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تصویر و متن
گذشــته های بســیار دور، نشــانگر رابطــه عمیــق آنهــا بــا طبیعــت اســت. قدیمی تریــن نشــانه های  یســته مردمــان فــات ایــران از  تجربــه ز
ــوان  ــر می ت ــافات اخی کتش ــا ا ــت. ب ــتان اس ــت لرس کوهدش ــه  ــی منطق ــنگی و در نزدیک ــه دوره نوس ــوط ب ــران، مرب ــده در ای ــری باقی مان تصوی
کــرد. دیوارنگاره هــا  کثــر نقــاط فــات ایــران مشــاهده  کوهــی، ســگ، و انســان شــکارچی را از دوره هــای مختلــف در ا گــوزن، بــز  نقاشــی های 
کن فــات را بــا طبیعــت نشــان می دهنــد. در واقــع بخشــی از روایت هــای زندگــی از  و نقاشــی های صخــره ای بخشــی از رابطــه مردمــان ســا

ــرای مــا بازگــو می شــود.  طریــق ایــن نقاشــی ها ب

کــه اغلــب  مفرغ هــای لرســتان در هــزاره اول پیــش از میــاد هــم از ایــن دســت اشــیای دست ســاخته اند و چنانچــه بــه اشــکال آنهــا 
کــه آنهــا نیــز بــا خــود روایت هایــی از آرزوهــا و اندیشــه های جوامــع خــود را دارنــد.  کنیــم، درمی یابیــم  بازنمایــی صــورت حیوانات انــد توجــه 
هیــچ شــیئی بــدون صــورت روایــی ســاخته نمی شــد و صورت هــای روایــی مســتقیمًا از زندگــی مردمــان بــه شــکل های طبیعت گرایانــه 
کار نبــود، ولــی قصه گویــی شــفاهی و قصه گویــی تصویــری بســیار  و یــا خاصه شــده در اشــکال تجریــدی ســاخته می شــد. نوشــتنی در 
کامــًا درک  ــردی،  کارب ی وســایل  ــا نقاشی شــده رو ــوان از طریــق اشــکال ساخته شــده و ی ــوده اســت. ایــن موضــوع را به راحتــی می ت ــج ب رای
کاشــان، تپه حصــار دامغــان، تپه زاغــه در قزویــن، و بســیاری دیگــر، مؤیــد  کــرد. ســفال های یافت شــده در تپه هــای باســتانی نظیــر ســیلک 

یســتی آن دوره اســت.  روایت هــا و قصه تجربه هــای ز

کشــاورزی اند. بزکوهــی بــا شــاخ های بــزرگ منحنــی نشــانه  نقــوش مــواج، رودهــا را توصیــف می کننــد. خطــوط متقاطــع نشــانه زمین هــای 
یــخ فــات نشــان می دهنــد.  ــر ســفالینه های پیــش از تار کوه هــا را ب ــه دار،  ی ــه مــاه و آب اســت. خطــوط شکســته و زاو ــوط ب قدرت هــای مرب
کتابــی تصویــری بــرای نوشــتن قصه هــای مربــوط بــه رابطــه انســان بــا طبیعــت و قدرت هــای ناشــناخته و ماورایــی بــوده اســت. تمامــی اینهــا 

قبــل از پیدایــی خــط، روایت هــای شــفاهی از طریــق حافظــه و زبــان در کنــار تصاویــر، از نســلی بــه نســل دیگــر انتقــال می یافــت. بــه دوره های 
کــه می رســیم روایــت و قصه گویــی در بین النهریــن و فــات ایــران همچنــان ادامــه داشــته،  یخــی و پیدایــی خــط )متــن نوشــتاری(  تار
ــه  ــت، بلک ــی و طبیع ــای زمین ــا دنی ــانه گویی ب ــی و افس ــن قصه گوی ــا ای ــت. نه تنه ــوده اس ــاده ب ــری جاافت ــه ام ک ــش  گیلگم ــای  ــر قصه ه نظی
بــا نظام هــای اعتقــادی، در قالــب دولت شــهرها و امپراتوری هــا نیــز همــراه بــود. روایت هــا و نوشــتار به منزلــه شــرح نظام هــای حکومتــی 
ــود.  کمــک آمــده ب ــه  ــرای حکمرانــی، و البتــه شــرح پیروزی هــا و شکســت ها ب و بیانیه هــای اعتقــادی، اظهــار مالکیــت، اظهــار اصالــت ب
کافــی نبــود و نوشــته و متــن از ایــن بــه بعــد حکــم ســند را داشــت. به همــراه آوردن اســامی ایــزدان و  وجــود تصویــر بــرای جاودانگــی و اثبــات 

کــرد.  اشــخاص و مکان هــا، امــکان جدیــدی فراهــم 

کوچــک و بــزرگ و محلــی و  کــه از تعــداد فــراوان خاطــرات و داســتان های جوامــع  فرهنــگ و البتــه ادبیــات شــاخصی دارد؛ بــه ایــن صــورت 
گاهــی زمــان و مــکان و حتــی اســامی آنهــا را  گاهــی آنهــا را در هــم می آمیــزد و  منطقــه ای، بهتریــن را بــرای نمایندگــی خــود انتخــاب می کنــد. 
گویــای تمــدن خــود اســت. بدین جهــت بدیهــی اســت  کــه همانــا جاودانگــی تجربیــات و زبــان  جابه جــا می کنــد تــا بــه مطلــوب خــود برســد 

کــه بــرای شــناخت ارزش هــا و فرهنگ هــای هــر تمدنــی توجــه مــا بــه ســوی ادبیــات و فرهنــگ آن تمــدن جلــب می شــود.

رابطــه متــن بــا تصویــر و توجــه بــه متــن )روایــت و قصــه( در هنرهــای ایرانــی، همیشــه بــه بازآفرینــی و به روزســازی هنرهــای تصویــری ایرانیــان 
منجــر شــده اســت. ایــن رابطــه از دوران صفــوی بــه ایــن ســو دچــار تحــول شــد و تحــت تأثیــر زمانــه، رفته رفتــه هنرهــای تصویــری راه اســتقال 
کــه امــروزه و از ابتــدای قــرن حاضــر، در میــان فرهنــگ هنرهــای تجســمی ایرانــی دچــار تغییــر  از متــن را پیمودنــد. بــه نظــر می رســد آن چیــزی 
اساســی شــده، قطــع ارتبــاط ایــن هنرهــا بــا متــن به منزلــه روایــت بــوده اســت. حــال و دوبــاره نقــاش بــدون روایــت یــا قصــه، اقــدام بــه نقاشــی 
ی، خــود هنرمنــد  کــه ایــن بــار بــر اســاس تجربیــات شــخصی خــود عمــل می کنــد و راو و یــا تولیــد هنرهــای تصویــری می کنــد؛ بــا ایــن تفــاوت 
کــه بــا فناوری هــای جدیــد اشــباع شــده، نقــل مــکان  گروهــی هنرمنــدان هــم از جهــان منطقــه ای خــود بــه جهانــی بزرگ تــر  اســت. تجربیــات 
کــه در تصویــر، روایــت و قصــه میان ُبــری اســت بــرای ارتبــاط فــرم و محتــوا بــا  کــرده اســت؛ دنیایــی شــلوغ و پرســروصدا. بــه نظــر می آیــد 

مخاطــب خــود.
مسعود ناصری
مدیرکل امور هنری فرهنگستان هنر
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بــه  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  هنــِر  شــورای  جلســه  دومیــن 
یاســت ســید عبــاس صالحــی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی؛  ر
انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر  عاملــی،  ســعیدرضا  حضــور  بــا  و 
پــرورش؛  و  آمــوزش  وزیــر  حاجی میرزایــی،  محســن  فرهنگــی؛ 
علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر؛ محمدمجتبــی 
حســینی، معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی؛ 
بهمــن  اســامی؛  تبلیغــات  ســازمان  رئیــس  قمــی،  محمــد 
نامورمطلــق، سرپرســت دانشــگاه اســتاد فرشــچیان؛ محمدمهــدی 
دادمــان، رئیــس حــوزه هنــری؛ احمــد واعظــی، رئیــس دفتــر تبلیغــات 
ــار و  ــن آث ــس انجم ــاری، رئی ــن بلخ ــم؛ حس ــه ق ــوزه علمی ــامی ح اس
مفاخــر فرهنگــی؛ محســن فراهانــی، از اعضــای تدویــن پیش نویــس 
عالــی  شــورای  عضــو  کی نــژاد،  محمدعلــی  هنــر؛  توســعه  ســند 
اســامی  نــواب، مدیــر مدرســه  فرهنگــی؛ محمدحســین  انقــاب 
هنــر؛ بــا موضــوع بررســی پیش نویــس ســند توســعه هنــر، ماده واحــده 
و  اصــول  همچنیــن  و  پیش کســوت  هنرمنــدان  مؤسســه  تأســیس 

شــد. برگــزار  کشــور  موســیقی  سیاســت های 

ــاره  ــی، درب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش ــی، دبی ــعیدرضا عامل س
کــه بــه بررســی پیش نویــس ســند توســعه هنــر  دســتور اول جلســه 

گزارش دومین جلسه شورای هنِر شورای عالی انقالب فرهنگی

بررسی پیش نویس سند توسعه هنر 

دغدغه هایــی  بیــن  اوقــات  گاهــی  گفــت:  داشــت،  اختصــاص 
کــه مقــام معظــم رهبــری، مدظلــه العالــی، بــرای اســتقرار جامعــه 
ــا اقداماتــی  ــه تمــدن اســامی بیــان می کننــد، ب اســامی و رســیدن ب

کــه در مســیر تحقــق آن انجــام می شــود، تفــاوت دیــده می شــود.

ــن نقــش را دارد،  کانونی تری ــر در فرهنــگ مــردم  ــا بیــان اینکــه هن او ب
گفــت: از لحــاظ زیبایی شــناختی مهم تریــن عنصــر اثرگــذار زندگــی 
یــم؛ بــه همین  کــه مطلــوب ماســت و مــا آن را دوســت دار امــری اســت 

دلیــل هنــر در مســیر زندگــی مــردم حــوزه ای بســیار پررنــگ اســت.

گفــت: معمــاری و مبلمــان شــهری، زبــان و ادبیــات و شــعر،  عاملــی 
موســیقی، تئاتــر و ســینما، نقاشــی، هنرهــای تجســمی و همچنیــن 
مــد و لبــاس و امــور مرتبــط بــا زیبایــی انســان و همچنیــن صنایــع 
ــه  ــد و آمیخت ــکیل می دهن ــند را تش ــگ مردم پس ــوزه فرهن ــتی، ح دس

بــا امــور هنــری و زیبایی شناســی اند.

گفــت بخــش برجســته فرهنــگ در ایــن  کــرد: می تــوان  او تصریــح 
کســب  ــازار و  ــا ب ــد ب عرصه هــا شــکل می گیــرد و ایــن عناصــر می توان
کار هنــر بــه پدیده هایــی ســطحی و صرفــًا بــرای تأمیــن دلربایــی  و 
تبدیــل شــود و می توانــد برخــوردار از معنــا و محتــوای عمیــق زندگــی 
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کنــد. کــه به نوعــی تعــادل و ســامت و تعالــی انســان را تأمیــن  باشــد 

کــرد: فرهنــگ و هنــر  کیــد  دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تأ
بیشــتر از هــر چیــز، از شــناخت و ذهــن بهــره می گیــرد و ذهــن دارای 

طرح واره هــا و الگوهــای فرهنگــی اســت.

عاملــی ادامــه داد: امــروزه در ارتباطــات بین فرهنگــی از طرح واره هــا 
می شــود.  گفتــه  ســخن  دیگری انــد  بــا  ارتبــاط  مهــم  منابــع  کــه 
منابــع  و  مــردم  اجتماعــی  قضاوت هــای  منابــع  طرح واره هــا 
طبقــات  اقــوام،  مــورد  در  مثــال  به عنــوان  مردم انــد؛  الگوســازی 
امــر  کارگــزاران  روشــنفکران،  و  روحانیــان  مشــاغل،  اجتماعــی، 
حکومــت و ده هــا امــر دیگــر طــرح واره ای در ذهــن فــردی و اجتماعــی 

اســت. اجتماعــی  تعامــات  منشــأ  کــه  دارد  وجــود 

طرح واره هــا  کــرد:  بیــان  تهــران  دانشــگاه  ارتباطــات  گــروه  اســتاد 
تســهیل کننده ارتباطات انــد ولــی منشــأ فکــری و اندیشــه ای ندارنــد.

گفــت: اساســًا طرح واره هــا محصــول قضاوت هــای لحظه ای انــد.  او 
بخشــی عظیــم از ایــن الگوواره هــا تجربــه زندگــی افــراد نیســت، بلکــه 
کــه در ذهــن فــرد اســت، تأثیــر می گیــرد. جامعــه ای  از الگــوی زندگــی 
کنــد و بــه اندیشــه  کــه از نــگاه طــرح واره ای عبــور  قدرتمنــد اســت 
کــه موجــب می شــود هــر نــوع مطلبــی را نپذیــرد  تدبیــر و تأخیــر برســد 

و همــه امــور را قضــاوت نکنــد.

کــه می توانــد  کــرد: هنــر حــوزه ای بــزرگ اســت  عاملــی خاطرنشــان 
کنــد و  بــه حــوزه اندیشــه ای منتقــل  را  نــگاه طــرح واره ای  ظرفیــت 
بــر اندیشــه اســامی بســازد. الگوهــای فرهنگــی جدیــدی مبتنــی 

موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر 
اجتماعــی  آســیب های  بررســی  گفــت:  اجتماعــی  آســیب های 
کشــور نشــان می دهــد الگــوی فرهنگــی بخشــی از جامعــه به طــور 
گرفتــه شــده اســت. الگــوی فرهنگــی، نظــام  ناقــص از نظــام غربــی 
در  متأســفانه  مثــًا  می کنــد؛  تولیــد  را  زندگــی  نظــام  و  اجتماعــی 
و  لباس پوشــیدن  نــوع  و  ازدواج  ســن  متوســط  و  طــاق  شــاخص 
کاالهــای هنــر و فرهنگــی و حتــی  حتــی روابــط دوســتی و مصــرف 

معمــاری و شهرســازی، تمایــات بــه ســمت زندگــی غربــی اســت.

کــرد: ضــروت دارد توانمندســازی های متفاوتــی بــرای  کیــد  عاملــی تأ
تقویــت شــناخت و بینــش فرهنگــی در جامعــه فراهــم شــود. اســتقرار 
بــه عمــل صالــح و توســعه  جامعــه اســامی در درجــه اول منــوط 
عمــل صالــح و تغییــر در جهان بینــی و شــناخت فــردی و اجتماعــی 
اســت. برنامــه توســعه هنــر نیازمنــد مبانــی عمیق تــر و محتوایی تــر 

اســت.

کــرد: در تدویــن طــرح توســعه هنــر، هــدف بایــد تمــدن  او تصریــح 
راهکارهــای  و  باشــد  اســامی  جامعــه  اســتقرار  و  اســامی  نویــن 

رســیدن بــه ایــن هــدف نیــز بررســی و ارائــه شــود.

او بــا بیــان اینکــه الزم اســت بــه اســناد مرجــع حــوزه هنــر مراجعــه 
گفــت: ۳۴ جلســه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه ســند  کنیــم، 

مهندســی فرهنگــی اختصــاص داشــته اســت.

راهبــری  ســتاد  داد:  ادامــه  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر 
برگــزار  عالــی  ســطح  در  فرهنگــی  مهندســی  ســند  اجرایی ســازی 
همچنیــن  و  اســت  فراهــم  آن  مصوبــات  ابــاغ  امــکان  و  می شــود 

دارد. هنــر  بــا  مرتبــط  راهبردهایــی 

عاملــی گفــت: در ســند مهندســی فرهنگی کشــور اســنادی همچون 
ســند ملــی معمــاری، ســند ملــی ســینما، ســند ملــی موســیقی و... 

پیش بینــی شــده اســت.

کــه در تدویــن ســند  کــرد  کیــد  دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تأ
توســعه هنــر بــه اســناد باالدســتی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
کــه ایــن  گذاشــته شــود؛ چرا اســتناد و بــه مصوبــات ایــن شــورا احتــرام 
امــر منجــر بــه پیوسته شــدن مســیر و شــکل گیری ســرمایه اجتماعــی 

می شــود.

عبــاس صالحــی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، نیــز ضمــن تشــکر 
از پیگیری هــای دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــرای احیــای 
کــرد شــورای هنــر بــا همفکــری  مجــدد شــورای هنــر، ابــراز امیــدواری 
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کارآمــدی در مباحــث گســترده و  اعضــای آن بتوانــد اقدامــات مؤثــر و 
مختلــف هنــر داشــته باشــد.

بــا  گفــت:  توســعه هنــر  تدویــن پیش نویــس ســند  بــه  اشــاره  بــا  او 
همپوشــانی  و  هنــر  حــوزه  در  وســیع  دامنه هــای  وجــود  بــه  توجــه 
هنــر  توســعه  ســند  تدویــن  بــه  نیــاز  حــوزه،  ایــن  همگرایی هــای  و 
گرچــه ممکــن اســت در بعضــی از شــاخه های هنــر  احســاس شــد؛ ا

نیــاز بــه ســند مســتقل داشــته باشــیم.

در ادامــه جلســه محمدمجتبــی حســینی، معاون امــور هنری وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی، بــا بیــان اینکــه در پیمایــش وضعیــت 
گفــت:  موجــود در حــوزه هنــر بــا نارســایی های آمــاری مواجــه شــدیم، 
کشــور  گســترده انجام شــده، وضعیــت هنــر در  بــر اســاس تحقیقــات 
ــع انســانی  حالتــی نامتــوازن و نامتعــادل دارد؛ مثــًا در موضــوع مناب
یدادهــا توســعه خوبــی داشــته ایم، امــا در زیرســاخت ها دچــار  و رو

کمبــود منابعیــم. فقــدان و 

و  بررســی  هنــر  مجموعــه  بــا  مرتبــط  موضوعــات  داد:  ادامــه  او 
اول  معــاون  بــه  هنــر  توســعه  ســند  تهیه شــده  اولیــه  پیش نویــس 
بــا نماینــدگان دســتگاه های  ارائــه شــد و جلســاتی  رئیس جمهــور 
ــر تشــکیل و ایــن پیش نویــس ویرایــش شــد. ــا هن مختلــف مرتبــط ب

ــعه  ــند توس ــی س ــرد: در طراح ک ــد  کی ــاد تأ ــری وزارت ارش ــاون هن مع
کــه ۸ محــور آن اشــاره بــه هنــر دارد  گام دوم انقــاب  هنــر، بیانیــه 

به عنــوان الگــو مدنظــر بــوده اســت.

گفــت: در  کشــور  حســینی در تشــریح مصداقــی از اقتصــاد هنــر در 
آخریــن حراج هــای منطقــه خاورمیانــه، ۴۴درصــد از فــروش، متعلــق 
ــوده اســت و همین طــور ۴ هنرمنــد ایرانــی در  بــه هنرمنــدان ایرانــی ب

گران قیمــت خاورمیانــه قــرار دارنــد. فهرســت 10نفــره هنرمنــدان 

کــرد: ایــن ظرفیــت فوق العــاده هنرمنــدان ایرانــی ایجــاب  کیــد  او تأ
می کنــد قدمــی شایســته بــرای هنــر و اســتفاده از آن، هم جهــت بــا 

منافــع ملــی برداشــته شــود.

تدویــن پیش نویــس ســند  از اعضــای  فراهانــی  ادامــه محســن  در 
گام  توســعه هنــر ، بــا اشــاره بــه اینکــه تدویــن ایــن ســند بــر مبنــای ۶ 
گام اول مدل هــای توســعه هنــر ماننــد  گفــت: در  انجــام شــده اســت، 
فرهنگــی،  بــرای صنایــع  انگلســتان جدیــد  بنیــاد هنرهــای  مــدل 
کارکنــان و صنایــع خــاق فرهنگــی، مــدل چرخــه فرهنگــی  مــدل 
ــناد  ــیاری از اس ــه بس ک ــبی  ــز تراس ــر متحدالمرک ــدل دوای ــکو و م یونس

ــدند. ــی ش ــود، بررس ــر می ش ــدل منتش ــن م ــاس ای ــر اس ــر ب هن

گام دوم، اقتصــاد هنــر در دنیــا بررســی شــد  فراهانــی ادامــه داد: در 
کــه طبــق آخریــن آمــار، حــوزه فرهنــگ و صنایــع خــاق، بــا ۲۹میلیون 

شــغل در دنیــا درآمــدی نزدیــک بــه ۲۲۵0میلیــارد دالر داشــته اســت.

اســاس  بــر  کشــور  در  هنــر  موجــود  وضعیــت  کــرد:  اظهــار  او 
کــه مطابــق  شــاخص های مختلفــی در گام ســوم بررســی شــده اســت 
یدادهــای  رو برگــزاری  وضعیــت  مــورد  در  انجام شــده  بررســی های 
هنــری، در ســال 1۳۹۷ تعــداد ۴۴۸ جشــنواره ملــی و اســتانی در 

کشــور برگــزار شــده اســت.

هنرهــای  نمایشــگاه های  برگــزاری  وضعیــت  دربــاره  فراهانــی 
تعــداد   1۳۹۳ ســال  در  کــرد:  تصریــح  کشــور  در  تجســمی 
کشــور بــا افــت فاحشــی همــراه بــوده  نمایشــگاه های تجســمی در 
کاهــش همــراه باشــد  ــا  ــه تغییــرات دفعــی چــه ب گون کــه ایــن  اســت 
بــا افزایــش، نشــان از نبــوِد نظــام منســجم در امــر مدیریــت و  چــه 

دارد. یدادهــا  رو ایــن  برنامه ریــزی 

کــرد:  کیــد  او در تشــریح بررســی وضعیــت اجــرای نمایــش در کشــور تأ
عناویــن نمایــش حــدود 1/۵برابــر و تعــداد دفعــات نمایــش ۲/۶برابــر 
گران بیــش از ۷برابــر بیــن ســال های 1۳۸۵ تــا 1۳۹۷  و تعــداد تماشــا
کــه نشــان دهنده افزایــش قابــل توجــه اســتقبال  کــرده اســت  رشــد 

مــردم از تئاتــر و هنرهــای نمایشــی اســت.

صحنــه ای  اجــرای  وضعیــت  همچنیــن  کــرد:  اضافــه  فراهانــی 
کــه آمــار  کشــور و فعالیــت خانه هــای مــد بررســی شــده  موســیقی در 
نشــان می دهــد تعــداد اجراهــای صحنــه ای و صــدور مجــوز بــرای 

خانه هــای مــد افزایشــی چشــمگیر داشــته اســت.

گفــت: تصدی گــری غیرضــروری دولــت در فعالیت هــای هنــری  او 
کمبــود نهادهــای توانمنــد در بخــش خصوصــی، از چالش هــای  و 
در  برنامه ریــزی  و  نهادهــا، مدیریــت  بررســی وضعیــت  در  موجــود 

بخــش هنــر مطــرح اســت.

فراهانــی در تشــریح بررســی وضعیــت موجــود بودجــه بخــش هنــر 
کل بودجــه  کــرد: در ســال 1۳۹۷ فقــط ۲/۵درصــد از  خاطرنشــان 
گردشــگری  عمومــی دولــت، ســهم امــور فرهنگــی و تربیــت بدنــی و 

ــوده اســت. ب

او دربــاره بررســی وضعیــت موجــود دانشــجویان بخــش هنــر تصریــح 
کــرد: در ســال 1۳۶۷ تعــداد دانشــجویان رشــته هنــر ۵۶۳0 نفــر بــوده 
کــه ایــن رقــم در ســال 1۳۹۷ بــه ۲۹۶110 نفــر رســیده اســت. امــا در 
کار غیرمتناســب بــا تحصیــات و  نظــام آموزشــی هنــر، اشــتغال بــه 

تخصــص بســیاری از اهالــی هنــر بســیار مطــرح اســت.

ــا شــاخص های مختلفــی بررســی  ــر ب گفــت: فرهنــگ و هن ــی  فراهان
کــه در ســال 1۳۹۶ انجــام شــد، ۹۵درصــد  شــد و طبــق تحقیقــی 
کــه بــه تماشــای  کردنــد  گرفتنــد، اعــام  کــه مــورد بررســی قــرار  افــرادی 
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کنســرت نرفته انــد؛ همین طــور ۸1درصــد افــراد هــم بــه ســینما  تئاتــر و 
نرفته انــد.

و  طرح هــا  راهبردهــا،  نیــز  پنجــم  و  چهــارم  گام  در  داد:  ادامــه  او 
پروژه هــای مربــوط بــه توســعه هنــر در اســناد باالدســتی و برنامه هــای 
کشــورها بررســی شــده اســت. راهبــردی توســعه فرهنــگ و در دیگــر 

چشــم انداز،  »تدویــن  عنــوان  بــا  ششــم  گام  تشــریح  در  فراهانــی 
گفــت: مبانــی  کلیــدی توســعه هنــر«  راهبردهــا، طرح هــا و اقدامــات 
کشــور بــر اســاس تمامــی  طراحــی وضعیــت مطلــوب نظــام هنــری 
اســناد باالدســتی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ماننــد 
کشــور، قانــون  کشــور، چشــم انداز ۲0ســاله  اصــول سیاســت فرهنگــی 
کشــور،  فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  توســعه  ششــم  برنامــه 

گام دوم انقــاب اســامی و... پیشــنهاد شــده اســت. بیانیــه 

کشــور در ســند توســعه  کان نظــام هنــری  کــرد: چشــم انداز  کیــد  او تأ
کــه بــر مبنــای ایــن  هنــر در 10 محــور اصلــی پیش بینــی شــده اســت 
توســعه  در ســند  برنامه هــا  و  و سیاســت ها  راهبردهــا  چشــم انداز، 

هنــر طراحــی شــده اســت.

یــم افزایــش  گفــت: انتظــار دار فراهانــی در مــورد حمایت هــای مالــی 
کشــور، اختصــاص ســهم مناســب  ســهم هنــر از بودجــه عمومــی 
بــرای هنــر در صنــدوق توســعه ملــی، افزایــش ســهم هنــر در صنــدوق 
توســعه فناوری هــای نویــن و افزایــش ســهم هنــر در صنــدوق توســعه 

صــادرات، پیگیــری و لحــاظ شــود.

وزارت  بــا  و دســتگاه های دولتــی  دربــاره مشــارکت ســازمان ها  او 
کــدام  کــه هــر  کــرد: انتظــار مــی رود  فرهنــگ بــرای توســعه هنــر تصریــح 
از دســتگاها ســهم مشــخصی از بودجــه عمومــی  بــرای حمایــت از 

توســعه محصــوالت و خدمــات هنــری اختصــاص دهنــد.

ــاره  ــرورش، درب ــوزش و پ ــر آم ــی، وزی ــن حاجی میرزای ــه محس در ادام
پیش نویــس ســند توســعه هنــر بــه طــرح چنــد ســؤال در ایــن خصوص 
پرداخــت و گفــت: در پیش نویــس ســند توســعه هنــر، وجــه توصیــف 

بــر وجــه تحلیــل غلبــه دارد.

کــه بــا بررســی وضعیــت دنیــا  او ادامــه داد: ایــن ســؤال مطــرح اســت 
مطالعــه  ایــن  از  نهایــی  جمع بنــدی  هنــر،  حــوزه  در  خاورمیانــه  و 

چیســت؟ بین المللــی 

ــت  ــی وضعی ــه بررس ــه ب ــا توج ــرد: ب ک ــه  ــرورش اضاف ــوزش و پ ــر آم وزی
کشــور در حــوزه هنــر بــر اســاس شــاخص های مختلــف و  موجــود 
ــر اســاس چــه منطقــی  گزاره هــای توصیفــی، ب نظــام پیوســتگی ایــن 
کــرده اســت؟ مجموعــه ایــن  بررســی ها بــه تدویــن چشــم انداز کمــک 

در ادامــه جلســه محمــد قمــی، رئیــس ســازمان تبلیغــات اســامی، 
کیــد بــر اینکــه دشــمن  دربــاره پیش نویــس ســند توســعه هنــر بــا تأ
گفــت: مقــام معظــم رهبــری  کنــد،  بایــد اختصــاص بــه ذکــر پیــدا 
بــه  حــوزه  ایــن  وضعیــت  ترســیم  در  فرهنــگ  و  هنــر  ســاحت  در 
کــه پیشــنهاد می کنــم ایــن دیــدگاه  کیــد دارنــد  دیده شــدن دشــمن تأ

در ســند توســعه هنــر لحــاظ شــود.

کان در حــوزه هنــر ادامــه داد: زندگــی  یکردهــای  او بــا اشــاره بــه رو
ــوده اســت و ضــرورت دارد در ســند  ــا هنــر ب مــردم همــواره آمیختــه ب
توســعه  و  هنــر  حــوزه  پیش برنــده  ی  نیــرو تربیــت  بــر  هنــر،  توســعه 

کیــد بیشــتری شــود. تربیــت هنرمنــد تأ

در ادامــه بهمــن نامورمطلــق، سرپرســت دانشــگاه اســتاد فرشــچیان، 
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گفــت: ایــن ســند به منظــور  دربــاره پیش نویــس ســند توســعه هنــر 
کیفــی، نیــاز بــه تحلیــل  مشخص شــدن وضعیــت هنــر از لحــاظ 

دارد.

کــرد: در حــال حاضــر، در دوره صنایــع خــاق و صنایــع  کیــد  او تأ
کــه در مســتندترین تعریــف، صنایــع خــاق  نــرم زندگــی می کنیــم 
شــامل موســیقی، فیلــم، طراحــی و چندرســانه ای، ادبیــات، صنایــع 

ــع دســتی اســت. غذایــی و صنای

دســتی  صنایــع  مــورد  در  فرشــچیان  اســتاد  دانشــگاه  سرپرســت 
گفــت: بایــد در مــدل ایرانــی بــر صنایــع دســتی  و هنرهــای ســنتی 
کشــور  کــه برخاســته از روح تمــدن  و هنرهــای ســنتی تمرکــز شــود 

اســت.

کــرد: ضــرورت دارد مــدل ایرانــی و داخلــی بــرای  نامورمطلــق تصریــح 
ســند توســعه هنــر طراحــی شــود و ســند توســعه هنــر بــر اســاس مــدل 

داخلــی تدویــن شــود.

کــه در چشــم انداز،  کــرد: ایــن اشــتباه اســت  او در پایــان خاطرنشــان 
و...  بودجــه  عــوارض،  مالیــات،  از طریــق  دولتــی  کمک هــای  بــه 
ــتوانه  ــه پش ــه ب ــا توج ــاق ب ــع خ ــه صنای ک ــت؛ چرا ــده اس ــه ش پرداخت
زیبایی شناسی شــان، توانایــی حــل مشــکات اقتصــادی را دارنــد و 

کمــک اقتصــادی می کننــد. بــه دولت هــا 

انقــاب  عالــی  شــورای  عضــو  کی نــژاد،  محمدعلــی  ادامــه  در 
فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  فرهنگــی، 
کــه مقــام معظــم رهبــری رئیــس ایــن شــورا  به خصــوص در زمانــی 
گفــت:  بودنــد، مصوبــات خیلــی خوبــی در حــوزه هنــر داشــته اســت، 
ضــرورت دارد در تدویــن ســند توســعه هنــر، مصوبــات شــورای عالــی 

انقــاب فرهنگــی در حــوزه هنــر لحــاظ و بررســی شــود.

بــا توجــه بــه اینکــه در ۴0 ســال اخیــر در حــوزه هنــر  او ادامــه داد: 
ــرای ایــن حرکت هــای  ــد ب ــم، بای کرده ای کســب  افتخــارات بســیاری 

هنــرِی انجام شــده، مــدل توســعه ای طراحــی شــود.

کــرد و پیشــنهاد  کیــد  ــه ای تأ ــه هنــر رایان ــر ضــرورت توجــه ب ــژاد ب کی ن
داد: حتمــًا در ســند توســعه هنــر، بنــدی بــه موضــوع هنــر رایانــه ای 

اختصــاص یابــد.

گفــت:  در ادامــه محمدحســین نــواب، مدیــر مدرســه اســامی هنــر، 
بــه  هنــر  نســبت  اینکــه  بــی  هنــر،  توســعه  ســند  پیش نویــس  در 
حکومــت مشــخص شــود، بــه موضــوع اقتصــاد هنــر پرداختــه شــده 

کــه ایــن بایــد اصــاح شــود. اســت، 

بــرای  باالیــی  درآمــد  فــرش،  ماننــد  دســتی  صنایــع  داد:  ادامــه  او 
ــع  ــی صنای ــت درآمدزای ــادگی از قابلی ــد به س ــه نبای ک ــد  ــاد دارن اقتص

گذشــت. دســتی 

محمدمهــدی دادمــان، رئیــس حــوزه هنــری، بــا بیــان اینکــه الگــوی 
گفــت: بخشــی از ایــن  حکمرانــی در حــال تغییــر و تحــول اســت، 
تغییــر بــه علــت توســعه بخــش فضــای ســایبری و بخشــی نیــز بــه 

دلیــل تغییــر بافت هــای اجتماعــی اســت.

کــه  ادامــه داد: مولــدان هنــر  توســعه هنــر  بــه موضــوع  اشــاره  بــا  او 
همــان هنرمندان انــد، مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن مؤلفــه در توســعه 
ــت  یس ــدان در آن ز ــه هنرمن ک ــی  ــرورت دارد جهان ــد و ض ــر را دارن هن

شــود. درک  می کننــد، 

مختصــات  هنــر،  جهــان  اینکــه  بیــان  بــا  هنــری  حــوزه  رئیــس 
ــر،  ــرای اثرگــذاری در هن ــرد: ب ک خــاص خــودش را دارد، خاطرنشــان 
بــه تغییــر  بــا توجــه  کــه  بایــد طراحــی شــود  مؤلفه هــای خــاص آن 

دارد. جدیــد  منطق هــای  طراحــی  بــه  نیــاز  حکمرانــی  الگــوی 

توســعه  بــه  صرفــًا  هنــر  توســعه  از  نبایــد  کــرد:  کیــد  تأ دادمــان 
شــود. تعبیــر  هنــری  زیرســاخت های 

حــوزه  اســامی  تبلیغــات  دفتــر  رئیــس  واعظــی،  احمــد  ادامــه  در 
ــک  ــر ی ــی ب ــد مبتن ــر بای ــعه هن ــند توس ــه س ــان اینک ــا بی ــم، ب ــه ق علمی
گفــت: وضعیت ســنجی حــوزه هنــر صرفــًا  باشــد،  توســعه  نظریــه 
کــه فضــای مجــازی و  ــر اســاس فضــای فیزیــکال باشــد؛ چرا ــد ب نبای

فضــای ســایبری تأثیــری بســزا در حــوزه هنــر دارد.

کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه اســنادی دیگــر نیــز در حــوزه هنــر  او تصریــح 
در حــال تدویــن اســت، ضــرورت دارد ســند توســعه هنــر بــا آن اســناد 

هم نــوا باشــد و تفــاوت محتوایــی نداشــته باشــد.

بــه  اشــاره  بــا  قــم  علمیــه  حــوزه  اســامی  تبلیغــات  دفتــر  رئیــس 
ســند  در  بایــد  کــرد:  کیــد  تأ هنــر،  توســعه  در  دینــی  چالش هــای 
کمــک بــه حــل چالش هــای دینــی حــوزه  توســعه هنــر راهبــردی بــرای 

هنــر تدویــن شــود.

گفــت: در ســند توســعه هنــر تربیــت مباحــث مربــوط بــه  واعظــی 
فلســفه هنــر و مطالعــات نظــری هنــر نیــز بایــد لحــاظ شــود.

گفــت:  حســن بلخــاری، رئیــس انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی، نیــز 
کــه در دادوســتد هنــری جهــان، فرهنگــی  ایــن نگرانــی وجــود دارد 
مؤثــر  آینــده  هنــری  آثــار  شــکل گیری  در  کــه  اســت  کــم  حا پنهــان 

اســت.
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او بــا بیــان اینکــه بایــد بــرای ســند توســعه هنــر مبانــی و مقدمــه ای در 
کــرد: ســند توســعه هنــر نیــاز  کیــد  حــوزه هنــر اســامی تهیــه شــود، تأ
کــه مســائل دینــی و فقهــی در آن  بــه پیوســتی فرهنگــی و دینــی دارد 

لحــاظ شــود.

گفــت: در  علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، نیــز 
کنــار مؤلفه هــای بومــی و  حــوزه هنــر توجــه بــه مؤلفه هــای جهانــی، در 

محلــی و مبانــی فقهــی هنــر بســیار بااهمیــت اســت.

مختلــف  گروه هــای  در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  داد  پیشــنهاد  او 
شــده  بررســی  جلســه  در  طرح شــده  مباحــث  هنــر  فرهنگســتان 
گروه هــای تخصصــی در تدویــن ســند توســعه  اســت، نظرهــای ایــن 

شــود. بررســی  هنــر 

کــرد ســند توســعه هنــر  سرپرســت فرهنگســتان هنــر ابــراز امیــدواری 
بــا توجــه بــه گســتردگی حــوزه هنــر، بــا جامعیتــی بیشــتر تدویــن و اجــرا 

شــود.

پــس از بحــث و بررســی اعضــا دربــاره پیش نویــس ســند توســعه هنــر، 
مقــرر شــد اعضــای شــواری هنــر پیشــنهادهای تکمیلــی و نظرهــای 
نهایــی را ظــرف دو جلســه آینــده شــورای هنــر بــه ایــن شــورا ارائــه 

دهنــد.

ــاره بررســی  ــه درب ک عبــاس صالحــی در تشــریح دســتور دوم جلســه 
پیش کســوت  هنرمنــدان  مؤسســه  تأســیس  ماده واحــده  اصــاح 
هنرمنــدان  مؤسســه  تأســیس  ماده واحــده  کــرد:  خاطرنشــان  بــود، 

اســت.  1۳۸۵ دی   ۵ مــورخ   ۵۹۶ جلســه  مصــوب  پیش کســوت 

او ادامــه داد: طبــق مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، مؤسســه 
هنرمنــدان پیش کســوت وابســته بــه بنیــاد فرهنگــی و هنــری رودکــی 

تعییــن شــده اســت.

یتــی  گفــت: بــا توجــه بــه حــوزه مأمور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
مؤسســه هنرمنــدان پیش کســوت و اشــتمال بــر تمامــی رشــته های 
هنــری و فرهنگــی ازجملــه ســینما، ادبیــات و هنرهــای زیبــا و...، 
هنــری  امــور  معاونــت  فعالیــت  قلمــرو  از  فراتــر  یــت مؤسســه  مأمور
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و بنیــاد فرهنگــی و هنــری رودکــی 
اســت؛ از ایــن رو شایســته اســت تحــت نظــارت و در حــوزه وزارت 

ــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد. فرهنــگ و ارشــاد اســامی ب

پــس از بحــث و تبــادل نظــر اعضــا دربــاره ایــن پیشــنهاد، مصــوب 
پیش کســوت  هنرمنــدان  مؤسســه  تأســیس  ماده واحــده  کــه  شــد 
مصــوب شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، وابســته بــه وزارت فرهنــگ 

ــد. ــر یاب و ارشــاد اســامی تغیی

کــه بــه بررســی اصــول و  صالحــی در تشــریح دســتور ســوم جلســه 
پیشــنهاد  داشــت،  اختصــاص  کشــور  موســیقی  سیاســت های 
بــرای تدویــن و تصویــب سیاســت های اجرایــی و ضوابــط و  داد: 
ــای  ــام هماهنگی ه ــیقی و انج ــوزه موس ــه ح ــوط ب ــای مرب آیین نامه ه
الزم بیــن نهادهــای مســئول در امــر موســیقی، شــورای هماهنگــی 

کشــور تشــکیل شــود. موســیقی 

از  متشــکل  شــورا  ایــن  اعضــای  می شــود  پیشــنهاد  گفــت:  او 
ــر موســیقی  ــرکل دفت ــر ارشــاد )رئیــس شــورا(، مدی معــاون هنــری وزی
وزارت  علــوم،  وزارت  نماینــدگان  شــورا(،  )دبیــر  ارشــاد  وزارت 
هنــر،  فرهنگســتان  هنــری،  حــوزه  صداوســیما،  آموزش وپــرورش، 
معــاون  انتخــاب  بــه  نفــر   ۳( تخصصــی  انجمن هــای  و  صنــوف 
کارشناســان علــوم اســامی آشــنا بــه مقولــه هنــر  هنــری(، یکــی از 
ــا معرفــی مدیریــت حــوزه علمیــه قــم، دو نفــر از اســتادان برجســته  ب
دانشــگاه و متخصــص در حــوزه موســیقی بــا معرفــی وزارت علــوم، و 
ــا معرفــی  کارشناســان و صاحب نظــران عرصــه موســیقی ب دو نفــر از 

شــورای هنــر باشــد.

ــه  ک ــا بیــان اینکــه یکــی از اســنادی  همچنیــن ســعیدرضا عاملــی ب
کشــور پیش بینــی شــده ســند ملــی  در ســند مهندســی فرهنگــی 
کندگــی  پرا از  جلوگیــری  به منظــور  کــرد:  کیــد  تأ اســت،  موســیقی 

اســناد، هــدف بایــد رســیدن بــه ســند ملــی موســیقی باشــد.

کان موســیقی  او بــه ســوابق تهیــه پیش نویــس ســند سیاســت های 
کشــور در تدویــن ایــن ســند  گفــت: بــزرگان موســیقی  کــرد و  اشــاره 
ــان  ــر متخصص ــه نظ ــم ب کار ه ــه  ــًا در ادام ــد و حتم کرده ان ــارکت  مش

ایــن امــر نیازمندیــم.

کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه  دبیــر شــوای عالــی انقــاب فرهنگــی تصریــح 
اســناد ســتاد مهندســی فرهنگــی قالــب مصــوب و مشــخص دارد، 
کشــور بــر مبنــای آن قالــب  بایــد اصــول و سیاســت های موســیقی 

تدویــن شــود.

و  اصــول  تصویــب  بــرای  زمان بنــدی  تعییــن  ضــرورت  بــر  عاملــی 
کــرد ســند  ــراز امیــدواری  کیــد و اب کشــور تأ سیاســت های موســیقی 

کشــور در ایــن دوره دولــت بــه تصویــب رســد. ملــی موســیقی 

در پایــان ایــن جلســه مقــرر شــد اعضــای شــورای هنــر پــس از بررســی 
کشــور و ســاختار آن،  موضــوع تشــکیل شــورای هماهنگــی موســیقی 
پیشــنهادها و نظــر نهایــی را ظــرف دو هفتــه آینــده بــه شــورای هنــر 

کننــد. اعــام 
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گفت وگو با یونس سخاوت، عضو گروه چندرسانه ای فرهنگستان هنر

فعالیت سالم در فضای مجازی 
چگونه میسر خواهد بود

داود احمدی بلوطکی 

بــی راه  دهیــم،  قــرار  مداقــه  و  بررســی  مــورد  را  انســانی  زندگــی  گــر  ا
کنیــم رابطــه مســتقیم و تنگاتنــگ آن بــا تحــوالت  گــر ادعــا  نیســت ا
ــتخوش  ــانی، دس ــی انس ــا زندگ ــده ت ــث ش ــاوری، باع ــرفت فن و پیش
کــه  گاهــی نامحســوس شــود؛ تغییراتــی  تغییراتــی به مراتــب ســریع و 
در دل خــود، نوعــی ســبک زندگــی را بــه همــراه دارنــد؛ از اختراع چرخ 
ســاخته های  دیگــر  و  ابرکامپیوترهــا  فضاپیمــا،  ســاختن  تــا  گرفتــه 

ــری.  بش

به طــور حتــم دســتاوردهای انســانی در دو دهــه اخیــر، ســرعت ایــن 
کــه  چرا اســت؛  کــرده  بیشــتر  را  عظیــم  دگرگونی هــای  و  تحــوالت 
اســت  توانســته  روزآمــد  فناوریی هــای  همیــن  طریــق  از  انســان، 
گوشــی های  ماهــواره ای،  شــبکه های  به واســطه  را  روابطــش  تــا 
گســترش دهــد و دانــش و  هوشــمند و در پــی آن، فضاهــای مجــازی 

ک بگــذارد.  بــه اشــترا گاهــی  اش را  آ

گــروه  عضــو  ســخاوت،  یونــس  بــا  گفت وگویــی  بــاره  همیــن  در 
یــت فعالیــت  تخصصــی چندرســانه ای فرهنگســتان هنــر، بــا محور

انجــام داده ایــم.  ســالم در فضــای مجــازی، 

از  کامپیوتــر و پســادکتری  یونــس ســخاوت، مــدرک دکتــری علــوم 
کانــادا دارد و در حال حاضر سرپرســتی دانشــکده  دانشــگاه آلبرتــای 
شــناختی  واقعیت افــزوده  آزمایشــگاه  مدیریــت  و  چندرســانه ای 
ی  بــر عهــده دارد. زمینه هــای تحقیقاتــی و را  دانشــگاه هنــر تبریــز 
توان بخشــی،  بازی هــای  بازی هــای جــدی،  رایانــه ای،  بازی هــای 

واقعیت افــزوده و طراحــی محتــوای چندرســانه ای اســت.

گفت وگو را می خوانید:  مشروح این 

به عنــوان نخســتین پرســش و فتــح بــاب بفرماییــد بــا توجــه بــه اهمیــت 
تمهیداتــی  آیــا  کرونــا،  گیــری  دنیا دوران  در  چندرســانه ای  فنــاوری 
ــازی  ــای مج ــط از فض ــی از درک غل ــیب های ناش ــا آس ــه ب ــرای مقابل ب
و اســتفاده عجوالنــه و شــتاب زده از آن، اندیشــیده شــده اســت؟ یــا 
مطــرح  شــما  همچــون  صاحب نظرانــی  بــرای  مســئله  ایــن  حداقــل 

اســت؟ 
کرونــا و در ایــن دنیــای جدیــد، جریــان  گفــت فــارغ از بحــث  بایــد 
ــا  ــا تنیــده شــده و بخشــی از زندگــی م فضــای مجــازی در زندگــی م
گفــت فضــای مجــازی و فعالیــت در  محســوب می شــود. نمی تــوان 
کــه در  گاهــی اوقــات زمانــی  آن، بخشــی جنبــی از زندگــی ماســت. 
کــه بــه ایــن فضــا  ایــن محیــط صــرف می کنیــم و همچنیــن اهمیتــی 
کــه به طــور  می دهیــم، بیشــتر از فضــای واقعــی ماســت. بــه ایــن معنــا 
ســاده وقتــی یــک نفــر، عکــس و یــا محتوایــی را در محیــط مجــازی 
یافــت  در مخاطبانــش  ســوی  از  کــه  تأییــدی  می کنــد،  بارگــذاری 
کــه در دنیــای واقعــی  می کنــد، بســیار خوشــایندتر از اتفاقاتــی اســت 
فضــای  کــه  معناســت  بــدان  مســئله  ایــن  و  می دهــد  رخ  برایــش 
مجــازی، حتــی بخشــی از شــخصیت و هویــت افــراد شــده اســت.

کــه در فضــای مجــازی  حتــی بعضــی اوقــات، افــرادی را شــاهدیم 
دارای شــخصیتی انتقــادی و در حقیقــت اجتماعی انــد، امــا وقتــی 
بــا همیــن فــرد در زندگــی عــادی اش مواجــه می شــویم، درمی یابیــم 
لحــاظ  از  مجــازی  فضــای  پــس  نــدارد.  شــخصیتی  چنیــن  کــه 
آن  نمی شــود  و  هســت  مــا  عــادی  زندگــی  در  به نحــوی  حضــور، 
گرفــت. ایــن فضــا از ایــن لحــاظ،  کــرد و یــا جلــوی آن را  کتمــان  را 

تبدیــل بــه بخشــی مهــم از زندگــی مــا شــده اســت.

گفــت این گونــه آســیب ها در همه جــا  بایــد  دربــاره آســیب ها هــم 
هســت و محــدود بــه فضــای مجــازی نمی شــود. هــر رســانه دیگــری 
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کافــی از نحــوه اســتفاده و  گاهــی  گــر آ کــه در نظــر بگیریــد، ا را هــم 
اخــاق اســتفاده از آن محیــط نباشــد، ممکــن اســت مشکل ســاز 
بایــد  آموزش هــا  و  گاهی دادن هــا  آ بحــث  بــه همیــن علــت  شــود. 
اتفــاق بیفتــد و حتمــًا وجــود داشــته باشــد. افــراد نیــز بایــد به قــدری 
تمییــز  از یکدیگــر  را  بتواننــد مطالــب  کــه  باشــند  مطالعــه داشــته 

کننــد. دهنــد و به صــورت ســالم در فضــای مجــازی فعالیــت 

کنونــی بیشــتر پیرامــون فضــای مجــازی اســت. بدین جهــت  کیــد  تأ
کــه بیشــتر قشــرهای جامعــه به ســرعت و بی تأمــل در اصــل اخبــار، 
بــرای  می ســپارند.  آن  آســیب زننده(  )اغلــب  حواشــی  بــه  را  خــود 
کلیــدی  کــه در اخــذ تصمیــم نقــش  انتقــال صحیــح اطالعــات مهــم 
را ایفــا می کننــد، چــه پیشــنهادی داریــد؟ و در ادامــه خواهشــمندم از 
ظرفیت هــای فضــای مجــازی در مســیر مهارکــردن تنش هــا و التهــاب 

اذهــان جامعــه بگوییــد. 
کــه در ایــن چنــد ســال اخیــر افتــاده و مختــص ایــران هــم  اتفاقــی 
کــه بعضــًا اطاعاتــی در تلویزیــون به صــورت  نیســت، ایــن اســت 
یک طرفــه بــه مخاطــب داده می شــود و بــه همیــن دلیــل یک طرفــه 
دیگــر،  عبــارت  بــه  نــدارد.  وجــود  آن  در  انتخابــی  حــق  بودنــش، 
یافت کننــده ای  ی آن نظــر بدهــد و در مخاطــب چــون نمی توانــد رو
اخبــاری  بعضــًا  و  کــرد  نخواهــد  هــم  تحلیلــی  نیســت،  بیــش 

می شــنود.  و  می  بینــد  انتخاب شــده 

می شــود،  مجــازی  فضــای  وارد  کــه  زمانــی  مخاطــب  همیــن  امــا 
یافــت  در متفــاوت  محتوایــی  مختلــف،  دیدگاه هــای  و  نظرهــا  از 

دارد. ی  و بــرای  بیشــتری  جذابیــت  بالطبــع  ایــن،  و  می کنــد 

بحــث تشــخیص درســت یــا غلــط بــودن محتــوا، بــه همــان موضــوع 
اینکــه  یعنــی  برمی گــردد؛  کودکــی  در  آمــوزش  اهمیــت  و  آمــوزش 
کــه تفکــر انتقــادی داشــته باشــیم. در  مــا بتوانیــم آمــوزش ببینیــم 
کــه قبــًا بــا آن آشــنایی  گــر بــا مــوردی مواجــه شــدیم  ایــن صــورت ا
کنیــم. ایــن  کــه چگونــه بایــد بــا آن برخــورد  نداشــته ایم، می دانیــم 
یعنــی داشــتِن قــدرت تحلیــل و تشــخیص خــوب از بــد. ایــن آن 

کــه از ابتــدا بایــد آمــوزش داده شــود. چیــزی اســت 

اینکــه بگوییــم فــان خبــر یــا محتــوا خــوب اســت و یــا بــد، شــاید 
کنــد. امــا بــا مواجهــه و  بتوانــد به صــورت موقــت، مشــکل را حــل 
کــه  ــد، به خصــوص در ایــن دنیــای مــدرن  ــا مســائل جدی آشــنایی ب

هــر لحظــه بــا مفاهیمــی جدیــد آشــنا می شــویم، بایــد ایــن قــدرت را 
ــا  ــم ت کنی ــل  ــادی، تحلی ــر انتق ــتفاده از تفک ــا اس ــه ب ک ــیم  ــته باش داش

ــط. ــزی غل ــه چی ــت و چ ــت اس ــزی درس ــه چی ــه چ ک ــم  بفهمی

گفــت در  کــه در مــدارس و حتــی می تــوان  ایــن امــری مهــم اســت 
هــر  مــا  اینکــه  نمی شــود.  پرداختــه  آن  بــه  هــم  مــا  دانشــگاه های 
کنیــم  کــه مطــرح می شــود، بــا تفکــری انتقــادی بررســی  مســئله ای را 
ــوزش  ــد آم ــا بای ــت. م ــم اس ــیار مه ــم، بس کنی ــل  ــم آن را تحلی و بتوانی
ــوا نباشــیم.  یافت کننــده و مصرف کننــده محت ــًا در کــه صرف ببینیــم 

محتــوای  اســت.  مهــم  بســیار  مجــازی  فضــای  در  محتــوا  بحــث 
باعــث  جذابیــت،  ایــن  و  کنــد  جلــب  را  افــراد  می توانــد  جــذاب 
از  یکــی  می شــود.  مجــازی  محیــط  در  بهتــرش  و  بیشــتر  انتشــار 
ــی  ــم. وقت ــد نمی کنی ــوا تولی ــه محت ک ــت  ــن اس ــا ای ــم م ــکات مه مش
اســتفاده  از محتوایــی  تولیــد نمی شــود، مجبــور می شــویم  محتــوا 
گــر بتوانیــم محتوایــی درســت  کرده انــد. مــا ا کــه دیگــران تولیــد  کنیــم 
کــه دانــش و تحلیــل پشــت آن باشــد، مطمئنــًا  و جــذاب تولیــد کنیــم 
تأثیرگــذار  می توانــد،  وارداتــی  به اصطــاح  محتواهــای  از  بیشــتر 

باشــد.

کــه مســتحضرید در شــرایط قرنطینــه، بیشــتر آموزش هــای  همان طــور 
یــا  و  برخــط  آموزش هــای  بــه  را  خــود  جــای  حضــوری،  و  فیزیکــی 
از  مــردم  ســواد  و  درک  بــه  توجــه  بــا  داده انــد.  آنالیــن  به اصطــالح 
هــر  بــه  اقــدام  از  قبــل  می دانیــد  صحیــح  آیــا  مجــازی،  محیط هــای 
آموزشــی در ایــن فضاهــا، آمــوزش اســتفاده درســت از ایــن فضاهــا در 

گیــرد؟  اختیــار عمــوم قــرار 
کرونــا بــه شــمار می آیــد  گفــت اینهــا از محســنات دوران  می تــوان 
کــه باعــث شــده مــا بــه ســمت اســتفاده از فنــاوری چندرســانه ای 
یــم. ایــن موضــوع در بحــث آمــوزش خیلــی هــم جــا افتــاده اســت.  برو
گــر اســفندماه ســال پیــش ایــن بحث هــا مطــرح می شــد و  شــاید ا
اســت  قــرار  آموزش هــا  کــه  میــان می گذاشــتیم  بــا دانشــجویان در 
به صــورت مجــازی برگــزار شــود، خیلــی عجیــب بــه نظــر می رســید. 
یــا  می شــود  کاری  چنیــن  آیــا  کــه  بــود  مطــرح  ســؤال  ایــن  قطعــًا 
کــه حــدود چنــد مــاه از ایــن موضــوع می گــذرد  نمی شــود؟ امــا حــاال 
کــه آمــوزش مجــازی حتــی  گفــت  گرفته ایــم، می تــوان  و مــا بازخــورد 
در خیلــی از مــوارد، بســیار مؤثرتــر از آمــوزش فیزیکــی و حضــوری هــم 
ــه ســمت  ــل اشــاره، رفتــن ب ــوده اســت. یکــی از مــوارد برجســته قاب ب
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 »collaborative learning« بحــث  همــان  یــا  همیارانــه  آمــوزش 
ــتقیم  ــورت مس ــه به ص ــای اینک ــه ج ــه ب ک ــت  ــوب اس ــن خ ــت. ای اس
در فضایــی  کنیــم،  منتقــل  را  دانــش  و  اطاعــات  از  مجموعــه ای 
کــه افــراد در آن، بــا  کنیــم  تعاملــی شــروع بــه مطرح کــردن مباحثــی 
کننــد و از همدیگــر یــاد بگیرنــد. قطعــًا جریــان آمــوزش،  کار  یکدیگــر 
کــه می افتــد، بهتــر پیــش مــی رود.  در خــال ایــن بحث هــا و اتفاقاتــی 
کــه بــرای همــه دروس ایــن اتفــاق خــوب نمی افتــد؛  گفــت  البتــه بایــد 
در  امــا  می شــوند.  مشــکل  دچــار  و  عملی انــد  بحث هــا  بعضــی 
کــرده اســت  کمــک  بســیاری از مــوارد، وجــود فضــای مجــازی بســیار 
گونــه ای  گفــت  تــا فراینــد آمــوزش بهتــر صــورت بگیــرد و می تــوان 
ــه  ــی ب ــت. حت ــده اس ــاد ش ــوزش ایج ــوع آم ــن ن ــان ای ــاب در جری انق
گــر ایــن ویــروس هــم رخــت بربنــدد، خیلــی از  کــه ا نظــر می رســد 

آموزش هــا همچنــان از ایــن طریــق جلــو بــرود.

کــه بــا  کــه نرم افزارهایــی داخلــی طراحــی شــوند  آیــا صحیــح می دانیــد 
روحیــات و ســازوکارهای اجتماعــی و باالخــص بــا مناســبات مــا همســو 
کمــک نمی کنــد تــا در مســیر  هســتند؟ آیــا ایــن موضــوع از نظــر شــما 
کســب اطــالع از اخبــار و اطالعــات مهــم، دچــار خطــا نشــویم و مســیر را 

گــم نکنیــم؟ در هزارتــوی ایــن فضاهــا 

بحــث  دیگــری  و  فنــی  بحــث  یکــی  اســت:  مطــرح  موضــوع  دو 
بــا  کــه  شــود  طراحــی  داخلــی  نرم افــزار  کــه  موافقــم  محتوایــی. 
قابلیــت  این قــدر  بایــد  مــا  بیایــد.  در  جــور  مــا  بومــی  ویژگی هــای 
کنیــم، ولــی ایــن بــدان  کــه چنیــن چیزهایــی ایجــاد  داشــته باشــیم 
ــا  ــا ایجــاد به فــرض شــبکه های اجتماعــی و ی کــه مــا ب معنــا نیســت 
نرم افزارهایــی از ایــن دســت، افــراد را جهــت بدهیــم و بکشــانیم بــه 
گــر در ذهــن مخاطــب چنیــن احساســی  سمت وســویی خــاص. ا
از  کــه  بــود  نخواهــد  راغــب  بســیار  احتمــال  بــه  بیایــد،  وجــود  بــه 
گــر بهتریــن نرم افزارهــا را در  کنــد؛ یعنــی مــا ا ایــن فضاهــا اســتفاده 
کنیــم، بــاز هــم موفقیت آمیــز نخواهــد  شــبکه های مجــازی ایجــاد 
کــه به نوعــی حــس دســتور و اجبــار را توأمــان القــا خواهیــم  ــود؛ چرا ب
کــه مــا مســیر را  گــر ایــن اتفــاق بیفتــد، بدیــن معنــی اســت  کــرد. ا
ــه  ــردد ب ــان برمی گ ــث همچن ــی بح کل ــور  ــا به ط ــم. ام ــت نرفته ای درس
کــه یک طرفــه  کنیــم  گــر مــا محتــوای درســتی تهیــه  محتــوا؛ یعنــی ا
نباشــد و فــرد را بــه تفکــر وادارد و او خــودش تشــخیص درســت یــا 
کــه مدنظــر  غلــط بودنــش را بدهــد و در اصــل، خبــر و یــا محتوایــی را 

کنــد، مــا موفــق بوده ایــم. ماســت تحلیــل 

اخاق محــور  بازی هایــی  رایانــه ای،  بازی هــای  جریــان  در  مــا 
نتیجــه  می کننــد.  تبلیــغ  را  خــاص  اخاقــی  و  فلســفه  کــه  یــم  دار
کــه این هــا بازی هــای موفقــی نیســتند.  به دســت آمده ایــن اســت 
کــه به صــورت اجبــاری و  یکــن می بینــد  کــه هــم باز بــه ایــن خاطــر 
کشــیده می شــود و هــم اینکــه از اول معلــوم  یک طرفــه، بــه ســویی 
کــه چــه اتفاقــی قــرار اســت بیفتــد. در واقــع نوعــی بحــث  اســت 
ــازی اخاقــی  کــه از ب تبلیغــی اســت و نصیحــت یک طرفــه. زمانــی 
کــه مــا را بــه تفکــر  حــرف می زنیــم، بایــد منظورمــان بازی هایــی باشــد 

نکنــد.  نتیجه گیــری  و  وادارد 

و به عنوان آخرین ســؤال؛ در یادداشــت شــما در وب گاه فرهنگســتان هنر 
کــه بــا توجــه بــه شــرایط حاضــر، از حرکــت فعالیت هــای  این طــور آمــده 
گــذر  واقعــی بــه ســمت فعالیت هــای مجــازی می تــوان بــا عنــوان دوران 
ــا ایــن تفســیر،  کــرد. ب ــاد  ــه مجازی هــای واقعــی ی از واقعیــت مجــازی ب

هنرهــا در ادامــه فعالیت هایشــان وارد چــه فــازی خواهنــد شــد؟ 
بــرای بحــث هنــر دو اتفــاق در جریــان اســت؛ یکــی اینکــه ایــن جریان 
فضــای مجــازی و اســتفاده از فناوری هــای چندرســانه ای، فرصتــی 
کــه از قبــل وجــود داشــته اند؛ فرصتــی  ــرای هنرهــای ســنتی  اســت ب
ــه  ــی1 و نمایــش این گون ــع بحــث معرف ــرای دیده شــدن آنهــا و در واق ب

ــًا  ــد. قب ــش بدهن ــان را نمای ــل خودش ــتر از قب ــد بیش ــا بتوانن ــا ت هنره
کــه  بــه موزه هــا برونــد  افــراد می توانســتند حضــورًا  از  فقــط بعضــی 
بــا پررنگ شــدن فضــای مجــازی، ایــن فرصــت در اختیــار موزه هــا 
ــی بیشــتر در ارتبــاط  ــا مخاطبان ــر، ب ــر و بهت ــا راحت ت ــرار داده شــد ت ق
کــه  داشــته  اثــر  نیــز  هنرهــا  ایــن  آمــوزش  در  موضــوع  ایــن  باشــند. 

کرونــا هــم ادامــه یابــد.  می توانــد حتــی بــرای بعــد از دوران 

را  دیجیتــال  هنرهــای  بحــث  مــا  کــه  اســت  ایــن  مســئله  دومیــن 
گام اول و مهم تــر اصــًا هنرهــای  کمــی بیشــتر جــدی بگیریــم. در 
کنیــم. در حــال حاضــر بســیاری از  دیجیتــال را نوعــی هنــر قبــول 
کــه به طــور مشــخص بــا قرارگرفتــن فناوری هــای  هنرمنــدان هســتند 
کــه ممکــن  دیجیتــال در زمــره هنرهــا مخالف انــد. آنهــا نگران انــد 
باعــث  دیجیتــال،  هنرهــای  پررنگ کــردن  و  اهمیــت دادن  اســت 
کشــیده شــوند.  کم کــم ایــن هنرمنــدان و ایــن هنرهــا بــه حاشــیه  شــود 
ــا پیــش آمــده اســت، می تــوان  کرون کــه در زمــان شــیوع  ــا جریاناتــی  ب
به عنــوان هنــر  کــه هنــر دیجیتــال و چندرســانه ای،  امیــد داشــت 

پذیرفتــه شــود. ایــن مســیر را هنــر عکاســی هــم پیمــوده اســت. 

1. Presentation



معرفی 
گنجینه آثار 

تجسمی 
فرهنگستان 

هنر
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خیال ایرانی
سلطان محمد در خاطر  و خیال نقاشان معاصر ایرانی

گودرزی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر مصطفی 

دلپذیــر  و  تزیینــی  خیال  انگیــز،  هنــری  بــه  ایــران  ســنتی  نقاشــی 
شــهرت دارد. بســیاری از دوســتداران نقاشــی ایرانــی، بــه لطافــت 
کرده انــد؛  اشــاره  ایرانــی  نگارگــری  رنگ  آمیــزی  دقــت  و  ظرافــت  و 
چنیــن  دیــد  از  ولــش1،  کاری  اســتوارت  قــول  بــه  کــه  کیفیتــی 
کــه بــا ســطوح تیــره و بــراق تابلوهــای  دوســتدارانی خصوصــًا آنــان 
امــا  بــوم مأنوس انــد، برجســتگی خــاص دارد.  ی  رنــگ روغنــی رو
ــطوح  ــزی ورای س ــه چی ــی ب ــاق ایران ــدان خ ــد هنرمن ــر می رس ــه نظ ب
کــه بــا حوصلــه و دقــت بســیار رنگ  آمیــزی می   شــد،  رنگــی تخــت 
کاشــی کاری و  کادرکشــی و طاانــدازی و رنگ  آمیــزی زمینــه و  و یــا 
ــا وســواس و  کــه تمامــًا ب کوه  ســازی و درخت  ســازی و قلم  گیــری و... 
دقــت فــراوان بــه وجــود می  آمــد، فکــر می  کردنــد. آنــان عــاوه بــر اینکــه 
گاه بــا  کل اثــر به  عنــوان ترکیب بنــدی۲ رنگــی ای می نگریســتند و  بــه 
ترکیبــی نســبتًا ســاده از دو یــا ســه رنگ، صفحه رنگیــن هیجان  انگیز 
بودنــد  فضایــی  نمایان ســاختن  به  دنبــال  می  آفریدنــد،  کوچکــی 
ــم مــادی و جســمانی محســوس متفــاوت  ــا فضــای عــادی عال کــه ب
کــه اصالــت معنــوی دارد، همــان نشــان دادن  اســت. و هــدف هنــری 
ایــن فضــا از طریــق رمــز و تمثیــل و روش هــای خــاص دیگــر اســت.

هنــر ســنتی و باالخــص هنــر قدســی ایرانــی، میراثــی افســانه  ای و 
کم  نظیــر از خــود باقــی نهــاده اســت. قــوم ایرانــی بــا اســتعداد عظیــم، 
ــری  ــود، هن ــر خ کم  نظی ــه  ــگفت و حوصل ــت ش ــار، خاقی ذوق سرش
کــه هــم حســی اســت و هــم معنــوی. ایــن هنــر در عیــن آنکــه  آفریــده 
را  آن  زیبایــی  می  شــود،  یــادآور  را  جهــان  فانــی  و  گــذرا  طبیعــت 
کــه در تمدن  هایــی نظیــر تمــدن  جلوه  گــر می  ســازد. چنیــن اســت 
کــه زندگــی انســان، سراســر  کمــال مطلــوب آن اســت  اصیــل ایرانــی، 
ــد. از  ــر قدســی و دنیــوی، باقــی نمان ــی میــان ام آیینــی باشــد و تفاوت
چنیــن منظــری، هنــر قدســی پلــی میــان عوالــم مــادی و روحانــی 
ــارور  ــر ســنتی و قدســی غنــی و ب ــه هن ک اســت. و هــم از این روســت 
ــه خــود معطــوف  ایــران، نــگاه احترام  انگیــز و مشــتاقانه بســیاری را ب
مــی  دارد؛ چنان کــه بســیاری از هنرمنــدان معاصــر بــه دنبــال برقــراری 
و  قــوم خودنــد  هنــری  و ســنت  های  گذشــته  میــراث  بــا  گفت وگــو 
کربــن۳، اساســًا زایــش دوبــاره )رنسانســی(  ســنت، بــه قــول هانــری 
اســت و هــر زایــش دوبــاره ای به فعلیت درآمــدن یــک ســنت در زمــان 
کــه »باززایــی« ســنت، همــواره  حــال اســت. بدیــن جهــت اســت 

متضمــن »زمــان حــال« اســت.

1. Stuart Cary Welch (1928-2008)
2. Composition

 Henry Corbin .۳ )1903ـ1978م( فیلســوف، شیعه شــناس و ایران شــناس 
فرانسوی

بــه نظــر می  رســد هنرمنــدان معاصــر ایــران در ســال  های اخیــر، از 
ــار ســنت  های تصویــری و بازخوانــی  گرایــش مجــدد بــه مکاتــب و آث
کرده انــد و  گذشــته، اســتقبال بیشــتری  زبــان و بیــان هنــری نقاشــان 
گرچــه پیــش از انقــاب  گرایــش، ظهــوری عینی  تــر یافتــه اســت؛ ا ایــن 
نیــز توجــه بــه هنــر ســنتی و عناصــر تزیینــی آن، نــزد گروهــی از نقاشــان 
نوگــرا و جســت وجوگر، بــروز و ظهــور و اعتبــاری چشــم گیر یافتــه بــود.

شــاید بتــوان جریــان نقاشــان موســوم بــه ســقاخانه۴ را شــاخص ترین 
هنــر  عناصــر  به  کارگیــری  در  ایــران  معاصــر  هنرمنــدان  گرایــش 
ســنتی در آن ســال  ها دانســت. ایــن توجــه از یــک ســو در نتیجــه 
گرایش هــا، ســبک  ها و آثــار غرب  گرایانــه  رنگ باختگــی بعضــی از 
در هنرهــای تجســمی معاصــر ایــران و از ســوی دیگــر ناشــی از احتــرام 
گروهــی از هنرمنــدان نوگــرا بــه ســنن و مکاتــب و  و اشــتیاق  و توجــه 
گذشــته ایــن ســرزمین، و نیــز تشــویق و ترغیــب  آثــار و عناصــر هنــری 
کشــور  و حمایــت مســتقیم و غیرمســتقیم متولیــان فرهنگــی هنــری 
کلــی، نقاشــی  از این گونــه جریانــات هنــری بــوده اســت. البتــه به  طــور 
بــه  همیشــه  کنــون،  تا خــود  نوگرایــی  دوره  آغــاز  از  ایــران،  معاصــر 
گوشــه چشــمی داشــته اســت و اغلــب بــه  گذشــته و ســنتی،  هنــر 
مناســبت های مختلــف، بعضــی از نقاشــان نوگــرای ایــران معاصــر، 
بــه بازخوانــی عناصــر هنــر ســنتی و گذشــته کشــور خویــش پرداختــه و 
تمایــل و اشــتیاق و احتــرام خــود را نســبت بــه آثــار و هنرمنــدان پیــش 
کــه در نگاره  هــای ظریــف و غنــی  کرده  انــد. همان  گونــه  از خــود ابــراز 
و زیبــای نســخه  های خطــی مصــور قدیمــی، نقــاش ایرانــی تــاش 
کــرده تــا راه همدلــی و همراهــی و همگامــی بــا شــاعر و نویســنده را 

 ۴. ســقاخانه جریانــی هنــری بــود کــه در دهــه 1340 شمســی بــا اســتفاده از 
عنصرهایــی از هنــر مــدرن و بعضــی از عنصرهــای تزیینــی هنرهــای ســنتی 
ــن اصطــاح را  ــی ای ــم امام ــت. ظاهــراً کری ــران شــکل گرف ــی، در ای و دین
ــام  ــا ن ــرد. او در نوشــتاری ب ــه کار ب ــار در حــدود ســال 1341 ب نخســتین ب
»یــک مکتــب نــو ایرانــی« )ژوئــن 1963م( در روزنامــه کیهــان اینترنشــنال، 
ــار  ــی »چه ــه معرف ــده، ب ــهور و تثبیت ش ــدان مش ــمردن هنرمن ــس از برش پ
جــوان می پــردازد کــه بــر تــارک آخریــن و قدرت مندتریــن جریــان نقاشــی 
ایــران می درخشــند« کــه همــه همچــون خــود امامــی، دانشــجو یــا آمــوزگار 
مدرســه تازه بازشــده هنرکــده هنرهــای تزیینــی )1961م( بوده انــد. آغــاز کار 
ــا کارهــای حســین زنــده رودی قلمــداد کــرد  مکتــب ســقاخانه را می تــوان ب
و در کنــار آن بــه کســانی دیگــر نظیــر رضــا مافــی، منصــور قندریــز، مســعود 
عربشــاهی، فرامــرز پیــارام، صــادق تبریــزی و پرویــز تناولــی اشــاره کــرد. 
ــروه  ــز در گ ــی را نی ــر اویس ــی[ و ناص ــی ]تباتبائ ــز ژازه طباطبای ــی نی بعض
ــد در  ــن دو هنرمن ــات ای ــل آن، مطالع ــاید دلی ــد. ش ــای می دهن ــقاخانه ج س
هنرهــای عامیانــه و تزیینــی ایــران باشــد؛ اگرچــه ظاهــراً خــود آنهــا انتســاب 

ــدان خــوش نداشــته اند.  ــه نقاشــان ســقاخانه ای چن خویــش را ب
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بــوم، 70×70  ادهــم ضرغــام، ســلطان محمــد در خاطــر مــن، رنــگ روغــن روی 
نتی متر ســا یعقوب امدادیان، ترکیب مواد، 69×69  سانتی متر

مصطفی گودرزی، رنگ روغن و اکریلیک، 100×100 سانتی متر حبیب اهلل آیت اللهی، پلنگینه پوشان، رنگ روغن روی بوم، 100×100 سانتی متر
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گران بهــای هنــری خــود را ارج نهــد و غنی تــر  بیابــد و میــراث عظیــم و 
کهــن  کــه شایســته و الیــق تمــدن و فرهنــگ  کنــد و بــه جایــی رســاند 
و اصیــل و ریشــه دار او باشــد، بســیاری از هنرمنــدان خــاق و فعــال 
و جســت وجوگر در عرصــه هنرهــای تجســمی معاصــر ایــران نیــز از 
گذشــته بــه  منظرهــای متنــوع بــه ســنت های تصویــری و تجســمی 
کرده انــد از تخیــل و تعقــل هنــری  دیــده احتــرام نگریســته و تــاش 
پدیدآورنــدگان این گونــه آثــار الهــام بگیرنــد و آثــاری جدیــد بــر مبنــا 
گرچــه بســیاری  کننــد؛ ا گذشــته ایــران خلــق  و مبانــی و عناصــر هنــر 
کــه تــا احیــای مبانــی  از صاحب نظــران اذعــان و اظهــار می کننــد 
گذشــته و تولــد هنــری نــو و تأثیرگــذار بــر مبنــای آن، راهــی نســبتًا  هنــر 

طوالنــی در پیــش اســت.

بســیاری  آثــار  گذشــته،  قــرن  نیــم  بــه  نزدیــک  در  همــه  ایــن  بــا 
کــه رنــگ و بــوی ملــی و قومــی و دینــی دارنــد و احتــرام بــه  می شناســیم 
ــن  ــک ای ــته های دور و نزدی گذش ــدان  ــتگان و هنرمن گذش ــته و  گذش
گردآمــده  ــده می  شــود. چنانچــه در نقاشــی های  ســرزمین در آنهــا دی
ــق  ــای موف ــار و نمونه ه ــم، آث کنی ــگاه  ــت ن ــز درس ــه نی ــن مجموع در ای
کــم نیســتند نقاشــان عاقه منــد و خــاق و جســت وجوگر  بســیارند و 
کــه بــا هوشــیاری و صداقــت بــه مبانــی و عناصر  و نــوآوری و کوشــایی 
هنــر گذشــته ســرزمین مــادری خــود و هنــر یکــی از نقاشــان بــزرگ ایران 
)و یــا بــه اعتبــاری، خاق تریــن و بزرگ تریــن و نام آورتریــن تصویرگــر 
گذشــته(، یعنــی ســلطان محمــد، پرداخته انــد و  قــرون  ایرانــی در 
کرده انــد و مســافتی چشــم گیر از ایــن راه پیموده انــد. ادای احتــرام 

فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران پــس از آنکه در نمایشــگاه 
»بهــزاد در خاطــر و خیــال مــن« در ســال 1۳۸۲ نــگاه خــود را معطــوف 
گامــی دیگــر،  کــرد، در  بــه اســتاد کمال الدیــن بهــزاد و هنــر بی بدیــل او 
ــر  ــاش، نگارگ ــد نق ــلطان محم ــه س ــوف ب ــود را معط ــه خ ــار توج ــن ب ای
کــرده و عــاوه بــر برپایــی همایــش بین المللــی در  بــزرگ مکتــب تبریــز، 
خصــوص ایــن هنرمنــد، بــه جمــع آوری آثــاری از هنرمنــدان معاصــر 
کــه در ارتبــاط بــا ســلطان محمــد و مکتــب او خلــق شــده اند، و  ایــران 

کــرده اســت. برپایــی نمایشــگاهی از ایــن آثــار، اقــدام 

ســلطان محمــد را از اســتادان برجســته بنیان گــذار مکتــب دوم تبریز۵ 

ــری  ــر نگارگ ــه دوره ای از هن ــز دوم[ ب ــب تبری ــز ]مکت ــب دوم تبری  ۵. مکت
ایرانــی در زمــان حکومــت صفــوی در تبریــز گفتــه می شــود. شــاه اســماعیل 
ــش را  ــز حکومت ــکیل و مرک ــوی را تش ــت صف ــیدن، حکوم ــا به قدرت رس ب
ــران را از  ــر صنعتگ ــی و دیگ ــدان محل ــیاری از هنرمن ــرار داد و بس ــز ق تبری
ــه  ــز ب ــب تبری ــن ترتی ــه ای ــرد و ب ــع ک ــا جم ــور در آنج ــه وکنار کش گوش
مرکــز فرهنگــی کشــور بــرای تولیــد آثــار هنــری تبدیــل شــد. در دوره شــاه 
طهماســب ایــن مکتــب بــه اوج رســید و آثــاری مثــل خمســه شاه طهماســبی 
و شــاهنامه شاه طهماســبی تولیــد شــدند. از جملــه هنرمنــدان شــاخص ایــن 
قاســم علی  محمــد،  ســلطان  بهــزاد،  کمال الدیــن  بــه  می تــوان  دوره، 
ــوان اوج  ــاید بت ــن دوران را ش ــر ای ــرد. هن ــاره ک ــرک اش ــیخ زاده و می ش
اعتــای هنــر نگارگــری نامیــد؛ چراکــه تمــام دســتاوردهای دوران پیشــین، 
ــف  ــاده ظری ــی و فوق الع ــری در حــد عال ــت و هن ــوام یاف ــب ق ــن مکت در ای
و غنــی بــه وجــود آورد. اســتفاده از رنگ هــای درخشــان، پرمایــه و متنــوع، 
ــاری، صحنه هــای  ــه موضوعــات درب ــه جزئیــات، توجــه ب پرداخــت دقیــق ب
پرتحــرک و منظره هــای طبیعــی، بعضــی از ویژگی هــای ایــن مکتــب 

به شــمار می آورنــد و حتــی بعضــی او را بزرگ تریــن نگارگــر ایرانــی در 
همــه اعصــار و زمان هــا می داننــد. او خالــق آثــاری شــگفت انگیز و 
کیومــرث«  کــرم)ص(« و »بــارگاه  مانــدگار همچــون »معــراج پیامبــر ا

اســت.

ــد  ــلطان محم ــاد س ــام و ی ــا ن ــه ب ــن مجموع ــه در ای ک ــده ای  ــار برگزی آث
و بــا ادای احتــرام بــه ایــن هنرمنــد ســربلند ایرانــی فراهــم آمده انــد، 
بخشــی از نقاشــی های نمایشــگاه »خیــال ایرانــی؛ ســلطان محمــد 
کــه در بهــار 1۳۸۳  در خاطــر و خیــال نقاشــان معاصــر ایــران« هســتند 
کرده انــد.  را مزّیــن  تهــران  دیوارهــای مرکــز فرهنگی هنــری صبــا در 
یافــت  در هنرمنــد   ۳0 حــدود  از  گذاشته شــده  به نمایــش  کارهــای 
ــه دلیــل محدودیت هــا  کــه متأســفانه ب ــر اســت  شــده اند. شــایان ذک
کــه وجــود داشــت و خصوصــًا در فرصــت  فراوانــی  کمبودهــای  و 
کــه بــرای فراهــم آوردن مقدمــات نمایشــگاه در اختیــار بــود،  کوتاهــی 
ــود بخواهنــد و  کــه ممکــن ب ــا بعضــی از هنرمندانــی  امــکان ارتبــاط ب
گذاشته شــده  بتواننــد مــا را در غنی ترکــردن ایــن مجموعــه به نمایــش 
بــا  حاضــر  مجموعــه  حــال،  ایــن  بــا  نشــد.  میســر  رســانند،  یــاری 
ــا  ــه در اینج ک ــد  ــم آم ــدان فراه ــی از هنرمن ــه جمع ــی صمیمان همراه

ســپاس خــود را بــه تمامــی ایشــان تقدیــم می کنیــم.

بعضــی از اهــداف برگــزاری نمایشــگاه »خیــال ایرانــی« را می تــوان 
کــرد: به طــور خاصــه چنیــن عنــوان 

یــاد و خاطــره ســلطان محمــد توســط نقاشــان  الــف( بزرگداشــت 
ایــران؛ معاصــر 

گنجینه  هــای  ب( معطوف کــردن نــگاه هنرمنــدان معاصــر ایرانــی بــه 
کشــور خــود؛ گذشــته  ُپربــار هنــر 

بــه  مجــدد  رجــوع  و  شــناخت  بــرای  انگیــزه  فراهــم آوردن  ج( 
گذشــته ایــران و پدیدآورنــدگان آن و بهره گیــری  شــاهکارهای هنــر 

آنهــا؛ از  معاصــر  هنرمنــدان 
ــران و  ــاره نقاشــی ســنتی ای د( برانگیختــن پرسشــی غیرمســتقیم درب

ــان و بیــان هنــری ایشــان؛ هنرمنــدان شــاخص آن و زب

کــه نظریه پــردازان و  و آخــر اینکــه به رغــم »دهکــده واحــد جهانــی« 
ــاد  ــرای ایج ــد و ب گفته ان ــخن  ــرب از آن س ــر غ ــدن معاص ــان تم طراح
گفتــه بعضــی از متفکــران  آن تمــام هم وغــم خــود را بــه کار برده انــد، بــه 
انســان ها در اعمــاق وجــود خــود وابســته بــه مــأوای خویــش باقــی 
ــر ســنتی مــا سرشــار از بینشــی شــاعرانه و بیانگــر  ــد. هن خواهنــد مان
کــه آن را از طریــق آرامــش فاخــر باغ هــای بهشــتِی  ــود  امــری قدســی ب
گرایش هایــی جدیــد  کنــون امــا به رغــم اینکــه  نگاره هــا بیــان می کــرد. ا
در افــق ظاهــر شــده، آیــا ایــران می توانــد آثــاری بــزرگ و مانــدگار شــبیه 

گذشــته بــه وجــود آورد؟ آثــار 

منبع

گــودرزی، مصطفــی، )1383(، خیــال ایرانــی )ســلطان محمــد در 
ــران(، تهــران: فرهنگســتان هنــر.  خاطــر و خیــال نقاشــان معاصــر ای

ــات  ــا، تزیین ــی و پوی ــای چندوجه ــاد ترکیب بندی ه ــد. ایج ــمار می آین به ش
ــی و شکســت کادر، از  ــازی چندزمان ــده، فضاس ــوش گل و پرن ــا نق ــوع ب متن

ــز اســت.  ــارز مکتــب دوم تبری ــات ب دیگــر خصوصی
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منصوره حسینی، رنگ روغن روی بوم،  70×120 سانتی متر علی ترقی جاه، سلطان محمد، اکریلیک روی بوم، 140×100 سانتی متر

کوروش شیشه گران، ابر معراج، نقاشی پالت، 80×120 سانتی متر مهدی حسینی، اکریلیک روی بوم،  100×140 سانتی متر
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ناصر پلنگی، ترکیب مواد، 100×100 سانتی متر

جعفر نجیبی، رنگ  روغن، 120×80 سانتی متر

مرتضی دره باغی، اکریلیک روی بوم، 80×80 سانتی متر

کاظم چلیپا، ترکیب مواد، 150×100 سانتی متر
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احمد اسفندیاری، رنگ روغن روی بوم، 80×60 سانتی متر

حبیب اهلل درخشانی، ترکیب مواد، 90×70 سانتی متر
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بهزاد در خاطر و خیال من
کــه بــا عنــوان »بهــزاد در خاطــر  گونا گونــی  مجموعــه  آثــار متنــوع و 
هنــر  فرهنگســتان  گنجینــه  در  و  شــده  گــردآوری  مــن«  خیــال  و 
کــه  محفــوظ اســت، آثــار جمعــی از هنرمنــدان معاصــر ایرانــی اســت 
در اســتقبال از همایــش بین المللــی »کمال الدیــن بهــزاد« در ســال 
گــروه از هنرمنــدان بــا الهــام از اســم و  1۳۸۲، پدیــد آمده انــد. ایــن 
کــه اســتاد نقاشــی ایرانــی و از ســرآمدان نگارگــران ایــران  رســم بهــزاد، 
در ســده دهــم هجــری و پــس از آن اســت، آنچــه در خیــال و خاطــر 
ــوم  ی ب ــه او در تصــور داشــته اند، رو ــار و میــراث هنرمندان خــود از آث

کرده انــد. تصویــر 

توجــه بــه خصلــت ایرانــی و بومــی و خاقیــت و ابــداع در اجــرای 
و  مزیت هــا  از  نگاره هــا  و  طرح واره هــا  رنگ هــا،  نقش مایه هــا، 
کــه بــه »مانــی ثانــی«  ویژگی هــای ایــن هنرمنــد شــهیر ایرانــی اســت 
ــه نظــر می رســد هنرمنــدان معاصــر  گرفتــه اســت؛ از ایــن رو، ب لقــب 
و  ابــداع  کــه ضمــن  بوده انــد  آن  بــر  بهــزاد  آثــار  بــا  مواجهــه  در  نیــز 
ــه  ــار خــود مجســم ســازند و ب ــوآوری، روح  ایرانی  ـــــ اســامی را در آث ن

نمایــش بگذارنــد.

بــا  نقاشــی هایی  کنــار  در  نقاشــی خط  آثــار،  مجموعــه  ایــن  در 
شــده  گنجانیــده  مــدرن  یــا  و  ســنتی  تکنیک هــای  و  ســبک ها 
کــه نشــانه های آشــکار و نهــان حدیث نفــس هنرمنــدان بــا  اســت 
ســاحت واالی هنــر بهــزادی را در ایــن مجموعــه نمایــان می کنــد.

کــه در معــرض  ایــن مجموعــه اســت  از  گزیــده ای  رو  پیــِش  آثــار 
ــار در  ــی آث ــود تمام ــادآوری می ش ــرد. ی ــرار می گی ــدان ق ــد عاقه من دی
کتــاب نمایشــگاه بــا عنــوان بهــزاد در خاطــر و خیــال مــن منعکــس 
کتــاب را انتشــارات فرهنگســتان هنــر در ســال 1۳۸۲  کــه ایــن  شــده 

کــرده اســت. منتشــر و عرضــه  کاظم چلیپا، ترکیب مواد، 100×100 سانتی متر
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جواد نوبهار، رنگ روغن، 100×100 سانتی مترعبدالمجید حسینی راد، ترکیب مواد، 140×140 سانتی متر

حبیب اهلل صادقی، باز شوق یوسفم دامن گرفت،  ترکیب مواد، 100×195 سانتی متر
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هانیبال الخاص، آبرنگ، 57×45 سانتی متراحمد اسفندیاری، رنگ روغن، 60×80 سانتی متر

عبدالحمید قدیریان، رنگ روغن، 90×120  سانتی متریعقوب امدادیان، در ستایش کمال الدین بهزاد، ترکیب مواد، 45×60 سانتی متر
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جمشید حقیقت شناس، رنگ روغن، 100×150 سانتی متر

محمد  معمارزاده، رنگ روغن، 70×100 سانتی متر



گفت وگو با علیرضا قاسم خان، دبیر  بخش فیلم همایش ملی »فرش، سّنت، هنر« 

فرش در نگره فیلم سازان در 
یک صد سال اخیر

داود احمدی بلوطکی 

فرهنگســتان هنــر بــا توجــه بــه رســالت و اهــداف فرهنگــی هنــری 
خــود اقــدام بــه برگــزاری همایشــی بــا عنــوان »فــرش، ســّنت، هنــر« 
ــا اتــکا بــه دو  کــه در ســه بخــِش مســتقل امــا همســو، و ب کــرده اســت 
کــه هستی شناســی و شــناخِت هویــت فــرش  اصــِل ســّنت و هنــر 

ی آن اســت، برگــزار می شــود.  گــرو دســتباف در 

علیرضــا قاســم خان دبیــِر  بخــش فــرش در نگــره فیلم ســازان اســت. 
کرده ایــم تــا  گفت وگویــی  بــا ایــن هنرمنــد نام آشــنای ســینمای ایــران 

کار در دبیرخانــه فیلــم ایــن همایــش بگویــد. بــه مــا از رونــد 

□
ــش  ــن همای ــداف ای ــت و اه کلی ــا از  ــرای م  ب

ً
ــا ــث، لطف ــروع بح ــرای ش ب

بگوییــد.
کــه عمومــًا بــر  ایــن همایــش شــامل بخش هایــی مختلــف اســت 
اســاس فرش هــا و بافته هــای تصویــری ایــران در مناطــق مختلــف 
گرفتــه اســت. در یکــی از بخش هــای ایــن همایــش،  کشــور شــکل 
کــه فــرش ایرانــی در  یعنــی بخــش فیلــم، در ایــن بــاره بحــث می شــود 

گرفتــه اســت. نگــره  فیلم ســازان ایرانــی چگونــه شــکل 

ســینمای ایــران بــا قدمتــی دیرینــه و در حــدود 1۲0 ســال، بــه انحــای 
کــرده  یــخ پــر فــراز و نشــیب خــود، بــه فــرش توجــه  مختلــف در تار
جــاری  آن  در  آیینــی  هــم  اســت؛  ایرانــی  بافتــه ای  فــرش  اســت. 
اســت، هــم بخــش بزرگــی از هنــر ایرانــی اســت و هــم اقتصــاد ایرانــی 
را در دوره ای شــکل داده اســت. بــه هــر حــال، در ابعــاد مختلــف در 
زندگــی مــا ایرانیــان نقــش داشــته اســت. مــا در ایــن همایــش تــاش 
ــاره ایــن موضــوع، یعنــی فــرش،  ــه نگــره فیلم ســازان درب ــا ب ــم ت کرده ای



اســت.  آن  یخــی  تار بحــث  توجه هــا،  ایــن  از  یکــی  کنیــم.  توجــه 
کــه بپــردازد  تحقیقــی چندماهــه در ایــن بــاره در حــال انجــام اســت 
یــخ ســینما دربــاره فــرش ســاخته  کــه در طــی تار بــه اینکــه فیلم هایــی 
هــم  و  اســت  فیلم شــناخت  هــم  تحقیــق  ایــن  کدام انــد؟  شــده، 

به نوعــی، پژوهشــی تحلیلــی در ایــن موضــوع. 

کــدام فیلم هــا بیشــتر مــد نظــر شماســت؟ و ســینمای ایــران را بــا ایــن 
نگــرش، از چــه ســالی بررســی می کنیــد؟

و  آن،  از  بعــد  و  اســامی  انقــاب  از  قبــل  دوره  بــه  رونــد  ایــن  در 
کرده ایــم.  توجــه  انیمیشــن  و  داســتانی  و  مســتند  حوزه هــای  در 
کنــون پــی  یخــی، از ســال 1۳۲۵ تا یعنــی مطالعــات را از لحــاظ تار
کرده ایــم:  گرفته ایــم و ایــن مطالعــات را در چنــد محــور پایه گــذاری 
بخــش  و  اســامی،  انقــاب  از  قبــل  داســتانی  و  مســتند  بخــش 

اســامی. انقــاب  از  بعــد  انیمیشــن  و  و داســتانی  مســتند 

کــه می توانیــم  گــردآوری شــده  کنــم؛ مجموعــه ای  ایــن را هــم اضافــه 

کــه بــرای اولیــن بــار، بــا تصاویــری  بگوییــم متــن مکتوبــی اســت 
یــا  و  شــده اند  ســاخته  فــرش  دربــاره  کــه  فیلم  هایــی  از  متفــاوت، 
می شــود.  منتشــر  اســت،  شــده  توجــه  فــرش  بــه  آن  در  به نوعــی 
کتــاب را انتشــارات فرهنگســتان هنــر در ایــام ایــن  إن شــاءاهلل ایــن 
کــرد و پژوهشــگران و صاحب نظــران دربــاره  همایــش منتشــر خواهــد 

کــرد.  آن اظهارنظــر خواهنــد 

کرده ایــد؟  لحــاظ  هــم  را  فیلم ســازان  نظرهــای  آیــا  ارتبــاط،  ایــن  در 
اســت؟ شــده  اندیشــیده  بــاره  ایــن  در  تمهیداتــی 

در ایــام برگــزاری ایــن همایــش، نشســتی بــا بعضــی از فیلم ســازان 
برگــزار  فیلم ســازان«  نگــره  در  »فــرش  موضــوع  بــا  صاحب نظــران  و 
گــر اوضــاع و شــرایط بیمــاری همه گیــر کرونــا ایــن اجــازه  خواهــد شــد. ا
ــا رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی  ــه مــا بدهــد، ایــن نشســت ب را ب
ــا مخاطبــان هــم در  ــا حضــور عاقه منــدان برگــزار خواهــد شــد، ت و ب
کننــد و هــم به واســطه آن، مجموعــه فیلم هــا  ایــن نشســت شــرکت 
ایــن  نــداد،  را  دعــوت  و  برگــزاری  اجــازه  شــرایط  گــر  ا ببیننــد.  را 
تــا نظرهــای  نشســت  به صــورت غیرحضــوری برگــزار خواهــد شــد 
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ایــن  در  برســانیم.  عاقه منــدان  اطــاع  بــه  را  صاحب نظــران  ایــن 
مجموعــه، بخش هــای متفاوتــی را از فیلم هــای داســتانی و مســتند، 
کتــاب نــام  کــه در  بــا همــکاری ســازمان ها و نهادهــا و افــراد مختلفــی 
کرده ایــم. امــا همین جــا الزم می دانــم  آنهــا آمــده اســت، جمــع آوری 
کمــک  کــه  کنــم  گلســتان یــاد  کاخ  تــا از فیلم خانــه ملــی ایــران و 

ــع مهــم را ببینیــم. ــا بتوانیــم بعضــی از مناب ــا م ــد ت کردن شــایانی 

کــه در حــوزه   ایرانــی  فــرش  کــه می دانیــد قدیمی تریــن  همان طــور 
گلســتان نگهــداری می شــود. مــن و  کاخ  فــرش تصویــری اســت، در 
کتابــی  کنــار ایــن دو موضــوع، یعنــی  کردیــم تــا در  همکارانــم تــاش 
کــه بــدان اشــاره شــد و خــود نشســت، فیلــم کوتاهــی دربــاره ایــن فرش 
یم. خوشــبختانه مرحلــه تصویربــرداری آن بــه اتمــام  ارزشــمند بســاز
رســیده و در حــال حاضــر بــه تدویــن مقدماتــی و تصویرســازی های 
انیمیشــن آن مشــغولیم. إن شــاءاهلل جزئیــات دیگــر ایــن فیلــم را در 

آینــده در اختیــار دوســتان قــرار خواهــم داد.

فــرش چنــدان مــورد توجــه و دغدغــه فیلم ســازان نبــوده اســت. بــا توجــه 
ــه  ــرش از چ ــه ف ک ــد  ــه، بفرمایی ــن مقول ــه ای ــی ب ــراف حضرت عال ــه ِاش ب

گرفتــه اســت؟ زمانــی دســتمایه فیلم ســازان قــرار 
انقــاب اســامی، در حــوزه ســینمای  از  ایــران در قبــل  ســینمای 
داســتانی اساســًا بــه موضــوع فــرش نپرداختــه اســت، امــا در حــوزه 
ــامی  ــاب اس ــد از انق ــت. بع ــه اس ــورت پذیرفت ــر ص ــن ام ــتند ای مس
هــم  و  مســتند  هــم  یــم،  دار ســینمایی  فیلــم  هــم  فــرش  بــه  راجــع 
را بررســی  کرده ایــم نگــره فیلم ســازان  کل ســعی  انیمیشــن. مــا در 

یــم اطاعــات می دهیــم. کــه دار کنیــم؛ در عیــن حالــی 

از  مثــال  به طــور  دیده ایــم؛  را  فیلم هــا  همــه  کــه  یــم  ندار ادعــا  مــا 
فیلم هــای تلویزیونــی فقــط بــه فیلم هــای درجه یــک و ارزشــمند در 
ــد  ــه فاق ک حــوزه فیلم هــای مســتند دقــت داشــته ایم و فیلم هایــی را 
ارزش فیلم ســازی بوده انــد، در نظــر نگرفته ایــم. مــا بــه فیلم هایــی 
کــه از منظــر فیلم ســازی حافــظ ارزش هایــی بوده انــد؛  پرداخته ایــم 
کــه  اســت  ایــن  منظورمــان  و  ســینماییم  حــوزه  کارشــناس  چــون 
فــرش در حــوزه ســینمای ایــران چــه معنــی ای مــی داده اســت. بــا 
ــاره موضــوع فــرش  کــه در آن ســعی شــده تحلیلــی درب کتــاب،  ایــن 

ارائــه شــود، می توانیــم بگوییــم بــرای اولیــن بــار، مــا تحلیلــی در ایــن 
موضــوع، یعنــی فــرش، ارائــه خواهیــم داد.

گر مطالبی هست بفرمایید. برای جمع بندی ا
فضایــی  در  تحلیل هــا،  و  بررســی  و  نقــد  حوزه هــای  در  مــا 
یــخ  بین رشــته ای زندگــی می کنیــم. نمی توانیــم صرفــًا راجــع بــه تار
ــه تحلیل هــا  ــه مــوارد ریــز آن و این گون ســینما حــرف بزنیــم بی آنکــه ب
اشــاره نکنیــم. از آن طــرف هــم، نمی توانیــم بــه فــرش به عنــوان هنــری 
ــای  ــر بخش ه ــا دیگ ــش را ب ــال ارتباط ــن ح ــم و در عی کنی ــاره  واال اش

زندگــی و دیگــر هنرهــا در نظــر نگیریــم.

کــردن  شــاید یکــی از هدف هــای مهــم ایــن نشســت، ارتبــاط پیدا
و نزدیک کــردن ایــن دو حــوزه اســت؛ تــا بدانیــم در ایــن صــد ســال 
کرده ایــم و در عیــن حــال ببینیــم بــرای  کار  قدمــت ســینما، مــا چــه 
یــم. ایــن می توانــد بــه ســندی قابــل اســتناد  آینــده چــه برنامــه ای دار
تبدیــل شــود و در عیــن حــال ســرآغاز حرکتــی بــرای فعالیت هــای 
هــم  بین رشــته ای  مطالعــه ای  ســرآغاز  اقــدام،  ایــن  باشــد.  مشــابه 
ــرای آینــده  ــه و زمینه ســاز قدم هــای خوبــی ب ــد نمون هســت و می توان

ــران باشــد.  جامعــه هنــری ای

یخــی دیگــر  یــخ ســینما، بایــد بــه مطالعــات تار در حــوزه مطالعــه تار
یــخ ســینما را در ارتبــاط بــا موضوعــات  حوزه هــا نیــز پرداخــت. مــا تار
مختلــف نیــز بایــد پــی بگیریــم. البتــه بعضــی از ایــن مطالعــات 
و  کــودکان  حــوزه  زنــان،  حــوزه  در  مثــًا  اســت؛  گرفتــه  صــورت 
نوجوانــان. امــا در دیگــر حوزه هــا هــم بایــد همیــن اقدامــات صــورت 
کنیــم.  ترســیم  ســینما  بــرای  جامــع  یخــی  تار بتوانیــم  تــا  بگیــرد 
کــه دســتاورد ایــن نشســت، تکــه ای از پــازل  گفــت  می شــود این گونــه 
یــخ ســینمای ایــران در ارتبــاط بــا موضــوع فــرش اســت و در  کلــی تار
مقابــل، فــرش هــم به وســیله ســینما خــودش را هــم می شناســد و هــم 
گــر فیلم ســازان  گــر ضعفــی دارد دیــده خواهــد شــد. ا می شناســاند. ا
گفتــه خواهــد شــد. و مهم تــر از آن اینکــه،  بــدان توجــه نکرده انــد، 
ایــن  حــرف  کرده انــد؟  توجــه  مقولــه  ایــن  بــه  چگونــه  فیلم ســازان 
کمــال بــه ایــن حــوزه مهــم توجــه شــده اســت.  کــه تمــام و  نیســت 
مــا می خواهیــم بگوییــم چگونــه توجــه شــده اســت و بــا ایــن دقــت، 

یــم. بدانیــم در آینــده چــه قدم هایــی بایــد بردار



منوچهر طیاب
1۳۹۹-1۳1۶ 
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منوچهر طیاب؛
 مردی که پایش در ِگل ایران بود

زهرا مهاجری

رشــته  دانش آموختــه  تهــران،  در   1۳1۶ متولــد  طیــاب،  منوچهــر 
کارگردانــی  فارغ التحصیــل  و  ویــن  فنــی  دانشــگاه  در  معمــاری 
کادمی دولتی موســیقی  ســینما و تلویزیون از دانشــکده ســینمایی آ

و هنرهــای نمایشــی اتریــش بــود.

ــر، اســتاد رشــته ســینما در  طیــاب، عضــو پیوســته فرهنگســتان هن
دانشــکده های هنرهــای دراماتیــک و تلویزیــون، و سرپرســت رشــته 
ســینماتوگرافی و  عکاســی دانشــکده علــوم ارتباطــات اجتماعــی 

تهــران بــود.

گــروه تخصصــی ســینمای فرهنگســتان هنــر؛  او همچنیــن عضــو 
بین المللــی  جشــنواره  در  یونســکو  ســازمان  هیئــت داوران  عضــو 
ــو« لهســتان؛ عضــو هیئــت داوران جشــنواره بین المللــی فیلــم  ک »کرا
ــی  ــنواره بین الملل ــت داوران جش ــو هیئ ــا؛ عض ــو« ایتالی ــتند »ترنت مس
فیلــم مســتند ایــران: ســینما حقیقــت؛ عضــو هیئت داوران جشــنواره 

ــت. ــوده اس ــز ب ــر؛ و... نی ــم فج ــی فیل بین الملل

بــه  حرفــه   »ســفال«  فیلــم  ســاخت  بــا   1۳۴۲ از  ســال  کــه  طیــاب 

کارگــردان نزدیــک بــه صــد فیلــم  ی آورد، نویســنده و  مستندســازی رو
ــی  یخ ــی و  تار ــراث فرهنگ ــه می ــی در زمین ــتند و آموزش ــمند مس ارزش

است .  

او چهــار ســال پــس از تأســیس دانشــگاه هنرهــای دراماتیــک در دهــه 
یــس رشــته  1۳۴0، بــه همــراه هژیــر داریــوش و خســرو ســینایی بــه تدر
ی فرهنــگ ایــران،  کار رو ســینما در ایــن دانشــکده پرداخــت و بــا 
بیش ازپیــش خــود را به عنــوان فیلم ســازی شــاخص در ایــن عرصــه 

کــرد. معرفــی 

طیــاب در آن ســال ها بــه ســفارش اداره فرهنــگ و هنــر، از معمــاری 
یخــی ایران فیلم مســتند و هنری و کوتاه ســاخت؛  کثــر دوره هــای تار ا
و  هخامنشــی(  معمــاری  )دربــاره  یــا«  آر ک  »خــا مثــل  فیلم هایــی 
»میــراث« )دربــاره معمــاری ساســانی( و فیلم  هایــی دربــاره معمــاری 

دوره اولیــه اســامی، و دوره هــای ایلخانــی و تیمــوری و صفویــه.

از  کــه  دارد  ایرانــی  معمــاری  دربــاره  مســتند  اثــر   1۲ بــه  نزدیــک  او 
در  او  اســت.  بــه معمــاری صفــوی  مربــوط  اثــر  بیــن، هشــت  ایــن 
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فیلــم »مســجد شــیخ لطــف اهلل« بــه اوج هنــر خــود در ایــن مجموعــه 
می رســد. بــا اینکــه ایــن آثــار در دهه هــای 1۳۴0 و 1۳۵0 شمســی 
ســاخته شــده اند، هنــوز از آثــار مهــم مســتند در عرصــه معمــاری 

می شــوند. محســوب 

کــه به صــورت متمرکــز بــرای  منوچهــر طیــاب از جملــه افــرادی بــود 
ــرد.  ک ــاش  ــران ت ــتند در ای ــینمای مس ــی س ــترش عمل گس ــعه و  توس
بــه عقیــده او از طریــق آثــار فرهنگــی می تــوان ایــران را بــه دنیــا معرفــی 
مثــل  نیســت،  یک ســویه  فرهنــگ  ماجــرای  طیــاب  به زعــم  کــرد. 
کــه در ارتبــاط  ســنگ نیســت و مثــل آب ســیال و جــاری اســت 
ــا  ــد. طیــاب تنهــا رابطــه صحیــح ب ــا دیگــران معنــا می یاب صحیــح ب
کــه واقعیــت  دیگــران را رابطــه فرهنگــی می دانســت و بــر ایــن بــاور بــود 
بایــد بــه شــکلی هنــری در دســت مستندســاِز هنرمنــد شــکل بگیــرد. 
کار مستندســاز را همیــن واقعیــت می دانســت. او تنهــا دســتمایه  

گنجانــده می شــوند.  آثــار طیــاب بیشــتر در قالــب مســتند فرم گــرا 
یتــم« از ایــن دســت اســت.  آثــاری چــون »ایــران ســرزمین ادیــان« و »ر

یتــم دربــاره حســین تهرانــی، اســتاد ضــرب در  او بــا فیلــم مســتند ر
موســیقی ایرانــی، توانســت دیپلــم افتخــار جشــنواره ویــن را در ســال 
یــس  یتــم فیلــم انتخابــی یونســکو بــرای تدر 1۳۴۳ بــه دســت آورد. ر

تدویــن فیلــم در مــدارس ســینمایی آن ســازمان شــد.

در  و  بــود  معــروف  تجربه گــرا  مستندســازی  به عنــوان  همچنیــن  او 
تجربــه  کمتــر  کــه  را می آزمــود  ســاخت مســتندهایش شــیوه هایی 
کار نشــده بــود. اغلــب آثــار او از پژوهشــی ژرف بــرای  شــده یــا  اصــًا 

اثــر، بهره منــد بوده انــد.  ســاخت 

کارنامــه منوچهــر طیــاب اســت. او در  تنــوع موضوعــی، دیگــر ویژگــی  
یخــی، معمــاری،  انسان شناســی،  گــون علمــی، تار گونا حوزه هــای 

هنرشناســی، ایران شناســی و... صاحــب آثــاری متعــدد اســت.

کویــر«، از آثــار شــاخص طیاب محســوب  »همــراه بــاد در دل تنهایــی 
ــه  ــرای او ب ــز بســیاری از جشــنواره های مختلــف ب کــه جوای می شــود 
کویرهــای ایــران  ارمغــان آورد. او بــرای ایــن فیلــم ســه ســال در دل 
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کــه در ســال 1۳۷۷ ســاخته شــده  بــه تحقیــق پرداخــت. ایــن فیلــم 
پــا  اســت، یکــی از هفــت فیلــم مســتند انتخابــی منتقــدان فیلــم ارو
در جشــنواره بین المللــی فیلــم لوکارنــوی ســوئیس در ســال 1۳۷۹ 
رشــته  ویــژه  جایــزه   ،1۳۸0 ســال  در  یعنــی  بعــد،  ســال  در  و  بــود 

ــت. گرف ــو  ــتند ترنت ــنواره مس ــاف را از جش کتش ا

ایرانــی  نقاشــی  سه قســمتی  مجموعــه   1۳۸۲ ســال  در  طیــاب 
)دربــاره نگارگــری ایــران از ابتــدا تــا آخــر دوره قاجــار( را ســاخت. ایــن 
یــخ آن می انــدازد و  مســتند نگاهــی متفــاوت بــه نقاشــی ایرانــی و تار

اوج و فــرود آن را بــه تصویــر می کشــد.

گوشــه گیر نبــود،  او در مقایســه بــا خیلــی از مستندســازها ســاده و 
کار می کــرد و ســفر می رفــت و ایــران را دوســت داشــت. در  دائمــًا 
کــه او  کــرده اســت  کســی بــه موضوعاتــی توجــه  کمتــر  ســینمای ایــران 

در مســتندهایش بــه آنهــا می پرداخــت.

یســت انســانی جــزو عاقه مندی هایــش بــود و چگونگــی   محیط ز
زندگــی و ســازگاری انســان ها بــا محیــط زندگی شــان همــواره برایــش 
جــذاب بــود. عاشــق جای جــای ایــران بــود و در ایــن بــاره می گویــد: 
ــت.  ــت اس ــن مملک ــه ای ــق ب ــود دارد عش ــن وج ــه در م ک ــزی  »آن چی

ِگل ایــن مملکــت اســت.« پــای مــن دائمــًا در 

کوشــید ســابقه و  طیــاب در طــول فعالیــت هنــری خــود، همــواره 
گنجینــه ایرانــی را بــا ابــزار ســینمای مســتند بــه دنیــا  کهــن و  فرهنــگ 
یــم  کنــد؛ چنان کــه در جایــی می گویــد: بایــد وقــت  بگذار معرفــی 
امــکان  مــا  بــه  بــه جهانیــان بشناســانیم. ســینما  را  کشــور خــود  و 
کــه نه تنهــا فرهنــگ و جغرافیــای ایــران را بــرای  خودمــان  می دهــد 
کل  پاییــان و در  کنیــم، بلکــه بتوانیــم وجــوه آن را بــرای ارو روشــن 

کنیــم. غیرایرانیــان نیــز روشــن 

ــتانی  ــم داس ــک فیل ــتند، ی ــای مس ــر فیلم ه ــاوه ب ــاب ع ــر طی منوچه
کارنامــه خــود دارد. ســوزنبان تنهــا فیلــم  بــا عنــوان »ســوزنبان« نیــز در 

کــه در ســال 1۳۵0 ســاخته شــده اســت. داســتانی طیــاب اســت 

ســال ها  تجربــه  همچنیــن،  ایرانــی  نامــدار  مستندســاز  ایــن 
کتــاب بــه دو  ایران گــردی و مشــاهداتش از ایــران را در چهــار جلــد 
یــای پــارس، همــراه  کــرده اســت. در زبــان فارســی و انگلیســی تألیــف 
کهــن، و البــرز  گاهــواره تمدنــی  گــرس  کویــر، زا بــاد در دل تنهایــی 
کــه  کتاب هایــی اســت  یــخ عناویــن  ــه قدمــت تار زادگاه فرهنگــی ب
کارگردانــی نزدیــک بــه صــد  حاصــل یادداشــت، پژوهــش، نــگارش و 

فیلــم مســتند منوچهــر طیــاب اســت.

کــرده  یافــت  در متعــددی  جوایــز  فعالیتــش  دوران  در  طیــاب 
جامــع  »مســجد  فیلــم  بــرای  برلیــن  جشــنواره  افتخــار  دیپلــم  کــه 
یتــم« و  اصفهــان«؛ دیپلــم افتخــار جشــنواره ویــن بــرای فیلم هــای »ر
»ایــران ســرزمین ادیــان«؛ دیپلــم افتخــار جشــنواره مســکو بــرای فیلــم 
»اصفهــان هندســه ای در مقیــاس انســانی«؛  دیپلــم افتخار جشــنواره 
کــرد«؛ لوح ســیمین بهترین  رشــد بــرای فیلــم »وآنگــه روان جهــان گلــه 
ــاد در  ــرای فیلــم »همــراه ب ــو  ب ــی از جشــنواره ترنت کارگردان فیلم نامــه و 
کویــر«  کویــر«؛ انتخــاب فیلــم »همــراه بــاد در دل تنهایــی  دل تنهایــی 
در جشــنواره لوکارنــو؛ جایــزه ســیمین  دلفــان از جشــنواره بین المللــی 
فیلم هــای مســتند و آموزشــی تهــران بــرای فیلــم »ســرامیک«؛ و لــوح 
یــای  پــارس«، از آن جملــه  ینــی بــرای فیلــم »در زریــن جایــزه شــهید آو

اســت.

»ســینما  بین المللــی  جشــنواره  دوره  در  ســیزدهمین  همچنیــن 
کــه ۲1 آذر ســال 1۳۹۸ برگــزار شــد، بــا برپایــی نکوداشــتی  حقیقــت« 
از منوچهــر طیــاب تجلیــل و نشــان فیــروزه حقیقــت بــه ایشــان اهــدا 

شــد.

کارگردانــی  کــه بــه  کهــن« مســتندی اســت  »ســفر در امتــداد ســرزمین 
کاوه بهرامی مقــدم و تهیه کنندگــی رضــا میرکریمــی، زندگــی و آثــار 

کشــیده اســت. منوچهــر طیــاب را بــه تصویــر 

اســتاد منوچهــر طیــاب، مستندســاز ممتــاز، پــس از عمــری فعالیــت 
شــهریور   ۴ سه شــنبه  روز  مســتند،  ســینمای  فرهنگــی  عرصــه   در 
1۳۹۹، پــس از طــی یــک دوره بیمــاری، در ۸۳ســالگی در شــهر ویــن 

گفــت. اتریــش بــدرود حیــات 



13
99

ن 
ستا

 تاب
،3

ه 4
مار

، ش
جم

ل پن
سا

ر، 
هن

یر 
سف

ی 
خبر

یه 
شر

ن

29

 

خدایش بیامرزد
محمدمهدی حیدریان

جامعــه فرهنــگ و هنــر یکــی از بزرگانــش را از دســت داد؛ اســتادی دلســوز و ســخت کوش، مستندســازی محقــق و هنرمنــد، مؤلفــی پژوهشــگر 
و خوش قلــم، و در عیــن همــه اینهــا، انســانی شــریف، مهربــان، بی تکلــف، خوشــرو و دلســوز. مرحــوم طیــاب در خــارج از ایــران درس خوانــده 
بــود و درس هــم مــی داد و بــه همیــن ســبب بخشــی از زندگــی و اوقاتــش در خــارج از ایــران می گذشــت. امــا همیشــه دغدغــه منافــع ملــی و 
کشــور را داشــت. در فیلم هــا و تألیفاتــش )به ویــژه دربــاره خلیج فــارس( می تــوان ایــن دغدغــه و تــاش در ِاحقــاق حقــوق  مســائل بین المللــی 

گردانــد! إن شــاءاهلل!  ایــران را دیــد. خــدای رحمــان و رحیــم بیامــرزدش و بــا اولیــا محشــورش 
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منوچهر به همه جای ایران افتخار می کرد و 
این انکارناشدنی است

پروین دخت طیاب، خواهر استاد منوچهر طیاب

هنــر همیشــه در خانــواده مــا جایگاهــی بــاال و خــاص داشــته اســت 
بــرادرم  هنــری  شــخصیت  رشــد  در  مؤثــر  عوامــل  از  یکــی  قطعــًا  و 
کودکــی بــه مقولــه ســینما به شــدت  محســوب می شــود. او از ســنین 
ــا وســایل ابتدایــی،  کــه در 1۲ســالگی و ب عاقه منــد بــود؛ بــه طــوری 
را  بریده شــده  فیلم هــای  از ســینماها  و  آپــارات  ســاخت  دســتگاه 
ــج  ــه در آن دوران رای ک ــی،  ــای نفت ــط چراغ ه ــا را توس ــت و آنه می گرف
کارش  ی دیــوار بــرای خانــواده بــه نمایــش می گذاشــت و ایــن  بــود، رو
گرفتــن دیپلــم  همــواره مــورد تشــویق خانــواده قــرار می گرفــت. پــس از 
کــرد؛  ــه اتریــش مهاجــرت  ــرای ادامــه تحصیــل در زمینــه ســینما، ب ب
البتــه ایــن اقدامــش بــرای تحصیــل در رشــته ســینما، در آن موقــع 
توســط مســئوِل وقــت، پذیرفتــه نشــد و بــه همیــن دلیــل، منوچهــر 
کــرد  ابتــدا رشــته معمــاری را بــرای ورود بــه دانشــگاه اتریــش انتخــاب 
کــه در آنجــا، بــا تــاش و پشــتکار خــودش توانســت  و پــس از آن بــود 

کادمــی ســینمایی ویــن شــود. وارد آ

ــران داشــت.  ــه ای ــه ای بســیار تحســین برانگیز ب ــًا عاق ــرادرم حقیقت ب
او دربــاره تمامــی نقــاط ایــران، آداب و رســوم، فرهنگ هــا، اقلیــم، 

یــخ هنــر ایــران بــا دقــت و پیوســته مطالعــه و پژوهــش می کــرد.  تار
بــا  همــراه  دیــدی  ایــران،  کویــر  بــه  نســبت  مخصوصــًا  منوچهــر 
خارجی هــا  بــرای  را  کویــر  کــه  دارم  خاطــر  در  داشــت.  شــیفتگی 
کــه بســیاری از آنهــا به واســطه دیــدن  به گونــه ای توصیــف می کــرد 

بــه ایــران می آمدنــد. کویــر 

او بــه همــه جــای ایــران افتخــار می کــرد و ایــن انکارناشــدنی اســت؛ 
کــه  کــه مــن می توانــم بــا اطمینــان بگویــم ایــن اســت  امــا چیــزی 
می گفــت  همــواره  و  داشــت  اشــتیاق  آن  خاص بــودن  و  کویــر  بــه 
کــم اطاع  رســانی می شــود. ارزش و  کویــر ایــران، بســیار  کــه دربــاره 
کــه تــا االن گفتــه شــده  کویــر خیلــی بیشــتر از آن چیزی ســت  جایــگاه 

اســت.  

منوچهــر دربــاره فرهنــگ هــر منطقــه تحقیــق می کــرد و بــه یــاد دارم 
ــه تنــوع فرهنگــی و هنــری مناطــق  ــواده، راجــع ب کــه همیشــه در خان
مختلــف ایــران صحبــت می کــرد. اهــل مطالعــه بــود. چــه وقتــی 
کشــور بــه ســر می بــرد،  کــه در خــارج از  کــه ایــران بــود و چــه زمانــی 
نوشــته  زبانــی  هــر  بــه  ایــران  دربــاره  کــه  کتاب هایــی  خوانــدن  در 
کوتاهــی نمی کــرد. اطاعــات او از فرهنــگ مناطــق  شــده بودنــد، 
ــع  ــه جام ــته اش همیش ــات پیوس ــطه مطالع ــران، به واس ــف ای مختل
کــه می رفــت، دوربینــش را از خــودش  بــود. همیشــه و هــر جایــی 
یخــی  تار بناهــای  و  مناظــر  از  بســیار،  دقــت  بــا  و  نمی کــرد  جــدا 
همــراه  یــک  بیشــتر  او  بــرای  عکاســی  دوربیــن  می کــرد.  عکاســی 
ــا یــک وســیله. منوچهــر اصــواًل انســان بســیار خوش صحبتــی  بــود ت
کوله بــاری از خاطــره بــه همــراه داشــت. از خاطــرات  بــود و همیشــه 
شــیرینش از ســفر بــه مناطــق مختلــف ایــران، بــا خانــواده صحبــت 
کــه همیشــه و در جمــع  می کــرد. خوش ســخنی او بــه حــدی بــود 

خانــواده، همگــی مشــتاق شــنیدن خاطــرات جالبــش بودیــم.

بــرادرم بــا اینکــه بســیار انســانی منظــم و قاعده منــد بــود و بــه مســائل 
کــه می رفــت، خــودش را  کجــا  بهداشــتی توجــه فراوانــی می کــرد، هــر 
بــا همــان امکانــات و شــرایط وفــق مــی داد و ایــن شــگفت انگیز بــود. 
او بــا ایــن کار می خواســت احســاس آن منطقــه و مردمــان آن منطقــه 

کــه جنــس آثــارش ملمــوس اســت. کنــد؛ و این گونــه اســت  را درک 
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گفت وگو با محمدرضا اصالنی، مستندساز 

فیلم های طیاب نقد نیست، 
کشف یک رابطه است

داود احمدی بلوطکی

ــاد منوچهــر  کــه زنده ی ــه ایــن موضــوع  ــا ِاشــراف ب نشــریه ســفیر هنــر، ب
کــه می تــوان بــرای  طیــاب، مصــداق بــارزی اســت از تعریــف درســتی 
گرامیداشــت یــاد  هنرمنــد قائــل بــود، افتخــار داشــت تــا بــه مناســبت 
کــه او نیــز یکــی  ی  گر بــزرگ، بــا یکــی از یــاران و و نــام ایــن ســینما
شــناخت  دربــاره  اســت،  کشــورمان  مســتند  ســینمای  بــزرگان  از 

کنــد. گفت وگــو  شــخصیت ایــن هنرمنــد فقیــد، 

□
کــه طیــاب بیشــتر ایران شــناس اســت. آیــا  در مصاحبــه ای می خوانــدم 

بــا ایــن نظــر موافق ایــد؟
کمــی بــا ایران گــردی  کــه مقولــه ایران شناســی  گفــت  بایــد این طــور 
لقــب  می تــوان  کــه  هســتند  تــن  دو  مــن  نظــر  از  می کنــد.  فــرق 
فــرخ  دیگــری  و  طیــاب  منوچهــر  یکــی  داد.  آنهــا  بــه  را  ایران گــرد 
باشــند،  ایران شــناس  اینکــه  از  بیــش  نفــر  دو  ایــن  غفــاری. 
گشــته اند،  را  ایــران  وجب به وجــب  ایشــان  ی  دو هــر  ایران گردنــد. 
یــه چشــمان هنرمندشــان نــگاه  کشــور را دیده انــد، از زاو ریزبه ریــز 
بی آنکــه  هــم،  بــار  هــر  و  برگشــته اند  و  رفته انــد  بارهــا  کرده انــد، 
کــردن  گشــتن و پیدا خســته شــوند، بــا اشــتیاق بیشــتری بــه ایــن 
کــه  ادامــه داده انــد. البتــه غفــاری به دلیــل مســئولیت های اداری 
کــرده و  گشــت وگذار  کمتــر  بــر عهــده داشــت، شــاید  در آن موقــع 
ــه بعــد، نتوانســت ایــن مســیر را ادامــه دهــد. امــا منوچهــر  از زمانــی ب
ــا آخــر  طیــاب چــون هیــچ مســئولیت اداری و ســازمانی نداشــت، ت
کارش ادامــه داد. اصــًا در ذهــن مــا چنــد نفــر  ــه  ــه ب عمــرش این گون
کــه زمانــی مســئولیت اداری  ایــن مســئله هیــچ گاه خطــور نمی کــرده 
داشــته باشــیم. مــا می خواســتیم از اشــتیاق های خودمــان حــرف 
گفــت  یم. می شــود این گونــه  بزنیــم و ســخن بگوییــم و فیلــم بســاز
به طــور  می ســاخت؛  فیلــم  خــودش  اشــتیاق های  از  طیــاب  کــه 
یتــم« او، حاصــل اشــتیاقش بــه ایــن موضــوع اســت  مثــال فیلــم »ر

ــت هایش  ــم انگش یت ــار را در ر ــم قط یت ــه ر ــی، چگون ــین تهران ــه حس ک
پیــدا می کنــد. اشــتیاقی این گونــه، مســئله ای بســیار مهــم اســت. 
کــه  کارکــردن افــرادی همچــون منوچهــر طیــاب، این گونــه نیســت 
موضوعــی داشــته باشــند و بــرای آن موضــوع فیلمــی بســازند. ایــن 
کار می کردنــد و طیــاب هــم از ایــن نســل  نســل بــا اشتیاق هایشــان 
گفــت او یکــی از چهره هــای مهــم ایــن نســل اســت. او  بــود. می تــوان 
بــا همــه اشــتیاق ســوژه هایش را انتخــاب می کــرد؛ حتــی می توانــم 

می کردنــد. انتخــاب  را  او  ســوژه ها  بگویــم 

داد،  انجــام  او  بــا  افخمــی  آقــای  کــه  اســتاد طیــاب در مصاحبــه ای 
گفتنــد.  کارکــردن بــا شــما ســخن  کردنــد و از   نــام شــما را ذکــر 

ً
مشــخصا

شــما بیــش از اینکــه همــکار ایشــان محســوب شــوید، دوســت ایشــان 
ــد. ــان بگویی ــتر برایم ــی بیش کم ــد.  بودی

کاس هــای فرهنــگ و هنــر آغــاز شــد. در  دوســتی مــن و طیــاب از 
آنجــا طیــاب معلــم طراحــی  صحنــه مــن بــود؛ امــا مــا دیگــر معلــم 
کار  گرد نبودیــم، بلکــه بیشــتر دوســت بودیــم. بــا هــم دربــاره  و شــا
کــرد.  بحــث  می کردیــم و دوســتِی مــا این گونــه تــداوم و عمــق پیــدا 
کــه  کاس هــا، او فیلمــی راجــع بــه خــط ســاخت  در اواخــر همــان 
و  مــن  نوشــتم.  را  متنــش  گفتــار  و  دادم  انجــام  را  پژوهشــش  مــن 
کارهــای بســیاری بــا هــم انجــام دادیــم، امــا پــروژه اصلــی  طیــاب 
کردیــم. در آن فیلــم،  کــه دربــاره دزفــول  کاری بــود  همکاری مــان، 
کامــل  کردیــم فیلم نامــه ای  کــه بــا هــم  گفت وگوهایــی  مــن بــر اســاس 
نوشــتم. ایــن فیلم نامــه متنــی نیمه داســتانی، مســتند و نقادانــه از 
بــا امانــت داری خاصــی،  بــود و طیــاب هــم  ویران شــدن آن شــهر 

کــرد تــا همیــن فیلم نامــه بــه فیلــم تبدیــل شــود. ســعی 

دنبــال  بــه  بیشــتر  و  نداشــت  انتقــادی  روحیــه  چنــدان  طیــاب 
نیکی هــا  و  زیبایی هــا  دلــش می خواســت  او  بــود.  اشــتیاق هایش 
کــه نــگاه  را ببینــد تــا اینکــه نقــدی داشــته باشــد. فیلم هــای او را 
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کشــف یــک رابطــه اســت.  کــه اصــًا نقــد نیســت،  کنیــد می بینیــد 
کســی، چنیــن  کــه در روحیــه  ایــن مســئله ای بســیار مهــم اســت 
کارگردانــی بــا روحیــه خــودش  خصلتــی وجــود داشــته باشــد. هــر 
را شــکل می دهــد. شــما در فیلم هــای  و فیلمــش  فیلــم می ســازد 
کــه  دارد،  وجــود  اطاعــات  و  تحلیــل  نمی بینیــد.  نقــد  طیــاب 
ــا نقــادی در آن  نوعــی بازشناســی اطاعــات محســوب می شــود، ام
کــه  کــه او انتخــاب می کنــد، موضوعاتی انــد  نیســت. موضوعاتــی را 
کــه  آنهــا را دوســت دارد و می خواهــد بــا ســاختن فیلمــش بگویــد 
مــن اینهــا را دیــده ام و شــما هــم ببینیــد. ایــن مســئله بــرای فیلم ســاز 
کــرد. ایــن خصلــت،  بســیار جالــب اســت و بایــد بــه آن توجــه ویــژه 
کارشــان را  کــه  درســت بــر خــاف بعضــی از فیلم ســازان دیگــر اســت 
کــه روحیــه ای نقادانــه دارم.  بــا نقــد پیــش می برنــد؛ حتــی خــود مــن 
کارهــا،  کــه البتــه االن دیگــر در  ایــن نکتــه را هــم همین جــا بگویــم 
کــه  کمتــر دیــده می شــود. چیــزی  نقــد به صــورت آسیب شناســی، 
در ایــن دوره انجــام می شــود، بیشــتر حقارت شناســی اســت و بــا 
کــه طیــاب،  آسیب شناســی بســیار فــرق می کنــد. جالــب اســت 
ــه دنبــال آسیب شناســی هــم نبــود. همیــن مســئله اشــتیاق  حتــی ب
بــه ســوی شــهر  تــا فیلــم »دزفــول؛  گفتــم، باعــث شــد  کــه پیش تــر 
خامــوش« ســاخته شــود. ســاختن فیلــم دزفــول، حاصــل اشــتیاقی 
کــه مــن و طیــاب، بــا همدیگــر نســبت بــه چنیــن شــهر عجیبــی  بــود 
ــه  ک ــه را  ــن فاجع ــا ای ــود. م ــده ب ــزی نمان ــچ چی ــه از آن هی ک ــتیم  داش
دربــاره شوشــتر هــم ادامــه داشــت، مــورد نقــد قــرار داده بودیــم. در آن 
زمــان مــن بســیار ســفر می کــردم. مــورد انتقــادی مــن شــهر شوشــتر 
بــود و او دزفــول را مــد نظــر داشــت و حاصــل بحث هایمــان هــم، 
آن  از  چیــزی  هیــچ  کــه  بــود  نهصدســاله ای  شــهر  دزفــول،  همیــن 
کــه یکــی از معماری هــا و شهرســازی های  نمانــده اســت. در حالــی 
منحصربه فــرد را در دل خــود داشــت. معمــاری و شهرســازی ایــن 
کــه ترکیبــی از ایــن دو، نوعــی بافــت درونــی  گونــه ای بــود  شــهر بــه 
کــرده بــود. ایــن ویرانــی دربــاره شــهر سه هزارســاله  در شــهر ایجــاد 
کــه یکــی از نمونه هــای مهــم شهرســازی  شوشــتر هــم صــدق می کــرد 
گفتــم طیــاب بــه دنبــال  کــه  کهــن ماســت. همان طــور  و معمــاری 
بیننــده  مشــارکت دادِن  دنبــال  بــه  او  نبــود.  هــم  آسیب شناســی 
بــا چنیــن  بــود. دزفــول را هــم  بــا اشــتیاق های خــودش  و دیگــران 
شــده  دزفــول  عاشــق  و  بــودم  آنجــا  هــم  مــن  و  می دیــد  اشــتیاقی 
گفــت معمــاری، آن را ســاخته اســت.  کــه می شــود  بــودم. شــهری 

ــا آجــر، فضایــی شــهری ایجــاد  ــا هــم و ب ترکیــب تداخلــی خانه هــا ب
کمتــر این چنیــن تنــوع آجــرکاری و آجرچینــی  کــرده بــود. در دنیــا 
حماســه ای  بــود.  حماســه  مــا  بــرای  معمــاری  ایــن  دارد.  وجــود 
ایــن شــهر  بافــت آجــری  واقعــًا  بــود.  رنــگ ســرخ آجرهــا  از  تغزلــی 
بــرای مــا حیــرت آور و بی نظیــر بــود. مــا بــا هــم رفتیــم آنجــا و بــا همــان 
اشــتیاق فیلــم را ســاختیم. در طــول زمــان ســاخت فیلــم، مــا دیگــر 
بــا هــم زندگــی می کردیــم. ســاخت  نه فقــط همــکار بودیــم، بلکــه 
ایــن فیلــم در آن زمــان، نمونــه ای نــادر بــود و می توانســت یکــی از 
باشــد.  مــا  داســتانی  مســتند  ســینمای  فیلم هــای  بنیان گــذاران 
گفــت ایــن فیلــم، اولیــن فیلــم مســتند داســتانی بــود. در  می تــوان 
یکــردی به شــدت نقادانــه از حکومــت آن دوران، در  عیــن حــال رو
دل آن فیلــم نیــز وجــود داشــت. پــس از آن فیلــم هــم، مــن و طیــاب 
در تلویزیــون، فیلمــی داســتانی بــا نــام »ســوزن بان« ســاختیم. آن 
کــه بعدهــا  کــه الگــوی ســینمای مینی مالــی شــد  ــود  کاری ب فیلــم، 
در آثــار ســهراب شــهیدثالث و دیگــران متجلــی شــد. مــن و منوچهــر 
کارهــای متعــددی بــا هــم  کردیــم،  طیــاب ســفرهای متعــددی بــا هــم 

ســاختیم و زیبایی هــای متعــددی بــا هــم دیدیــم.

ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــود؟ ب ــه ب ــه دیگــر هنرهــا چگون نــگاه اســتاد طیــاب ب
خــود ایشــان معمــاری خوانــده بودنــد.

یکــرد طیــاب بــه معمــاری نه تنهــا از ایــن بــاب بــود  کــه رو بایــد بگویــم 
کــه قبــًا معمــاری خوانــده، بلکــه او زیبایــی خاصــی در ایــن فضاهــا 
دســت  زیبایــی  ایــن  از  نمی توانســت  و  می کــرد  پیــدا  و  می دیــد 
بکشــد. او دوســت داشــت ایــن زیبایی هــا را بــا اشــتیاق تمــام نشــان 
کویــر« را هــم  بدهــد. شــما حتــی فیلــم »همــراه بــا بــاد در دل تنهایــی 
ــد.  ــر را می دی کوی کــه او زیبایی هــای  کــه ببینیــد، متوجــه می شــوید 
اصــًا شــما در آن فیلــم، یــک مــورد زشــتی و ســختی نمی بینیــد. 
فیلــم  در  اســت.  نــرم  بســیار  نیســت،  ســخت  فیلــم  آن  در  کویــر 
کهــن« هــم این چنیــن اســت. یــا مثــًا در  گاهــواره تمدنــی  گــرس،  »زا
یکــرد را می توانیــد به وضــوح  یــای پــارس« هــم شــما ایــن رو فیلــم »در
ســختی های  شــما  پــارس«،  یــای  »در فیلــم  همیــن  در  ببینیــد. 
می بینیــد.  را  آنهــا  زیبــای  فرم هــای  بلکــه  نمی بینیــد.  را  مــردم 
کــه دارنــد می کارنــد،  کــه دارنــد می ســازند و چیزهایــی  لنج هایــی 
گاهــی اوقــات  همگــی در ســاختاری زیبــا و تغزلــی مطــرح می شــود. 
کــه دارد بــه نوعــی توجیه گــری می کنــد؛  طیــاب را متهــم می کننــد 
بــه نحــوه  توهیــن  ایــن یک جــور  و  این طــور نیســت  کــه  در حالــی 
نگاه کــردن منوچهــر طیــاب اســت. او هــر چیــزی را ظاهــر می کــرد 
ــود. هــر فیلم ســازی این چنیــن اســت و هــر چیــزی  کــه در درونــش ب
کــه در درونــش اســت. تمــام فیلم هــای طیــاب،  را ظاهــر می کنــد 
ــرای نقــادی  ــه جســت وجو ب کــردن اســت و ن ــرای پیدا جســت وجو ب
ــن  ــه ای ــًا ب ــزی؛ او اص ــا چی ــت ب ــی ضدی ــن و حت کلنجاررفت ــرای  و ب
باشــد،  ایران شــناس  اینکــه  از  بیــش  او  نمی کــرد.  توجــه  چیزهــا 
و  کار می کــرد  و  یکــرد می رفــت  رو ایــن  بــا  او  بــود.  زیبایی شــناس 
کمــی نیســت. اصــًا می توانیــم بگوییــم خــود ایــن، هماننــد  کار  ایــن 
یــس  یــس1«، نوعــی مکتــب اســت. المور فیلم هــای »آلبــرت المور
ــه  ــاید ب ــود. ش ــاد نب ــود و نق ــناس ب ــب، زیبایی ش ــن ترتی ــه همی ــم ب ه
فرامــوش  کمــی  او در ســینمای جهــان،  کــه  همیــن دلیــل اســت 
شــده اســت. ســینمای جهــان به شــدت بــه نقــادی توجــه می کنــد؛ 

1. Albert Lamorisse
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ــه صحنه هــای تلــخ توجــه می کنــد. حتــی  ــه آسیب شناســی ها و ب ب
فیلم هــای امــروزی هالیــوود )کــه خیلــی محافظــه کار اســت( هــم، 
کــرده اســت و بــه لحن هــای تلــخ توجــه می کنــد.  لحنــی تلــخ پیــدا 
ببینیــد  کــه  را  هانکــه۲«  »میشــاییل  مثــل  فیلم ســازانی  فیلم هــای 
ــه  کــه چــه لحــِن تلــخ و حتــی زننــده ای نســبت ب متوجــه می شــوید 
جهــان دارنــد. اینهــا االن بســیار مطرح انــد و مسئله شــان، مــد روز 
یخــِی یــک  اســت. ممکــن اســت حتــی ایــن مســائل، ضــرورت تار
کــه همین طــور هــم هســت. امــا ایــن دلیــل نمی شــود  دوران باشــد 
پاســخ  دورانشــان  بــه ضرورت هــای  فیلم ســازان،  کــه حتمــًا همــه 
کار خود  کــه فراســوی دوران،  بدهنــد، بلکــه کســانی هــم بایــد باشــند 
کــه پــس از ســاختن فیلــم  یــس  را انجــام دهنــد؛ ماننــد آلبــرت المور
»بادکنــک قرمــز«، می آیــد و در ایــران هــم »بــاد صبــا« را می ســازد. 
ــا  ــن زیبایی ه ــد. او ای ــران می بین ــی از ای ــدر زیبای ــه او چق ک ــد  ببینی
را از بــاال نشــان می دهــد. حتــی خــود طیــاب هــم در مصاحبــه ای 
کــه فیلــم او خیلــی بیرونــی اســت و بــه درون نرفتــه اســت.  می گویــد 
ــی اســت،  ــاد صبــا« بیرون ــد. فیلــم »ب ــه تعبیــری، او درســت می گوی ب
کــه طیــاب از  امــا در بیرونی بودنــش هــم شــباهت دارد بــه آن چیــزی 
کــه هــر دو،  درون می بینــد. وجــه تشــابه ایــن دو فیلم ســاز، ایــن اســت 
زیبایــی و قــدرت یــک چیــز را می بیننــد بــه جــای اینکــه ضعف هــا و 
کــه معمــاری  مشــکات آن را ببیننــد. طیــاب هیــچ وقــت نمی گویــد 
کار می توانیــم بــا آن  صفــوی االن بــه چــه درد مــا می خــورد و چــه 
ــور  ــد. همان ط ــگاه می کن ــاری ن ــن معم ــه ای ــتایش ب ــا س ــم؟ او ب بکنی
کــوه  کویــر، بــه خلیج فــارس و  کــه بــا همیــن عینــک ســتایش، بــه 
گفــت او بــه همــه موضوعــات، بــا نوعــی  گــرس نــگاه می کنــد. بایــد  زا
کاه از ســر بــر مــی دارد. ایــن یــک خصلــت  ســتایش نــگاه می کنــد و 
یکــرد را ببینیــم. بــه نظــر  یکــرد اســت، بایــد ایــن رو اســت، یــک رو
یکــرد شــعر وجــود دارد. فیلم هــای طیــاب، بی اینکــه  مــن در ایــن رو
بدهــد،  دســت  از  را  ســینمایی  فیلــم  یــک  یاضیــات  ر بخواهــد 
ــه جــای  ــه زیریــن ایــن مســتندها، ب به شــدت مســتند اســت. در الی
ــا موضــوع وجــود دارد. طیــاب  ــه، مســیری عاشــقانه ت نگاهــی نقادان
کلنجــار نمــی رود، بلکــه آن را توصیــف می کنــد. بــرای  بــا موضوعــش 
کنیــم؛ و ایــن،  اینکــه مــا بتوانیــم آن را ببینیــم و زیبایــی اش را درک 
گفــت فیلم هــای طیــاب از منظــری،  کاری بــزرگ اســت. می شــود 
فیلم هــای ســندی هــم هســتند. ایــن ســندها امــا، نــه ســند زشــتی، 
ســال،  پنجــاه  از  بعــد  االن،  همیــن  مــا  زیبایی انــد.  ســند  بلکــه 
می توانیــم فیلم هایــش را ببینیــم و ســند زیبایــی یــک موضــوع، و نــه 
ــار  ــی یــک موضــوع را ببینیــم. آث ــًا اطاعات ســند زشــتی و ســند صرف
او نه فقــط اطاعــات بلکــه ســند و آن هــم ســند زیبایــی آن موضــوع 
کــه  اســت. اینهــا همــه بــرای مــن بســیار جالــب اســت؛ بــرای مــن 
کــه در چالشــی  زیبایــی برایــم موضوعــی دیگــر اســت؛ موضوعــی 
چالــش  ایــن  و  می آیــد  طیــاب  می آیــد.  به دســت  دیالکتیــک 
کــه اول  کنــار می گــذارد. از نظــر او، مهــم ایــن اســت  دیالکتیــک را 

کار می خواهیــم بکنیــم. کــه چــه  کنیــم؛ و بعــد ببینیــم  مشــاهده 

از  آرشــیوی منظــم  او  بــود.  هــم  )آرشــیودار۳(  بایــگان  یــک  طیــاب 
اینهــا  همــه  او  دارد.  فیلم هایــش  فریم هــای  حتــی  و  عکس هــا 
اســناد  یــک ضابــِط  ماننــد  دقیقــًا  و  منظــم جمــع آوری می کــرد  را 
ایــن کار را انجــام مــی داد. طیــاب در مدرســه ای در اتریــش درس 
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کــه فیلم هــای جنــگ را  می خوانــد. معلــم او مســئول بخشــی بــود 
ــه آنجــا آرشــیو می کــرده اســت. او طیــاب را به عنــوان  ــرای فیلم خان ب
آرشــیوکردن  ایــن  همان جــا  از  طیــاب  گرفــت.  کار  بــه  دســتیار 
از  آرشــیوکردن  اشــتیاق  گرفــت.  فرا اشــتیاق  بــا  را  ســندپردازی  و 
کــه  را  کار  همیــن   حتــی  او  بــود.  شــده  ایجــاد  برایــش  همان جــا 
مــی داد.  انجــام  اشــتیاق  بــا  باشــد،  مــال آور  کاری  می توانســت 
ک  کــه طیــاب رفــت. بــرای مــن واقعــًا شــوک آور و دردنــا حیــف شــد 
کنــار بیایــم و خــودم  بــود و بســیار زمــان بــرد تــا بتوانــم بــا ایــن مســئله 
کنــم. مــن در ایــن دو ســه مــاه اخیــر، خیلــی از یارانــم را از  را پیــدا 
دســت دادم و ایــن برایــم بســیار تلــخ اســت. مــا همین طــور بــا تقدیــر، 
پنجه نــرم می کنیــم؛ بی اینکــه بدانیــم  بــا حــوادث، بــا جهــان دســت و
کاش می مانــد و تمامــی ایــن  کجــا خواهیــم رفــت. بــه هــر حــال؛  بــه 
گنجینــه  به عنــوان  جایــی  در  ســند،  یــک  به صــورت  را  آرشــیوش 
نحــوه  االن  کــه  کننــد. نمی دانــم  نگهــداری  آن  از  تــا  می گذاشــت 
کارهــای طیــاب  نگهــداری آرشــیوها بــه چــه شــکل اســت. امــا آرشــیو 
فقــط  و  برداشــت  کامــل  را  آن  می شــود  کــه  اســت  منظــم  آن قــدر 
ایــن  کــه  بایــد دانســت  بابــت مطمئنــم.  ایــن  از  کــرد؛  منتقلشــان 
خــودش یــک اخــاق اســت و بــه نظــرم، اخــاق یعنــی همیــن؛ اینکــه 
ارزش هــر چیــزی را بدانیــم. ارزش اشــیا و هــر چیــز جزئــی را بدانیــم و 
نســبت بــه آن، نوعــی حساســیت در وجودمــان باشــد؛ نــه اینکــه آن 
کــه ایــن اخــاق، بــه امــر خانوادگــی  گفــت  کنیــم. شــاید بتــوان  را رهــا 
کــه  کــرد  طیــاب هــم برمی گــردد. بــه هــر حــال او در خانــواده ای رشــد 
کــه دایــی طیــاب  یســته اند. نورایــی  انســان هایی همچــون نورایــی ز
بــود.  پرویــز خانلــری  و  نزدیــک صــادق هدایــت  از دوســتان  بــود، 
کــه ایــن نزدیکــی، بــه طیــاب انضبــاط داده اســت  گفــت  می تــوان 
و همیــن امــر هــم باعــث شــده اســت تــا او نســبت بــه نظــم، حســاس 

باشــد. 

گر نیســتی. نظــم در ژن  ســینما یعنــی نظــم و تــو بــی نظــم، ســینما
کــه او بــرای رســیدن بــه ایــن  طیــاب وجــود داشــت و احتیاجــی نبــود 
خصلــت زحمتــی بکشــد. او خــودش نظــم بــود و نظــم  همــراه او بــود؛ 
حتــی در خانــه اش هــم این گونــه بــود. وقتــی می گفتــم فــان عکــس و 
یــا فــان فیلــم، فــورًا می رفــت و از ســر جایــش آن را بــی هیــچ زحمتــی 
کنــارم می گذاشــت. ایــن بــرای مــن بســیار جالــب بــود.  مــی آورد و 
کاری  ــه ســراغ  ــه نتیجــه می رســاند و بعــد ب کار را ب طیــاب اول یــک 
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کار بعــدی اش  کار قبلــی،  دیگــر می رفــت. در عیــن حــال، در همــان 
کــه  فیلم هایــی  داشــت.  تــداوم  نوعــی  او  کارهــای  درمــی آورد.  را 
کار هــر  کار اســت و ایــن نگــرش،  او ســاخته اســت، زنجیــره ای از 
بــا  پیوســته  سلســله ای  طیــاب،  کارهــای  نیســت.  فیلم ســازی 

همدیگــر دارد. 

کشــورمان اســت؛ در  نســل شــما بحــق نســل طالیــی ســینمای مســتند 
ایــن بــاره برایمــان بیشــتر بگوییــد.

یــم از دســت  کــه متأســفانه مــا ایــن نســل را دار ابتــدا بایــد بگویــم 
کوشــا و در عیــن حــال منظــم بــوده اســت.  کــه  می دهیــم. نســلی 
کــه اشــتیاق داشــت. ایــن اشــتیاق شــدیدًا درون همــه مــا  نســلی 
وجــود داشــت. منتهــای مراتــب، نحــوه اشــتیاق هایمان بــا هــم فــرق 
کنــد  کــه نقــادی و دگراندیشــی  می کــرده اســت. یکــی اشــتیاق دارد 
کــه ببینــد و دیده هایــش را بــا دیگــران  و یکــی دیگــر، اشــتیاق دارد 
ایــن  کنــد.  دعــوت  دیــدن  بــه  را  همــه  ایــن کار  بــا  و  شــود  ســهیم 
گفــت  خصلــت شــخصی، نوعــی ســخاوت اســت. اصــًا می  شــود 

کارهــای طیــاب قصیده هــای مدحیــه اســت.  کــه 

بــرای اســتاد طیــاب، اهمیتــی ویــژه  کــه موضــوع عکاســی  می دانیــم 
گفته انــد »دوربیــن  کــه می دانــم ایشــان در جایــی  داشــت. تــا جایــی 

جزئــی از مــن اســت«؛ از ایــن دریچــه برایمــان بگوییــد.
بلــی؛ طیــاب عکاســی هــم می کــرده و البتــه عکاســی اش را در دوران 
گســترش داد. شــاید اوایــل بــه ایــن نحــو عکاســی نمی کــرده و  بعدتــر 
چنــدان برایــش جــدی نبــوده اســت؛ ولــی مشــخصًا بعدهــا احســاس 
کنــد؛ حتــی در یکــی از مصاحبه هایــش  کــه بایــد عکاســی  کــرده  نیــاز 
انجــام  عکس هایــش  طریــق  از  را  کارهایــش  دکوپــاژ  کــه  می گویــد 
عکس هــا  ایــن  بــا  را  صحنه  هایــش  چیدمــان  اســت.  مــی داده 
اســت.  را می ســاخته  فیلمــش  ترتیــب  بدیــن  و  مــی داده  توضیــح 
طیــاب فیلم بــرداری هــم بلــد بــوده اســت. او حتــی بنــا بــه ضــرورت، 
جاهایــی هــم فیلم بــرداری می کــرد. در فیلم هایــی همچــون »وآنگــه 
ی دســت  کــه دوربیــن رو کــرد«، در بخش هایــی  گلــه  روان جهــان 
کــرد  اســت، فیلم بــرداری را خــودش انجــام داده اســت. بایــد اشــاره 
کارهایــش را خــودش تدویــن می کــرد. نســل مــا  کــه طیــاب، اغلــب 

ینگــر همــراه باشــد. خودمــان حاضــر باشــیم  ــا تدو عــادت داشــت ب
کارمــان بایســتیم. ایــن  و تــا انتهــای تدویــن فیلم مــان، بــاالی ســر 
جزئــی از آموزش هــای مــا بــوده اســت و در ایــن مــورد، بســیار جــدی 
کســی  کار را بــه دســت  کــه  کارهــای نســل مــا این گونــه نبــوده  بودیــم. 
کــه چقــدر خــوب  کنــد و بعــد ببینیــم و بگوییــم  یم و او تدویــن  بســپار

ــا بــد شــده اســت؛ ایــن از خصلت هــای نســل مــا نبــوده اســت. ی

کــه شــما و امثــال منوچهــر  ســینمای مســتند االن را در قیــاس بــا نســلی 
ــد؟ ــه می بینی ــرد، چگون ک ــاب را تربیــت  طی

کمــی بایــد بــه عقــب برگــردم. پــس این گونــه آغــاز می کنــم؛ مســتند، 
پــدر رســانه های تصویــری اســت. تــا قبــل از اینکــه تلویزیــون اختــراع 
شــود و نظــام رســانه ای تصویــری و الکترونیــک در جهــان شــکل 
کــه نقــش رســانه و خبررســانی داشــت؛  بگیــرد، ایــن مســتند بــود 
می تــوان  حتــی  بعــد.  فیلم ســازان  تــا  »لومیــر۴«  بــرادران  از  آثــاری 
گفــت مســتند، جهــان را از طریــق تصویــر بــه اطــاع مــردم و جامعــه 
می رســاند. فیلم ســازان، جهــان را بــه مــردم وصــل می کردنــد و مــردم 
ــا  کــه ب ــد  ــار، لومیرهــا بودن ــرای اولیــن ب ــد. ب ــودن درمی آورن را از بومی ب
تصاویرشــان ایــن نــوع از مســتند را بــه مــردم نمایاندنــد؛ تاج گــذاری 
امپراتــور روســیه را؛ آن هــم درســت یــک هفتــه بعــد از تاج گــذاری. 
چنــد  حالــت  خوشــبینانه ترین  در  بــود.  نــادر  بســیار  امــری  ایــن 
کــه در روســیه  کامــی، مــردم بفهمنــد  ــا خبــر  ــا ب ســال می گذشــت ت
آنهــا در  ولــی  اســت.  کــرده  تاج گــذاری  و  آمــده  امپراتــوری جدیــد 
طــول یکــی دو هفتــه، ایــن  اتفــاق را بــه مــردم نشــان دادنــد و مــردم 
ســینمای  واقــع  در  ببیننــد.  را  یخــی  تار مهــم  اتفــاق  آن  توانســتند 
مســتند، جهــان را بــه مــردم وصــل می کــرده اســت. بــه همیــن جهــت 
می توانیــم  امــروز  کــه  نیســت  عجیــب  می گویــد:  ورتــوف۵«  یــگا  »ژ
کــه چهــره آرخانگلســک۶، یعنــی شــرقی ترین شــهرک  شــاهد باشــیم 
پایین تریــن  در  »کی یــف۷«  از  چهــره ای  بــه  روســیه،  امپراتــوری 
نقطــه غربــی روســیه، وصــل بشــود و بــا همدیگــر باشــند. ایــن امــری 
کســی  شــگفت آور در زمــان خــودش بــود و چنیــن چیــزی در تخیــل 
کــه  نمی گنجیــد. وقتــی رســانه های تصویــری و الکترونیکــی می آیــد 
ــر  ــد، دیگ ــال بده ــان انتق ــه جه ــه، ب ــد ثانی ــا را در چن ــد خبره می توان
ــتند،  ــود و مس ــته می ش ــتند برداش ــانی از دوش مس ــه اطاع رس وظیف
کــه محققی از مســئله ای   دیگــر خبررســان نیســت. ایــن بــا اطاعاتــی 
اســت؛  اطاع رســانی  اینجــا  در  منظــور  می کنــد.  فــرق  می دهــد 
نقاشــی  دوش  از  شــبیه نگاری  آمــد،  عکاســی  وقتــی  کمااینکــه 
برداشــته شــد و دیگــر نقاشــی، لزومــی بــه شــبیه نگاری نداشــت. 
مختلــف  مکتب هــای  ســراغ  بــه  نقاشــان  کــه  همین جاســت 
ســبک ها  دیگــر  و  یســم۹  فوتور و  کوبیســم۸  نتیجــه،  در  و  می رونــد 
ــه نقاشــی، ایــن  کــه ب ــد. عکاســی اســت  ــه وجــود می آی در نقاشــی ب
آزادی را می دهــد. درســت همیــن کار را، رســانه های تصویــری بــرای 

ســینمای مســتند می کننــد. 

کــه هــر فیلــم مســتندی بــرای اینکــه ســاخته شــود،  کــرد  بایــد اضافــه 

4. Lumière brothers (Auguste and Louis Lumière)
5.  Dziga Vertov
6. Arkhangelsk
7. Kyiv
8.  Cubisme
9. Futurism
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حداقــل بــه شــش مــاه زمــان نیــاز دارد و در ایــن شــش مــاه، اطاعــاِت 
کلــی عــوض شــده اســت و اطاعــات فیلــم، دیگــر  جهــان قطعــًا بــه 
ــن و چالشــی عظیــم اســت.  قدیمــی اســت. ایــن مســئله ای بنیادی
امثــال  ســینمای  کــه  می آیــد  نظــر  بــه  به اشــتباه،  کــه  اینجاســت 
طیــاب، اطاع رســان هســتند؛ اصــًا این طــور نیســت. او از زیبایــی 
بــا هــم فــرق دارنــد.  و شــیئیت جهــان اطــاع می دهــد و ایــن دو 
رســانه ها ایــن امــر را نمی تواننــد انجــام بدهند و دســتی در آن ندارند. 
کــه  در رســانه، اطاع رســانی  حادثــه، عینــًا نقــل می شــود؛ در حالــی 
در اطاع رســانی ســینماتوگرافیک ســینمای مســتند، تحقیــق انجــام 
کــه اطاعــات جهــان جمــع آوری  می شــود؛ تحقیــق نــه بــه معنایــی 
شــود، بلکــه تحقیــق می شــود بــرای اینکــه ببینیــم چــه چیــزی در 
کجاســت.  موضــوع ایــن مســتند وجــود دارد و در حقیقــت درونــش 
یکــی ممکــن اســت ایــن درون را از لحــاظ زیبایی شناســی ببینــد؛ 
قدرتــش  لحــاظ  از  یکــی  ببینــد؛  آسیب شناســی  لحــاظ  از  یکــی 
کــه آن را بــه هســتی وصــل  ببینــد؛ و یکــی از لحــاظ آن روابطــی ببینــد 
کــدام وجوهــی دیدنی انــد. ایــن  می کنــد. همــه اینهــا بــا هم انــد و هــر 
ــه  ــی را ب ــد یک ــوند؛ نبای ــدوش ش ــه و مخ گرفت ــت کم  ــد دس ــوه نبای وج
کــه  یکــی دیگــر، تقلیــل داد. نبایــد ایــن نــگاه وجــود داشــته باشــد 
همــه فیلم هــای مســتند، به صــورت نقادانــه و آسیب شناســانه بــه 
ــاخت  ــئله را در س ــن مس ــت ای ــوان جّدی ــد. می ت ــات بپردازن موضوع
فیلــم »تمــام حافظــه جهــان« اثــر »آلــن رنــه10« دیــد. ایــن فیلــم نه تنهــا 
ــه.  کتابخان کتــاب و  ــه اســت از  نقــد نیســت، بلکــه ســتایش نامه رن
کار، در زمــان خــودش و در نــوع خــودش درخشــان اســت. در  و ایــن 
کیــد و لــزوم بــر  ایــن فیلــم، آسیب شناســی لزومــی نداشــت، بلکــه تأ
گنجینــه، ایــن نهانی هــا و در اصــل، ایــن  ــد ایــن  کــه بای ایــن اســت 
حافظــه تمــام جهــان دیــده شــود. ایــن اشــتیاقی عظیــم می خواهــد. 
کــه هنرمنــد  ــر پابلــو پیکاســو1۲( می بینیــد  امــا مثــًا در »گرنیــکا11« )اث
نقــد عظیمــی از جنــگ می کنــد و ایــن مســئله شــکلی متفــاوت بــه 
خــود می گیــرد. در ایــن آنجــا هــم البتــه، زیبایــی نقاشــی پیکاســو را 
کشــف می کنیــم. او بیــش از اینکــه بخواهــد بــه وحشــت جنــگ در 
اثــرش بپــردازد، بــه زیبایــِی اثــر می پــردازد. بــه زیبایــِی ضدجنــِگ 
کــه  اســت  کارهایــی  اینهــا  گفــت  بایــد  می پــردازد.  نقاشــی   ایــن 
تحقیقــات  نوعــی  تحقیقــات  ایــن  کرده ایــم.  غفلــت  آنهــا  از  مــا 
یــا  و  مردم شناســانه  تحقیقــات  تــا  هســتند  ســینماتوگرافیک 
ــوع ســینما از  ــد انجــام دهنــد. ایــن ن کــه شهرشناســان بای ــه  معماران
همــه ایــن مــوارد فاصلــه می گیــرد و خــودش را شــخصی می کنــد. در 
اصــل بــه جــای اینکــه فقــط تحقیقــی خشــک و جــدی و رســاله ای 
انجــام بدهــد، اشــتیاق های شــخصی خــودش را بازمی تابانــد. ایــن 

ــد. ــارت می خواه ــت و مه ــخت اس ــیار س ــق بس ــوع تحقی ن

به مــرور  می بینیــم  کــه  اســت  ایــن  می افتــد  دارد  االن  کــه  اتفاقــی 
زمــان، ســینما و به ویــژه ســینمای مســتند، از رســانه بودن فاصلــه 
می گیــرد و رو بــه جلــو حرکــت می کنــد. االن ســینمای مســتند جهان 
ــی راه  ــران، موج ــفانه در ای ــا متأس ــت. ام ــانه ای نیس ــری رس ــًا ام اص
کــه تحــت تأثیــر رســانه  عمــل می کنــد. ایــن در حالــی اســت  افتــاده 
کارشــان بــا مصاحبــه و بحــث پیــش مــی رود؛  کــه رســانه ها، غالــب 
گوینــده اخبــار هــم  کــه وجــود  گفــت  حتــی از نظــری دیگــر می تــوان 

10. Alain Resnais
11. Guernica
12. Pablo Picasso

گوینــده  گفتــه شــود و بــه  کام ایــن خبــر می توانــد  ضــروری نیســت و 
ــد  کــه می شــنویم، می خوان گوینــده  فقــط مطلبــی را  نیــازی نباشــد. 
بــا او مرتبــط نیســت. در رســانه ها ایــن  یــا می گویــد و مشــخصًا  و 
ــا  ــرای م ــده ب گوین ــک  ــه ی ک ــت  ــده اس ــل ش ــادت تبدی ــه ع ــوع ب موض
کار را انجــام دهــد و همیــن مســئله در ســینمای مســتند مــا هــم  ایــن 
کــه به هــم وصــل  آمــده اســت. ایــن مســتندها مصاحبه هایی انــد 
اســتفاده  ســندی  تصویرهایــی  از  هــم،  آنهــا  البــه الی  و  می شــوند 
می شــود. ایــن نوعــی برنامه ســازی تلویزیونــی اســت. ایــن موضــوع 
در ســینمای مســتند آســیب اســت. ایــن موضــوع حــدود ســینمای 
گزارشــگر  بــا  فیلم ســاز  مــرز  اســت.  کــرده  خدشــه دار  را  مســتند 

تلویزیونــی مشــخص نیســت. 

او  فیلم هــای  در  نمی بینیــد.  مصاحبــه  طیــاب  کارهــای  در  شــما 
گفتــه می شــود. او تصویــر  کــه الزم باشــد، چیــزی  فقــط در جاهایــی 
طیــاب  بــود.  گرفتــه  یــاد  را  اینهــا  مــا  نســل  نمی دهــد.  توضیــح  را 
یتــم موســیقایی در تصویــر پیــش مــی رود.  کامــًا بــا ر به همیــن جهــت 
یتــم  ایــن مســئله ای بنیانــی اســت؛ اینکــه چگونــه بــه تصویــری، ر
را  فیلــم  موضــوع  موســیقایی،  یتــم  ر همیــن  و  بدهیــم  موســیقایی 
کــه مــا بــا کام موضــوع را مطرح  مطــرح کنــد. ایــن در مقابــل آن اســت 
گفــت اینهــا اختصاصــات اســت و به ســادگی اتفــاق  کنیــم. می شــود 
ــه ســوی  نمی افتــد. متأســفانه ســینمای مســتند امــروز مــا، اغلــب ب
کــرده اســت. مــا بی نهایــت فیلــم  گرایــش پیــدا  همیــن مصاحبه هــا 
واقــع مصاحبــه دیگــران،  پرتره هــا در  فیلــم  ایــن  و  پرتــره ســاختیم 
کــه خــودش چنــدان  یــک چهــره اســت؛ دربــاره چهــره ای  دربــاره 
کــه چهــره در  گفتــن نــدارد. ایــن یــک فاجعــه اســت  ســخنی بــرای 
ایــن فیلم هــا، بــه جــای اینکــه دســت اول و نــاب باشــد، دســت دوم 

می شــود. 

گمــان  مــن دربــاره ســینمای مســتند اســت.  این هــا نگرانی هــای 
کــه مــا تجدیــد نظــری جــدی  کنــون وقــت آن رســیده  کــه ا می کنــم 
کنیــم و ســاختارهای مســتند خودمــان را بــه ســوی نظــام موســیقیایی 
کام در  تصویــر و در عین حــال نظــام بیانــِی تصویــر ســوق دهیــم. 
گــزارش  کام به منزلــه  فیلــم مســتند، بایــد به منزلــه تصویــر باشــد و نــه 

ــا توضیــح صحنــه.  و ی

کــه  اســت  ســبب  ایــن  بــه  اشــکاالت  ایــن  از  بخشــی  شــاید 
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محســوب  ارزان قیمــت  را  مســتند  فرهنگــی،  مدیریت هــای 
پــس  نــدارد،  یگــر  باز مســتند  چــون  کــه  تصــور  ایــن  بــا  کرده انــد. 
و  نیســت  ارزان  کــه مســتند اصــًا  اســت. در صورتــی  ارزان  کاری 
کــه ســاخته می شــود، اغلــب از زمــان  زمــان ســاخت مســتندهایی 
گاهــی ۶ تــا 10 ســال  ســاخت فیلم هــای داســتانی بیشــتر اســت و 
از فیلم هــای  گاه  بــه طــول می انجامــد. بودجــه ســاخت مســتند، 
شــبکه ها  بعضــی  در  مســتند  اهمیــت  اســت.  بیشــتر  داســتانی 
تأمیــن  آن  فــروش  از  را  بودجــه ســاالنه خــود  کــه  اســت  قــدری  بــه 
کــه هــر مســتند آنهــا، نــه فقــط اطاع رســانی  می کننــد. بــه ایــن دلیــل 

اســت.  آمــوزش  کــه 

کــه  مشــکل و مســئله در نبــود »مســتند درام1۳« اســت؛ همــان چیــزی 
ــان  ــتند برایش ــه مس ک ــبکه هایی  ــود. در ش ــش ب ــه دنبال ــم ب ــاب ه طی
امــری جــدی اســت، از طریــق مطرح کــردن »مســتند درام«، حتــی 
ایــن  بــا  کــه  می داننــد  چــون  می کننــد؛  بازســازی  هــم  را  گذشــته 
گــر  گذشــته می توانــد شــکل فیگوراتیــو1۴ بگیــرد؛ وگرنــه مــا ا بازســازی، 
ــده را نشــان  گذشــته حــرف بزنیــم و تعــدادی ســندهای مان فقــط از 
ــن  ــری، ای ــو دیگ ــه نح ــا ب ــه م ــود. هم ــاد نمی ش ــی ایج ــم، فضای بدهی
اشــتیاق و ایــن چالــش را داشــتیم. قاطعانــه می توانــم بگویــم در دهــه 

1۳۴0 و قبــل از بی بی ســی، مــا »مســتند درام« داشــته ایم. 

ــاب را بنیان گــذار ســینمای مســتند  ــای طی ــا می شــود نســل شــما و آق آی
کــرد؟ کشــور محســوب 

گفــت. ســینمای مســتند مــا بــا انــور و  بلــی؛ می تــوان تقریبــًا این طــور 
گلســتان شــروع شــد و بعــد فــروغ فرخــزاد هــم در ایــن میــان  راهنمــا و 
و بافاصلــه بــه نســل مــا رســید. چنــد ســال زودتــر از مــا طیــاب و 
ســینایی و فاروقی قاجــار آمدنــد و بعــد هــم مــا آمدیــم. در ایــن نســل 
یدگــی ســینمای مســتند مــا شــکل می گیــرد. تــا قبــل از  کــه ورز اســت 
ایــن دوره، شــاید فقــط مســتندهایی را ابراهیم خــان عکاس باشــی 
در زمــان قاجــار ســاخته اســت. امــا آنهــا هماننــد فیلم هــای بــرادران 
گــزارش اســت و مســتند محســوب نمی شــوند. می شــود  لومیــر نوعــی 
ــروع  ــفتی« ش ــنگ ش ــون »هوش ــرادی همچ ــان اف ــتند از زم ــت مس گف

13. Docudrama
14. Figurative

کاس هــای  می شــود و بعــد طیــاب و ســینایی به صــورت جــدی در 
کــه  فرهنــگ و هنــر، آن را شــکل می دهنــد و بعــد نســل مــا می آیــد 
همین طــور  یــم.  دار فاصلــه  ســال  پنــج  حــدود  هــم،  بــا  کــدام  هــر 
مــا  مســتند  ســینمای  همین جــا  از  و  وابســته ایم  زنجیــروار  به هــم 
چهــره دار می شــود. ایــن چهــره، چهــره ای بســیار مهــم و در زمــان 
خــودش، بســیار پیشــرو بــوده اســت. اولیــن جایزه هــای بین المللــی 
و جهانــی در ایــران، بــا مــا و بــا مســتندهای مــا بــه دســت می آیــد؛ نــه 
بــا فیلم هــای داســتانی های مــا. در اصــل ســینمای مــا در جهــان، بــا 
مســتندهایمان شــناخته می شــده اســت. اینها مســائلی مهم اســت 
یــخ ســینما، از  یــخ ســینمای مــا لحــاظ می شــد و تار ــد در تار کــه بای
ایــن لحــاظ بســیار ابتــر اســت و در آن نقــض غــرض وجــود دارد و باید 
گرفتــه  گــر ســینمای مســتند مــا شــکل بعــدی بــه خــود  اصــاح شــود. ا
ــر فرهنگــی  گفــت مدی ــد  و از دل آن امثــال تقوایــی بیــرون آمــده، بای
کســی مثــل رهنمــا بــوده اســت. در ایــن بیــن می توانیــم  آن زمــان، 
ی را مثــال بزنیــم. ایــن مدیریــت فرهنگــی بــوده  کیمیــاو مســتندهای 
کــه از  ــه فیلم ســازانی  ــرده و ب کــه مســیر را شــکل داده، آنهــا را پیــش ب
کــرده اســت. اینهــا مســائلی  آنهــا شــناخت درســتی داشــته، اعتمــاد 
گفتــه شــود. دربــاره ایــن مســائل  بســیار مهــم اســت. ایــن چیزهــا بایــد 
ســوءتفاهم های بســیاری وجــود دارد و بــه همیــن دلیــل بایــد بحــث و 
گفــت  ــا ایــن ســوءتفاهم ها برطــرف شــود. نمی شــود  کــرد ت گفت وگــو 
کــه انســان ها بــا  کــه همــه بایــد یک جــور فیلــم بســازند. همان طــوری 
کیهــاِن  کــه یــک  همدیگــر متفاوت انــد و در همیــن تفاوت هاســت 
ــا  ــلیقه ای ، رفتاره ــای س ــن تفاوت ه ــد، همی ــود می آی ــه وج ــانی ب انس
را می ســازد.  کــه در مجمــوع، ســینمای مملکتــی  و نگاه هاســت 
کنیــم؛ بــه جــای اینکــه همدیگــر را  بایــد همدیگــر را بشناســیم و پیــدا 
یــم و یــا تحقیــر کنیــم. نفــی و کنارگذاشــتن و  کنــار بگذار نفــی کنیــم و 
کمــی رایــج شــده و نبایــد اتفــاق  کــه متأســفانه  تحقیــر چیــزی اســت 

بیفتــد.

ــان  ــد، بی گــر موضوعــی را ضــروری می بینی ــرای جمع بنــدی ا ــان ب در پای
بفرماییــد.

کــه بســیار جــدی دارنــد  کســانی  ایــن حــال االن هــم هســتند  بــا 
شــخصی  تــاش  بــا  عزیــزان،  ایــن  امــا  می کننــد.  کار  مســتند 
حــرف  جمعــی  از  خوشــبختانه  می کننــد.  کار  دارنــد  خودشــان 
کــه  کــرد  می زنــم و منظــورم تعــدادی اســتثنا نیســت. امــا بایــد اذعــان 
به صــورت عمــوم، ســینمای مســتند مــا دچــار یــک عارضــه اســت. 
کــه به صــورت جــدی و  کســانی را  مــن فردفــرد می توانــم نــام ببــرم 
کار  کــم اســت  به رغــم همــه مشــکات و اینکــه ســرمایه آنهــا بســیار 
کارهایشــان هــم بســیار درخشــان اســت. شــاید بتــوان  می کننــد و 
کــه آثارشــان حتــی از زمــان خــود مــا هــم پیشــروتر اســت. خــود  گفــت 
آنهــا دارم.  بــا  نزدیــک  ارتباطــی  و  را می شناســم  ایــن عزیــزان  مــن 
کارشــان را بســیار  آنهــا بســیار جــدی بــه مســائل نــگاه می کننــد و 
کــه  هوشــمند پــی می گیرنــد. تعدادشــان امــا، بــه نســبت آنهایــی 
ــد خودشــان را مطــرح می کننــد، در اقلیــت  به صــورت ظاهــری دارن

کثریــت واقعــی نیســت.  قــرار می گیــرد. ایــن ا

گفتــه باشــم.  کــه توانســته باشــم چیــزی از منوچهــر طیــاب  امیــدوارم 
او عــاوه بــر اینکــه فیلم ســاز مهمــی بــود، دوســت مــا بــود و مــن بیشــتر 
کــرده باشــم تــا بــه  کــه ادای ِدیــن بــه یــک دوســت  دلــم می خواســت 

یــک فیلم ســاز.
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گفت وگو  با اسعد نقشبندی، عکاس حوزه مستند

طیاب خودش را در قیاس با 
هیچ کس قرار نمی داد

داود احمدی بلوطکی

کــه  کشــورمان اســت  اســعد نقشــبندی، عــکاس و فیلم ســاز مطــرح 
در طــی ۲۵ ســال متوالــی، در تمامــی پروژه هــای فیلم ســازی منوچهــر 
کــرد. به منظــور شــناخت و همچنیــن درکــی  طیــاب، او را همراهــی 
کمتــر پرداخته شــده شــخصیت منوچهــر طیــاب، بــا  بهتــر از زوایــای 
کــه مشــروح  کردیــم  گفت وگویــی  کشــورمان  ایــن هنرمنــد برجســته 

ــد. ــه می خوانی ــو را در ادام گفت وگ ــن  ای

□
برایمان از نحوه آشنایی تان با استاد طیاب بفرمایید.

ابتــدا شــرح حالی از شــیوه آشــنایی مــن و اســتاد بگویــم. اینکــه چــه 

کــه مــن شــیفته ایــن انســان وارســته شــدم و به مــدت  اتفاقــی افتــاد 
کنارشــان  کــه داشــتند، در  کارهایــی  ۲۴ ســال، در تمامــی پروژه هــا و 
انتخابــی  کــه  بــه خــود می بالــم؛ چرا هــم  بابــت  ایــن  از  کــه  بــودم؛ 
کــردم. قطعــًا ایــن انتخــاب، تأثیــری بســیار مثبــت در ادامــه  درســت 
کــرده بــودم داشــت. کــه شــروع  کار حرفــه ای و شــخصی ام و حرکتــی 

ــه ســال 1۳۷۵ برمی گــردد. مــن در آن ســال ها در ســازمان  موضــوع ب
ــودم. در آنجــا، مــن به عنــوان عــکاس  کار ب ــه  صداوســیما مشــغول ب
گروه هــای مســتند بــه جاهــای مختلــف ایــران می رفتــم و بــرای  بــا 
بــه  هــم  عکاســی،  کار  می کــردم.  عکاســی  مســتند  پروژه هــای 
مرحلــه تحقیــق و هــم بــه مرحلــه فیلم بــرداری مربــوط می شــد. در 
کــه فیلمــی  کــه اســتاد منوچهــر طیــاب قــرار اســت  آن زمــان شــنیدم 
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ــده  ــرای تلویزیــون بســازد. مــن ایشــان را از نزدیــک ندی ــر ب کوی ــاره  درب
 ،1۳۵۷ و   1۳۵۶ ســال های  بیــن  دانشــجویی،  دوران  در  بــودم. 
عالــی  نامــش مدرســه  زمــان  آن  در  کــه  دانشــکده صداوســیما  در 
ــود و فیلم هایــی  ــود، هــر هفتــه، نمایــش فیلــم ب تلویزیــون و ســینما ب
از ویژگی هــای  کــه مجموعــه ای  انتخــاب می کردنــد  بــرای پخــش 
فرهنگــی و هنــری داشــتند. مــن از آثــار اســتاد طیــاب چنــد اثــر را در 
همــان جلســات فیلــم دیــده بــودم. از نــگاه و شــیوه توجــه ایشــان بــه 
کســی آشــنا بشــوم. ولــی  کــه بــا چنیــن  مســائل، بســیار مشــتاق بــودم 
کــه ایشــان اصــًا در ایــران زندگــی نمی کنــد و  همــان موقــع فهمیــدم 
ــه اصــًا  ک کن اتریــش اســت. هیچ وقــت هــم متوجــه نمی شــدم  ســا
کــه به راحتــی  کــی بــه ایــران رفت وآمــد دارنــد. تصــورم ایــن بــود  ایشــان 

نمی شــود بــه چنیــن شــخصیتی نزدیــک شــد. 

وقتــی خبــر ســاخت فیلــم ایشــان را شــنیدم، بســیار خوشــحال شــدم 
کــه بــا ایشــان  گــروه عکاســی  کــردم تــا از طریــق آن  و تــاش بســیاری 
کویــر می رونــد، همــراه شــوم. امــا متأســفانه ایــن  بــرای فیلم ســازی 
ــودم همزمــان  کــرده ب کــه مــن از قبــل شــروع  ــروژه دیگــری  ــا پ اتفــاق ب
داشــت  گــروه  کــه  موقعیتــی  آن  در  نتوانســتم  عمــًا  و  بــود  شــده 
کنــم. بــه هــر حــال قــرار  تــدارکات ســفر را می دیــد، ایشــان را ماقــات 
گذاشــتم  کــه همــکار دیگــر مــن بــا ایشــان بــرود. مــن بنــا را بــر ایــن  شــد 
ــا  ــانم، ی ــی برس ــه جای ــروژه را ب ــم آن پ ــن بتوان ــه م ــض اینک ــه مح ــه ب ک

کنــم، بــه جنــاب طیــاب  کنــم و یــا جایگزینــی پیــدا  بتوانــم تمامــش 
کار مــن  محلــق شــوم. ایــن ماجــرا حــدود ۴0 روز بــه طــول انجامیــد و 
گــروه در آنجــا در حــال  ــا اینکــه تمــام شــد. امــا  کشــید ت هــم بــه درازا 
کــه بــه جــای  کارم بــا همــکاری  فیلم بــرداری بودنــد. پــس از اتمــام 
کــردم. ایشــان  گرفتــم و درخواســت جایگزینــی  مــن رفتــه بــود، تمــاس 
مــا االن یزدیــم و در چنــد روز  کــه  گفــت  هــم تمایــل نشــان داد و 

ــم. ی ــان می رو کرم ــمت  ــه س ــده، ب آین

تــا  شــدم  منتظــر  و  رفتــم  کرمــان  ســمت  بــه  و  کــردم  حرکــت  مــن 
بــودم،  آنجــا منتظــر  کــه در  بیاینــد. در طــی چنــد روزی  دوســتان 
دلیــل  بــه  کــه  می شــنیدم  جــواب  در  و  می گرفتــم  تمــاس  مرتــب 
کمــی عقــب مانــده اســت؛ در  کار  بارندگــی و نامســاعدبودن هــوا، 

نتیجــه آنهــا بــا چنــد روز تأخیــر آمدنــد. 

کــه جنــاب آقــای  کهــن بــوم و بــر دوســت دارم،  کتــاب تــو را ای  در 
کشــیدند  زحمــت  برایــش  بســیار  آن،  نویســنده  امامــی،  همایــون 
ــه ای  ــه مقال ک ــتند  ــن خواس ــت ــــ از م ــوده اس ــم ب ــر ه ــی ُپرثم ــــ و تاش
کتــاب ایــن اســت: »چــه ِســحری  بنویســم. عنــوان مقالــه مــن در آن 
کــردم بــه اولین  در آن نــان و هندوانــه بــود؟«. مــن بــا ایــن عنــوان اشــاره 
کرمــان  در  صداوســیما  خوابــگاه  در  کــه  طیــاب  آقــای  بــا  دیــدارم 

اتفــاق افتــاد. 
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کرمــان بــودم و یــک روز وقتــی بــه خوابــگاه برگشــتم،  بــه هــر حــال؛ مــن 
منتظــر  کــه  اســت  روزی  چنــد  مــن  می دیدیــد  کــه  آنجــا  نگهبــان 
کــه دوســتانتان از یــزد آمده انــد.  گفــت  بــه مــن  دوســتان هســتم، 
کــه اتــاق جنــاب طیــاب  مــن بســیار خوشــحال شــدم و پرســیدم 
کــه االن  کجاســت؟ اتــاق را بــه مــن نشــان داد. لحظــه ای مــردد بــودم 
بــروم یــا بعــد؟ آیــا وقــت مناســبی اســت یــا خیــر؟ ولــی مشــتاق بــودم. 
)البتــه  میانســال  شــخصی  کــه  دیــدم  شــدم.  اتــاق  وارد  و  زدم  در 
ی  رو راحتــی  لبــاس  بــا  بــودم(  دیــده  قبــًا  را  عکس هایشــان  مــن 
کــه  کــس دیگــری )آقــای یزدانــی(  زمیــن نشســته اســت. ایشــان بــا 
کنــار هــم  فیلم بــردار ایشــان بــود و از ســازمان صداوســیما آمــده بــود، 
ی آن نــان  نشســته اند و در جلویشــان هــم ســفره ای بــاز اســت و رو

اســت و پنیــر اســت و هندوانــه. 

گفتــم وقــت نامناســبی  کــردم و  مــن تــا ایــن صحنــه را دیــدم ســامی 
کــه از تهــران  گفتــم  کــردم و  مزاحــم شــما شــدم. خــودم را معرفــی 
کــه در ایــن پــروژه، به عنــوان عــکاس بــا شــما  آمــده ام و قــرار اســت 
گفتنــد: »نــه! درســت  همــراه شــوم، وقــت دیگــری می آیــم. ایشــان 
ایــن هندوانــه چقــدر شــیرین  بدانــی  گــر  ا آمــدی!  وقــت درســتش 
ــر،  کوی ــه  ــم؛ هندوان کــه مــا آورده ای ــر اســت  کوی ــه  اســت! ایــن هندوان
بایــد  حتمــًا  و  اســت  شــیرین  بســیار  کویــر،  شــور  ک  خــا به خاطــر 
بیایــی پیــش مــا بنشــینی و از ایــن هندوانــه بخــوری.« مــن هــم آمــدم 

و  بریدنــد  از آن هندوانــه  ایشــان قاچــی  از ســفره نشســتم،  کنــاری 
گفتنــد: »نــان و پنیــرش هــم خیلــی خوشــمزه اســت!«

نمی دانــم  کــردم،  اشــاره  هــم  مقالــه  آن  عنــوان  بــه  کــه  همان طــور 
کــه مــن  چــه ِســحری در آن نــان و هندوانــه بــود. ایــن باعــث شــد 
از ایــن طریــق بــا آقــای طیــاب آشــنا بشــوم و در تمــام طــول مــدت 
پــروژه بســیار  بــودم. آن  کنــار و همــراه اســتاد  فیلم بــرداری مــن در 
پــروژه ای بــزرگ بــود و فقــط مراحــل فیلم بــرداری آن به خاطــر تغییــر 
کــه پیــش می آمــد، یــک ســال و انــدی  تی  فصــل و مســائل و مشــکا
ــرای مــن اتفاقــی خیلــی مهــم شــد؛  ــه طــول انجامیــد. ایــن اتفــاق ب ب

یچــه ای بــزرگ بــرای مــن بــاز شــد. در

کســی می گشــتم.  شــاید مــن واقعــًا در آرزوهایــم بــه دنبــال چنیــن 
ایــن  بــا  و  ژرفــا  ایــن  بــه  دانشــی  بــا  خصوصیــات،  ایــن  بــا  کســی 
کــه مــن  کســی بــود  ویژگی هــای اخاقــی و انســانی، انــگار همــان 
کــه آن قــدر دانــش و ســواد داشــته باشــد  کســی  دنبالــش می گشــتم؛ 
باشــد؛ در عیــن  ایــن فرهنــگ و ســرزمین عاقه منــد  بــه  و آن قــدر 
کاری  یــغ؛ و در هــر شــرایطی، بــا وجــود خســتگی و فشــار  حــال بی در
کــه تــو داری، در طــول آن ســفر  گــری را  فــراوان، هــر ســؤال و هــر امــا و ا

پاســخ بدهــد. 

مونتــاژ،  مراحــل  در  مــن  و  شــد  تمــام  فیلــم  فیلم بــرداری  مراحــل 
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ــان  ــش ایش ــم پی ــم ه ــدی فیل ــای بع کاره ــیقی و  ــرداری و موس صداب
ــود. مــن هــم معمــواًل وقتــی  ــاز ب ــه ایشــان همیشــه ب می رفتــم. دِر خان
کــه  کوچــه زنــگ مــی زدم  می خواســتم بــروم بــه خانــه ایشــان، ســر 
یــد؟« و ایشــان همیشــه بــا ســخاوت  »جنــاب طیــاب تشــریف دار
خیلــی  یــد،  بیاور تشــریف  هســتم؛  بلــه  »بلــه  می دادنــد:  پاســخ 

می شــوم.« خوشــحال 

جالــب توجــه اســت کــه مــن االن بــا شــما دربــاره اســتاد طیــاب مصاحبه 
کــه خــود در حــدود 25 ســال پیــش، مصاحبــه ای بســیار  می کنــم؛ شــما 
مــا  بــرای  کمــی  خصــوص  آن  در  داده ایــد.  انجــام  ایشــان  بــا  پربــار 

بگوییــد.
کــه  کماالتــی  کــه اســتاد طیــاب بــا همــه  مــن در ایــن فکــر افتــادم 
کــه بایــد شناخته شــده نیســت.  گفتــم، در اینجــا چنــدان  پیش تــر 
کــه بــه عکاســی، فیلــم و به ویــژه  یــخ بــه خاطــر عاقــه ای  مــن تــا آن تار
کــرده بــودم؛ امــا  کار  مســتند داشــتم، بــا اینکــه بــا افــراد مختلفــی 
کــه ایشــان بــرای ایــن نســل و نســل بعــد از مــن چهــره ای چندان  دیــدم 
کن  کــه ایشــان نــه ســا شناخته شــده نیســت؛ دلیلــش هــم ایــن اســت 
ــان.  ــردن خودش ــات و مطرح ک ــل تبلیغ ــًا اه ــه اص ــد و ن ــران بوده ان ای
کارهــای ایشــان آشــنا نیســتند. در  بــرای همیــن خیلــی از افــراد بــا 
کارهــای ایشــان، مربــوط بــه قبــل از انقــاب اســت  ضمــن بســیاری از 

کار خیلــی ســختی اســت. ایــن مصاحبــه  ــه آنهــا هــم  و دسترســی ب
کــه فنــاوری تصویــر،  مربــوط اســت بــه ســال های 1۳۷۵ و 1۳۷۶ 
یدئــو و فیلم هــای VHS خاصــه می شــد. فیلم هــای ایشــان،  بــه و
اغلــب 1۶میلی متــری بــود و اصــًا تبدیــل نشــده بــود و مــا بــه ســختی 
کــه  گیــر می آوردیــم تــا ببینیــم. بــه هــر حــال در فکــر ایــن بــودم  آنهــا را 
تــوان خــودم، ایــن فاصلــه میــان  کنــم در انــدازه و  به نوعــی ســعی 
ــران نبــوده و نســل مــن و بعــد از مــن را  کــه ســال ها ای ــی  اســتاد طیاب
کــه اهالــی  از بیــن ببــرم. اوضــاع به واســطه ایــن فاصلــه این گونــه بــود 
کارهــای ایشــان ارتبــاط پیــدا نمی کردنــد.  ــا  تصویــر، چنــدان دیگــر ب

محســوب  فرهنگــی  روزنامــه ای  زمــان  آن  در  همشــهری  روزنامــه 
می شــد و تــازه هــم صفحــات آن رنگــی شــده بــود. مــن در روزنامــه 
گذاشــتم.  بــا او در میــان  همشــهری دوســتی داشــتم و موضــوع را 
ــا  ــو مصاحبــه ای ب کــه ت گفــت  ــه مــن  کــرد و ب او بســیار هــم اســتقبال 
مــا در چنــد شــماره، آن را چــاپ می کنیــم.  بــده و  ایشــان انجــام 
کل  ــد  کــه اول بای کــه درســتش ایــن اســت  ــه فکــر ایــن افتــادم  مــن ب
کمک گرفتــن  فیلم هــای اســتاد طیــاب را ببینــم. بــا هــر ســختی و بــا 
ــه VHS تبدیــل  کــه ب ــه دســت آوردم  از خــود ایشــان، فیلم هایــی را ب
کردیــم بــه ایــن دیدارهــا،  شــده بودنــد و آنهــا را دیــدم. پــس از آن شــروع 
انجــام  کــه  مصاحبــه ای  نهایــت  در  و  صحبت هــا  و  گفت وگوهــا 
شــد. آن مصاحبــه در آن ســال، در ســه شــماره از روزنامــه همشــهری 
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ــه  ک کــه دوســتان دیگــری  چــاپ شــد و ایــن ســرآغاز شــد؛ از ایــن رو 
کــه آقــای طیــاب ایــران اســت  ایــن مقالــه را خواندنــد، اواًل فهمیدنــد 
گفت وگــو و  کردنــد بــه ایجــاد رابطــه بــا ایشــان از طریــق  و بعــد شــروع 
مصاحبــه و...، و بــه همیــن ترتیــب دوســتان بســیاری آشــنا شــدند. 
گنــج را آنهــا هــم پیــدا  کــه انــگار ایــن  اتفــاق خیلــی خــوب ایــن بــود 

ــد.  کردن

برایمــان  کویــر«  تنهایــی  دل  در  بــاد  »همــراه  فیلــم  در  همــکاری  از 
کار حــدود پنــج ســال طــول  گــر اشــتباه نکنــم، پژوهــش آن  بگوییــد. ا

کشــید. 
نــزد  و  اتریــش  بــه  را  ماهــی  چنــد  ســال،  طــول  در  طیــاب  اســتاد 
خانــواده اش می رفــت و بقیــه ســال در ایــران بــود. آن پــروژه، یعنــی 
کــه ارتبــاط مــا  کویــر«، باعــث شــد  فیلــم »همــراه بــاد در دل تنهایــی 
گــرم و صمیمــی شــود و در فکــر پروژه هــای دیگــری باشــیم.  بســیار 
کــه چــه فیلمــی  کــه هیچ کــس بــه ایشــان نمی گفــت  جالــب ایــن بــود 
کــه »االن طرحــی داری؟ ایــده ای  بســاز؛ بلکــه پرســش این گونــه بــود 
ذهنــش  بــه  کــه  را  طرحــی  وقت هــا  گاهــی  هــم  ایشــان  داری؟«. 
تنهایــی  دل  در  بــاد  »همــراه  فیلــم  می کــرد.  اجرایــی  می رســید، 
یکــردی خــاص بــود، چنــد بــار از  کــه فیلمــی خــاص و بــا رو کویــر« 
و  نداشــت  هــم  عــام  خیلــی  بیننــده  ولــی  شــد،  پخــش  تلویزیــون 

کــه نوعــی ژرف نگــری در خــود داشــت  ــود  االن هــم نــدارد. فیلمــی ب
کــه تلویزیــون پخــش می کنــد،  کــه ارتباطــی بــا فیلم هــای ســطحی 
نــدارد. فیلمــی همــراه بــا تحقیــق و پژوهــش بســیار ارزشــمند بــود. در 
ایــن فیلــم تحقیــق از مناطــق مختلــف، آداب و رســوم مختلــف، 
یــخ و خیلــی از مفاهیــم دیگــر  فرهنگ هــای مختلــف، جغرافیــا، تار
ــم  ــن فیل ــه ای ک ــت  گف ــه  ــود این گون ــود. می ش ــده ب ــام ش ــی انج به خوب
اینکــه شــما  از  بــارز اســت  و نمونــه ای  کامــل  مجموعــه ای بســیار 
بخواهیــد اطاعاتــی کامــل و جامــع بــه دیگــران منتقل کنیــد؛ فیلمی 
کــه بــه همــه زوایــا توجــه می کنــد. موضــوع در آن نه فقــط جغرافیــا و 
کــه االن  یســت محیط مردمانــی  یــخ اســت، بلکــه زندگــی امــروز و ز تار
کــه  هــم در آنجــا زندگــی می کننــد نیــز هســت. ایشــان معتقــد بــود 
کــه ایــن توانایــی  کســی  اینهــا در حــال ازبین رفتن انــد و مــن به عنــوان 
کنــم. خیلــی از ایــن آداب و رســوم مربــوط بــه  را دارم، بایــد ثبتشــان 
کــه  یــم. حــاال  قبل هــا بــوده و االن حتــی یــک تصویــر هــم از آنهــا ندار
ــه  ــا ب ــروز م ــر ام گ ــم. ا ــتند می کنی ــا را مس ــود دارد، آنه ــکان وج ــن ام ای
ــم، در  ــه نکنی ــات توج ــات و اتفاق ــن موضوع ــوم و ای ــن آداب و رس ای
کــم اســت، دسترســی  کــه دیگــر امــکان وجودشــان  ۲0ــــ۳0 ســال بعــد 
کــه بدانیــم ایــن مــردم چطــور  ــود  کــم خواهــد ب اســتنادی مان بســیار 
چگونــه  زندگی شــان  دشــواری های  و  مســائل  و  می کردنــد  زندگــی 

کشــیده شــوند. ــه تصویــر  ــد ب ــود. اینهــا بای ب
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فیلــم بــا اینکــه به صــورت ۳۵میلی متــری ضبــط شــده بــود و جــا 
نهایــت 11۲دقیقــه ای عرضــه  باشــد، در  ایــن  از  داشــت ُمفصل تــر 
مــورد  بســیار  خارجــی  یســت محیطی  ز جشــنواره  چنــد  در  شــد. 
کــرد؛ به ویــژه در ایتالیــا  یافــت  گرفــت و جوایــزی هــم در توجــه قــرار 
کــه ایــن نــوع از فیلم هــا،  گفــت  گرفــت. بایــد  بســیار مــورد توجــه قــرار 
و  پژوهشــگران  بــرای  فقــط  و  نیســتند  ســرگرم کننده  فیلم هایــی 
کــه بــه  کســانی جــذاب اســت  عاقه منــدان بــه فرهنــگ ایرانــی و 

دارنــد.  توجــه  یســت  محیط ز

کمــی  مــن دربــاره دو وجــه از شــخصیت اســتاد طیــاب می توانــم 
خــاِص  و  ویــژه  شــخصیت  وجــوه،  ایــن  از  یکــی  کنــم؛  صحبــت 
در  اصــًا  خودپســنی  و  منیــت  غــرور،  تکبــر،  بــود.  ایشــان  انســانی 
بــود. انســانی بســیار  او وجــود نداشــت؛ انســانی بســیاری وارســته 
زودجــوش، خوش ارتبــاط و شــیرین کام بــود. همــه انســان ها بــرای 
بــاال ایســتاده و  او جایــگاه انســانی خــود را داشــتند. اینکــه یکــی 
یکــی پاییــن، یکــی وضــع مالــی اش خــوب نیســت و یــا بالعکــس، 
بــرای  تفاوتــی  هیــچ  کشــاورز،  یکــی  و  اســت  معــدن  کارگــر  یکــی 
کلمــه درســت شــده بــود بــه عنــوان و  ایشــان نداشــت. از او یــک 
کــه همــه اینهــا انســان اند و قابــل  نــام »انســان«. ایشــان می گفتنــد 
ــه آنهــا توجــه  کــه شــاید دیگــران خیلــی ب کســانی  ــه  ــًا ب احتــرام. اتفاق

کــه انســانیت در  ــد  ــد، توجــه ویــژه ای می کــرد. چــون می دی نمی کردن
آنهــا خیلــی هنــوز وجــود دارد. 

کســی  کمتــر  در  را  انســان  بــه  نگاهــش  ایــن  و  افتادگــی  ایــن  مــن 
آدم  شــما  کــه  بفهمــد  بــود  کافــی  فقــط  ایشــان  امــا  بــودم.  دیــده 
یــد بدانیــد و  کــه دوســت دار عاقه منــدی هســتید؛ آدمــی هســتید 
ــا  کــه ب ــود؛ ســعی می کــرد  کافــی ب ــرای او  تشــنه دانســتن اید؛ همیــن ب
کلمــات  گفتــار، از  کــه شــما متوجــه بشــوید. در  زبانــی حــرف بزنــد 
بحــث، طنــز  نمی کــرد. وســط  اســتفاده  قلمبه ســلمبه  و جمــات 
کنــاری را  کــه خســتگی ایجــاد نشــود. موضوعــات  ایجــاد می کــرد 
ــود.  ــتر  ش ــی بیش ــظ و حت ــش حف ــه جذابیت ک ــرد  ــرح می ک ــان ط همزم
کــه دربــاره فرهنــگ حــرف مــی زد، بــا اطاعــات دقیــق ســخن  وقتــی 
بــی  می گفــت و مرتــب، ارجــاع مــی داد. هرگــز حرفــی را از خــود و 
گــر جملــه ای بــه خاطــرش می رســید  ــه مــا انتقــال نمــی داد. ا منبــع ب
کتابخانــه اش  بــه  ســریع  بســیار  داشــت،  تردیــد  کمــی  آن  در  کــه 
کــدام  کتــاب،  کــدام  بــه  کــه  مراجعــه می کــرد )حتــی می دانســت 
کنــد(. مطلــب را درمــی آورد و  کــدام صفحــه بایــد رجــوع  بخــش و 
ــراف  ــیار ِاش ــم بس ــه اش ه کتابخان ــه  ــان ب ــه ایش ــد. البت آن را می خوان
ــه  گاهــی ب ــود.  کل مســئله اســتناد برایــش بســیار مهــم ب داشــت. در 
کشــور بودنــد. در ایــن مــورد  کــه در خــارج از  افــرادی اشــاره می کــرد 
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هــم اصــل مطلــب را ســعی می کــرد بــه زبــان آلمانــی بخوانــد و بعــد آن 
کــه بــا اطاعاتــی مغشــوش،  را ترجمــه می کــرد. هرگــز ســعی نمی کــرد 
کنــد. همــه چیــز را خیلــی دقیــق می گفــت. کســی را آشــفته  ذهــن 

آقــای طیــاب در زندگــی شــخصی اش هــم بســیار منظــم بــود. مــن 
گــر از شــما هیــچ  چیــز یــاد نگرفتــه باشــم  کــه ا همیشــه بــه او می گفتــم 
کــرده ام. در دفترهــا و نوشته هایشــان، حتــی  به جــز همیــن نظــم، ُبــرد 

در جای گــذاری وسایلشــان، همــه چیــز نظــم داشــت.

نظــم در ذاتــش بــود و اصــًا بی نظمــی برایش معنا نداشــت. هر کاری 
کــه انجــام مــی داد، ســعی می کــرد آن را بــه بهتریــن شــکل انجــام  هــم 
بنویســد،   CD یــک  ی  رو را می خواســت  گــر چیــزی  ا دهــد. حتــی 
کــه  یادداشــتی بــردارد، در مســیرش چیــزی را بنویســد، ســعی می کــرد 
کــه بی حوصلــه باشــد.  خوش خــط آن را بنویســد. مــن هرگــز ندیــدم 
کســی این قــدر  کــه مگــر می شــود  گاهــی وقت هــا غبطــه می خــوردم 
هــر وضعیتــی همیشــه ســر  در  دقتــش  باشــد!  باحوصلــه  و  دقیــق 
کاری. جایــش بــود؛ در خســتگی، در هنــگام فیلم بــرداری، در فشــار 

از انسان دوســتی و توجهــش بــه انســان و فرهنــگ بگویــم؛ اعتقــادش 
ــه ایــن  کــه رشــد جوامــع، فقــط از طریــق فرهنــگ اســت. ب ــود  ایــن ب

کــرد،  متحــول  را  جامعــه ای  می شــود  کــه  سیاســی  شــعارهای 
گــر عقــب افتادیــم، فقــط بــه ایــن  اعتقــادی نداشــت. می گفــت مــا ا
کردنــد و مــا بــه  پایی هــا بــه فرهنگشــان توجــه  کــه ارو دلیــل اســت 
ــا  ــه م ــد جامع ــاه کلید رش ــت ش ــم. می گف ــه بودی ــان، بی توج فرهنگم
کنــد در توســعه  کســی بــه ســهم خــودش، ســعی  کــه هــر  ایــن اســت 
کار چندانــی  ــود مــا  کنــد. معتقــد ب و اشــاعه فرهنــگ ایرانــی تــاش 
ایــران  در  کــه  را  آن چیــزی  و  می کنیــم  بازنمایــی  تنهــا  نمی کنیــم؛ 

اتفــاق می افتــد بــه دیگــران نشــان می دهیــم. 

اقصی نقــاط  و  برونــد  نمی تواننــد  همــه  می گفــت  طیــاب  اســتاد 
کــه  یــم، می توانیــم اطاعاتــی را  گــر مــا توانســتیم برو ایــران را ببیننــد. ا
کــه از حــال آنجــا و از موقعیتش  یــم و آن چیــزی را  از گذشــته آنجــا دار
یــم، بــا معجــزه ســینما و عکــس و تصویــر انتقــال بدهیــم و بــه  دار

فراینــد انتقــال اطاعــات ســرعت بدهیــم.

کنــد، شــب و روزش موضــوع آن  کاری را می خواســت شــروع  گــر  ا
کــه آنجــا چــه  پــا می رفــت، می پرســیدم  کــه ارو کار می شــد. وقتــی 
کتابخانــه بــزرگ ویــن مــی روم.  گاهــی بــه  کار می کنیــد؟ می گفــت 
کــه مرتــب آنجــا مطالعــه  ــرای امثــال مــن  ــژه ای ب ــرام وی در آنجــا احت
می کنیــم، قائل انــد و حتــی جــای ویــژه ای هــم بــرای مــن در آنجــا 
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کــه  کتابدارهــا هــم مــرا می شناســند و می داننــد  وجــود دارد. حتــی 
تــا زمــان غــروب آنجــا هســتم. حوالــی ظهــر بیــرون مــی روم، چیــزی 
می خــورم و دوبــاره برمی گــردم. عشــق و عاقــه مــن هــم همیــن اســت. 
کــه دوســت دارم تحقیــق  مــن آنجــا می نشــینم و دربــاره موضوعاتــی 
کتاب هایــی را هــم  کپــی می کنــم و  می کنــم. یادداشــت برمــی دارم، 

کــه بتوانــم، تهیــه می کنــم و بــه خانــه می بــرم و اســتفاده می کنــم.

مــن دربــاره ویژگــی انســانی ایشــان توانســتم تــا حــدی بــه شــما بگویــم 
کــه ایــن انســان، وارســته بــود. به  هیــچ  عنــوان دروغ نمی گفــت. اصــًا 
کســی حــرف مــی زد  گــر هــم از  کســی حــرف نمــی زد. ا پشــت ســر 
کســی را دوســت نداشــت،  گــر  ــی او می گفــت. ا فقــط از خیــر و خوب
کســی  فیلم هــای  از  گــر  ا کنــد.  خــراب  را  او  نمی کــرد  ســعی  هرگــز 
ســلیقه  می گفــت  می پرســیدیم،  را  ایشــان  نظــر  و  می زدیــم  حــرف 
مــن نیســت و مــن این جــور فیلمــی را دوســت نــدارم. می گفــت ایــن 

کار مــن نیســت و بــه آن عاقه منــد نیســتم؛ همیــن! مــدل، 

کامــًا آن را مطــرح  کاری خوشــش می آمــد،  کســی و یــا از  گــر از  ولــی ا
کــه اصــًا غیبــت چــه چیــز مزخرفــی  گرفتیــم  می کــرد. مــا از او یــاد 
کســی حــرف زد. هرگــز در مســابقه ای  اســت و اصــًا نبایــد پشــت ســر 
کــه هنرمنــد  گــزاره را  شــرکت نمی کــرد؛ اصــًا برایــش مهــم نبــود. ایــن 
حتمــًا بایــد کاری انجــام بدهــد یا حتمــًا اقدامی بکنــد وگرنه فراموش 
کــه  می شــود، اصــًا قبــول نداشــت. اصــًا برایــش مهــم نبــود فیلمــی 
کجــا مــی رود، چــه اتفاقــی برایــش می افتــد، جوایــزش  ســاخته اســت 

چــه می شــود، درآمــدش چــه می شــود؛ مــن بــاورم نمی شــد! مــا تــاش 
کــه در جایــی دیــده شــود، امــا  یخــی برســد  می کردیــم تــا فیلــم بــه تار
گــر بشــود خیلــی خــوب اســت،  او می گفــت مهــم نیســت. می گفــت ا
ــرای آن  ــرای اینکــه مــن فیلــم را ب گــر نرســید هــم مهــم نیســت؛ ب امــا ا
کــران در هــر جــای دیگــری نســاختم. مــن فیلــم را بــرای  جشــنواره و یــا ا
ــرای فرهنــگ ایــن ملــت ســاختم. در  ــخ ســاختم. مــن فیلــم را ب ی تار
یــخ برســد؛ اصــًا  کــه حتمــًا بــه فــان تار نتیجــه، اجبــاری هــم نــدارم 

بــرای آن موضــوع خــودم را محــدود نمی کنــم.

بــه  نســبت  بســیار  ایشــان  بگویــم؛  تعهــد  موضــوع  دربــاره  امــا 
او  بــه  و  می شــناخت  را  کســی  وقتــی  بــود.  متعهــد  حرف هایــش 
ــم؛  ــه بگوی ــرای نمون اعتمــاد می کــرد، دیگــر بی اعتمــادی نمی کــرد. ب
کل  مــن  وقت هــا  خیلــی  همــکاری،  ســال  بیســت واندی  ایــن  در 
و  برآوردهــا  بــر عهــده داشــتم. هزینه هــا،  را  پروژه هــا  مالــی  مســائل 
کــه همــه را  ــردم و ســعی می کــردم  تمــام مســائل را اصولــی جلــو می ب
ی اعتمــاد خــود بــه مــن  کنــم. امــا ایشــان از رو یادداشــت و بایگانــی 
کارهــا را می کنــی؟ ضرورتــی نــدارد؛ جایــی را  می گفــت چــرا ایــن 
کــن و هــر وقــت  بــرای بودجــه ایــن فیلــم در نظــر بگیــر، از آن خــرج 
یــم و از بانــک می گیریــم و خــرج  کــه تمــام شــد، دوبــاره می  رو هــم 

 . می کنیــم

دارد،  تعهــدی  آن  بــه  کــه  موضوعــی  بــود  مهــم  برایــش  به شــدت 
دقیــق و ســر وقــت اجــرا بشــود. بــا پشــت گوش انداختن و بدقولــی 
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مشــکل داشــت. البتــه مــا هــم بــا او همــراه بودیــم و از بدقولــی بیــزار. 
ــی  ــد. حت ــت ادا می ش ــر وق ــد س ــان بای کاری م ــد  ــا تعه ــی ی ــد مال تعه
از جایــی تهیــه می کردیــم.  و  گــر بودجــه نداشــتیم هــم می رفتیــم  ا
بهانه هایــی مثــل »بــه مــا پــول ندادنــد و...« وجــود نداشــت؛ در ایشــان 
کــه دوســتان بــه همــکاری  کــه اصــًا وجــود نداشــت. یکــی از دالیلــی 
کــه  بــا مــا عاقه منــد بودنــد، همیــن موضــوع تعهــد بــود. می دانســتند 

تعهــد، ســر وقــت و ســر موقــع ادا خواهــد شــد.

کســی قــرار نمــی داد. ایــن مهم تریــن  خــودش را در قیــاس بــا هیــچ 
کــه فکــر  ویژگــی بــارز شــخصیتش بــود. اصــًا و ابــدًا ایــن موضــوع 
کنــد دیگــران جلــو رفتنــد و مــن عقــب مانــدم، برایــش مطــرح نبــود. 
کار خــودش را انجــام مــی داد، جلــو می بــرد و لــذت می بــرد. همیشــه 
کار  کنــد.  بــه دیگــران هــم منتقــل  را  لــذت  ایــن  دوســت داشــت 
کــه  برایــش جــدی بــود و برایــش زحمــت می کشــید. تــا آن چیــزی 
ــی  گاه ــود.  ــرا نب ــن ماج ــد، ول ک ــت از آب در نمی آم ــش می خواس دل
ــاه  کوت ــرد و  ــودش را می ک کار خ ــا  ــورد، ام ــواری می خ ــه دش ــا ب وقت ه
کــه ممکــن  نمی آمــد. در ســاخت مســتند خیلــی موانــع وجــود دارد 

کار را بــه تعطیلــی بکشــاند. اســت 

کــه ســه روز رفتیــم و فقــط  ــرداری فیلــم »البــرز« پیــش آمــد  ســر فیلم ب
گرفتیــم. قــرار بــود در جایــی از فیلــم، خــروج قطــار از تونــل  یــک پــان 
کــه از  کردیــم  کوهســتانی بــود، جایــی را پیــدا  را بگیریــم. چــون مســیر 
گفــت  یــه، بتوانیــم خــروج قطــار از تونــل را فیلــم بگیریــم. ایشــان  آن زاو

بایــد در هــوای آفتابــی باشــد. روز اول رفتیــم هــوا آفتابــی بــود و مســتقر 
شــدیم. مترصــد بودیــم بــه محــض ورود قطــار بــه تونــل، مــا از ایــن 
ســمت تونــل فیلــم بگیریــم. درســت چنــد دقیقــه قبــل از اینکــه قطــار 
گرفتیــم ولــی ایشــان گفتنــد  خــارج شــود، هــوا ابــری شــد. مــا هــم فیلــم 
کــه آن نــوری  کــه اصــًا چیــز خوبــی نشــده و ترجیــح مــن ایــن اســت 
کیلومتــر برگشــتیم و  کــه دوســت دارم در پــان اتفــاق بیفتــد. 1۵0 
فــردا دوبــاره آمدیــم و مســتقر شــدیم. ایــن بــار بــا هواشناســی و راه آهــن 
هــم چیــزی  قطــار  اینکــه  کردیــم. ضمــن  را هماهنــگ  همــه چیــز 
گــر خواســتیم برگــردد.  کنتــرل مــا باشــد تــا ا کــه در اختیــار و  نبــود 
کــه  گرفتیــم و چنــد دقیقــه زودتــر و قبــل از آن زمانــی  در محــل قــرار 
گفتنــد  گفتیــم.  گفتــه شــده بــود، قطــار آمــد. بــه اداره راه آهــن  بــه مــا 
کــه چنــد دقیقــه جابه جایــی داشــته  بعضــی اوقــات پیــش می آیــد 
باشــد. آن روز هــم به رغــم اینکــه هــوا آفتابــی بــود، مــا خــروج قطــار از 
کیلومتــر برگشــتیم و فردایــش بازآمدیــم  تونــل را نگرفتیــم. دوبــاره 1۵0 
و ایــن بــار دیگــر همــه چیــز را بــر اســاس قاعــده پیــش بردیــم و اتفاقــًا 
کــه هــوا ابــری اســت.  گفتــم  هــوا هــم ابــری بــود. مــن بــه آقــای طیــاب 
گفــت حــاال  ماندنمــان خــوب اســت؟ منتظــر باشــیم؟ آقــای طیــاب 
تــا اینجــا آمده ایــم، پــس بختمــان را هــم امتحــان می کنیــم. واقعــًا هــم 
همین طــور شــد و درســت دو دقیقــه قبــل از اینکــه قطــار بخواهــد از 
گرفتیــم و بعــد از  تونــل خــاج شــود، هــوا آفتابــی شــد. پــان قطــار را 
ــم  ــد. می خواســتم بگوی ی ــاران بار ــری شــد و ب ــاره اب 10 دقیقــه هــوا دوب
کــه دوســت داشــت نمی گرفــت، بی خیــال  ایشــان تــا آن پانــی را 
کــه بــرای آن پــان در  نمی شــد. شــاید بــه نظــر مــن و شــما هــم نیایــد 
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کشــیده شــده اســت. و شــاید مــا آن را ضــروری  فیلــم چقــدر زحمــت 
ندانیــم، امــا از نظــر خــودش خیلــی مهــم بــود. می گفــت آن کوهســتان 
گــر نشــود، بــه فیلــم آســیب زده ام.  را بــا ایــن فضــا بایــد نشــان بدهــم و ا

کوتــاه بیایــم. نبایــد 

کار  کــدام فیلــم را  کویــر«،  بــاد در دل تنهایــی  بعــد از فیلــم »همــراه 
کردیــد؟ 

کردنــد بــه اســم »نقاشــی  کار  ایشــان بعــد از آن فیلــم مجموعــه ای 
ایــران  در  کــه  ســنگ نگاره هایی  یــِخ  تار دوران  از  کــه  ایرانــی« 
به  عنــوان  انســان،  نقاشــی کردن  ابتــدای  از  و  بــود  شــده  کشــف 
بخــش،  ســه  در  و  می شــد  شــروع  هنــری،  و  فرهنگــی  اتفاقــی 
کــه  بــود  قــرار  اول  درمــی آورد.  تصویــر  بــه  را  آن  قسمت به قســمت 
یــک فیلــم باشــد امــا بعــد تلویزیــون، آن را تبدیــل بــه ســه قســمت 
کــرد. ایشــان در ایــن فیلــم هــم بــا دقــت و حوصلــه بســیار، دوره هــای 
و  مراحلشــان  استادانشــان،  نقاشی هایشــان،  منظــر  از  را  مختلــف 
موضوعاتشــان مــورد تحقیــق قــرار دادنــد و بعــد شــروع بــه فیلم بــرداری 
گــر دوســتان  کردنــد. آن مجموعــه فراینــدی بســیار طوالنــی داشــت. ا
کشــیده  ی آن زحمــت  کــه چقــدر رو ایــن فیلــم را ببیننــد، می فهمنــد 
می شــود  داده  توضیــح  فیلــم  در  تابلوهــا  تکه به تکــه  اســت.  شــده 
کســی ســاخته شــده  ــه دســت چــه  کــدام در چــه دوره ای و ب کــه هــر 
گاهــی ایــن احســاس دربــاره بعضــی از تابلوهــا پیــش می آیــد  اســت. 
کرده انــد.  کامــل  گردانش آن را  کــه اســتاد، آن را تمــام نکــرده و شــا
کــه انجــام شــده اســت.  ایــن نشــان دهنده آن تحقیــق دقیقــی اســت 

یــای پــارس« را شــروع کردیــم؛ طرحی که ایشــان  بعــد از ایــن فیلــم، »در
از قبــل در ذهــن داشــتند. تلویزیــون پیــش از آن موقــع، از ایشــان 

گــر مــن بخواهــم ایــن فیلــم  کــه ا ــد  گفتــه بودن ــود و ایشــان  خواســته ب
ــی  ــرای فیلم ــه ب ک ــد  ــه بودن گفت ــا  ــم. آنه ــی می خواه ــازم امکانات را بس
گــر امکانــش هســت آن را بــه  یــم و ا یک ســاعته، ایــن امکانــات را ندار
ــط  ــن فق ــت م گف ــان  ــد. ایش کنی ــل  ــمتی تبدی ــه ای شش قس مجموع
یــک فیلــم می ســازم؛ چــون اواًل مــن سریال ســاز نیســتم و ثانیــًا قصــد 
کنــم و بعــد بــر اســاس آن، فیلــم بســازم.  کــه اول زمــان را تعییــن  نــدارم 
کــه  کــه آن زمــان، پیشــنهاد تلویزیــون منتفــی شــد. بعدهــا  ایــن شــد 
تی بــر ســر نــام خلیج فــارس پیــش آمــد و نشــنال جئوگرافیک  مشــکا
کــرد، دوبــاره تلویزیــون بــرای دفــاع از  نــام آن را در نقشــه هایش عــوض 
ایــن نــام، پیشــنهاد داد تــا آقــای طیــاب ایــن فیلــم را در اســرع زمــان 
بســازد. از طرفــی در آن زمــان مــدارک تصویــری هــم در آرشــیو وجــود 
کــه بــه  کــه بتــوان از آنهــا بــرای دفــاع بهــره بــرد. در جلســه ای  نداشــت 
گفتنــد بــا تعجیــل برای ســاخت  همیــن منظــور تشــکیل شــد، ایشــان 
کارهــا زمان بــر و ســنگین اســت و بــا  ایــن فیلــم مخالف انــد و ایــن 
ــه انجــام رســاند؛ شــرایط آب وهوایــی  ایــن عجلــه نمی شــود آنهــا را ب
ــات دیگــر نمی شــود  کــه در بعضــی اوق ــه ای اســت  در جنــوب به گون
کــرد. دســتگاه های مــا در آن هــوای شــرجی جــواب  فیلم بــرداری 
گرفتــاری  ــه قبلــی هــم دارم؛ دســتگاه ها دچــار  نمی دهــد. مــن تجرب
سیســتم های  کــه  می شــود  باعــث  هــوا،  رطوبــت  آن  و  می شــوند 

کار بیفتــد. یدئویــی از  و

کــه  کار را پیــش بردیــم و بعــد تــازه فهمیدیــم  مــا بــا ایــن شــرایط دشــوار 
کار نخواهــد بــود. در وســط  بــه دالیــل بســیاری، اصــًا بودجــه ای در 
یــم یــا بایــد کار را  کــه چــون بودجــه ای ندار کار بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
کنیــم و یــا بــه هــر شــکلی شــده، آن را ادامــه دهیــم. آقــای طیــاب  رهــا 
کار نصفه ونیمــه چیــز قابــل اســتفاده ای نیســت، امــا  می گفــت ایــن 

گــر ادامــه بدهیــم مانــدگار خواهــد شــد؛ و مانــدگار هــم شــد. ا
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تولد:  1۳1۶ )تهران(

درگذشت:  ۴ شهریور 1۳۹۹ )وین(

حرفه: مستندساز، نویسنده، مترجم و منتقد

تحصیالت:

- دانش آموخته رشته معماری از دانشگاه فنی وین

طراحــی  و  تلویزیــون  و  ســینما  کارگردانــی  رشــته  دانش آموختــه   -
و  موســیقی  دولتــی  کادمــی  آ ســینمایی  دانشــکده  از  صحنــه 

ویــن نمایشــی  هنرهــای 

سوابق: 

- عضو پیوسته فرهنگستان هنر  از سال 1۳۸۵

- استاد رشته سینما در دانشکده هنرهای دراماتیک و تلویزیون

علــوم  دانشــکده  عکاســی  و  ســینماتوگرافی  رشــته  سرپرســت   -
تهــران اجتماعــی  ارتباطــات 

فیلم هــای  بین المللــی  جشــنواره های  هیئــت داوران  عضــو   -
تهــران نوجوانــان  و  کــودکان  و  آموزشــی 

- عضــو هیئــت داوران یونســکو در جشــنواره بین المللــی فیلم هــای 

کــو لهســتان  کرا کوتــاه 

- عضــو هیئــت داوران جشــنواره بین المللــی ســینمای مســتند شــهر 
ترنتــو  ایتالیــا

افتخارات:

- دلفــان نقــره ای بــرای فیلــم »ســرامیك« از جشــنواره بین المللــی 
تهــران، 1۳۴۲ آموزشــی  و  فیلم هــای مســتند 

یــس  یتــم« از ســوی ســازمان یونســکو بــرای تدر - انتخــاب فیلــم »ر
آموزشــگاه های ســینمایی آن ســازمان، 1۳۴۳ فیلــم در  تدویــن 

- دیپلــم افتخــار بــرای فیلــم »مســجد جامــع اصفهــان« از جشــنواره 
بین المللــی فیلــم برلیــن در آلمــان، 1۳۴۹

ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــم« از جش یت ــم »ر ــرای فیل ــار ب ــم افتخ - دیپل
ویــن در اتریــش، 1۳۵۲

- دلفــان طایــی بــرای فیلــم »معمــاری دوران صفــوی« از جشــنواره 
بین المللــی فیلم هــای مســتند و آموزشــی تهــران، 1۳۵۴

مقیــاس  در  هندســه ای  »اصفهــان،  فیلــم  بــرای  افتخــار  دیپلــم   -
1۳۵۶ تهــران،  رشــد  بین المللــی  جشــنواره  از  انســانی« 

از  کــرد«  گلــه  جهــان  روان  »وآنگــه  فیلــم  بــرای  افتخــار  دیپلــم   -
1۳۷۷ تهــران،  رشــد    بین المللــی  جشــنواره 

منوچهر  طیاب
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- دلفیــن طایــی جایــزه ویــژه اولیــن جشــنواره مــروری بــر فیلم هــای 
جزیــره  در  طیــاب«  منوچهــر  »بزرگداشــت  ایران شناســی،  مســتند 

کیــش، 1۳۷۸

کتــاب زریــن بــه خاطــر مجموعــه آثــاری در ســینمای مســتند از   -
جشــنواره بین المللــی رشــد تهــران، 1۳۷۹

ــی  ــوان یک ــر« به عن کوی ــی  ــاد در دل تنهای ــراه ب ــم »هم ــاب فیل - انتخ
ــا در جشــنواره  پ ــی منتقــدان فیلــم ارو از هفــت فیلــم مســتند انتخاب

بین المللــی فیلــم لوکارنــو ســوئیس، 1۳۷۹

جایــزه  کســب  و  )کارگردانــی(  فیلم نامــه  بهتریــن  ســیمین  لــوح   -
کویــر« از  کتشــاف بــرای فیلــم »همــراه بــاد در دل تنهایــی  ویــژه رشــته ا

جشــنواره بین المللــی ســینمای مســتند ترنتــو ایتالیــا، 1۳۸0

- لــوح افتخــار، نشــان زریــن و جایــزه ویــژه دســتاورد ملــی »جایــزه 
یــای پــارس«، 1۳۸۶ ینــی« بــرای فیلــم »در بــزرگ شــهید آو

کیــش،  - تندیــس ویــژه هیئــت داوران جشــنواره بین المللــی فیلــم 
1۳۹0

- نشــان فیــروزه حقیقــت از جشــنواره بین المللــی ســینما حقیقــت، 
1۳۹۸

آثار مستند: 

- سفال، سرامیک )1۳۴۲(، برنده دلفان نقره

یــس در مــدارس  یتــم )1۳۴۳(، فیلــم منتخــب یونســکو بــرای تدر - ر
ســینمایی، دیپلــم افتخــار از جشــنواره ویــن

- خوزستان )1۳۴۳(

- دزفول، شوشتر )1۳۴۴(

کران )1۳۴۴( کران تا   -

- قالی )1۳۴۵(

- جزیره قشم )1۳۴۶(

- سپاهی دانش )1۳۴۷( 

- مســجد جامــع اصفهــان )1۳۴۸(، دیپلــم افتخــار جشــنواره فیلــم 
برلیــن

یای پارس )1۳۴۸( - در

- ایران سرزمین ادیان )1۳۴۹(، دیپلم افتخار جشنواره وین

- سیر خط در ایران )1۳۴۹(

- سوی شهر خاموش، دزفول )1۳۴۹(

- آبادان )1۳۵0( 

- سوزنبان )1۳۵0(

یست )1۳۵0( یکاتور کار  -

- جنگ خروس )1۳۵0(

- شب های تهران، ۷ قسمت )1۳۵0(

- زن ها و حرفه ها )1۳۵0(

- خیمه شب بازی )1۳۵1( تئاتر روحوضی )1۳۵1(

- نمایشگاه نقاش امپرسیونیست ها )1۳۵1(

- نمایشگاه جواهرات )1۳۵1(

- نمایشگاه شیشه و سفال )1۳۵1(

کودکان )1۳۵۲( - نمایشگاه نقاشی 

کاخ چهل ستون )1۳۵۲(  -

کاخ هشت بهشت )1۳۵۲(  -

-کاخ عالی قاپو )1۳۵۲(

- مسجد شیخ لطف اهلل )1۳۵۳(
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- معماری دوران صفوی )1۳۵۴(، برنده دلفان طایی

- معماری دوران سلجوقی )1۳۵۴(

- معماری دوران ایلخانی )1۳۵۴(

- معماری دوران تیموری )1۳۵۴(

- معماری آستان قدس رضوی )1۳۵۵(

- اصفهــان هندســه ای بــر مقیــاس انســانی )1۳۵۵(، دیپلــم افتخــار 
جشــنواره ســینمایی مســکو

کاشی معرق )1۳۵۵( - ساخت 

- تعمیر نقاشی های دیواری )1۳۵۵(

- سفالگری در ایران )1۳۵۶(

- معماری دوران اولیه اسامی )1۳۵۶(

- خراسان )1۳۵۶(

یا، معماری دوران هخامنشی )1۳۵۶( ک آر - خا

- میراث، معماری و هنر دوران ساسانی )1۳۵۷(

- شاهنامه )1۳۵۷(

- پرتو یک حماسه )1۳۵۷(

- فردوسی طوسی )1۳۵۷( داستانی، نیمه تمام

- آب )1۳۵۹(

دانشــگاه   ،)1۳۶۲ تــا   1۳۵۹( قســمت   1۲ مصنوعــی،  شــعور   -
IBM شــرکت   همــکاری  بــا  نیویــورک،  کلمبیــا، 

کلمبیــا،  دانشــگاه   ،)1۳۶۳( قســمت   ۲ الیــس،  جزیــره  پــروژه   -
نیویــورک

کلمبیا، نیویورک کودکان استثنایی )1۳۶۵(، دانشگاه   -

کلمبیا، نیویورک - انرژی و آسیاب های بادی )1۳۶۶(، دانشگاه 

- معماری دوران رنسانس )1۳۶۷(، وین، اتریش

کــرده ام / تئاتــر عروســکی )1۳۶۷(، ویــن،  گــم  - مــن عروســکم را 
اتریــش

کرد )1۳۷۲( گله  - وآنگه روان جهان 

کویر )1۳۷۷( - همراه باد در دل تنهایی 

- نقاشی ایرانی، ۳ قسمت )1۳۸1ـــ 1۳۸۲(

یای پارس )1۳۸۵ـــ 1۳۸۶( - در

- پروازی دور بر بال های خیال )1۳۸۶(

- دروازه ملکوت )1۳۸۷(

کهن )1۳۸۷ـــ 1۳۸۸( گاهواره تمدنی  گرس،  - زا

- البرز )1۳۸۹ـــ 1۳۹0(

- از مغرب تا مشرق )1۳۹۴(

کاسیت )1۳۹۶( کهن سرزمین قوم  - لرستان، 

فیلم داستانی: 

- سوزنبان )1۳۵0(

تألیفات:  

کتاب خورشید. یای پارس، )1۳۸۵(، تهران:  - در

کتاب خورشید. کویر، )1۳۸1(، تهران:  - همراه باد در دل تنهایی 

کتــاب خورشــید  کهــن، )1۳۹۴(، تهــران:  گاهــواره تمدنــی  گــرس  - زا
و فرهنگســرای میردشــتی.

کتــاب  یــخ، )1۳۹۴(، تهــران:  - البــرز زادگاه فرهنگــی بــه قدمــت تار
خورشــید و فرهنگســرای میردشــتی.
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گفت وگو با عبدالحمید قدیریان به مناسبت برپایی نمایشگاه هم پای نور در موزه فلسطین 

»هم پای نور«؛ جلوه های زیبای نور خدا در 
صحنه های مختلف

داود احمدی بلوطکی 

ــور« در مــوزه  ــا عنــوان »هم پــای ن بــه مناســبت برپایــی نمایشــگاهی ب
آثــار  از  متشــکل  هنــر،  فرهنگســتان  فلســطیِن  معاصــر  هنرهــای 
کارگــردان  نقاشــی عبدالحمیــد قدیریــان، بــا ایــن نقــاش، طــراح و 
ی را در ارتبــاط بــا موضــوع آثــارش  کرده ایــم تــا دیــدگاه و گفت وگویــی 

بدانیــم.

»آســمان  عنــوان  بــا  شــما  قبلــی  انفــرادی  نمایشــگاه  بــه  توجــه  بــا 
کــه نمایشــگاه فعلــی دنبالــه رو نمایشــگاه  حســین«، بــه نظــر می آیــد 
ــح  ــاره توضی ــن ب ــاب، در همی ــح  ب ــرای فت ــًا ب ــت. لطف ــینتان اس پیش

بفرماییــد.
کــردم تــا بــا جلــوه نــور خــدا بــه  مــن در مجموعــه »هم پــای نــور« تــاش 
کنــم و نــور  کــه در حــال تصویرگــری آن هســتم، نــگاه  صحنه هایــی 
را در آن ُپررنــگ جلــوه دهــم. ایــن هــم نوعــی نــگاه زیبایی شناســی 
اســت. فکــر می کنــم فطــرت همــه مــا نــور را دوســت دارد و همــه بــه 
ــت  ــور، معرف ــا ن ــه ب ــه در رابط ک ــت  ــه زیباس ــم و چ ی ــور می رو ــرف ن ط
کــه مــن بــا آنهــا  و قــدرت تشــخیص هــم داشــته باشــیم. مفاهیمــی 
ســروکار دارم مفاهیمــی بلنــد و الهی انــد. بــر همیــن حســاب، زمــان 
کار مرحله به مرحلــه پیــش مــی رود.  بســیاری صــرف آثــار می کنــم و 
کشــیدن تابلــو نیســت؛ از ایــن رو ممکــن اســت  قصــد مــن صرفــًا 
یــش قلــم  کشــیدِن تابلویــی، آن را تغییــر دهــم و رو پــس از اتمــام 
بکشــم. هــدف و موضــوع مــن، تابلــو نیســت. موضــوع، خــود منــم. 

می خواهــم خــودم را بفهمــم و ارتقــا دهــم. تــاش می کنــم تــا مفاهیــم 
ــم. ــودم را بفهم ــگاه خ ــطه آن، جای ــم و به واس ــی را بیاب اله

بــا ایــن وصــف، شــما خیلــی در قیدوبنــد زمــان بــرای ترســیم تابلوهایتــان 
نیســتید؛ درســت است؟

کشــیدن تابلویــی هســتم، زمــان فهــم  کــه مــن در حــال  خیــر؛ زمانــی 
مــن اســت. تــاش می کنــم تــا بتوانــم زوایــای مختلــف جهــان هســتی 
به واســطه  تــا  تاشــم  در  کنــم.  پیــدا  آن  در  را  جایگاهــم  و  درک  را 
برپایــی نمایشــگاه هایی ازاین دســت، توجــه مخاطــب را بــه ســمت 
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کنــم. نــور، به عنــوان جلــوه ای از زیبایی هــای خداونــد، جلــب 
هســتم.  ســؤال هایم  بــه  پاســخ دادن  دنبــال  بــه  آثــارم  در  مــن 
ممکــن  مجموعــه  ایــن  و  دارم  ذهــن  در  ســؤال ها  از  مجموعــه ای 
ــا وجــود داشــته باشــد؛ ســؤال هایی از قبیــل  اســت در ذهــن همــه م

بکنیــم؟ بایــد  کار  چــه  و  یــم؟  می رو کجــا  کجاییــم؟  اینکــه 

کاری مناســب بــرای پاســخ بــه  آیــا هنــر و باألخــص نقاشــی را، ابــزار 
می دانیــد؟ پرســش هایتان 

کــه هنــر، قوی تریــن وســیله بــرای فهــم عالــم هســتی  مــن معتقــدم 
کــه  توانایــی ای  آن  بــه  نســبت  تــا  اســت  اســت. هنرمنــد موظــف 
گذاشــته اســت، یعنــی  خداونــد در اختیــارش قــرار داده و بــه امانــت 
فهــم پیرامــون، بی اعتنــا نباشــد و بــا تشــخیصی درســت از مســیر 

ی راه بــرای آحــاد جامعــه باشــد. حرکــت جامعــه، راو
کارش را  کله  ــا ــا ش ــد؛ ام ــا باش ــد ره ــر بای ــق اث ــگام خل ــد در هن هنرمن
گــر این گونــه نباشــد و بــر  بایــد از قبــل، در ذهنــش شــکل داده باشــد. ا
کار و اثــرش فاقــد روح خواهــد  یاضیــات و قواعــد پیــش بــرود،  پایــه ر

بــود.

چــه زمانــی در آثارتــان بــه ایــن درک رســیدید؟ شــما قریــب بــه چهــار 
کــه در عرصــه هنرهــای تجســمی فعالیــت جــدی داریــد.  دهــه اســت 

رونــد شــخصیت خودتــان را در آثارتــان چگونــه می بینیــد؟
کــه آثــارم همزمــان بــود بــا دوران انقــاب  مــن در مراحــل ابتدایــی 
بــودم  دانشــگاه  اول  ســال  دانشــجوی  مقــّدس،  دفــاع  و  اســامی 
در  بودنــد.  علمــی  و  معرفتــی  حاالتــی  دارای  بیشــتر  تابلوهایــم  و 
ایــن دوره بــا مفاهیــم معرفتــی از نزدیــک آشــنا شــدم. در ایــن ســیر 

معرفت شناســی، بیشــتر مــردم به قــدری دســت خداونــد متعــال را 
ــه نحــوی عــادی شــده  کــه ایــن موضــوع ب ــد  به وفــور در امــور می دیدن
کنــم.  بــود. بــرای نمونــه می توانــم بــه ماجــرای صحــرای طبــس اشــاره 
گمــان می کنــم بیشــتر تحــت تعلیــم و تربیــت  مــن هــم در ایــن دوره، 
دوم  مرحلــه  وارد  ســپس  بــودم.  حال وهوایــی  چنیــن  در  و  الهــی 
کــردم. در ایــن  کــه در ایــن دوران شــروع بــه ترســیم مینیاتــور  شــدم 
ــا آموزه هایــی زندگــی  ــرار اســت ب کــه ق دوره ایــن احســاس را داشــتم 
گمــان می کنــم ایــن  کــه در دوره اول طعمــش را چشــیده بــودم.  کنــم 
یــت اســت. ایــن دوران  موضــوع به وضــوح در آثــار مینیاتــورم قابــل رؤ
به نحــوی دوران رخــوت مــن به حســاب می آیــد. در مرحلــه ســوم امــا 
کنــم. حرکــت  کــه بایــد حرکــت  کــه ایــن خــودم هســتم  متوجــه شــدم 
ــه ســمت  ــه پرســش هایم؛ درواقــع حرکــت ب ــه ســمت پاســخ دادن ب ب
کــه بــه  یافتــم  کــه فهــم معرفتــی می ناممش ــــ در نــور. مــن در ایــن ِســیر ــــ 

همــان حال وهــوای دوره اول برگشــتم؛ همــان جنــس نــور.

کارهایتــان محــدود بــه  شــما در ســینما هــم فعالیــت جــدی داریــد و 
گام بعــدی شــما در عرصــه هنــر چیســت؟ نقاشــی نمی شــود. 

بــه وجــود  نــور در مــن  کــه فهــم و جســت وجوی  قبــل از ایــن دوره 
کــردم آســمان را بفهمــم. در حــال حاضــر ســعی دارم  آمــد، ســعی 
گام بعــدی نمی دانــم  یــج دهــم. در  ک را ترو ــور را بفهمــم و ایــن ادرا ن
کــه تــاش  م اســت 

ّ
بــا چــه چیــزی حرکــت می کنــم؛ امــا ایــن ُمســل

فهمــی  جدیــد،  نگاهــی  قالــب  در  بــردارم؛  گام  روبه جلــو  می کنــم 
گام  کــه مهــم اســت، برداشــتن  جدیــد و تجربــه ای جدیــد. چیــزی 

باشــد. ســینمایی  جدیــدم  تجربــه  دارم  دوســت  روبه جلوســت. 
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روایت عاشورا با  
نقاشی های عبدالحمید قدیریان

قدیریــان،  عبدالحمیــد  نقاشــی  آثــار  نــور«،  »هم پــای  نمایشــگاه 
همزمــان بــا آغــاز دهــه اول ُمحــّرم، در مــوزه هنرهای معاصر فلســطیِن 

ــزار شــد. ــر، برگ فرهنگســتان هن
کــه ۵ تــا ۲۶ شــهریور 1۳۹۹ برگــزار شــد، ۳۲ اثــر  در ایــن نمایشــگاه 
کنــار ۶ اثــر  نقاشــی بــا تکنیــک رنــگ روغــن و یــک تابلــو طراحــی در 

گذاشــته شــد. ــه نمایــش  حجــم ب
کــه ادامــه ای از نمایشــگاه  نــور  عبدالحمیــد قدیریــان در هم پــای 
پیشــین ایــن هنرمنــد بــا عنــوان »آســمان حســین« بــا محــور روزهــای 
ــه  ــونده در هم ــر تکرارش ــا دو عنص ــرده ب ک ــاش  ــت، ت ــورایی اس عاش
نقاشــی های خــود یعنــی »آســمان« و »نــور« مخاطــب را بــه درک و 

کنــد. ــام امــام حســین)ع( دعــوت  ــازه از قی فهمــی ت
کــرده اســت: »آن زمانــی  او دربــاره آثــارش روایتــی این چنیــن بیــان 
ــور خــدا  ــور خــدا می گفــت و اینکــه ن کــه روح خــدا)ره(، برایمــان از ن
کشــور ایــران تجلــی یافتــه، انــگار بی تــاب ایــن بودیــم تــا تأثیراتــش  در 
گام اول انقــاب واقــع  را بیابیــم. ماجراهــای مهمــی در خــال دوران 
کنیــم؛ از  کــه جــز بــا چنیــن نگاهــی، نمی توانســتیم توصیفشــان  شــد 
کــه دســت نورانــی خــدا، شــن ها را بــه ســوی دشــمن  ماجــرای طبــس 
یخــت تــا امــروز  کــرد و محاســبات و نقشه هایشــان را به هــم ر روانــه 
کــه بارهــا و بارهــا، رهبــر معظــم انقــاب از دســت قــدرِت الهــی در 
ماجراهــای مهــم کشــور می فرماینــد. عمومــًا صحنه هــای تجلــی ایــن 
کــه به ظاهــر هــم ماجرایــی در  نــور در شــداید بــود، امــا حتــی وقتــی 
پیــش نباشــد، فکــر و ذهــن شــیفتگان روح خــدا و خلــف صالحش، 
آرام و قــرار نــدارد؛ چــون توجهشــان بــه ســوی مقولــه ای جلــب شــده و 
کجاســت، از  ــور  ــه آن نرســند، آرام نمی یابنــد؛ اینکــه منبــع آن ن ــا ب ت
کــدام زمان هــا بیشــتر می تابــد، چطــور می تــوان بــا  یچــه و در  کــدام در
گرفــت و همــراه شــد، و چــه بســا بــه توفیــق  آن نــور آشــنا شــد و انــس 

ــور”.« ــای ن ــا شــد؛ آن هــم “هم پ الهــی، هم پ
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گفت وگو  با حبیب اهلل صادقی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر، به مناسبت هفته دفاع مقّدس

بازوی محرک هنرمندان عرصه تجسمی، 
باور به دفاع از ارزش ها بود

داود احمدی بلوطکی 

انقــاب  هنــر  یــت  محور بــا  و  مقــّدس  دفــاع  هفتــه  مناســبت  بــه 
فرهنگســتان  پیوســته  عضــو  صادقــی،  حبیــب اهلل  بــا  اســامی، 
ــای  ــه هنره ــنای عرص ــره  نام آش ــن چه ــم. ای کردی ــی  گفت وگوی ــر،  هن
و  اســامی  انقــاب  هنــر  کــه  نکتــه  ایــن  ذکــر  بــا  کشــور،  تجســمی 
مســائل پیرامــون آن و نیــز تــداوم شــکل تکوینــی  ایــن هنــر در دوران 
دفــاع مقــّدس، نیــاز بــه بحثــی مفّصل تــر از ایــن دارد، بــه پرســش های 

مــا پاســخ داد.
□

 دربــاره پیشــینه هنــر انقــالب و به طــور کلی تــر، نقــش هنــر در جنــگ 
ً
لطفــا

توضیــح بفرماییــد تــا در ادامــه، پرســش های دیگــری را عــرض کنــم.
گذشــته هنــر انقابــی در دنیــا را تعریــف  گــر بخواهیــم پیشــینه و  ا
یــم،  بپرداز آن  نشانه شناســی  و  نمادشناســی  بــه  به نوعــی  و  کنیــم 
ــم.  کنی ــرور  ــان را م ــای رخ داده در جه ــا و نبرده ــخ جنگ ه ی ــد تار بای
ازجملــه  بشــری،  تمــدن  یــخ  تار در  ســیری  و  یــخ  تار ایــن  مــرور  بــا 
در  کــه  ببینیــم  به وضــوح  می توانیــم  دورانــت،  ویــل  تمــدن  یــخ  تار
ک، باورهــا، اقلیــم و فرهنــگ یکدیگــر  هــر دوره ای، انســان ها بــه خــا
فرهنــگ  ازبین بــردن  بــرای  تاشــی  ایــن،  و  کرده انــد  تجاوزهایــی 
دیگــری و جایگزین کــردن فرهنــگ خــود بــه جــای آن بــوده اســت. 
اتفاقاتــی  بایــد  کنیــم، دســت کم  را بررســی  یشــه ها  گــر بخواهیــم ر ا
کــه در یکصــد ســال پیــش تــا قبــل از اواخــر دوره  کنیــم  را مطالعــه 

کسپرسیونیســم۲ رقــم  رمانتیسیســم1 و ظهــور مکاتبــی دیگــر چــون ا
خــورده اســت.

ــد، متوجــه  گرفته ان یــخ جــای  کــه در تار ــا مطالعــه اتفاقــات مهمــی  ب
مــردم  میــان  از  روایــات،  و  اســاطیر  و  قهرمانــان  کــه  شــد  خواهیــم 
کــه هنرمنــدان روایــت می کننــد و آنهــا را  برمی خیزنــد و تصاویــری 
سمت وســو می دهنــد، همــه نشــأت گرفته از همیــن وقایــع مهمــی 
یــخ اســت و نــه در افســانه ها؛ اتفاق هایــی نظیــر  کــه در خــود تار اســت 
جنــگ جهانــی دوم و پیدایــش نهضت هــای منشــعب از آن؛ نبــرد 
کــی و هیروشــیما  کازا ک نا ــا کــه داســتان تلــخ و دردن ــکا  ژاپــن و آمری
یتنــام  کــه آمریــکا علیــه مــردم و را رقــم می زنــد؛ جنــگ چندســاله ای 

یــخ.  صــورت داد؛ و دیگــر نهضت هــای آزادی بخــش تار

بــه جنــگ تحمیلــی و دفــاع  ایــن موضــوع را در همین جــا  می توانیــم 
مقــّدس خودمــان تعمیــم دهیــم؟ 

ــا طعــم  ــز م ــوز مــردم عزی ــروزی انقــاب اســامی، هن بلــی؛ بعــد از پی
کــه  ــد  شــیرین لحظــات شــادمانی و پیــروزی خــود را نچشــیده بودن
گرفــت و نســل  رفتارهایــی شــیطنت آمیز علیــه ملــت مــا صــورت 
کــه هنــوز بــا اســلحه و ادوات جنگــی و بــا مســائل نظامــی  جوانــی را 
و  مرزهــا  از  خالــی،  دســت های  بــا  تــا  داشــت  آن  بــر  نبــود،  آشــنا 
کننــد. ایــن غیــرت در همه جــای  جغرافیــای فرهنگــی خــود دفــاع 
ایــران برانگیختــه شــد. هنرمنــدان انقــاب اســامی همــگام بــا فنــون 

1. Romanticism
2. Expressionism
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روزآمــد و همســو بــا اتفاقــات جلــو می رفتنــد؛ هم راســتا بــا انقــاب 
ی  کــه عنصــر اصلــی و بــازو اســامی و ارزش هــای آن. بایــد دانســت 
محــرک هنرمنــدان عرصــه تجســمی، بــاور بــه دفــاع از ارزش هــا بــود؛ 

ــّدس.  ــاع مق دف

ــی  ــدان ردیــف اول انقالب ــه اینکــه شــما خــود یکــی از هنرمن ــا توجــه ب ب
هســتید و در دوســاالنه جهــان اســالم به عنــوان دبیــر حضــور داشــته اید، 
ملــت  یــک  آرمان هــای  هم راســتای  می توانــد  تجســمی  هنــر  چطــور 

کنــد و آن را به نحــوی بپــرورد؟ حرکــت 
موضــوع مــن ماننــد همیشــه، جهــان اســام و مســلمانان جهــان بــوده 
خالــی  دســت های  بــا  سرزمین هایشــان  از  کــه  مردمــی  هســت؛  و 
ــد. در تابلــوی »مرثیــه ای دیگــر«، یــک فلســطینی را  کردن محافظــت 
گویــا۴،  در مــوزه دل پــرادو۳ در حــال دیــدِن تابلویــی از فرانسیســکو 
مــرد  یــک  کــه  مفهــوم  ایــن  بــا  دادم؛  نشــان  اســپانیایی،  نقاشــی 
گلولــه  کــه شــاخه گلی در دســت دارد و در پشــتش جــای  فلســطینی 
ــی  ــت مردم ــه تعزی ــی ب ــدن زخم ــا ب ــح، ب ــفیر صل ــون س ــت، همچ اس
کــه آنهــا را نمی بینــد؛ بــه احتــرام مردمــی رفتــه اســت  رفتــه اســت 
کشــته شــده اند. قهرمــان  یســت ســال پیش تــر  کــه نمادین انــد و دو
گل دارد. مــن به عنــوان یکــی  ــدارد، بلکــه در دســتش  مــن تپانچــه ن
به صــورت  همــواره  کــرده ام  ســعی  انقــاب،  نســل  هنرمنــدان  از 
اتفاقــات  بــه  نشانه شناســانه  و  نمادشناســانه  جســتارگرایانه، 

کنــم.  کار  کنــم و بــا یافتــن زبانــی روزآمــد،  پیرامونــم نــگاه 

و  وظیفــه خــود می دانســتید  آنچــه  ترســیم  بــرای  کارتــان  ابزارهــای  از 
کــه بــا آنهــا مواجــه بودیــد بگوییــد.  مشــکالتی 

ً
احتمــاال

یســت، همــه امکانــات را در اختیــار  یکاتور کار مــن به عنــوان یــک 
مرتــب  می کــردم.  ایجــاد  امکانــات  خــودم  بــرای  خــودم  نداشــتم. 

3. The Prado Museum
4. Francisco Goya

کنــم  کلیــدی پیــدا  اخبــار را رصــد می کــردم تــا بتوانــم خبــری بــه روز و 
یکاتــور، آن را ابتــدای  کار و پــس از بــه تصویــر درآوردنــش در قالــب 
هــر روز بــه روزنامــه برســانم تــا رأس ســاعت ۸ چــاپ شــود. عنــوان 
کــه بی امــان شــلیک  یکــی از نمایشــگاه های مــن را، »توپخانــه ای 
موظــف  را  خــودم  صبــح  روز  هــر  مــن  بودنــد.  گذاشــته  می کنــد« 
یکاتــوری تبیینــی و تحلیلــی ارائــه دهــم. کار می دانســتم تــا از اخبــار، 
کنــار تابلوهایــی  مــن به عنــوان مثالــی از هنرمنــدان نســل انقــاب، در 
کار می کــردم، مطالعــه هــم می کــردم. همزمــان بــا پوســترهایی  کــه 
کــه می کشــیدم، از همراهــی بــا مــردم غافــل نمی شــدم. جریانــات 
کــم نبــود. خطراتــی  کردیــم،  گــذر ایــن زمــان درک  کــه در  مختلفــی 
کــم نبــود. امــا مــن و  کــه مــا هنرمنــدان بــا آنهــا مواجــه می شــدیم، 
کــه مــا  کارمــان را می کردیــم. چــون می دانســتیم  دیگــر هنرمنــدان، 
یــان ســطرهای مهــم انقــاب اســامی هســتیم.  به نحــوی جزئــی از راو
کار  در آن زمان هــای حســاس، مــن در نشــریات مختلــف پوســتر 

می کــردم، درس مــی دادم و همزمــان نقاشــی هــم می کــردم.

از اتفاقــات پیرامــون دفــاع مقــّدس برایمــان بگوییــد. شــما در قامــت 
کردیــد؟ هنرمنــدی انقالبــی بــرای ابــراز ارادت بــه اعتقادتــان چــه 

آن زمــان چهــل نفــر بودنــد و 1۶ ماســک. آدم هــای تابلوهــای مــن 
در  کــرده ام  ســعی  مــن  آســمانی اند.  امــا  نیامده انــد،  آســمان  از 
کــه دفاعــی  آثــارم آن دلیــری، آن سلحشــوری و آن دفــاع مقــّدس را 

دربیــاورم.  تصویــر  بــه  بــود،  آرمان خــو  و  خویشــتن دار 
ک دوســتم در آب می افتــد و زمانــی  کارت شناســایی و پــا روزی 
گفــت:  کــه خــم شــود و آنهــا را بــردارد، در جــواب مــن  گفتــم  کــه بــه او 
مــا  انقــاب  رفتــار  حقیقتــًا  شــویم.«  شــناخته  کــه  نیامده ایــم  »مــا 
عاشــقانه و شــاعرانه بــود. خیلــی از بچه هــای مــا رفتنــد و در جنــگ 
کارت شناســایی نداشــته باشــند.  ــا  کردنــد ت ــاره  عکس هایشــان را پ
گمنــام، از همیــن ایثــار ســر  کــه ایــن همــه شــهید  بــاور مــن ایــن اســت 
ــد؛  برافراشــته اند. اندیشــه  مــن و باورهــای آســمانی مــن، مــردم من ان
ــه و  ــن درج گرفت ــرای  ــا ب ــد. اینه ــاع رفتن ــرای دف ــه ب ــه دلیران ک ــی  مردم
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کردنــد.  مــدال نرفتنــد، بلکــه قطره هــای خونشــان را فــدای باورشــان 
در  می بوســم.  را  آنهــا  پــای  و  عاشقشــانم  مــن  کــه  یارانی انــد  اینهــا 
کشــیدم بــا نــام »وه چــه  مــدح همیــن سلحشــوران بی ادعــا، تابلویــی 

ــم«.  ــه من ک ــان  ــام و نش بی ن
تابلویــی دیگــر دارم بــا نــام »غریبــه«؛ در ایــن اثــر، آدمــی را بــه تصویــر 
کــه در خانــه خــود، در حــال تماشــای تشــییع تابوت هــای  کشــیده ام 
کــه فرزندانشــان را  شهداســت و در حــال دیــدِن مادرهایــی اســت 
بــرای  کل  در  اســت.  مــن غریبــه  بــرای  آدم  ایــن  بدرقــه می کننــد. 
مــادری  بــرای ســتایش  را  تابلــوی »بدرقــه«  جامعــه غریبــه اســت. 
کــه چهــار فرزنــد خــود را، و در واقــع همــه هســتی اش را،  کشــیدم 

می کنــد.  بدرقــه 
مــن در ایــن دوران مهــم زندگــی، باورها و سلحشــوری مردم را نقاشــی 
ایــن موضوعــات  کرده انــد.  راه خــدا عمــل  در  کــه  مردمــی  کــردم؛ 
کــرده  اســت، فیلم ســازان زمــان مــن  ارزشــمند را نســل مــن نقاشــی 
ــزرگ  ــاعرانی ب ــد؛ ش ــم آورده ان ــه قل ــن ب ــل م ــاعران نس ــاخته اند و ش س
انقــاب  بزرگــی   . و...  حســینی  حســن  امین پــور،  قیصــر  همچــون 
اســامی را می تــوان در ایســتادگی بــا دســت های خالــی در مقابــل 
کــه پیــروزی مــا، در  کــرد  کیــد  ح دیــد. بایــد تأ

ّ
دشــمِن تادندان ُمســل

ِگــرو باورهــای مــا و  اســتفاده از جنگ افــزار نیســت، پیــروزی مــا در 
نمادشناســی آن اســت.

از هنرمنــد انقالبــی صحبــت کردیــم. تعریــف آن از زبان شــما چیســت؟ 
هنرمنــد انقالبی کیســت؟

کنــد و  کــه بخواهــد خــود را اثبــات  هنرمنــد انقابــی در پــی ایــن نبــود 
بــه رخ بکشــد و یــا از جامعــه طلبــکار باشــد. هنرمنــد انقابــی خــود 
کاری و سلحشــوری مردمــش را  کــه دلیــری و فــدا را موظــف می دیــد 
ــه قــول  ــر مهــم نیســت. ب ــودن َخلــق اث ــا زود ب ــه تصویــر درآورد. دیــر ی ب
کــه  کافــی اســت«. ایــن مهــم اســت  ــو  کیفیــت چشــم ت شــاعر: »مــرا 
بــا ایــن چشــم ها »چــه چیــزی« را دیــدی؟ بــا چشــم َســر می بینــی و 
کــه ببینــد. امــا  ــا چشــم ِســر؟ قــوه  طبیعــه چشــم َســر ایــن اســت  ــا ب ی

چشــم ِســر، درون بیــن و نمادشــناس اســت. نســل هنرمنــد انقــاب، 
گزاره هــا و  کــه  نمادهــا و نهادهــا را دیــده اســت و بــر آن اســاس اســت 

کــرده اســت.  ــد پیــدا  ِانگاشــت هایی جدی
کــه در راه خــدا، بهترین هایشــان را هدیــه  ک پــای ایــن ملتــم  مــن خــا
از عهــده  ام  به عنــوان هنرمنــد  کــه  را  تمــام آن چیــزی  مــن  کردنــد. 
کــه خــدا  إن شــاءاهلل  راه خــدا می گــذارم؛  در  برمی آیــد، مخلصانــه 

ــد!  کن ــول  قب

کــدام  تابلویتــان  بهتریــن  باشــد؛  تکــراری  برایتــان  ایــن ســؤال  شــاید 
اســت؟

آنکــه هنــوز نکشــیده ام. و آن تابلــو، تابلــوی ســردار ســلیمانی اســت. 
ــردم.  ــن َم ــق ای ــن عاش ــت. م ــتودنی اس ــیار س ــن بس ــرای م ــن آدم ب ای
کننــد. ایــن  روایــت هنــر انقــاب را بایــد از روز نخســتش تــا االن نقــل 
هشــت ســال دفــاع مقــّدس را نبایــد مجــرد دیــد، پیــروزی انقــاب 
ــم  ــا ه ــد ب ــه  را بای ــار ده ــن چه ــام ای ــد، تم ــرد دی ــد مج ــامی را نبای اس
کــرد. هنــر انقــاب اســامی، همچنــان در حــال زایش اســت.  بررســی 
انقــاب اســامی و دفــاع  از زوایــای مختلــف  مــن هنــوز بســیاری 
کار می کنــم. یکــی از ایــن  ی آن  مقــّدس را یادداشــت می کنــم و رو
کــه قصد  کــرده اســت  زوایــا، در تابلــوی ســردار ســلیمانی تجلــی پیــدا 

دارم آن را بکشــم.

گر برای جمع بندی هست بفرمایید. مطلبی ا
کننــد و  کــه تمامــی آثــار را بررســی  مــا بــه پژوهشــگرانی نیازمندیــم 
یخ شناســی، طبقه بنــدی  بســنجند و از لحــاظ نمادشناســی و تار
ــا  ــفانه م ــد. متأس ــد آی ــار پدی ــن آث ــی ای ــا ارزش واقع ــد ت کنن ــل  و تحلی
کتاب هایــی  یــم.  ندار تسلســل  صورت گرفتــه،  پژوهش هــای  در 
ــه  ک ــی  ــت و پژوهش های ــده اس ــته ش ــه نوش ــن زمین ــون در ای کن ــه تا ک
یخ نــگاری و  گرفتــه اســت، تار دربــاره هنــر انقــاب اســامی انجــام 
ــدارد.  نمادشناســی نشــده اســت و در آن، پژوهشــی جــدی وجــود ن



60

13
99

ن 
ستا

 تاب
،3

ه 4
مار

، ش
جم

ل پن
سا

ر، 
هن

یر 
سف

ی 
خبر

یه 
شر

ن

 

حماسه مقّدس
همزمــان بــا آغــاز هفتــه دفــاع مقــّدس، نمایشــگاهی از عکس هــای عکاســان نامــی حــوزه دفــاع مقــّدس، عصــر دوشــنبه ۳1 شــهریور 1۳۹۹، 

در مــوزه فلســطیِن فرهنگســتان هنــر، افتتــاح شــد.
کــه بــا مشــارکت بنیــاد شــهید برگــزار شــد، ۹0 عکــس از روزهــای آغازیــن جنــگ تحمیلــی و دفــاع مردمــی از ایــن مرزوبــوم،  در ایــن نمایشــگاه 
کاری، علــی فریدونــی، جاســم غضبانپــور، رســول ماقلی پــور، محمــد فرنــود،  از هنرمندانــی چــون بهمــن جالــی، ســعید صادقــی، محمــود 

گذاشــته شــد. امیرعلــی جوادیــان و... بــه نمایــش 

جاسم غضبانپور، خرمشهر، 1361
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امیرعلی جوادیان، آخرین درگیری برای بازپس گیری خرمشهر، سوم خرداد 1361

جاسم غضبانپور، خرمشهر، 22 بهمن 1357
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مهرزاد ارشدی، نماز شکر فاتحان خرمشهر، خرداد 1361

اسماعیل داوری، مسجد جامع خرمشهر، 1361امیرعلی جوادیان، تهران، اعزام نیرو،  1365
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بهمن جاللی، منطقه عملیاتی بیت المقدس، 1361

امیرعلی جوادیان، تسلیم شدن دسته جمعی نیروهای بعثی، 1361
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به مناسبت شانزدهمین سالگرد درگذشت استاد حسین لرزاده، عضو جاوید فرهنگستان هنر 

یادی از معمار شاعر
مولود زندی نژاد

ُپــر  کــه باشــد، چشــمان  دســت عاشــق و صاحــب ذوق، هــر جــا 
تمنــای خســته از هیاهــو و فضــای مه آلــود شــهری را بــه دنبــال خــود 
کــه بــرای خالــق  گیــرد؛ خصوصــًا عشــقی  می کشــاند تــا در آن آرام 
باشــد، مخلــوق را بــه وجــد مــی آورد. شــاید بــه همیــن واســطه اســت 
کــه  یارتــی می تواننــد ایــن آرامــش را بــه وجــود آورنــد؛ چرا کــن ز کــه اما
کــه درون انســان را متحــول می ســازد و  ایــن عشــق، هنــری آفریــده 

ارتبــاط بیــن خالــق و مخلــوق را آســان تر می کنــد.
یارتــی، حتــی معمــاری شــهری برجای مانــده از  کــن ز گذشــته از اما
گذشــته، حــس زندگــی و شــور را بــه بیننــده القــا می کنــد و توانمنــدی 
بســیاری  کــه  افســوس  بــه رخ می کشــد. صــد  را  معمــاران ســنتی 
آنهــا  از  هیــچ  و  داده ایــم  دســت  از  ناشــناخته  را  معمارانمــان  از 
نمی دانیــم و تنهــا می توانیــم آثــار به جامانــده از آنهــا را بــه تحســین 

بنشــینیم!
کــه بایــد بــا چشــمان بازتــر بــه  حــال در نقطــه ای از زمــان ایســتاده ایم 
ــیم  ــا را بشناس ــقان، آنه ــن عاش ــوچ ای ک ــل از  ــم و قب کنی ــر  ــراف نظ اط
به راحتــی  نمی شــود  را  ازدســته رفته  زمــان  گرچــه  بشناســانیم.  و 

یافــت. یافــت، می تــوان حــال را در باز
با هم زندگی و آثار یکی از این عاشقان را مرور می کنیم.

ــرزاده، از جملــه عاشــقان  ــه ل ــن محمــد معمــار، معــروف ب حســین ب
کــه بایــد بیشــتر دربــاره او دانســت. او بــه ســال  معمــاری معاصــر بــود 
1۲۸۵ شمســی در تهــران متولــد شــد. پــدرش، اســتاد محمــد لــرزاده، 
از معمــاران نامــی دوره قاجــار و همــکار حاج حســن صنیع الدیــوان 
حســین  تــا  داشــت  دوســت  و  بــود  دنیادیــده  مــردی  پــدر  بــود. 
ی را در  کــه و کتــاب بدانــد. ایــن بــود  مشــق بیامــوزد و حســاب و 
هفت ســالگی بــه مکتب خانــه »میــرزا حســن« در نزدیکــی چهــارراه 
حاج رضــا )خیابــان بلورســازی( و بعــد از آن بــرای مدتــی بــه مدرســه 
آزمــون  بــه  تــا  فرســتاد  محتشم الســلطنه(  منــزل  )مقابــل  دیگــری 
اســتعدادهایش درآیــد. البتــه منــزل پــدری، خــود مکتب خانــه ای 
کــه حســین لــرزاده در خاطراتش از  بــرای درس و بحــث معمــاری بــود 
کوچــه قلمســتان  کــرده اســت: »خانــه مســکونی مــا در  آن چنیــن یــاد 
ــود و رجــال آن زمــان در آنجــا ســکونت  از محــات طــراز اول شــهر ب
ــا محــل رفت وآمــد بســیاری از معمــاران  ــه م داشــتند. آن زمــان خان
کاس درس  کــه بــرای تلمــذ نــزد پــدر می آمدنــد. امــا فضــا بــرای  بــود 
کوچــک بــود و هرچــه می گفتنــد بــه مــکان بزرگ تــری نقــل مــکان 
کنیــد، پــدرم ســر بــاز مــی زد تــا در نهایــت بــا پافشــاری اســتاد حســین 
ینگه دنیایــی، در نزدیکــی بازارچــه نایب آقــا و ســراِب وزیــر، خانــه ای 
کاس شــد.  کــه یکــی از اطاق هــای آن مخصــوص  کــرد  ــداری  خری

علــی  از  می کردنــد؛  معمــاری  مشــق  و  می آمدنــد  پــدر  گردان  شــا
تــا اســتاد مهدی خــان. حاج رضــا هــم می آمــد،  گرفتــه  مازندرانــی 
معمــار،  رجــب  اســتاد  بــود.  هــم  ینگه دنیایــی  حســین  اســتاد 
گردلــه، اســتاد مهــدی دایی علــی، اســتاد ابوالقاســم  اســتاد علــی 
کبــر و اســتاد میــرزا هــم  یکــه، اســتاد مهــدی همدانــی، اســتاد ا آب بار

کــه از پیش کســوتان فــن معمــاری بودنــد.« می آمدنــد 
کــرد و عاوه بــر درس و بحث  حســین لــرزاده در چنیــن فضایــی رشــد 
کــه پــدر بــر او تکلیــف می کــرد،  گره هایــی  ی رســم ها و  مدرســه، رو
گره کشــی و  بــا رســم  بــه صبــح می رســاند و از خردســالی  را  شــب 

هندســه و نقاشــی آشــنا شــد.
ــه اتمــام رســاند  او باالخــره دوران ابتدایــی را در مدرســه دارالفنــون ب
و ســپس بــه دبیرســتان ســلطانی واقــع در پــل امیربهــادر وارد شــد 
مدرســه  مجسمه ســازی  شــعبه  بــه  بعــد  کــه  نگذشــت  اندکــی  و 
کمال  الملــک وارد شــد، امــا بعــد از یــک ســال و انــدی بــه محضــر 
ایــن  در  او  کــرد.  گردی  شــا و  رفــت  نقاش باشــی  ســیدمحمدتقی 
کــه در  کــرد  کــه از پــدر آموختــه بــود، همــراه فنونــی  زمــان رمــوزی را 
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ــه ایــن ترتیــب در نقاشــی نیــز  ــود و ب کمال الملــک آموختــه ب مدرســه 
مهــارت یافــت و نقاشــی هایش ســاختمان ها و عمارت هــا را مزیــن 
کــه نامــش شــهره شــد و او را بــرای طراحــی  می ســاخت تــا جایــی 
ســردِر بانــک تجــارت )بانــک ایــران و انگلیــس( برگزیدنــد. پــس از آن 
ــت  ــرکت نف ــاختمان ش ــعه داد و س ــاری را توس ــای معم کاره ــم  کم ک
جنــوب )جنــب َســردِر بــاغ ملــی(، رســمی بندی دارالفنــون، و تعمیــر 

ــت. گرف ــده  ــر عه ــی را ب ــورای مل ــس ش ــه مجل ــارت محروق عم
اســتاد لــرزاده را بــه ســال 1۳11 بــرای ســاختمان آرامــگاه فردوســی 
ــر  ــرام مص ــکل اه ــه ش ــه ب ک ــودی را  ــای یادب ــد و بن ــوس فراخواندن در ت
کردنــد تــا لــرزاده مقبــره ای بــه  اســتخوان بندی شــده بــود، تخریــب 
کتــی ســاخت تــا تصویــب شــود و  کنــد. او ابتــدا ما ســبک ایرانــی بنــا 
کــرد و در مــدت هجــده مــاه آن را بــه پایــان رســاند: کار را آغــاز  ســپس 

به شمسی شد اتمام آرامگه
هزار و سه صد از پی اش سیزده

کار  بــرکات  از  »یکــی  اســت:  کــرده  بیــان  او در خاطراتــش چنیــن 
کــه بنــده در  عمــارت آرامــگاه حکیــم فردوســی بــرای مــن ایــن بــود 
ــدم. یکــی اســتاد عمادالکتــاب و  ــه خــود دی ایــن مــدت دو اســتاد ب
دیگــری اســتاد حکمــت روحانــی صــدر اصفهانــی )پدر ســید موســی 
ــردم.« ــره می ب ــز به ــه نی ــدت از درس آن معظم ل ــن م ــه در ای ک ــدر(  ص

او  بــه  کــه  را  کارهایــی  تــا  واداشــت  را  او  کارش  بــه  لــرزاده  عشــق 
گــره و  ــه انجــام رســاند و در رســم و  ــا چیره دســتی ب ســپرده می شــد ب
گونــی بــه یــادگار از  گونا کاسه ســازی از ســرآمدان روزگار شــود و آثــار 
ــه قســمت هایی از  ــوان ب کــه از آن جملــه می ت گــذارد  ــه جــای  خــود ب
تزیینــات کاخ مرمــر، کاخ اختصاصی رامســر، گنبد و قســمت هایی 
کــرد. لــرزاده  از مجموعــه  ســعدآباد، و مدفــن خانوادگــی لــرزاده اشــاره 
در  کــه  مــی آورد  مســجدی   ۸۴۲ از  ذکــری  اشــعارش  از  یکــی  در 
ساختشــان نقــش داشــته اســت. از جملــه  ایــن مســاجد می تــوان بــه 
مســجد اعظــم قــم، مســجد امــام حســین)ع( تهــران، مســجد لــرزاده، 
مســجد شــهید مطهــری )مســجد سپهســاالر(، مســجد انبارگنــدم، 
مســجد ســنگی، مســجد امــام ســجاد)ع(، مســجد عمــار، مســجد 
ســرای  و  صحــن  مرمــت  همچنیــن  او  کــرد.  اشــاره  و...  فخریــه، 
کارنامــه خــود دارد. متبــرك حضــرت اباعبــداهلل الحســین)ع( را در 
ســید محمــد بهشــتی، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر، در مراســم 
کــه  بزرگداشــت چهارمیــن ســالگرد درگذشــت اســتاد حســین لــرزاده 
در ســال 1۳۸۷ در مرکــز هنرپژوهــی نقــش جهــاِن فرهنگســتان هنــر 
برگــزار شــده بــود، نبــوِد زبــان مشــترک فرهنگــی و ناتوانــی در برقــراری 

گذشــته را به عنــوان مهم تریــن بــای  گفت وگــو میــان آثــار  ارتبــاط و 
ــه  کــرد و نارضایتــی مــا از وضــع موجــود را ب معمــاری معاصــر عنــوان 
دلیــل فقــدان همیــن زبــان دانســت. او مرحــوم لــرزاده را جــزو معــدود 

کــه هرگــز دچــار ایــن بــا نشــدند. هنرمندانــی شــمرد 
کســب افتخــارات  حســین لــرزاده در دوران عمــر ُپربــار خــود موفــق بــه 
کــه از آن جملــه می تــوان  بســیاری در عرصــه هنــر معمــاری بــود، 
حکیــم  هــزاره  مناســبت  )بــه   1۳1۳ ســال  در  فردوســی  مــدال  بــه 
فردوســی و به منظــور طراحــی و ســاخت ســاختمان مقبــره حکیــم 
کــرد. همچنیــن نشــان درجه یــك فرهنــگ و هنــر در  تــوس( اشــاره 
بزرگداشــت نــام آوران علــم و ادب و هنــر در ســال 1۳۸1 از جملــه 

آنهاســت.
لــرزاده نه فقــط معمــاری چیره دســت و توانمنــد، بلکــه شــاعر و ادیــب 
نیــز بــود. او در خاطراتــش از مرمــت صحــن و ســرای متبــرك حضــرت 
و  نقشــه برداری  مــورد  »در  گفتــه:  چنیــن  الحســین)ع(  اباعبــداهلل 
تجدیــد بنــای ایــوان مطهــر سیدالشــهدا و اشــتیاق بــه آستان بوســی 
از  پــس  کــه  هــزار حیــف  امــا  آن درگاه ملک پاســبان ســروده شــد؛ 
و  آمــد  وجــود  بــه  دگرگونــی  ســتون ها  و  ســنگ  مقــداری  فرســتادن 
ــود اجــرا نمــوده باشــم... ناچــار دل خــود را  نتوانســتم آنچــه در نظــر ب

ــه ایــن ســروده خــوش نمــودم: ب
که می دانی ی آن شاهی  که بینم رو خوش آن روزی 

که می دانی ک پایش را سحرگاهی  ببوسم خا
کویش نمکزاری ست بی پایان بگو با مدعی، 

که می دانی ک شد در آن سگ راهی  که خواهد پا
از این خدمت ببالم بر خود اما سخت محزونم

که می دانی گر بیتی شبانگاهی  سرایم من ا
ید ثاراهلل مشغولم کنون در خدمت جاو

که می دانی گاهی  همی خواهم ز وجه اهلل آ
گدای خوشه چین معمار عاصی را اجازت ده

که می دانی...« کاخ عشق خرگاهی  بپا سازد به 

زنده یــاد حســین لــرزاده پــس از ســال ها فعالیــت اثربخــش هنــری، 
ــردای  کوچیــد و ف ــه ســوی جهــان باقــی  در روز ۲۳ شــهریور 1۳۸۳ ب

ــود. کــه خــود ســاخته ب گرفــت  ــره ای آرام  آن روز در مقب

کتــاب ماجــرای معمــاری ســنتی ایــران در خاطــرات  * برگرفتــه از: 
کوشــش حســین  اســتاد حســین لــرزاده؛ از انقــاب تــا انقــاب، بــه 

مفیــد و مهنــاز رئیــس زاده، تهــران: مولــی.
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نگاهی کوتاه به زندگی   ُپربار علی اصغر شعرباف، به مناسبت چهارمین سال کوچ جاودانه این معمار سنتی

شعرباف در آثارش زنده است
 1۲ در  هنــر،  فرهنگســتان  یــد  جاو عضــو  شــعرباف،  علی اصغــر 
ــود.  گش ــان  ــه جه ــده ب ــران دی ــی در ته ــال 1۳10شمس ــت س اردیبهش
پدربــزرگ او، حــاج عبــاس پی بنــد، از اســتادان برجســته زمــان خــود 
کــه بــه دلیــل توانایــی در جابه جایــی پایه هــا از زیــر طاق هــا و  بــود 
گرفــت و بــه  اتصــال اجــزای معمــاری بــه یکدیگــر،  لقــب پی بنــد 

حــاج  عبــاس پی بنــد معــروف شــد.
ایرانــی،  معمــاری  بــه  فراوانــش  عاقــه  دلیــل  بــه  شــعرباف  اســتاد 
و  شــد  مشــغول  معمــاری  کار  بــه  پدربــزرگ  کنــار  در  10ســالگی  از 
کــه پابه پــای پدربزرگــش  اســتعدادش در ایــن عرصــه موجــب شــد 
در مرمــت و تکمیــل تیمچــه حاجب الدولــه بــازار تهــران مشــارکت 
بی تأثیــر  موفقیتــش  مســیر  در  نیــز  پــدر  ســخت گیر ی های  کنــد. 

تــا او در جوانــی و در 1۸ســالگی، اســتادکار و  نبــود و ســبب شــد 
یخــی در  تار بناهــای  و  برجســته در معمــاری ســنتی  مرمــت کاری 

ایــران شــود.
کامــل  کشــور در ۲۵ســالگی بــه مهــارت  ایــن معمــار بــزرگ ســنتی 
گنبدهــای ایرانــی بــا دهانه هــای وســیع دســت یافــت و  در اجــرای 
کاشــی کاری، درودگــری، مقرنــس و دیگــر  گچ بــری،  در آینــه کاری، 

هنرهــای وابســته معمــاری، از ســرآمدان روزگار خــود شــد.
زبردســت چــون  و  ماهــر  اســتادانی  از  زمــان جوانــی،  شــعرباف در 
کاشــانی، و نیــز پــدر خویــش،  ــرزاده، حــاج محمــد معمــار  حســین ل
کــه  کــرد. او در همیــن سن وســال جوانــی بــود  کســب  مهــارت بســیار 
و  گره هــا  ترســیمات  به ویــژه  معمــاری،  تزیینــات  کارهــای  انجــام 
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بــر عهــده می گرفــت. به تنهایــی  را  کاربندی هــا 
امــا نقطه عطــف فعالیت هــای شــعرباف آشــنایی او در ۳۵ســالگی 
ــا ایــن اســتاد  کــه ایــن آشــنایی، بــه همــکاری ب ــود  ــا اســتاد پیرنیــا ب ب

معمــار منجــر شــد. از زبــان اســتاد شــعرباف آمــده اســت:
مــن ســال 1۳۴۵ بــا اســتاد پیرنیــا آشــنا شــدم. هیچ کــس را ندیــدم 
کار معمــاری را بفهمــد. نه فقــط بــا معمــاری  کــه بــه انــدازه پیرنیــا 
کــه مدیریــت را هــم به خوبــی می شــناخت و بــا  ســنتی آشــنا بــود 
کار می کــردم، بــه مــن  کــه بــا پیرنیــا  کار آشــنا بــود. آن زمــان  ارزش 
کــه کتابــی از کارهــای خــود منتشــر کنــم. جلــد اول کتــاب را با  گفــت 
کــردم، ولــی پــس از رفتــن او جلــد دوم بــا مشــکل  کمــک پیرنیــا منتشــر 

کمــک دوســت دیگــری منتشــر شــد. مواجــه شــد و در آخــر هــم بــه 
یخــی،   ــار تار ــر فعالیــت در حــوزه مرمــت آث اســتاد شــعرباف عــاوه ب
اســتاد  کــه  آثــاری  میــان  از  بــود.  هــم  دانشــگاه  افتخــاری  اســتاد 
بــه  یــا مرمــت آن شــرکت داشــت، می تــوان  شــعرباف در ســاخت 
گنبــد چینی خانه بقعــه شــیخ صفی الدیــن  »کاربنــدی و نیروبنــدی 
مجموعــه  المــاس  تــاالر  و  بادگیــر  عمــارت  »مرمــت   اردبیلــی«، 
یخــی  تار بنــای  ســردر  بازســازی  و  »مرمــت  ســعدآباد«،  کاخ هــای 

عالی قاپــوی قزویــن« و » بنــای شــهدای هفت تیــر در بهشــت زهرای 
کــرد. تهــران« اشــاره 

گنبــد  اجــرای  مطهــری،  شــهید  مســجد  ایــوان  مقرنــس  اجــرای 
لوشــان  پــل  چشــم های  طــاق  زنده ســازی  اردبیــل،  جنت ســرای 
گلســتان، اجــرای  کاخ  گیــان، تعمیــرات و بازســازی حوض خانــه 
ســقف تیمچــه حاجب الدولــه، چشــمه های طاق هــای بــازار تهــران 
و امــور مختلــف مســجد دانشــگاه صنعتــی شــریف نیــز از دیگــر آثــار 
نیــز از دیگــر  اســتاد اســت. تزیینــات نمازخانــه فرهنگســتان هنــر 

یادگارهــای ایــن هنرمنــد ارجمنــد اســت.
کوشــش در هنــر  علی اصغــر شــعرباف در ســال 1۳۹1 بــرای عمــری 
یافــت »نشــان درجه یــک فرهنــگ و  بــه در معمــاری ســنتی موفــق 

هنــر« شــد.
کــه بــا بیــش از ۶0 ســال ســابقه  یــد فرهنگســتان هنــر  ایــن عضــو جاو
یخــی و مرمــت آنهــا،  یکــی از جاودانه هــای  فعالیــت در بناهــای تار
کهــن محســوب می شــود، دوم شــهریور 1۳۹۵ بــه علــت  ایــن هنــر 

مشــکات ریــوی در ۸۵ســالگی درگذشــت.
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کتــاب مداومــت در اصــول موســیقی ایرانــی، نوشــته مهــدی برکشــلی 
کــرد. را مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن( بازنشــر 

کتــاب،  ایــن  »موضــوع  اســت:  آمــده  کتــاب  ایــن  پیش درآمــد  در 
گام هــا و دســتگاه های موســیقی، از زمان هــای پیشــین مــورد توجــه 
کــه دربــاره موســیقی  خــاص دانشــمندان و فیلســوفان بــوده اســت 
کتــاب نوشــته اند و در آثــار خــود فصل هــای خاصــی  کــرده و  تحقیــق 
بــه آن اختصــاص داده انــد. نظــر فارابــی در این بــاره به عنــوان ســرآغاز 

کتــاب آمــده اســت. ایــن 

کــه هــر موسیقی شــناس، آهنگســاز،  نگارنــده عقیــده راســخ دارد 
کــه در زمینــه موســیقی غربــی یــا شــرقی در راه  نوازنــده یــا خواننــده 
گاهــی عملــی و  کار می کنــد، بایــد عــاوه بــر آ تخصــص و مهــارت 
گام هــا و دســتگاه های موســیقی ایرانــی نیــز  ــه  ــه، ب تمرین هــای روزان

ــد.« ــته باش ــری داش ــنایی نظ آش

کتــاب را  مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن( ایــن 
در شــانزده فصــل، ۲0۲ صفحــه، و بــا شــمارگان ۵00 نســخه و بهــای 

ــرده اســت. ک ــازار عرضــه  ــه ب ۳۵هــزار تومــان، ب

نشــانی  بــه  می تواننــد  کتــاب  ایــن  تهیــه  بــرای  عاقه منــدان 
بــه چهــارراه طالقانــی، شــماره 1۵۵0،  نرســیده  ولیعصــر،  خیابــان 

کننــد. مراجعــه  هنــر  فرهنگســتان  کتاب فروشــی 

مداومت در اصول موسیقی ایرانی
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کام وحی، تألیف  کتاب نظماهنگ قرآن؛ ائتاف لفظ و معنا در 
هنری  آثار  نشر  و  ترجمه  تألیف،  مؤسسه  را  خوش منش  ابوالفضل 

کرد. منتشر  )متن( 

که در فصل اول به نظماهنگ  کتاب شامل چهار فصل است  این 
و  مقّومات  به  دوم  فصل  در  آن،  بررسی  از  هدف  و  قرآن  زبان 
بیان  و  حروف  آوای  تأثیر  به  سوم  فصل  در  نثر،  و  نظم  آهنگ  آثار 
نمونه های قرآنی، و در فصل چهارم به بیانی از نظماهنگ قرآن در 

است. پرداخته  ُسور،  و  آیات  آینه 

ویژگی های  دارای  قرآن،  »زبان  آمده است:  کتاب  این  در دیباچه 
کامل مد نظر  گیری آن باید به طور  که در فرا منحصربه فردی است 
قرار گیرد. از جمله خصوصیات هر زبان “آهنگ” آن زبان است که 
کیفیت ترکیب حروف آن زبان پدید می آید و پژوهش  کمیت و  از 
ی نظماهنگ زبان قرآن به عنوان آیِت مستقیم خداوند  حاضر، بر رو

و برخوردار از نظماهنگ ویژه و یگانه خود، صورت می گیرد.«

و زیبایی است  و زبان  اندیشه  و  کام خدای هستی  قرآن مجید، 
که آیات آن سرشار از اندیشه و زیبایی و جلوه های درخشان زبان 
آوایی قرآن و نظم آهنگین آن،  ُبعد  تبیین و تحلیل  بیان است.  و 
برای ما بیشتر آشکار می سازد  را  ویژگی های قدسی و آسمانی اش 
کمک می کند. یافت قلبی حکمت ها و لطایف آن  و به فهم و در

آثار هنری  و نشر  ترجمه  تألیف،  را مؤسسه  قرآن  کتاب نظماهنگ 
 ۳۹۵00 بهای  در  نسخه   ۷00 شمارگان  و  صفحه   ۲۴0 در  )متن( 
این  تهیه  برای  عاقه مندان  است.  کرده  کتاب  بازار  روانه  تومان، 

کتاب نظماهنگ قرآن

تقاطع  به  نرسیده  ولیعصر،  خیابان  نشانی  به  می توانند  کتاب 
هنر،  فرهنگستان  کتاب فروشی   ،1۵۵0 شماره  طالقانی،  خیابان 

کنند. مراجعه 
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A
فراخوان هم اندیشی

 »محمودخان ملک الشعرا )صبا(؛ از سنت تا نوگرایی«
از برگــزاری هم اندیشــی »محمودخــان  فرهنگســتان هنــر جزئیاتــی 
تــا نوگرایــی« را در قالــب فراخــوان  ملک الشــعرا )صبــا(؛ از ســنت 

مقالــه ارائــه داد.

هم اندیشــی  دارد  نظــر  در  فرهنگســتان  ایــن  پژوهشــی  معاونــت 
)صبــا(؛  ملک الشــعرا  »محمودخــان  عنــوان  تحــت  یــک روزه ای 
ایــن  ناشــناخته  وجــوه  شــناخت  به منظــور  نوگرایــی«  تــا  ســنت  از 
هنــری  ویژگی هــای  بازجســت  همچنیــن  و  چندوجهــی  هنرمنــد 
ی، بــا حضــور  آثــار، خاقیــت و نــوآوری هنــری و نقــش تأثیرگــذار و
بررســی  و  بحــث  بــه  هنرمنــدان  و  اندیشــمندان  صاحب نظــران، 

بگــذارد. 

از  و  خوش نویــس  شــاعر،  )صبــا(،  ملک الشــعرا  محمودخــان 
نقاشــان نوگــرای دوره قاجــار اســت. نوگرایــی، ابتــکار و خلــق وجــوه 
ــا اصــول و قواعــد نقاشــی  ــران، ب ــازه از تلفیــق ســنت های هنــری ای ت
پایــی از دســتاوردهای مهــم او در نقاشــی اســت. مهــارت بــاالی  ارو
ــور و ســایه در  کیفیــت ن ــه  او در منظره ســازی، ژرف نمایــی و توجــه ب

بســیاری از آثــار به جامانــده از او به خوبــی نمایــان اســت.

مخاطبــان  و  می شــود  برگــزار   1۳۹۹ بهمن مــاه  هم اندیشــی  ایــن 
وب گاه  بــه  آن  فراخــوان  اطاعــات  یافــت  در بــرای  می تواننــد 
کننــد. مراجعــه   www.honar.ac.ir نشــانی  بــه  هنــر  فرهنگســتان 

A
فراخوان هم اندیشی

 »میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران« 
ایــران،  اســامی  جمهــوری  هنــر  فرهنگســتان  هنــِر  پژوهشــکده 
فراخــوان هم اندیشــی »میــرزا آقــا تبریــزی؛ پیشــگام ادبیــات نمایشــی 

کــرد. در ایــران« را منتشــر 

گــروه تخصصــی نمایــش و  ایــن پژوهشــکده در نظــر دارد بــا مشــارکت 
ادبیــات نمایشــی فرهنگســتان هنــر و بعضــی از نهادهــای فرهنگــی 
ــا تبریــزی؛ پیشــگام ادبیــات نمایشــی  ــرزا آق هنــری، هم اندیشــی »می
در ایــران« را بــا هــدف مطالعــه زمینه هــای پیدایــش و ســیر تحــول 
از نخســتین  نویــن  ارائــه خوانش هــای  و  ادبیــات نمایشــی  و  تئاتــر 
کنــد.  پژوهشــگران می تواننــد  آثــار ادبیــات نمایشــی در ایــران، برگــزار 
بــه نشــانی  را در وب گاه فرهنگســتان هنــر  ایــن همایــش  فراخــوان 

کننــد. www.honar.ac.ir مشــاهده 

هم اندیشــی میــرزا آقــا تبریــزی؛ پیشــگام ادبیــات نمایشــی در ایــران، 
در روزهــای ۴ و ۵ اســفند 1۳۹۹ برگــزار می شــود.

A
نام استاد امیرخانی در فهرست نادره کاران میراث 
فرهنگی ناملموس ثبت شد

فرهنگســتان  پیوســته  عضــو  امیرخانــی،  غامحســین  اســتاد  نــام 
»نــادره کاران  فهرســت  در  بشــری  زنــده  گنجینــه  به عنــوان  هنــر، 

شــد. ثبــت  ناملمــوس«  فرهنگــی  میــراث 

و  میــراث فرهنگــی  تشــکیل ســازمان  قانــون   1 مــاده  اجــرای  طبــق 
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بین المللــی  کنوانســیون  و   1۳۸۲ ســال  در  مصــوب  گردشــگری 
گنجینــه زنــده  حفــظ میــراث فرهنگــی ناملمــوس، لــوح ثبــت ملــی 
بشــری در خــط نســتعلیق بــا عنــوان »اســتاد غامحســین امیرخانــی« 
یــخ ۲۹ اســفند 1۳۹۸ در فهرســت ملــی  کــه در تار بــه شــماره ۴۵ 
امضــای  بــا  ناملمــوس  فرهنگــی  میــراث  حامــان  نــادره کاران، 
ــع  ــگری و صنای گردش ــی،  ــراث فرهنگ ــر می ــان، وزی ــر مونس علی اصغ

دســتی بــه ثبــت ملــی رســید.

فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران ضمــن تبریــک و تهنیــت 
هنرمنــد  ایــن  بیشــتر  توفیقــات  مســرت بخش،  خبــر  ایــن  بــرای 

اســت. از درگاه خداونــد متعــال خواســتار  را  گران مایــه 

A
تقدیر از خانواده شهدا و ایثارگر فرهنگستان هنر در 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس

سرپرســت فرهنگســتان هنــر بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد دفــاع 
مقــدس از رزمنــدگان و خانــواده شــهدا و ایثارگــر ایــن فرهنگســتان 

کــرد. تجلیــل 

در ایــن مراســم علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، 
ضمــن پاسداشــت یــاد و خاطــره شــهدا و رزمنــدگان هشــت ســال 
گسســتنی از هویــت ملــی مــا،  دفــاع مقــدس، به عنــوان بخشــی نا
کــرد: رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس بــرای حفــظ کیان  اظهــار 
جمهــوری اســامی ایــران و دفــاع از ســرزمین عزیزمــان حضــوری 
رشــادت های  و  جان فشــانی ها  و  داشــتند  جبهه هــا  در  ایثارگرانــه 
آنــان به عنــوان نمادهایــی عالــی از پایــداری و مقاومــت، همیشــه در 

ذهــن و یــاد مــا باقــی خواهــد مانــد.

سرپرســت فرهنگســتان هنــر در ســخنان خــود بــه مدافعــان حــرم 
کــرد و آنــان را ادامه دهنــده راه رزمنــدگان اســام و هشــت  نیــز اشــاره 

ــاع مقــدس دانســت. ســال دف

او در ادامــه بــه نقــش و رســالت هنرمنــدان در مستندســازی حماســه 
یــج فرهنــگ پایــداری، ایثــار و مقاومــت  دفــاع مقــدس و انتقــال و ترو
برنامه هــای  و  نمایشــگاه ها  برگــزاری  بــه  همچنیــن  و  پرداخــت 
بــا موضــوع هنــر دفــاع مقــدس اشــاره  پژوهشــی فرهنگســتان هنــر 
کــرد و از پــاره ای از برنامه هــای آتــی فرهنگســتان در خصــوص هنــر 
دفــاع مقــدس، ازجملــه برنامه هایــی در حوزه هــای موســیقی، فیلــم 

گروه هــای  کــه بــا همراهــی و همــکاری  کــرد  و هنرهــای تجســمی یــاد 
ــه ثمــر خواهــد نشســت. تخصصــی فرهنگســتان ب

ایثارگــر  خانــواده  و  رزمنــدگان  از  تــن  چنــد  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت  از  خاطراتــی  ذکــر  بــه  فرهنگســتان 
از خانــواده شــهدا و  لــوح تقدیــر  بــا اهــدای  پایــان  پرداختنــد و در 

شــد. تجلیــل  هنــر  فرهنگســتان  ایثارگــر 

A
تبریک فرهنگستان هنر به مجید مجیدی و جامعه 
سینمای کشور

جادویــی  فانــوس  مجیــدی،  مجیــد  ســاخته  »خورشــید«  فیلــم   
یگــر آن نیــز موفــق  کــرد و باز بخــش جنبــی جشــنواره ونیــز را از آن خــود 

یانی« شــد. کســب جایــزه »مارچلــو ماســترو بــه 

جوایــز  ایــن  کســب  ایــران،  اســامی  جمهــوری  هنــر  فرهنگســتان 
فرهنگســتان  پیوســته  عضــو  مجیــدی،  مجیــد  بــه  را  افتخارآمیــز 
ایرانــی  هنرمنــداِن  دیگــر  و  خورشــید؛  فیلــم  نوجــوان  یگــر  باز هنــر؛ 
درگاه  از  و  می گویــد  تبریــک  جشــنواره  ایــن  در  شــرکت کننده 
کشــور را در دیگــر عرصه هــای  پــروردگار، توفیقــات جامعــه هنــری 

اســت. آرزومنــد  جهانــی 

ســه فیلــم »خورشــید«، »جنایــت بی دقــت« و »دشــت خامــوش« 
کــه  امســال بــه نمایندگــی از ســینمای ایــران در ونیــز حضــور داشــتند 
توانســتند در بخش هــای اصلــی و جنبــی هفتادوهفتمیــن جشــنواره 

کننــد. کســب  فیلــم ونیــز، جوایــزی معتبــر 

ســاخته  »خورشــید«  فیلــم  ونیــز،  فیلــم  جشــنواره  از  دوره  ایــن  در 
مجیــدی مجیــدی توانســت جایــزه »فانــوس جادویــی« را در بخــش 
یگر  یــداد از آن خــود کند. همچنیــن روح اهلل زمانی، باز جنبــی ایــن رو
یانی«  ــترو ــو ماس ــزه »مارچل ــب جای کس ــه  ــق ب ــم موف ــن فیل ــوان ای نوج

یگــر نوظهــور جشــنواره شــد. ویــژه باز

کشــورمان، در نشســت خبــری  کارگــردان برجســته  مجیــد مجیــدی، 
فیلــم خورشــید در جشــنواره فیلــم ونیــز، صــدای مــردم ایــران نیــز بــود 
کرونایــی،  کمبــود دارو در ایــران در شــرایط  بــه بحــث  بــا اشــاره  و 
کــرد و تحریم هــای ظالمانــه آن  از سیاســت دولــت امریــکا انتقــاد 
ــروز  ــردم و ب ــج م ــث رن ــته را باع گذش ــال  ــران در ۴0 س ــه ای ــور علی کش

مشــکات اجتماعــی و اقتصــادی دانســت.
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A
سی ودومین شماره از

 فصلنامه علمی کیمیای هنر منتشر شد
پژوهشــکده هنــِر فرهنگســتان هنــر، ســی  ودومین شــماره فصلنامــه 

کــرد. ــژه پاییــز 1۳۹۸ را منتشــر  علمیکیمیــای هنــر، وی

کیمیــای  علمــی   فصلنامــه  هشــتم  ســال  از  شــماره  ســی  ودومین 
هنــِر  پژوهشــکده  صاحب امتیــازی  بــه   ،1۳۹۸ پاییــز  ویــژه  هنــر، 

شــد. منتشــر  بلخــاری  حســن  ســردبیری  و  هنــر  فرهنگســتان 

»بازجســت معانی عرفانی در شــکل و ســاختار نگاره مســتی الهوتی 
گلنــار علی بابایــی و خشــایار قاضــی زاده؛ »ماهیــت  و ناســوتی« از 
میــاد  از  چارچــوب«  و  پنجــره  اســتعاره  پرتــو  در  ســینمایی  قــاب 
ســماچه  بــا  مــوزون  آیینــی  حــرکات  »تبارشناســی  روشــنی پایان؛ 
یعقــوب  از  اجتماعی ــــ  اعتقــادی(«  خاســتگاه  و  یخــی  تار )فراینــد 
آژنــد و ســیدناصر آقایــی و شــاهرخ امیریان دوســت؛ »مرگ بــاوری در 
آثــار ســاموئل بکــت« از عبدالحســین اللــه؛ »تحلیــل نــگاره یوســف و 
کمال الدیــن بهــزاد بــر اســاس نظریــه ترامتنیــت ژرار ژنــت«  زلیخــا اثــر 
ینــب رجبــی و حســنعلی پورمنــد؛ »مرگ اندیشــی و نســبت آن  از ز
بــا هنراندیشــی هیدگــر« از بهــروز الیاســی و محمدجــواد صافیــان؛ 

ــت. ــی اس ــریه علم ــن نش ــده در ای ــاالت منتشرش ــن مق عناوی

نشــانی             بــه  نشــریه  وب گاه  طریــق  از  می تواننــد  عاقه منــدان 
شــماره  ایــن  در  منتشرشــده  مقــاالت  بــه   www.kimiahonar.ir

یابنــد. دسترســی 

A
 پایگاه الکترونیکی فصلنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر 
راه اندازی شد

هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــنامه  فصلنامــه  الکترونیکــی  پایــگاه 
گســترش  نشــریه،  عملکــرد  اطاع رســانی  در  تســریع  به منظــور 
خدمات رســانی بــه پژوهشــگران رشــته های مرتبــط، و ایجــاد امــکان 

شــد. راه انــدازی  رشــته  ایــن  محققــان  بیــن  ارتبــاط  برقــراری 

نشــریات  جملــه  از  هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــنامه  فصلنامــه 
معرفــی  اهــداف  بــا  کــه  اســت  هنــر  فرهنگســتان  تخصصــی 
یکردهــای معاصــر و نــو در عرصــه مطالعــات و نقــد هنــری؛ توســعه  رو
کم شناخته شــده در عرصــه نقــد  یکردهــای  ــه رو شــناخت نســبت ب
نقــد  و  هنــر  عرصــه  در  مطالعــه  یکردهــای  رو کاربردی کــردن  هنــر؛ 

در  بینارشــته ای  مناســبات  گســترش  ایرانــی؛  هنــر  به ویــژه  هنــری 
بــا حوزه هــای دیگــر معرفتــی، منتشــر می شــود. مطالعــات هنــری 

پیگیــری  و  ارســال  امــکان  فصلنامــه  ایــن  وب گاه  راه انــدازی  بــا 
نشــریه  ایــن  پیشــین  یافــت شــماره های  در و  و مشــاهده  مقــاالت 
فراهــم شــده اســت. دور جدیــد انتشــار ایــن نشــریه بــه ســردبیری 
دانــش  ســطح  اعتــای  و  گســترش  به منظــور  نامورمطلــق  بهمــن 
مطالعــات  و  هنــر  نظریه پــردازی  و  نقــد  حوزه هــای  در  پژوهــش  و 

اســت. شــده  آغــاز  گذشــته  ســال  از  میان رشــته ای 

اینترنتــی                                                                                   نشــانی  بــه  الکترونیکــی  پایــگاه  ایــن 
 www.pazhouheshnameh.ir قابــل دســترس اســت. عاقه منــدان 
یافــت اطاعــات بیشــتر بــا دفتــر نشــریه بــه شــماره  می تواننــد بــرای در

بگیرنــد. تمــاس   ۶۶۴۹۹۷۷۲ تلفــن 

A
دومین شماره فصلنامه مطالعات عالی هنر منتشر شد
ــر،  ــر فرهنگســتان هن ــی هن دومیــن شــماره فصلنامــه مطالعــات عال
ویــژه زمســتان 1۳۹۸، بــرای هنرمنــدان، پژوهشــگران و عاقه منــدان 

بــه حــوزه هنرهــای تجســمی منتشــر شــد.

کــه  فصلنامــه تخصصــی مطالعــات عالــی هنــر، نشــریه ای اســت 
بــه انتشــار نتایــج پژوهش هــا و مقــاالت علمــی، تألیفــی و تصنیفــی 
تجســمی  هنرهــای  قلمــرو  در  صاحب نظــران  و  پژوهشــگران 
دیگــر  بــا  آنهــا  میان رشــته ای  مطالعــات  و  دیــداری  هنرهــای  و 
ــردبیری  ــه س ــریه ب ــن نش ــردازد. ای ــوم می پ ــایر عل ــر و س ــای هن حوزه ه
منتشــر  هنــر،  فرهنگســتان  پیوســته  عضــو  گــودرزی،  مصطفــی 

می شــود.

»هنــر، ظهــور امــر معقــول در فــرم محســوس )رأی مشــترک تولســتوی 
و  »تصویرپــردازی  بلخاری قهــی؛  حســن  از  ایرانــی(«  حکمــای  و 
ــرزاده عشــقی«  ــم از می “رأی العیــن” در نمایش نامــه ســه تابلــوی مری
یکــرد  رو ی  کاو »وا یــاوری؛  فــراز  و  علی محمدی اردکانــی  جــواد  از 
کارگاه  ــر تابلــوی  کیــد ب ــا تأ ــار هنــری ب فمینیســم در نقــد و تحلیــل آث
کوربــه« از مریــم عــادل؛ »مطالعــه تطبیقــی ســردر  گوســتاو  نقــاش اثــر 
مســجد جورجیــر اصفهــان و مســجد األقمر قاهــره« از نازنین عنایتی؛ 
یکتــور برگــن«  »هنــر، عمــارت بی بنیــاد: نگاهــی بــه پایــان نظریــه هنــر و
از آبتیــن رادمنــش؛ »درآمــدی بــر نقــد روان کاوانــه پساســاختارگرا از 
کفش هــای منــدرِس ونســان ون گــوگ« از ناصــر مقدم کوهــی؛  نقاشــی 
موضــوع  بــا  نگاره هایــی  در  چــوگان  بازنمایــی  تطبیقــی  »مطالعــه 
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از  شــاهنامه«  در  افراســیاب”  حضــور  در  ســیاوش  “چوگان بــازی 
مجتبــی رحمانــی و مینــو خانــی؛ »بررســی عناصــر نوشــتاری در هنــر 
ــه ســنتی و مــدرن آن )پیشــنهاد طرحــی  ــع تغذی ــران، مناب نوگــرای ای
بــرای تفکیــک مفاهیــم خوش نویســی، خطاطــی، ِلتریســم و  کلــی 
گرایش هــای نوشــتاری در هنــر ایــران(« از محمــد فدایــی؛ و  ســایر 
»درآمــدی بــر نســبت میــان هنــر و اخــاق در اندیشــه اومانیســتی« از 
کــه در ایــن شــماره از نشــریه  طیبــه معینــی؛ عناویــن مقاالتــی اســت 

منتشــر شــده اســت.

مرتبــط  پژوهش هــای  پذیــرای  هنــر،  عالــی  مطالعــات  فصلنامــه 
یــخ هنــر، نقــد و تحلیــل هنــری، فلســفه و زیبایی شناســی و  بــا تار
یکــرد  مطالعــات میان رشــته ای در عرصــه مباحــث یادشــده، بــا رو
تحلیلــی، تطبیقــی و انتقــادی اســت. ایــن نشــریه را می توانیــد در 
مشــاهده    http://artstudies.honar.ac.ir الکترونیکــی نشــانی 

کنیــد.

A
نمایشگاه مجازی پوسترهای »تموز مقاومت«
پنج شــنبه  مقاومــت«،  »تمــوز  پوســترهای  مجــازی  نمایشــگاه 
وب گاه  در  اســامی،  مقاومــت  روز  بــا  همزمــان   ،1۳۹۹ مــرداد   ۲۳

شــد. گذاشــته  نمایــش  بــه  هنــر  فرهنگســتان 

در ایــن نمایشــگاه ۵0 پوســتر بــا موضــوع مقاومــت، دربرگیرنــده آثــاری 
از هنرمندانــی همچــون قبــاد شــیوا، علــی وزیریــان، حمیــد عجمــی 

گرفــت. و... در معــرض دیــد عاقه منــدان قــرار 

ایــن نمایشــگاه را مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطیِن فرهنگســتان هنــر 
کــرد. بــا همــکاری حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات اســامی برگــزار 

A
نمایشگاه مجازی »سرچشمه سرخ«، یادبود شهدای 
هفتم تیر

مناســبت  بــه  ســرخ«  »سرچشــمه  تجســمی  هنرهــای  نمایشــگاه 
یادبــود شــهدای هفتــم تیــر در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین برگــزار 
بــرای عاقه منــدان در وب گاه فرهنگســتان هنــر به صــورت  شــد و 

مجــازی بــه نمایــش درآمــد.

کــه عصــر دوشــنبه ۹ تیــر 1۳۹۹، بــا حضــور جمعــی  در ایــن نمایشــگاه 
هنرهــای  حــوزه  در  اثــر   ۶۳ شــد،  افتتــاح  مدیــران  و  هنرمنــدان  از 
یادبــود شــهدای  بــا موضــوع  و عکــس،  نقاشــی  تجســمی، شــامل 

ــد. ــته ش گذاش ــش  ــه نمای ــر ب ــم تی هفت

ــا همــکاری بنیــاد  نمایشــگاه سرچشــمه ســرخ را فرهنگســتان هنــر ب
کــرد. شــهید و امــور ایثارگــران برگــزار 

A
انتصاب سه عضو جدید همایش فارابی
ــر  ــه پیشــنهاد دبی ــوار ب ــار و ســید عبــداهلل ان ی ــر ماز احمــد رجبــی، امی
بــا  و  بــاب موســیقی«  فارابــی در  آرای  »بازخوانــی  علمــی همایــش 
بــه  هنــر،  فرهنگســتان  سرپرســت  اســماعیلی،  علیرضــا  حکــم 

ایــن همایــش منصــوب شــدند. گــروه علمــی  عضویــت 

A
اعضای کارگروه دیپلماسی هنر منصوب شدند
علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر،  طــی حکمــی 

کــرد. کارگــروه دیپلماســی هنــر را منصــوب  اعضــای 

کیــوان  علــی تقــوی، معــاون علمــی و پژوهشــی فرهنگســتان هنــر؛ 
رحیمــی، دبیــر فرهنگســتان هنــر؛ ســجادمحمد یــارزاده، سرپرســت 
پلنگــی،  محبوبــه  هنــر؛  فرهنگســتان  هنــری  و  فرهنگــی  معاونــت 
مدیــرکل روابــط بین الملــل فرهنگســتان هنــر؛ مهــدی مقیســه، عضــو 
هیئت عامــل مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن(؛ 
علیرضــا دلخــوش، معــاون دیپلماســی عمومــی مرکــز دیپلماســی 
کیانــی،  محمدعلــی  خارجــه؛  امــور  وزارت  رســانه ای  و  عمومــی 
خــارج  ایرانیــان  امــور  و  فرهنگــی  همکاری هــای  اداره  مدیــرکل 
کارگــر،  اســامی؛ محمــد  ارتباطــات  و  فرهنــگ  کشــور ســازمان  از 
یخــی وزارت میــراث  مدیــرکل موزه هــا و امــوال منقــول فرهنگــی، تار
گردشــگری و صنایــع دســتی؛ محمــد حیــدری، مشــاور  فرهنگــی، 
کارگــروه را  ــران؛ اعضــای ایــن  کمیســیون ملــی یونســکو در ای هنــری 

می دهنــد. تشــکیل 

A
انتصاب سرپرست مؤسسه فرهنگی هنری صبا 
علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، طــی حکمــی 
ســجادمحمد یــارزاده را بــه سرپرســتی مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا 

کــرد. منصــوب 

پیــش از ایــن محمدرضــا حســین خانی، مدیرعاملــی ایــن مؤسســه 
را بــر عهــده داشــت.





  safir@honar.ac.ir   0   www.honar.ac.ir  0  66499769 :0   نشانی: خیابان ولیعصر، پایین تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552   0   تلفن: 5 – 66954200   0   نمابر  


