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بودن و حساسیت طرح و جایگاه را فرهنگستان هنر مطرح کرد، به دلیل نوع مصورسازی پنجاه غزل از موالنا وهنگامی که موض

شگفتی واکنشی در پی جز نداشت، دور در پیوند با این غزلیات وجود ه تصویری از گذشته استثنایی غزلیات شمس و اینکه هیچ نمون

 .نیامد

 نویسی شده است، اما برخالف های گذشته خوشاشعار موالنا در دوره دهدعار در دسترس است که نشان میهایی از این اشنمونه

... غزلیات موالنا مصور نشده است. سعدی و بوستانحافظ،  دیوانعطار،  الطیرمنطق، نظامی خمسهفردوسی،  شاهنامهآثاری همچون 

شود؟ دیگر اینکه به  اجراییبر اساس کدام تصور تاریخی باید ن موضوع ابتدا دو جانب را پیش رو گشاد؛ نخست اینکه این طرح ای

باز خواهد بود تا  (،ندهای متکثری دار و ذهنیت رویکردهاو دست هنرمندان معاصر )که  تصویری، ذهنه هر گونه سابق علت نداشتنِ

در پیش رو بود، ولی پس از  نشده و سترگ . به هر حال کاری تجربهزنندبدست به آفرینش آثار  با دریافتشان از غزلیات شمس،

و از آنها آمد به زبان و بیان در قالب تصویر داشتند، فراهم  ی هنرمندان معاصر که رویکردی نوهای الزم فهرستی از اساممشورت

آفرینش  ضمند. و تقریباً پس از یک سال، مجموعه آثار فراهم شن را در پی داشت استقبال هنرمندا د کهش دعوتبرای همکاری 

از  پیشحتی کننده  ان شرکتدهنرمنکه  مشخص شد وآثار، جلساتی نیز برای آشنایی بیشتر هنرمندان با موالنا و اشعارش، تشکیل 

 اند.دها و امواج بیکرانش سیر و تعمق کره یات شمس را مطالعه و در الیهآغاز این طرح، غزل

ی روایی، که طرز بیان هنرمندان منتخب یکدست نیست؛ بعض بودتوانست موجب نگرانی باشد این نکته می در این مسیر آنچه

کننده باشد، با توجه به  تا حدودی نگرانتوانست این تذکر در ابتدای کار می اند. با اینکهسی و بعضی دیگر انتزاعیتعدادی هند

و توانست مانع کار باشد. غزلیات شمس از پویایی فرم و محتوا، این امر نمی قالب، مضمون، در دیوان شمستحرک و تکثر اشعار 

 استثنایی برخوردار است که تنوع آثار مجموعه بیانگر آن است. یتنوع

دان یک هنرمنمواردی در مجموعه وجود دارد که دو نفر از  قرار گرفت وکامالً به اختیار هنرمندان که  انتخاب اشعار بود ،مورد دیگر

تجسم و به های این مجموعه است که یک غزل، با دو ذهنیت متفاوت اند. این خود یکی از ویژگیدهغزل را انتخاب و تصویر کر

 تصویر درآمده است.

را اثر از هنرمندان معاصر  50منتشر کرده است،  1386در پاییز سال انتشارات فرهنگستان هنر  که آن را فرهنگستان شمس کتاب

گزیده غزلیات اساس  الخط اشعار بررسمعهده استاد صداقت جباری بوده است. گفتنی است  نویسی اشعار آن بر خوش وربردارد د

 . است بوده کدکنی جناب آقای دکتر شفیعی ،تاد ارجمنداس شمس
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