضــر در ایــن گــروه را بــه خــود جلــب کــرده بــود. 
ــن  ــدان از آیی ــری، روایت هــای هنرمن ــن مجموعــه تصوی بخــش دیگــر ای
عاشــورا در شــهرهای مختلــف ایــران و تجلــی نســبت حضــوری، شــهودی 
ــا ایــن آییــن و  و عاطفــه جمعــی و ســنت های قومــی و فرهنگــی مــردم ب

زیبایــی شناســی تصویــری آن بــود.

»دیــده شــو« تــا ۲9 تیــر میزبــان عاقه منــدان نگاه هــا و روایت هــای تــازه 
در عکاســی امــروز ایــران در تمامــی گرایش هــای خــود از مســتندنگاری 

اجتماعــی تــا عکاســی فــرم گــرا بــود.
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