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جشــن نــوروز كــه آیینــی كهــن و ملــی اســت هــر ســاله بــر رس ســفره ای می نشــینیم 
ــار مــی آورد. فرهنگســتانی ها هــم از  ــه ب ــان یمــن و بركــت ب ــم برای ــه معتقدی ك
ــگ خــود،  ــن قاعــده مســتثنا نیســتند و در راســتای حفــظ و حراســت از  فرهن ای
هــر ســاله بــه چیــدن خــوان نــوروزی خــود دل مشــغولی دارنــد، گرچــه هــر ســال 
مســافرانی از جمــع ســفره هایان كــم می شــوند و خــر رفتنشــان برایــان درد آور 
اســت، خصوصــاً هرنمندانــی كــه در آســتانه نــوروز مــا را تنهــا گذاشــتند و رفتنشــان 

بــرای جامعــه هــرنی و خانواده هایشــان غمــی ســنگین بــه بــار آورد. 
زنــده یــادان عبــاس كیارســتمی، اصغــر بیچــاره، پرویــز شــاهین خو، ثریــا حكمــت، 
ــی،  ــا طباطبای ــا، نی ــم افرندنی ــی زاده، كاظ ــا فن ــی، دنی ــر وال ــیدی،  جعف داوود رش
اســتاد ســلیم مــوذن زاده، حســن جوهرچــی، ایــران بزرگمهــری راد، مهیــن کســایی، 
ــتنافتند،  ــی ش ــان باق ــه جه ــال 1395 ب ــه در س ــی ك ــین یدالله ــم و افش ــی معل عل

جایشــان بــر رس خــوان نوروزیــان خالــی اســت. 
سـردبیر 

خوان ونروزی فرهنگستاین ها در فراغ مسافران 
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هرن و زبیایی در اندیشه فارایب نقد و برریس شد

مولود زندی نژاد

ــتادان،  ــور اس ــا حض ــی ب ــه فاراب ــی در اندیش ــرن و زیبای ــت ه نشس
دانشــجویان، اصحــاب رســانه و عالقه منــدان برگــزار شــد.

ــن نشســت از سلســله نشســت های حكمــت هــرن اســالمی  چهارمی
ــنبه 9  ــی« روز دوش ــه فاراب ــی در اندیش ــرن و زیبای ــوع »ه ــا موض ب
ــد. در  ــزار ش ــرن برگ ــتان ه ــای فرهنگس ــالن هایش ه ــفند در س اس
ایــن نشســت »نرصاللــه حكمــت« فیلســوف و اســتاد دانشــگاه 
شــهید بهشــتی بــا موضــوع »زیبایــی بــه مثابــه مدخــل فلســفه در 
ــو  ــفه و عض ــگر فلس ــی« پژوهش ــا مفتون ــی« و »نادی ــه فاراب اندیش
ــات و  ــکده الهی ــیار دانش ــران و دانش ــگاه ته ــی دانش ــت علم هیئ
معــارف اســالمی، بــا موضــوع »تبییــن جایــگاه هــرن فاضلــه و هــرن 
ــد.  ــخرنانی پرداختن ــه س ــی« ب ــی فاراب ــفه سیاس ــت در فلس - حكم
همچنیــن اســاعیل پناهــی عضــو گــروه نقــد هــرن پژوهشــكده هــرن 
در ابتــدای ایــن نشســت علمــی، مــروری بــر زندگــی، اندیشــه و آثــار 
ــار  ــی اظه ــی داشــت. وی در خصــوص شــخصیت علمــی فاراب فاراب
ــاز  ــت و آغ ــالمی اس ــوفان اس ــن فیلس ــی از بزرگ تری ــت: فاراب داش
ــد  ــراد دیگــری مانن ــاز می شــود. شــاید اف ــا او آغ فلســفه اســالمی ب
كنــدی بوده انــد، امــا او نخســتین فیلســوف تــراز جهانــی مســلانان 
اســت كــه در ســال 205 )ه.ق( در فــاراب متولــد شــد و بــرای شــهر 
محــل تولــد او، دو نقــل قــول وجــود دارد؛ یكــی فــاراب در قزاقســتان 
كنونــی اســت و دیگــری شــهر فاریــاب خراســان اســت كــه هــر كــدام 
از ایــن نقــل قول هــا كــه باشــد، محــدوده جغرافیایــی ایــران بــزرگ 

محســوب می شــود.

ــی  ــه داد: فاراب ــی ادام ــوزی فاراب ــالت و علم آم ــه تحصی وی در زمین
تحصیالتــش را در بغــداد آغــاز می كنــد و از محــر اســتادان بزرگــی 
ــد شده اســت  ــی« بهره من ــس القنائ ــن یون ــی ب ــر مت ــو ب چــون »اب
ــته، او  ــارف داش ــوم و مع ــری عل ــه در فراگی ــی ك ــتعداد خاص و اس
ــا  ــی ت ــد. فاراب ــز می كن ــوزه متای ــاگردان آن ح ــت از ش ــه رسع را ب
مــرص و حلــب مــی رود و تحــت حایــت سلســله شــیعه حمدانیــان 
قــرار می گیــرد. كار اصلــی كــه فارابــی انجــام می دهــد، بازگردانــدن 

جریــان حكمــت بــه ایــن منطقــه جغرافیایــی اســت. فارابــی تــالش 
ــژه آموزه هــای  ــه وی ــان ب ــزرگ یون ــاس از فالســفه ب ــا اقتب ــد ب می كن

اســالمی حكمــت را در نــزد مســلانان احیــاء كنــد.

پناهــی در مــورد حــوزه تخصصــی فارابــی افــزود: او در زمینه هــای 
مختلفــی تخصــص دارد و آثــاری از خــود بــه یــادگار گذاشــته كــه در 
حــوزه فلســفه، منطــق، نجــوم، طبیعیــات، الهیــات، سیاســت، هــرن و 
... اســت و می تــوان او را بــه متامــی معنــای كلمــه، حكیــم شــمرد. 
ــن ارســطو و افالطــون دارد و  ــن آراء بی ــع بی ــی در جم ــی كتاب فاراب
ــد  ــالش می كن ــت. او ت ــان اس ــل عرف ــی و اه ــاً دین ــوفی عمیق فیلس
ــت  ــه حقیق ــی ب ــل و وح ــم عق ــع مه ــه دو منب ــرب ب ــق تق از طری
دسرتســی پیــدا كنــد و از ایــن طریــق فلســفه اســالمی را بنیان گــذاری 
می كنــد. او معتقــد اســت كــه فلســفه در ذات خــود وحــدت دارد و 
حقیقــت فلســفی، واحــد اســت و اگــر اختالفاتــی میــان آراء ارســطو 
و افالطــون وجــود دارد، اختالفــات ســطحی و تأویل پذیــر اســت. او 
تــالش می كنــد كــه از طریــق ایــن كتــاب، اختالفــات ظاهــری را رفــع 

كنــد و توضیــح بدهــد.

عضــو گــروه نقــد هــرن پژوهشــكده هــرن ادامــه داد: فارابــی نظــرات 
ابداعــی در مــوارد مختلــف دارد كــه دربــاره نوآوری هــای او فرصــت 
ــا  ــه قدمــت عــامل اســت و ب ــل ب ــا نیســت. وی قائ ــه آنه پرداخــن ب
دادن نظریــات خــود بــه تبییــن عقلــی خلقــت عــامل بــه نحــوی كــه 
بحــث قدمــت هــم در آن باشــد، می پــردازد. او تــالش می كنــد 
ــدور  ــه ص ــد و از نظری ــتی بده ــات آش ــه و الهی ــن مابعدالطبیع بی
ــا مفهــوم عقــل فعــال، برخــی  نوافالطونی هــا اســتفاده می كنــد و ب
از مشــكالت دینــداری فیلســوفانه و بحــث وحــدت و كــرت را حــل 

ــد. ــال می دان ــل فع ــه عق ــل ب ــر را متص ــود پیام ــد و وج می كن

ــه  ــتی ب ــهید بهش ــگاه ش ــتاد دانش ــت اس ــه حكم ــه نرصالل در ادام
ســخرنانی پرداخــت و اظهــار داشــت: دربــاره فارابــی صحبــت كــردن 
ــال  ــن ح ــت و درعی ــوع اس ــش و مطب ــوارا، لذت بخ ــیار گ ــم بس ه
ــن  ــرای بزرگ تری ــرا ب ــد، زی ــدوه كن ــم و ان ــد ایجــاد غ كمــی می توان
ــاص داده  ــات اختص ــن امكان ــان و كمرتی ــن زم ــوفامنان، كمرتی فیلس
ــن  ــرای مهم تری ــه ب ــم ك ــف می خوری ــی تأس ــا كم ــود و اینج می ش

مباحــث و مســائل مان هیــچ كاری انجــام منی دهیــم.

وی بــا نقــد اینكــه بــرای تكنولوژی هایــی هزینــه می كنیــم كــه 
ــوم و فلســفه  ــه عل ــی ب ــرد ول ــه ای وارد كشــور ك ــا هزین می شــود ب
خــود بهــا منی دهیــم، ترصیــح كــرد: رصف پــول و هزینــه زیــاد 
ــه نیســت، در صورتــی  ــی معقوالن ــوژی خیل ــرای وارد كــردن تكنول ب
كــه این هــا را می توانیــم بــه راحتــی بــه كشــورمان وارد كنیــم، 
ــی  ــت ول ــت ماس ــان و هوی ــینه، كی ــت، پیش ــال ماس ــی م ــا فاراب ام
ــه  ــی ك ــم و ملت ــاره اش نخوانده ای ــیم و درب ــی را منی شناس ــا فاراب م
منی دانــد پیشــینه و گذشــته اش چیســت؟ و از كجــا آمــده؟ منی توانــد 

ــل شــود. ــه پیرفــت نائ ب

ایــن فیلســوف بــزرگ در خصــوص كتاب هــای فارابــی یــادآور شــد: 
از كتاب هــای فارابــی حتــی ترجمــه نشــده اند، مثــالً  بســیاری 
رســاله »الحــروف« در ایــران چــاپ نشــده بلكــه در خــارج از ایــران 
منتــر و اخیــراً ترجمــه ای از آن شده اســت. می بینیــد مــا در مــورد 
ــی  ــم، در صورت ــچ كاری نكردی ــی هی سیاســت، تفكــر، اندیشــه فاراب
ــی  ــوان فاراب ــوار خ ــود را ریزه خ ــینا خ ــن س ــد اب ــی مانن ــه، كس ك
ــم در  ــاه بخواه ــان كوت ــن زم ــه در ای ــت ك ــوار اس ــد و دش می دان
مــورد ایــن شــخصیت بــزرگ علمــی و ایــن فیلســوف بــزرگ اســالمی 

صحبــت كنــم.
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ــن  ــزود: در ای ــرد و اف ــاره ك ــل الســعاده« اش ــاله »تحصی ــه رس وی ب
ــا راه ســعادت را بــه مــا نشــان دهــد و  كتــاب فارابــی قصــد دارد ت
ایــن كلیــد واژه  در تفكــر فارابــی اســت كــه در برابــر تفكــر یونــان 
ــت،  ــی پیــرو ارســطو بــوده اس دارد. مــن قبــول نــدارم كــه فاراب
ــوالً  ــت؛ اص ــر دانس ــرو یكدیگ ــوان پی ــوفی را منی ت ــچ فیلس ــرا هی زی
ــرا  ــت زی ــر دانس ــوف دیگ ــرو فیلس ــوان پی ــوفی را منی ت ــچ فیلس هی
فیلســوفی كــه پیــرو فیلســوف دیگــر باشــد اصــالً فیلســوف نیســت. 
ــا  ــاً ب ــی بنیان گــذار تفكــر و فلســفه اســالمی اســت كــه ماهیت فاراب

ــاوت اســت. ــان متف تفكــر و فلســفه یون

ــح  ــی توضی ــر فاراب ــعادت در تفك ــاره واژه س ــت درب ــه حكم نرصالل
داد: ســعادت در اندیشــه فارابــی در مقابــل روش آمــده اســت. بــه 
ــان یعنــی روش. فارابــی و ابــن ســینا یعنــی راه و  ــال یون ــوان مث عن
ــر  ــد ب ــان بای ــد. در فلســفه یون ــالً متفاوتن ــر كام ــا یكدیگ ــن دو ب ای
ــی راه بیشــرت از روش  اســاس روش گام برداشــت، امــا در فكــر فاراب

ــت دارد. اهمی

وی در تریــح بیشــرت اختــالف میــان راه و روش بیــان كــرد: اختــالف 
راه و روش در فلســفه اســالمی و فلســفه ارســطویی  در ایــن اســت 
كــه در فلســفه اســالمی بــه دنبــال حقیقــت و راه هســتند امــا در نزد 
فالســفه یونــان حقیقــت امــری مجهــول اســت و فیلســوف یونانــی 
هیــچ نشــانه ای از ایــن حقیقــت در دســت نــدارد. گرچــه او نیــز بــه 
ــر سوفســطائیان  ــه فســلفه رو مــی آورد و در براب شــوق حقیقــت ب
قــرار می گیــرد امــا بــه دلیــل آنكــه روش را بــر می گیزنــد، بــه 
حقیقــت دســت منی یابــد و اگــر از فیلســوف یونانــی بپرســید ایــن 
ــام و  ــچ ن ــام و نشــانش چیســت؟ او هی ــی، ن ــی كــه می جوی حقیقت
نشــانی نــدارد بــه شــا بدهــد. بــه ناگزیــر از روش اســتفاده می كنــد 
ولــی روش فقــط ضامــن درســت اندیشــیدن اوســت. امــا در فســلفه 
ــان می جوینــد را  فارابــی و ابــن ســینا آن حقیقتــی كــه فالســفه یون
ــه روش نیســت و بیشــرت راه را  ــان ب ــكای آن ــرا ات ــد، زی ــدا كرده ان پی
ــط  ــا و غل ــتند، از خط ــال راه هس ــه دنب ــه ب ــانی ك ــد. كس می جوین
ــن در راه  ــت راه رف ــه درس ــند ك ــا بپرس ــر از م ــد و اگ ــی ندارن خوف
ــا راه رفــن در راه درســت؟ بایــد گفــت؛  نادرســت، صحیــح اســت ی

رفــن در راه درســت، بهــرت اســت.

وی در همیــن زمینــه تأكیــد كــرد: بــرای متــام عرفــای مســلان، بیــش 
از درســت راه رفــن، راه درســت اهمیــت دارد و البتــه نــور  علــی  نــور 
ــم. یعنــی اگــر  اســت كــه مــا در راه درســت، درســت هــم راه بروی
شــا در راه درســت قــدم برداریــد، ولــو كــج و كولــه هــم راه برویــد 

ــد  ــود خواهی ــه مقص ــد، ب ــر می داری ــدم ب ــت ق ــون در راه درس چ
ــت راه  ــد و درس ــر بگیری ــد روش را در نظ ــر بخواهی ــا اگ ــید. ام رس
برویــد امــا در راهــی كــه اشــتباه اســت، قــدم بگذاریــد، بــه مقصــود 
ــان فیلســوفان اســالمی و  ــاوت می ــن تف ــد رســید و ای خــود نخواهی

یونانــی اســت.

اســتاد نرصاللــه حكمــت بــه جملــه ای از رســاله »تحصیــل ســعادت« 
فارابــی اشــاره و خاطــر نشــان كــرد: بایــد بــه ایــن جملــه »معرفــه 
الحــق والیقیــن هــی ال محالــه جمیلــه« اشــاره كنــم و بگویــم؛ بــدون 
ــه رساغ زیبایــی و هــرن رفــت. شــناخن  ــوان ب فلســفه و تفكــر منی ت
حــق و حقیقــت و یقیــن بــه حقیقــت، بی تریدیــد زیباســت. بــدون 
اغــراق اگــر بخواهــم ایــن جملــه را -كــا هــو حقهــا- تفســیر 
كنــم، بایــد یــك كتــاب بنویســم، چــون فكــر می كنــم بــه ایــن 
آدم هــا خیلــی دیــن داشــته و بایــد ادا كنیــم؛ گرچــه بــازار تفكــر را 
ترجمه هــا اشــغال كردنــد. امــا بــا این هــا دیــن داریــم و ایــن آدمــا 
مولــود ترجمــه بســیار آشــفته و مضطرب انــد كــه گاه اثــر افالطــون 

ــد. ــبت می دهن ــس نس ــطو و بالعك ــه ارس را ب

وی در تأویــل ســخن فارابــی افــزود: لــذت ، منفعــت و زیبایــی ســه 
مفهومــی هســتند كــه فارابــی می خواهــد بــا آن هــا راه ســعادت را 
ــر  ــا ه ــد: اینه ــوم می گوی ــه مفه ــن س ــح ای نشــان دهــد و در تری
كــدام می تواننــد انســان را بــه ســعادت برســانند. انســان بخشــی از 
ــن می شــود  ــا منفعــت تأمی ــذت و بخشــی دیگــر ب ــا ل زندگــی اش ب
و انســان بایــد بــه منفعــت و منافــع خــود برســد، امــا آن مفهومــی 
كــه فارابــی بــه مفهــوم لــذت و منفعــت جهــت و معنــا می دهــد، 
مفهــوم زیبایــی اســت. ایــن دو مفهــوم گرچــه بــرای انســان رضوری 

اســت امــا فقــط بــا مفهــوم زیبایــی اســت كــه جهــت می یابــد.

ــی  ــه داد: فاراب ــی ادام ــه فاراب ــق در اندیش ــگر و محق ــن پژوهش ای
معتقــد اســت كــه ایــن مفاهیــم -لــذت، منفعــت و زیبایــی- بایــد در 
خدمــت جمــع قــرار گیــرد. بــه عنــوان مثــال اگــر از منظــر فارابــی به 
شــهر و تبلیغــات آن نــگاه كنیــم، زیبایــی تحــت غلبــه منفعت اســت  
و ایــن منافــع اســت كــه دارد بــه زیبایــی جهــت می دهــد. منفعتــی 
ــدگاه او  ــه اســت و از دی ــرد صــورت گرفت ــه ف ــت ب ــرای خدم ــه ب ك
ــت  ــم نیس ــی در آن حاك ــت و زیبای ــعادت اس ــد س ــهر فاق ــن ش ای
بلكــه منفعــت حاكــم اســت و شــهر را در حیطــه خــود دارد. زیبایــی 
ــه مفهومــی  ــدگاه فارابــی یــك مفهــوم پیشــا فلســفی اســت ن از دی

فلســفی.
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ــرد و  ــان ك ــن بی ــی را چنی ــان و فاراب ــفه یون ــاوت فلس ــت تف حكم
گفــت: دقیقــاً در تعریــف زیبایــی فارابــی اســت كــه تفــاوت ماهــوی 
فلســفه فارابــی و یونــان مشــخص می شــود. اگــر مــا تكلیــف خــود را 
بــا زیبایــی مشــخص نكنیــم، منی توانیــم وارد ســاحت فلســفه شــویم. 
ایــن عیــن بیــان فارابــی اســت. اگــر در هــر ســاحتی كــه می خواهیــم 

قــدم بگذاریــم از دیــدگاه فارابــی بایــد زیبایــی را بشناســیم.

ــرای  ــرد: ب ــان ك ــت و بی ــی دانس ــه زیبای ــری الزم ــت را ام وی حقیق
ــر و اندیشــه و  ــه جــزء زیرســاخت های تفك ــی ك ــن چیزهای مهم تری
هــرن ماســت، نیاندیشــیدیم. پیشــنهاد فارابــی ایــن اســت كــه هیچ گاه 
ــی  ــد از زیبای ــه بای ــیم بلك ــی منی رس ــت و زیبای ــه حقیق از روش ب
ــه  ــن اســت ك ــم؟ ای ــدا كنی ــی را از كجــا پی ــه روش برســیم و زیبای ب
ــم،  ــك داری ــا تكنی ــرا م ــیدیم زی ــاخت ها نرس ــر س ــه زی ــم ب می گوی
مــا در بســیاری از هرنهــا از تكنیــك باالیــی برخورداریــم امــا ایــده و 
تفكــر نداریــم و فاصلــه ای میــان تكنیــك و ایــده و اندیشــه افتــاده 

ــد؟ ــد چــه  كن ــا منی دان ــی ســیناگر م ــه حت اســت ك

نرصاللــه حكمــت بــا تریــح حســن و زییایــی ســخنان خــود را بــه 
پایــان بــرد و گفــت: زیبایــی قابــل تعریــف نیســت اگــر مــا بخواهیــم 
ــادی  ــوس و م ــی محس ــه زیبای ــاً ب ــیم رصف ــی برس ــه زیبای از روش ب
ــه  ــام دارد ك ــن ن ــت، ُحس ــی نیس ــم آن زیبای ــید و اس ــم رس خواهی
زیبایــی كمــی دارد و كمیــات در كنــار هــم حســن تولیــد می كننــد. 
ــم  ــی اســتفاده می كن ــن عرب ــان اب ــا از بی ــی در ســنت م ــرای زیبای ب
كــه می گویــد: جــال و زیبایــی بــدون جــالل معنــی نــدارد و 
جــال حتــاً پشــت پــرده اســت، آن زیبایــی و جالــی كــه پشــت 
پــرده اســت، رصفــاً بــا فهــم مــن شــناخته منی شــود و كوشــش مــن 
اكتشــاف اســت و همــه مــا بــه دنبــال منطــق آن زیبایــی هســتیم و 
زیبایــی بایــد انكشــاف پیــدا كنــد و جریــان زیبایــی هرن دو ســو دارد، 
ــه در صــدد اكتشــاف اســت و ســوی  ــك ســوی آن مــن هســتم ك ی
ــان  ــد عی ــت و بای ــاب اس ــت حج ــه پش ــت ك ــی اس ــر آن جال دیگ

شــود و ظهــور كنــد.

»نادیــا مفتونــی« پژوهشــگر فلســفه و عضــو هیئــت علمی دانشــگاه 
تهــران و دانشــیار دانشــکده الهیــات و معــارف اســالمی، بــا موضــوع 
»تبییــن جایــگاه هــرن فاضلــه و هــرن - حكمــت در فلســفه سیاســی 
فارابــی« بــه ســخرنانی پرداخــت. وی در خصــوص زیبایــی از دیــدگاه 
ــه زمینه هــای زیبایــی و  ــی ب ــوز آنقــدر كــه فاراب فارابــی گفــت: هن
علــم االجــال توجــه داشــته، دیگــران بــه آن نپرداختنــد. فارابــی در 
ــرده  ــام ب ــف هــرنی ن ــاب »فصــول منتزعــه« از زمینه هــای مختل كت

اســت. فارابــی از شــعر، آواز،  موســیقی بــه عنــوان هــرن یــاد كــرده 
اســت و در موســیقی كبیــر نیــز نقاشــی را اضافــه می كنــد.

وی بــه طبقــات مدینــه فاضلــه از دیــدگاه فارابــی اشــاره كــرد 
و افــزود: فارابــی دركتــاب »فصــول منتزعــه« از طبقــات مدینــه 
فاضلــه نــام بــرده اســت كــه شــامل پنــج طبقــه می شــود. نخســتین 
طبقــه، گــروه افاضــل، یعنــی بخــش فضــال و علــا. دومیــن طبقــه 
»ذوااللســنه« اهــل خطابــه و منــر، آوازخوانــان، نویســندگان و 
شــعرا هســتند. طبقــه ســوم مقــدرون هســتند كــه شــامل مهندســان، 
منجــان، پرشــكان و ... می شــود. طبقــه مالیــون شــامل كشــاورزان، 
ــه  ــه هــان طبق ــه مجاهــدون ك ــان و طبق ــدگان، بازرگان ــد كنن تولی

ــی اســت. ــی و انتظام ــای نظام نیروه

ــح بیشــرت  ــارف اســالمی در توضی ــات و مع دانشــیار دانشــکده الهی
ایــن مباحــث ادامــه داد: فارابــی می گویــد؛ رئیــس اول پیامــر، خــاص 
مطلــق و جانشــینانش هســتند كــه می بایســت حكیــم هــم باشــند. 
یعنــی پیــام ســعادت بایــد از طریــق رئیــس اول حكومــت بــه مــردم 
منتقــل شــود. مــردم نیــز بــرای حكومــت دو مهــارت جــودت اقنــاع و 
جــودت تخیــل بایــد داشــته باشــند تــا در تصدیــق رئیــس حكومــت 

عمــل كننــد.

مفتونــی در خصــوص مدینــه فاضلــه فارابــی ترصیــح كــرد: فلســفه 
ــعادت  ــه س ــان ها ب ــاندن انس ــی، رس ــه فاراب ــه فاضل ــودی مدین وج
اســت. همچنان کــه هــدف غایــی ریاســت در مدینــه، تســهیل 
ــن رو، درک  ــت. ازای ــل آن اس ــرای اه ــعادت ب ــل س ــای تحصی راه ه
جامــع از فلســفه مدنــی فارابــی، وابســته بــه شــناخت مفهــوم 
ســعادت در نظــام فکــری او دارد. ســعادت در منظومــه فلســفی وی، 
ــا نظریــه معرفــت وی پیونــد دارد. اداره غایــی مدینــه بــه دســت  ب
خدایــی اســت کــه عقــل فعــال را فرشــته نگهبــان مدینــه و واســطه 
انتقــال فیــض او بــه قــوای ناطقــه و متخیلــه رئیــس از طریــق او، بــه 
جمیــع اهالــی مدینــه قــرار داده اســت. ســعادت، پــاداش کار نیــک 
و تــرک کار زشــت نیســت، بلکــه نتیجــه آن اســت، به عبــارت دیگــر، 

ــول فضیلــت و از ســنخ آن اســت. معل

این نشست با پرسش و پاسخ حارضان به پایان رسید.
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وااکوی نظریه های هرن به روایت
 سید غالمرضا اسالیم

فرزاد زادمحسن

ــت  ــی معرف ــار واکاوی نظریه هــای هــرن؛ رهیافت نشســت »درس گفت

شناســانه« از سلســله درس گفتارهــای »نظریــه و نقــد هــرن« بــا 

حضــور ســید غالمرضــا اســالمی اســتاد دانشــكده هــرن و معــاری 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــگاه ته دانش

ایــن پژوهشــکده در روز دوشــنبه دوم اســفند مــاه 1395 در دومیــن 

ــه  ــه ب ــرن ك ــد ه ــه و نق ــای نظری ــله درس گفتاره ــت از سلس نشس

تبییــن و بررســی مفاهیــم بنیادیــن ایــن حــوزه می پــردازد، باحضــور 

ــی  ــدان، »واکاوی نظریه هــای هــرن؛ رهیافت صاحب نظــران و عالقه من

معرفــت شناســانه« را بــه روایــت ســیدغالمرضا اســالمی اســتاد 

ــه بحــث و بررســی گذاشــت. دانشــگاه تهــران ب

در آغــاز نشســت، اســاعیل پناهــی رسپرســت گــروه نظریــه و نقــد 

هــرن پژوهشــکده بــه ارائــه گــزارش اجالــی از مباحــث مطــرح شــده 

ــای  ــتی نظریه ه ــان چیس ــا بی ــت. وی ب ــت پرداخ ــت نخس در نشس

علــوم طبیعــی و علــوم انســانی و فراینــد نظریه پــردازی در هــر یــك 

از آن هــا، بــه حرکــت مــداوم و تکاملــی نظریه هــا بــه دلیــل رشایــط 

ــای  ــم نهاده ــش مه ــز نق ــان و نی ــر انس ــای متغی ــی و نیازه تاریخ

اجتاعــی و فرهنگــی در تكویــن نظریه هــا اشــاره كــرد. وی ســپس 

بحــث كانونــی نشســت نخســت را چنیــن برشــمرد: پژوهــش بــرای 

ــل، انتقــال و انتشــار آن هــا،  ــل، تكمی ــه، جــرح، تعدی انباشــت نظری

مــردود اســت و نظریه هــای یــك جامعــه بــه دلیــل یكســان نبــودن 

حاجــات، معضــالت، و آمــال در جوامــع بــری لزومــاً بــرای جامعــه 

دیگــر كاربــرد نــدارد. لــذا نقطــه عزیمــت و بنیانــی كاوش هــا بایــد 

بــرآوردن حاجــات و امیــال و حــل مســائل و معضــالت در هــر عــرص 

ــدأ  ــه مب ــرت در جامع ــم به ــول فه ــایی و حص ــای، گره گش و زمان ه

ــا دارای  ــام از پژوهش ه ــمول و ع ــه ای جهان ش ــه نظری ــد و ارائ باش

اهمیــت ثانــوی اســت. 

وی ســپس طــرح و جستارگشــایی مبحــث پیــش رو، بــه طــرح 

پرســش از وجــه نیازمنــدی هــرن بــه نظریــه پــردازی، و وجــه متایــز 

نظریه هــای هــرن از نظریه هــای علــوم طبیعــی، انســانی و اجتاعــی 

ــرنی،  ــبك های ه ــب و س ــا مكات ــرن ب ــای ه ــبت نظریه ه ــز نس و نی

زیبایی شناســی و فلســفه هــرن، وجــه اشــرتاك همــه نظریه هــای 

ــر هــرنی دانســت.  هــرن، پرســش از چیســتی هــرن و اث

ــف از  ــن تلقی هــای مختل ــق بی ــالف عمی ــه اخت ــا اشــاره ب پناهــی ب

هــرن از دوره باســتان تــا دوره معــارص و ظهــور نظریه هــای متنــوع 

ــا رویكردهــای امــر روزمــره  هــرن، از رویكردهــای تقــدس بخشــی ت

بــه اثــر هــرنی و نیــز بیــان برخــی نظریه هــای پایــان هــرن )هــگل، 

دانتــو و بنیامیــن(، تنازعــات موجــود در حــوزه نظریــه و نقــد هــرن 

را یــادآور شــد. 

ــردازی هــرن  ــان نظریه پ ــه »پای ــه نظری ــا اشــاره ب ــان ب پناهــی در پای

ویكتــور برگــن« دورمنایــی از وضعیــت هــرن در دوره معــارص را 

ترســیم کــرد و از تکــر و پلورالیســم فرهنگــی، تغییــر ماهیــت اشــیاء 

روزمــره بــه آثــار هــرنی، فروریخــن مــرز شــیء زیباشــناختی و شــیء 

غیــر زیباشــناختی، ظهــور زیبایی شناســی همگانــی و رسانجــام، نفــی 

تلویحــی معیارهــای زیبایی شناســی روشــنفکرانه بــه عنــوان وجــوه 

اصلــی ایــن دوران جدیــد یــاد کــرد.

در ادامــه غالمرضــا اســالمی بــه واکاوی نظریه هــای هــرن بــر مبنــای 

ــگر  ــدرس و پژوهش ــن م ــت. ای ــانه پرداخ ــت شناس ــی معرف رهیافت

معــاری و هــرن در طلیعــه ســخن خــود در تبییــن چارچــوب ارتباطی 

ــت:  ــوری گف ــا تئ ــا ب ــه آن ه ــه و رابط ــرض و فرضی ــه، ف ــر، نظری نظ

نظریــه محصــول فرضیــه اســت و بــدون آن تهــی می شــود. در 

پژ وهــش برخــی اطالعــات پایــه را فــرض می گیریــم و فرضیــه هــم 

در حقیقــت، هــان نظریــه پیــش از اثبــات اســت. نظریــه ترجمــه 

ــیع تری  ــای وس ــوم معن ــن مفه ــت و ای ــوری نیس ــرای تئ ــبی ب مناس

ــوری و  ــی را تئ ــه اصل ــوان تن ــش، می ت ــی دان ــدل درخت دارد. در م

شــاخه ها را نظریه هــا دانســت. 

ــه  ــا برشــمردن موضــع موضــوع و موضــع پژوهشــگر ب ــگاه ب وی آن

رشح برخــی مفاهیــم در پژوهــش پرداخــت. مفاهیمی چــون: خطای 

ــا  ــی و ب ــازی مفهوم ــازی و مدل س ــناریو، نقشــه، مشابه س ذهــن، س

ــتی،  ــک چیس ــش و تفکی ــه در پژوه ــش های نه گان ــه پرس ــاره ب اش

چگونگــی، چرایــی و ...، در هــر پژوهشــی دو رویكــرد هســتی 

)اپیســتمولوجیكال(  معرفت شناســانه  و  )آنتولوژیــکال(  شناســانه 

را رضوری دانســت. در رویكــرد هســتی شناســانه در پاســخ بــه 

چیســتی انســان پاســخ های متنوعــی ارائــه شــده اســت كــه نســبت 

انســان را بــا محیــط، چارچــوب فکــری، اراده، اختیــار، علــم، توســعه 

و... تبییــن می كننــد.

ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان تعاریــف انســان در فلســفه غــرب از 

ســقراط تــا هگل و ســپس تــا هــاف وآدام اســمیت و...، ظهور انســان 

عــرص الکرتونیــک یــا انســان »تلــه ماتیــک« را تصویــر کنونــی ایــن 

ســیر تاریخــی عنــوان کــرد. ســپس بــا نــگاه بــه مكتــب اســالم و ارائــه 

ــار  ــن اراده، اختی ــان نســبت بی ــا بی ــی از انســان انشــائی و ب تعریف
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را  علــم  گوهــر و  )یــا نســبت 

هســته(، ذات )یــا اختیــار( و پوســته )یــا خــواص( و 

ــب وجــود، ســیر  ــه و اقســام و مرات ــل اربع ــر عل ــا تقری ب

انفســی را حركــت بــه ســمت درون یــا گوهــر و ســیر آفاقــی 

را حركــت بــه ســمت بیــرون یــا علــم دانســت. 

اســالمی خاطرنشــان کــرد: علــم بــه لحــاظ ســاختار خــود عملکــردی 

ــت.  ــش اس ــد و مثربخ ــناخن مفی ــرای ش ــاً ب ــرا دارد و رصف تجزیه گ

وســعت كمــی علــم هــان می شــود کــه امــروز در فضــای مجــازی 

بــا آن روبــرو هســتیم: اطالعــات منقطــع، مرتاکــم و پراکنــده، رسشــار 

از تصاویــر و اصطالحــات و معلومــات پراکنــده.

 وی در ادامــه بــا بیــان حدیثــی منســوب بــه امیرمومنــان علــی)ع( 

کــه: العلــم نقطــه کــره الجاهلــون - دانــش تنهــا یــک نقطــه بــود 

کــه ناآگاهــان بــرای شــناخت وســعت و گوناگونــی اش بخشــیدند - 

نتیجــه گرفــت: چنیــن انباشــتی از اطالعــاِت بــی روح بــه عنــوان علم، 

ــا را جزءنگــر و  ــرا م ــی كافــی نیســت، زی درحقیقــت الزم اســت ول

ــت.  ــع كرده اس ــر و جام ــناخت فراگی ــک ش ــوان از ی ــدود و نات مح

نظیــر پرنــده ای کــه در ســالن تریــح، بدنــش شــکافته و اجزایــش 

ــی  ــت اصل ــدف و غای ــا از ه ــده، ام ــی ش ــه بررس ــورت جداگان بص

حیاتــش كــه پــرواز و آواز و ... اســت، غفلــت شــده اســت. لــذا نــوع 

ــه مســائل تلقــی مــا را از عــامل دگرگــون می ســازد. نگــرش مــا ب

ــرد  ــان رویك ــه بی ــه ب ــرنی در ادام ــناس ه ــر و کارش ــن صاحب نظ ای

معرفــت شــناختی در پژوهــش پرداخــت و بــا ارائــه مدل هــای 

تصویــری گفــت: گاهــی بیــن ذهــن و واقعیــت اختالف هایــی 

مشــاهده می شــود و ذهــن آدمــی همــواره دچــار ضعف هــا و 

خطاهــای شــناختی اســت زیــرا ذهــن انســان دارای عینك هــای 

ــوند،  ــا درك می ش ــا واقعیت ه ــه آن ه ــه از دریچ ــت ك ــی اس مختلف

عینك هایــی نظیــر جــر و اختیــار، علــت و معلــول و ... اســالمی بــا 

ــی،  ــای توصیف ــم )روش ه ــش در عل ــای كاوش و پژوه ــان روش ه بی

تریحــی، مشابه ســازی، و مقایســه ای( و تقســیم بندی روش هــا بــه 

ــح ســاز و كار و نارســایی  ــه تری روش هــای خطــی و غیرخطــی، ب

ــت: در روش  ــه گف ــت. وی در ادام ــا پرداخ ــن روش ه ــك ای ــر ی ه

پژوهــش غیــر خطــی، رویکــرد مشابه ســازی و مدل ســازی مفهومــی 

داریــم كــه در آن گاهــی ذهــن بــه سناریو ســازی می پــردازد، نظیــر 

تاریخ هــای هــرن کــه در واقــع، وجــود خارجــی نــدارد، زیــرا اساســاً 

ــه  ــور اســت ك ــت ام ــی انســان اســت و قدم ــخ محصــول ذهن تاری

حقیقــت دارد. لــذا آنچــه بــه عنــوان تاریــخ و هــرن ارائــه می شــود، 

ــا اســت. ــی م حاصــل تصویرســازی و تصــورات ذهن

ســاز و کارهــای تولیــد علمــی و آفرینــش هــرنی و تفــاوت ایــن دو، 

ــه  ــگر ارائ ــق و پژوهش ــن محق ــط ای ــه توس ــود ک ــدی ب ــث بع مبح

بــا معرفــی و تحلیــل  و شــد. وی  بــاز  ســامانه های 

بســته و نقــش شــناخت آن هــا در تولیــد دانــش، گفــت: در حــوزه 

ــات  ــت: اطالع ــایی اس ــل شناس ــده قاب ــور عم ــه مح ــتم ها س سیس

و تشــكیالت كــه در بــه تعــادل رســیدن ســامانه ها هاهنــگ 

می شــوند. در طبقه بنــدی پپیشــنهاد شــده بولدینــگ، اســتاتیك، 

ــوان،  ــاه، حی ــلول، گی ــته و س ــتم بس ــیرنتیك را سیس ــك و س دینامی

انســان و جامعــه و سیســتم های مجــرد )مثــل هــرن، زبــان، فلســفه و 

...( سیســتم و یــا ســامانه های بــاز نام گــذاری كــرده اســت. در ایــن 

طبقه بنــدی آكــف اضافــه كــرده اســت كــه انســان تنهــا موجــودی 

ــد كــرده  ــاز تولی ــوع خــود را ب ــد برنامه هــای متن اســت كــه می توان

ــد. ــواه باش ــده آل خ و ای

ســخرنان دومیــن نشســت درس گفتارهــای نظریــه هــرن در ادامــه بــا 

تریــح مفاهیــم تعــادل ســامانه ای و تعــادل ســاختاری، تأکیــد کــرد: 

ــکل  ــا ش ــن م ــه در ذه ــی ک ــب انگاره های ــب و ترت ــت در ترتی اصال

می گیــرد نیســت، بلكــه در جوهــره و غنــای نهفتــه در چیزهاســت 

ــه  ــه جــای جوهــر ب ــاً ب ــم و غالب کــه مــا معمــوالً آن را درك منی كنی

پوســته اشــیاء و پدیده هــا نــگاه می کنیــم. وی بــا بیــان اینکــه 

رویكــرد و بینــش ســاختاری بــه پدیده هــا بســیار کارآمدتــر از بینــش 

سیســتمی اســت، گفــت: ســده بیســتم تجلــی نــگاه ســامانه ای بود و 

ســده بیســت و یکــم تبلــور نــگاه ســاختاری اســت. ذره، ســلول، بیت 

ــای  ــروز در حوزه ه ــای ام ــه دنی ــتند ک ــی هس ــیگنال، مالک های و س

ــد.  ــا کار می کن ــاس آن ه ــر اس ــو، ب ــو، كوگن ــو، اینف ــو، بی ــی نان علم

نــگاه ســاختاری و كل نگــر تبییــن بهــرتی از انســان و جهــان پیرامــون 

او بــه دســت می دهــد. لــذا امــروزه رضیــب بهــره یــا هــوش معنــوی 

و ِحكمــی )Spiritual Quotient( فراتــر از بهــره یــا رضیــب هوشــی 

 Emotional( و بهــره یــا هــوش هیجانــی )Intelligence Quotient(

Quotient(شــمرده مــی شــود.

متایــز تولیــد علمــی و آفرینــش هــرنی و نظریه هــای علمــی و 

هــرن نظریه هــای 

ــن  ــه تبیی ــدا ب ــوز و دری ــل دول ــی از ژی ــه نظریات ــل ب ــا توس وی ب

ارتبــاط حــق )Fact( و واقــع )Act( پرداخــت و گفــت: حــق و 

واقــع همیشــه دو روی یــك ســكه نیســتند بلكــه بــر اســاس نظریــه 

موبیــوس، انســان می توانــد همــواره بیــن آن دو رفــت و آمــد كنــد 

و ذهــن در ســیر بیــن نظــر و عمــل میــان حــق و واقــع هرنمندانــه 

ــد.  ــد برقــرار كن پیون

ایــن پژوهشــگر و محقــق ســپس در تحلیــل ایــن نظــر بــه نظریــه 
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منطــق چارلــز پیــرس اســتناد كــرد و ســیر از عمل/مصــداق بــه نظــر/

ــی و  ــادی، فاعل ــوری، م ــه )ص ــل چهارگان ــطه عل ــا واس ــوم را ب مفه

غایــی( را بــر اســاس »تركیــب«/ اســتقراء علمــی و اســتقراء ِحكمــی 

ــر اســاس  ــه عمل/مصــداق( را ب ــوم ب و ســیر معكــوس را )نظر/مفه

»تجزیــه«/ قیــاس دانســت و تریــح كــرد كــه در فراینــد اســتقراء و 

كلی ســازی بــرای رســیدن بــه اصــول یكپارچــه پارادایــم علمــی تأكیــد 

ــی  ــت؛ یعن ــالف اس ــوه اخت ــا و وج ــی متایزه ــباهت¬ها و نف ــر ش ب

ــیدن  ــرای رس ــا ب ــا و کرت ه ــی از تفاوت ه ــازی علم در روش كلی س

ــد  ــا در فراین ــود. ام ــر می ش ــا رصف نظ ــباهت ها و وحدت ه ــه ش ب

هــرنی یــا كلی ســازی هــرنی کــرت موجــب ارتبــاط اجــزا و عنــارص 

ــه  ــازی ب ــرای کلی س ــزاء ب ــک از اج ــر ی باهــم می شــود و حــذف ه

اعتبــار ارتقــاء موقعیــت هریــک از آن هــا در جایــگاه خودشــان 

ــن  ــت و ای ــمند اس ــاوت« ارزش ــوم »تف ــذا مفه ــد. ل ــق می یاب تحق

ــرت  ــن ک ــن وحــدت و وحــدت در عی ــرت در عی ــه ک هــان نظری

اســت کــه در آن هــر جزئــی در جــای خــود مهــم و ارزشــمند اســت 

و بــه آن جایــگاه متكیــن می كنــد و ایــن وضعیــت منجــر بــه وحــدت 

می شــود؛ نظیــر جایــگاه و رابطــه انبیــا بــا یکدیگــر و نســبت امــام و 

مــردم یــا مثــال ســیمرغ و ســی مــرغ در منطــق و ادبیــات عرفانــی. 

در فعالیت هــای هــرنی بــا بــه رســمیت شــناخن تفاوت هــا و كــرت 

تــالش می شــود بــا اســتقراء حكمــی یــا شــهودی اجــزا و كــرت آن هــا 

شفاف ســازی شــود تــا بــه وحــدت در مفاهیــم هــرنی برســیم. پــس 

تحقیقــات هــرنی بــر مبنــای اصــل تفــاوت اســت، در واقــع نوعــی 

ــه  ــل ب ــرای نی ــت ب ــن اس ــدت آفری ــدت زا و وح ــه وح ــرت ک از ک

»مفهــوم« )کانســپت(؛ امــا در علــوم، هــدف محــوری، ایجــاد »اصــول 

علمــی« )پارادایــم( اســت.

ــی نظــری معــاری« در بخــش بعــدی ســخنان  ــاب »مبان ــق كت خال

ــی علت هــا در حضــور و هســن  ــوم همگرای ــل مفه ــه تحلی خــود ب

علت هــا  تكامــل  و  ظهــور  در  علت هــا  واگرایــی  و  پدیده هــا 

پرداخــت و بــا تبییــن افقــی گرایــی )تفكــر افقــی( و عمــودی گرایــی 

)تفكــر عمــودی( و تقریــر نظریــه چاه هــای معرفتــی دی بونــو 

)محقــق حــوزه تفكــر خــالق( بــه اهمیــت همگرایــی و واگرایــی در 

ــی  ــان نظــر باكــس كــه همگرای ــا بی ســاختار تفكــر پرداخــت. وی ب

را منجــر بــه تهیــه نقشــه راه )بــر اســاس اســتنتاج قیاســی( و 

ــاط  ــر اســاس اســتقراء( در ارتب ــا مدل ســازی فكــری )ب ــی را ب واگرای

ــازی  ــی و سناریوس ــه پیش گوی ــر ب ــه را ناظ ــم و نظری ــد، عل می دان

دانســت و خاطرنشــان کــرد: در عــامل وحــدت، یــک نقطــه کانونــی 

داریــم کــه همــه اجــزا چنــد صــدا را هم نــوا می کنــد و نــوا، حــال و 

روحــی اســت کــه بــر تنــوع و کــرت ســازها دمیــده می شــود و ایــن 

چندصدایــی را در دل یــک وحــدت بــه هم نوایــی منتهــی می ســازد.

ــان بخــش ایــن نشســت، پرســش و پاســخ در خصــوص مباحــث  پای

ــود.  ــدان ب ــا حضــور عالقه من مطــرح شــده ب

فرزاد زادمحسن

ــه  ــود ک ــی ب ــتی تخصص ــان نشس ــار میزب ــن ب ــرن ای ــکده ه پژوهش

ــت و  ــخ، هوی ــده تاری ــرت شناخته ش ــم و کم ــش مه ــی بخ ــه بررس ب

فرهنــگ ایــران می پرداخــت. 

میــراث عظیــم فرهنــگ، متــدن، باورهــا و هــرنِ »هخامنشــی« از ورای 

تخــت جمشــید ـ  کــه منــاد و مظهــر ایــن دوران اســت  ـ بــه وســیله 

صاحب نظــران نام آشــنای تاریــخ، فرهنگ پژوهــی، زبانشناســی و 

معــاری ایــران کهــن بررســی و تحلیــل شــد.

ایــن نشســت تخصصــی کــه بــا عنــوان »بنــای تخــت جمشــید؛ اثــر 

ــِش روی  ــن را پی ــم و بنیادی ــی مه ــدان؟«، پرسش ــا هرنمن ــان ی حاک

پژوهشــگران تاریــخ متــدن، فرهنــگ و هــرن ایــران در روزگاران 

باســتان و همــه عالقه منــدان ایــن حــوزه مطالعاتــی می نهــاد، عــرص 

دوشــنبه شــانزدهم اســفند از ســاعت 14 الــی 17 در ســالن کنفرانــس 

فرهنگســتان هــرن برگــزار شــد.

در ایــن نشســت ـ کــه بــا اســتقبال چشــمگیر اهالــی هــرن و فرهنــگ 

و محققــان همــراه بــود ـ محمدتقــی ایانپــور، منصــور فالمکــی و 

ــه دیدگاه هــا و مباحــث خــود  ــه ارائ ــب ب ــه ترتی عســکر بهرامــی، ب

پرداختنــد و بــا بررســی معــاری بنــای تخــت جمشــید، افقــی تــازه 

بــه گســرته شــناخت فرهنــگ، حکمــت، مدنیّــت و هــرن دوران 

هخامنشــی گشــودند؛ دورانــی کــه حلقــه ای مهــم از هویــت ایــران 

کهــن اســت.

 بن مایه های منادشناختی تخت جمشید: یک نگرش تطبیقی

ــی  ــای فراوان ــخنانش بازتاب ه ــه س ــت، ک ــخرنان نشس ــتین س نخس

هــم در میــان حــارضان برانگیخــت، دکــرت محمدتقــی ایانپــور 

)مــدرس رشــته تاریــخ دانشــگاه فردوســی مشــهد و پژوهشــگر 

نام آشــنای تاریــخ هخامنشــیان و صاحــب مقــاالت پژوهشــی و 

تحقیقــات پُرشــار در ایــن حــوزه( بــود کــه ســخن خــود را بــر محور 

نگاهی ون به مریاث هرن، حکمت و مدنّیت 
هخامنشیان
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منادشناســی تطبیقــی تخــت جمشــید و ملــل و اقــوام باســتانی تابــع 

امپراطــوری ایــران هخامنشــی و بن مایه هــای ایــن منادشناســی 

ــامان داد. س

ایانپــور کــه بــه ایــراد ســخن بــا عنــوان »تخــت جمشــید و بــن مایــه 

هــای هــرن هخامنشــی«  پرداخــت، بــه تریــح عنــارص و آرایه هــا و 

ســاختار زیبایی شناســی بنــای تخــت جمشــید از جملــه دروازه ملــل، 

منــاد فروهــر، اشــکال و نقــوش محــوری در جای جــای ایــن بنــا 

ــت  ــر تابعی ــل زی ــوام و مل ــر اق ــا منادشناســی دیگ و اشــرتاکات آن ب

ــا  ــومریان و....، ب ــوریان و س ــه آش ــی، از جمل ــوری هخامنش امپراط

منایــش تصاویــر مربــوط بــه هــر یــک پرداخــت و گفــت: وقتــی بــه 

ــل در  ــن ورودی دروازه مل ــاً همی ــم دقیق متدن هــای آشــوری برگردی

ــن  ــاری ای ــورد. در مع ــم می خ ــه چش ــوری ب ــای آش ــل کاخ ه مدخ

ــارت معــاران آشــوری اســتفاده  ــه از هــرن و مه دروازه پیداســت ک

شــده اســت. یــک منــاد بســیار مهــم فروهــر اســت کــه در بخش هــای 

مختلــف تخــت جمشــید دیــده می شــود و در اقــوام دیگــر از جملــه 

ــن  ــده و در بین النهری ــده ش ــالف، دی ــی اخت ــا کم ــم، ب ــان ه مرصی

نیــز ایــن منــاد در میــان آشــوریان و ســومری ها رواج داشــته اســت. 

مســئله بعــدی، هیئت هــای منایندگــی اعزام شــده بــه پیشــگاه 

ــد و در تخــت  ــه و خــراج و پیشــکش آورده ان شــاه اســت کــه هدی

جمشــید، 23 ملیّــت را می بینیــم کــه ایــن هــم ریشــه در اقــوام زیــر 

ــر و  ــکال ابتدایی ت ــور دارد. اش ــومر و آش ــه س ــران از جمل ــلطه ای س

کهن تــر آن نــزد ایــن اقــوام هــم وجــود دارد کــه در ایــن اشــکال شــاه 

نشســته و هیئت هــا مقابلــش صــف کشــیده و در حــال باریابی انــد. 

منــاد دیگــر، مجســمه کــوروش در پاســارگاد اســت کــه ریشــه آن بــه 

ــر  ــد منطقه االخ ــد و در معاب ــاهان می رس ــره ش ــرص و دره مق م

هــم یافــت شــده اســت.

ــی  ــدن هخامنش ــر مت ــا ب ــراوان ایالمی ه ــر ف ــه تأثی ــه ب وی در ادام

اشــاره کــرد و گفــت: لباس هــای ایالمــی در نقــوش تخــت جمشــید 

ــور  ــرب کش ــی از غ ــروز در نقاط ــی ام ــیان و حت ــاس پارس و در لب

حضــور دارد. نقــش داریــوش در بیســتون کــه گئومــات مــغ را زیــر 

پایــش دارد و منونه هایــش در متدن هــای دیگــر، تأثیــر معــاری 

آســیای صغیــر و یونــان بــر معــاری ایــران، تصویــر شــاه و کســی کــه 

مقابلــش زانــو زده، جــدال شــیر بــا شــاه و در بغــل گرفــن ســگ کــه 

همــه بــا انــدک اختالفــی از آشــوریان برگرفتــه شــده اســت از جملــه 

مــوارد دیگــری بــود کــه ایــن پژوهشــگر تاریــخ بــه آنهــا اشــاره کــرد.

ــن مثال هــا و  ــر ای ــری و اســتنباط خــود از ذک ــور در نتیجه گی ایانپ

ــار داشــت:  ــف اظه ــوام مختل ــزد اق ــا ن ــا از همســانی مناده منونه ه

اگــر تاریــخ را خــوب بشناســیم یعنــی همیــن: از هــم تأثیــر پذیرفــن 

و از تجــارب یکدیگــر اســتفاده کــردن و تجــارب هــم را تکامــل 

بخشــیدن. ایــن امپراطوری هــا، یعنــی آشــور و مــرص و بابــل و ســومر 

و ســارد و لیــدی و...، همگــی مســتعمره و بخشــی از رسزمیــن ایــران 

و زیــر ســلطه امپراطــوری بــزرگ ایــران بوده انــد. از ایــن روی، 

ــرّف  ــه مع ــازند ک ــی بس ــد بنای ــی بخواهن ــه وقت ــت ک ــی اس منطق

عظمــت و شــکوه ایــن امپراطوری باشــد معارانــی را از رسارس نقاط 

تابــع حکومــت مرکــزی ایــران بیاورنــد و بــه کار گارنــد و بدین گونــه 

همــه تجربه هــا و مواریــث ملــل دیگــر در یــک بنــا تجلــی می یابــد.

ایــن کارشــناس و صاحب نظــر تاریــخ هخامنشــیان یــادآور شــد: 

ــادی  ــیم من ــپولیس می شناس ــا پرس ــید ی ــت جمش ــام تخ ــه ن ــه ب آنچ

متام عیــار از معــاری امپراطــوری هخامنشــی اســت کــه متکــی بــر 

توامنندی هــای متامــی ملــل و رسزمین هــای زیــر ســیطره خــود ـ  

کــه در واقــع بخشــی از ایــران  هســتند ـ بــوده و بــه رصاحــت متــام 

ــاد. ــام نه ــی« ن ــرن هخامنش ــوان آن را »ه می ت

ایــن  بــه  نادرســت  دریافت هــای  و  نگاه هــا  دربــاره  ایانپــور 

اشــرتاکات، کــه در جهــت تضعیــف ایــن امپراطــوری بــزرگ جهانــی 

بــوده اســت، خاطرنشــان کــرد: ایــن اتفاقــاً نــه ناشــی از ضعــف یــا 

ــن  ــان ای ــی حاک ــدی و روشن اندیش ــته از توامنن ــه برخاس ــد ک تقلی

دوره اســت کــه می کوشــند بــی هیــچ تعصــب و تنگ نظــری از همــه 

هــرن اقــوام و مناطــق تحــت انقیــاد خــود، کــه در همــه رسزمین هــا 

ــن شــکل  ــن و ماندگارتری ــه بهرتی ــده اســت، ب ــش شــده و پراکن پخ

ــک  ــرت ی ــر چ ــر و در زی ــر و عظیم ت ــد و آن را کامل ت ــتفاده کنن اس

هویــت یکپارچــه منــود و جلــوه دهنــد. مهــم ایــن اســت کــه حاکان 

بتواننــد فضایــی بیافریننــد کــه در آن هرنمنــدان هــر اقلیمــی حداکر 

ــدان  ــانند و هرنمن ــور برس ــه ظه ــدی خودشــان را ب ــت و توامنن قابلی

ــه کار  ــود را ب ــی خ ــام توانای ــتند، مت ــردم هس ــوده م ــه ت ــی، ک واقع

بگیرنــد و بنایــی بــه مانــدگاری تخــت جمشــید را بســازند.

تخت جمشید؛ دریچه ای به بازشناخت متامیت فرهنگ ایرانی

ســخرنان بعــدی نشســت، چهــره مانــدگار معــاری کشــور و اســتاد 

تــراز اول و پیشکســوت ایــن عرصــه، اســتاد دکــرت منصــور فالمکــی 

ــن  ــت و آئی ــی و حکم ــّنت فرهنگ ــه س ــه از روح و درومنای ــود ک ب
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حکومــت ورزی و هرنآفرینــی نــزد هخامنشــیان ســخن گفــت. وی بــا 

اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه تخــت جمشــید یکــی از جّدی تریــن راه هــا 

بــرای بازشناســی فرهنــگ ایرانــی و شــناخت »ارتبــاط ایرانــی« چــه 

ــن  ــش بنیادی ــرح دو پرس ــه ط ــت ب ــان اس ــا آس ــه ب ــن و چ ــا زمی ب

پرداخــت.

ــی  ــهرهای تاریخ ــا و ش ــت بناه ــاری و مرم ــر مع ــن صاحب نظ ای

ــان آوران  ــان کاران و فرم ــر فرم ــه جــای حاکــان، تعبی گفــت: مــن ب

ــر  ــه دقیق ت ــذارم ک ــرنآوران می گ ــر ه ــدان، تعبی ــای هرنمن ــه ج و ب

ــدان  ــخنانش را »در می ــوان س ــود عن ــه خ ــی ک ــتاد فالمک ــت. اس اس

فرمانــدگان و هــرنآوران تخــت جمشــید« برگزیــده بــود، در ادامــه بــه 

ــران  ــتانی ای ــاهی در دوران باس ــگاره« شاهنش ــای »ان ــان مؤلفه ه بی

پرداخــت کــه در آن، شــاه، حاکــم نبــوده و بــا همــه نظایــر خــود در 

جهــان از یونــان و روم و... تفــاوت داشــته اســت. مطابــق این ســّنت، 

شــاه بیشــرت مســئولیت داشــته و دشــواری وظیفــه و تعهــد در میــان 

ــن حســاب،  ــا ای ــن و آســان را تداعــی می کــرده اســت. پــس ب زمی

نــه اطــالق حاکــم بــر او صحیــح بــوده اســت و نــه فرمانگــذار، بلکــه 

فرمــان آور بــوده اســت ـ  در نظامــی کــه بــر اصــول متکــی بــود نــه 

بــر شــخص. اینــان خدمتگــذاران مطلــق آدمیــان بودنــد کــه آنــان را 

ــت«. ــه »حکوم ــد ن ــت« می کردن »مدیری

مؤلــف کتــاب »فارابــی و اندیشــه شــهروندی در ایــران« افــزود: چــرا 

مــا معــاری تخــت جمشــید را منی شناســیم؟ بنایــی کــه هــر شــش 

جهــت را همزمــان در خــود بازتــاب می دهــد. کتــاب »برســم« کــه 

ــه ای  ــت زمین ــی اس ــن دوران در آن متجل ــوش ای ــت نق ــگاره کلّی ان

رصفــاً انســانی ـ الهی را می آفرینــد کــه لزومــاً بــه حکومــت ارتباطــی 

نــدارد.

فالمکــی مباحــث خــود را این گونــه جمع بنــدی منــود کــه: مــا 

ــا ایــن »برســم« می توانیــم برخــورد کنیــم: 1. بــه عنــوان  دوگونــه ب

ــی  ــت محیط ــتند و حرم ــن هس ــه تقدس آفری ــی ک ــارص و نقوش عن

می ســازند و وحدت بخــش هســتند؛ 2. بــه عنــوان وجهــی ریشــه دار 

ــگ آدمــی. در فرهن

چندزبانگی در هخامنشیان؛ از گوناگونی تا پیوستگی

ســومین و آخریــن ســخرنان نشســت دکــرت عســکر بهرامــی )دکــرتای 

ــت  ــو هیئ ــران، عض ــگاه ته ــتانی از دانش ــای باس ــگ و زبان ه فرهن

ــر  ــم، رسدبی ــنده، مرتج ــالمی، نویس ــارف اس ــاد دایره املع ــی بنی علم

ــت  ــه قرائ ــه ب ــود ک ــراث( ب ــه می ــراث و آین ــزارش می ــات گ نری

مقالــه خــود بــا عنــواِن »چندزبانگــی در شاهنشــاهی هخامنشــیان 

ــارضان  ــرای ح ــی« ب ــوری هخامنش ــی امپراط ــت های زبان ــا سیاس ی

ــت. پرداخ

در ایــن مقالــه ابتــدا ســیری از زبان هــای رایج در قلمرو شاهنشــاهی 

هخامنشــی و اســتفاده از آن، بــه ویــژه بهره گیــری داریــوش از ایــن 

دایــره امکانــات زبانــی در توســعه و اســتحکام امپراطــوری خــود 

و گســرتش آن در قلمــرو جغرافیایــی ایــن پادشــاهی  کــه پهنــه ای 

از آســیای صغیــر تــا اروپــا و شــال آفریقــا بــود ، تریــح گردیــد.

اداری  زبــان  عنــوان  بــه  آرامــی  زبــان  بــه  ادامــه  در  بهرامــی 

امپراطــوری، زبان هــای آشــور و اکــد و ایالمــی اشــاراتی شــد و 

پــاره ای از سیاســت های زبانــی داریــوش بررســی شــد. برخــی از ایــن 

ــوان  ــه عن ــی ب ــان آرام ــدن زب ــت: برگزی ــرار اس ــت ها بدین ق سیاس

زبــان اداری و حکومتــی کشــور؛ اســتفاده محلــی از زبان هــای 

و  باســتان  فارســی  زبــان  دگرگون ســازی  و...؛  یونانــی  مــرصی، 

اندیشــیدن تدبیــری بــرای قابــل فهم ســازی همگانــی آن 

در قلمــرو قــدرت؛ گاشــن مرتجــان و فراگرفــن 

ــی  ــکالت از پ ــل مش ــرای ح ــتان ب ــی باس فارس

از  درباریانــی  کالمــی  ارتبــاط  رضورت  درک 

گوناگــون. ملیت هــای  و  قومیت هــا 

بهرامــی مقالــه پژوهشــی خــود را بــا تریــح راهکارهــای 

داریــوش بــرای حــل مشــکل چندزبانگــی، این گونــه بــه 

پایــان رســاند: 1. به کارگیــری زبان هــای مختلــف و متنــوع 

در کنــار یکدیگــر بــه ویــژه در کتیبه هــای چندزبانــه )ایالمــی- 

اکــدی- بابلــی- فارســی باســتان(؛ 2. اســتفاده از زبــان آرامــی بــه 

عنــوان زبــان اداری و مکاتبــات و مراســالت رســمی و دیوانــی؛ 

3. بهره گیــری از مرتجــان در همــه ســطوح اداری؛ 4. اســتفاده 

ــان و  ــت زب ــس از تقوی ــتان پ ــی باس ــان فارس از زب

ابــداع خــط آن.

پاســخ  و  پرســش  نشســت  ایــن  پایان بخــش 

بــود. صاحب نظــران  و  حــارضان 

ــرن  ــکده ه ــالم پژوهش ــش از اس ــران پی ــه ای کمیت

و  فرهنــگ  مطالعــات  تعمیــق  هــدف  بــا 

نشســت های  باســتان،  ایــران  تاریخ پژوهــی 

تخصصــی خــود را بــا مشــارکت عالقه منــدان 

ایــن حــوزه تــداوم خواهــد داد.
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سمیرا خوانساری 

»پژوهش طــرح«  نشســت های  سلســله  از  نشســت  نخســتین 

ــوع  ــا موض ــرن و ب ــتان ه ــی فرهنگس ــت پژوهش ــت معاون ــه هم ب

»روش شناســی طراحــی  صنعتــی« برگــزار شــد. 

سلســله نشســت های تخصصــی »پژوهــش طــرح« بــه مباحــث 

پژوهشــی در مــورد طراحــی صنعتــی اختصــاص دارد. در ایــن 

ــگاه  ــمی دانش ــای تجس ــكده هرنه ــتادیار دانش ــدا اس ــت، ابت نشس

ــود،  ــت ب ــن نشس ــی ای ــر علم ــه دبی ــا ك ــران فاطمی نی ــران، مه ته

ــن«  ــی دیزای ــن در روش شناس ــر دیزای ــورد »تفك ــود در م ــه خ مقال

ارائــه داد.

ــن«  ــر دیزای ــورد »تفك ــود را در م ــات خ ــج تحقیق ــا، نتای فاطمی نی

بــا ذكــر آراء مختلفــی بیــان كــرد و بــا پرداخــن بــه ایــن نكتــه كــه 

ــا،  ــه روش ه ــیدن ب ــتی بخش ــال هس ــه دنب ــن، ب ــی دیزای روش شناس

ــن  ــعه دیزای ــا و توس ــیدگی، ارتق ــور رس ــه منظ ــط ب ــن و ضواب قوانی

ــه خــود پرداخــت.اکوش در روش شنایس طراحی صنعیت ــان مقال ــه بی اســت، ب

او ادامــه داد كــه برخــی از صاحب نظــران، »گفتــان دیزایــن - تفکــر 

ــه  ــِح شــناختی، قابلیت هــای طــراح و اینک ــن« را توضی ســنتی دیزای

ــائل  ــل مس ــی ح ــی چگونگ ــا بررس ــد و ی ــه کار می کنن ــا چگون آن ه

توســط آن هــا و رونــدی کــه آن هــا در طــول کار خــود انجــام 

ــد و برخــی دیگــر، »گفتــان مدیریــت- جنبــش  ــد، می دانن می دهن

ــان  ــرتش گفت ــی درگس ــوان روش ــه عن ــن« را ب ــد دیزای ــر جدی تفک

ــر »روش،  ــی ب ــائل مبتن ــل مس ــد و در آن ح ــی می  كنن ــن تلق دیزای

ــد. ــه می دان ــورد توج ــای آن« را م ــن و یافته ه ــات در دیزای تحقیق

ــعه  ــان را توس ــن گفت ــانی ای ــه كس ــه چ ــورد اینك ــا در م فاطمی نی

دادنــد، اظهــار داشــت: »ایــن گفتــان عمدتــاً بــه وســیله مشــاوران 

 Hasso(پالتــرن هســو  مؤسســه  توســط  همچنیــن  و    )IDEO(

Plattner(  در دانشــگاه پوســتدام و اســتنفورد رشــد و توســعه 

ــت. یاف

دبیــر علمــی نشســت در ادامــه گفــت: »بــه طــور خــاص، محققــان 

بیــان می کننــد کــه ایــن گفتــان مبتنــی بــر مــواردی از قبیــل: 

مشــرتی محــور بــودن، برخــورداری از یــک رونــد معمولــی، اســتفاده 

از ابزارهــای مختلــف و در یــک فضــای الهام بخــش بــرای تفکــر 

ــی از امکان ســنجی  ــتفاده از ترکیب ــث، اس خــالق، حــل مســائل خبی

ــت.« ــادی اس ــای اقتص ــانی و قابلیت ه ــالت انس ــی، متای فن

دومیــن مقالــه در ایــن نشســت، بــا عنــوان »طراحــی مســئله  محور و 

راه حــل محــور در تفكــر طراحــی« توســط ابراهیــم باقــری طالقانــی، 

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه ســمنان ارائه شــد.

باقــری طالقانــی بــه بررســی »نتایــج آزمــون الوســون«، »حــل مســئله 

بــه شــیوه طراحــان در تحقیــق نایجــل كــراس« و »آزمــون دورســت و 

4 راهــرد طراحــی« پرداخــت.

ــار داشــت: »كــراس و  ــت علمــی دانشــگاه ســمنان، اظه عضــو هیئ

دورســت در ســال 2001، مطالعــه ای بــر روی طراحــان مجــرب انجــام 

دادنــد و مــدل تكامــل مشــرتك مســئله  و راه حــل را معرفــی كردنــد.« 

ــزود: از  ــس و توســعه »تفكــر طراحــی« اف ــی در مــورد تدری طالقان

ســال 2005، »تفكــر طراحــی« در دانشــكده ای بــه نــام »دی اِســكول« 

»تفكــر  و  می شــود  تدریــس  كالیفرنیــا  اســتنفورد  دانشــگاه  در 

طراحــی« یكــی از اهــداف اصلــی ایــن مركــز اســت و نقــش مهمــی 

ــی« دارد. ــرد »تفكرطراح ــعه و كارب ــس، توس در تدری

مریــم خلیلــی، اســتادیار دانشــكده هرنهــای تجســمی دانشــگاه 

ــایی  ــوان »شناس ــا عن ــت را ب ــن نشس ــه در ای ــومین مقال ــران، س ته

جایــگاه تفكــر دیزایــن در روش شناســی طراحــی خدمــات« ارائــه كرد.
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ــی  ــوزه طراح ــات در ح ــتین مطالع ــه، نخس ــان اینك ــا بی ــی ب خلیل

خدمــات، نشــان از نقــش ایــن فعالیــت بــه عنــوان بخشــی از 

رشــته های بازاریابــی و مدیریــت اســت، صحبت هــای خــود را آغــاز 

ــوزه و  ــن ح ــران در ای ــیاری از صاحب نظ ــان آراء بس ــه بی ــرد و ب ك

ــات خــود  بررســی تاریخچــه  كوتاهــی در مــورد آن، پیشــینه تحقیق

ــرد. ــش ب را پی

و  رویكــردی خالقانــه  افــزود: »طراحــی خدمــات  ادامــه  در  او 

ــرای شناســایی نیازهــای ســازمان های خدمات رســانی  سیســتاتیك ب

اســت كــه بــا هــم در رقابــت هســتند، تــا بــا دیــدن توقعــات 

ــز خــود  ــات، وجــه متای ــت خدم ــا و كیفی ــرای انتخاب ه مشــرتیان ب

ــد.« ــان كنن را بی

اســتادیار دانشــكده هرنهــای تجســمی دانشــگاه تهــران، اظهــار 

فرصت هــای  تكنولوژیــكال،  انقــالب  از  اســتفاده  »بــا  داشــت: 

ــار،  ــت فش ــای تح ــات در محیط ه ــرصف خدم ــه و م ــت، ارائ خالقی

بــا چالش هــای پایــداری اجتاعــی و اقتصــادی بــه ســوی مدل هــای 

ــوق  ــد، س ــرتاك می گذارن ــه اش ــش را ب ــه دان ــاری ك ــی و رفت اجتاع

می یابنــد.«

او در ادامــه مقالــه خــود در مــورد طراحــی خدمــات، افــزود: 

»طراحــی خدمــات روشــی اســت بــرای طراحــی تجربــه كــه كاربــران 

می تواننــد از طریــق دسرتســی بــه نقطــه متاس هــای مختلــف 

ــن طراحــی  ــاط داشــته باشــند. همچنی ــا هــم ارتب در طــول زمــان ب

خدمــات می توانــد ملمــوس یــا غیرملمــوس باشــد، می توانــد شــامل 

مصنوعــات و دیگــر مــوارد نظیــر ارتباطــات، محیــط و رفتارهــا شــود 

ــدار، آســان در اســتفاده و دارای  ــد پای ــرد، بای و هــر فرمــی كــه بگی

اســرتاتژی باشــد.«

رزیتــا فــرزام، اســتادیار دانشــگاه و عضــو هیئــت علمــی دانشــكده 

طراحــی صنعتــی پردیــس هرنهــای زیبــای دانشــگاه تهــران، آخریــن 

ــا موضــوع »روش شناســی هــرن و صنعــت  ــن نشســت را ب ــه ای مقال

ــه داد. ــن« ارائ ــته بندی در ژاپ بس

فــرزام، ســخنان خــود را این گونــه آغــاز كــرد: »طــرز فكــر ژاپنی هــا 

بــرای طراحــی بســته بندی بــه گذشــته آن هــا برمی گــردد. از گذشــته 

تــا ســال 1955، زیرمجموعــه دوره ســنتی بســته بندی ژاپــن بــوده و 

از ایــن ســال بــه بعــد، كــه ســال های پــس از جنــگ آن هــا رشوع شــد، 

ــروز  ــا ام ــدرن« شــدند. از ســال 1975 ت وارد عرصــه »بســته بندی م

نیــز بــه »بســته بندی ســازگار بــا محیــط زیســت« رو آورده انــد.«

عضــو هیئــت علمــی دانشــكده طراحــی صنعتــی پردیــس هرنهــای 

زیبــای دانشــگاه تهــران، افــزود: »در ژاپــن چــون شــالیزار زیــاد 

اســت، از عوامــل طبیعــی اســتفاده می كردنــد و كشــاورزان از 

ــك  ــال های برنــج بــرای بســته بندی تخم مــرغ و ... كم ــی و پوش ن

می گرفتنــد و آن را بــه طــور منســجمی می بســتند.«

ایــن اســتادیار دانشــگاه بــا ذكــر ایــن نكتــه كــه ژاپنی هــا از 

ــرد:  ــان ك ــد، بی ــگ« بســیار اســتفاده می كردن »بســته بندی های َرپین

ــه  ــران بیشــرت ب »یكــی از آن مدل هــا »اوریگامــی« اســت كــه در ای

عنــوان تاكــردن كاغــذ جاافتــاده اســت، ولــی تاكــردن هــر چیــزی از 

ــود.« ــامل می ش ــذ و ... را ش ــه و كاغ پارچ

رزیتــا فــرزام از ژاپنی هــا بــه عنــوان كســانی كــه بــه ســبك زندگــی 

خــود بســیار احــرتام می گذاشــتند، نــام بــرد و بیــان كــرد: »ژاپنی هــا 

و  می كردنــد  اســتفاده  بسته بندی هایشــان  در  فرم هــا  هــان  از 

ــته بندی ها  ــیار در بس ــان را بس ــكل خانه هایش ــال، ش ــوان مث ــه عن ب

ــد.« ــرار می كردن تك

ــان  ــه پای ــا پرســش و پاســخ حــارضان ب ــن نشســت كار خــود را ب ای

بــرد. 

فرزاد زادمحسن

بــا گشــایش منایشــگاه »آبرنــگ نــگاران ایــران« در صبــا، دریچــه ای به 

دســتاوردها، قابلیت هــا و جایــگاه حقیقــی نقاشــی آبرنــگ ایــران بــا 

مــرور آثــار چنــد نســل از نقاشــان ایــن عرصــه گشــوده شــد.

ایــن منایشــگاه عــرص روز جمعــه 16 اســفند مــاه در میــان اســتقبال 

پیش کســوتان  و  اســتادان  حضــور  در  و  عالقه منــدان  بی ســابقه 

ــن مجموعــه گشــایش یافــت. ــال ای ــه خی ــران در نگارخان هــرنی ای

ــارکت  ــور و مش ــه حض ــار، عرص ــتین ب ــرای نخس ــگاه ب ــن منایش ای

شــانزده چهــره نــام آور و پیش کســوت نقاشــی آبرنــگ ایــران در 

ــدی،  ــوق احم ــوری، وث ــاه، ذی ن ــود. ایزدپن ــده ب ــر ش ــار یکدیگ کن

مظلومی پــور، نیکــو، نورمحمــدزاده، آتشــزاد، اصالنــی، مقدســی، 

مدرســی، وثــوق، آرویــن، تکلو، گلبــاز، یزدچی و رسانجام، ســمندریان 

ــگاب« و  ــا تشــکیل گــروه هــرنی »رن از صاحب نامــان ایــن عرصــه ب

بــا ارائــه یکصــد و هفتــاد اثــر در ایــن منایشــگاه، جایــگاه، کیفیــت، 

توامنندی هــا و هویــت واقعــی نقاشــی آبرنــگ معــارص ایــران را در 

ــته اند. ــش گذاش ــه منای ــل ب ــد نس ــتمراری از چن اس

ــگ  ــی آبرن ــان نقاش ــر جری ــذار ب ــد تأثیرگ ــانزده هرنمن ــن ش ــار ای آث

ایــران در چنــد دهــه اخیــر، شــامل تکنیک هــا و ســبک های مختلــف 

آبرنــگ و در مضامیــن متنــوع و گســرتده ای از گل و طبیعت، طبیعت 

ــق  ــل تلفی ــاری حاص ــا آث ــاری ت ــانی، مع ــای انس ــان، پیكره  ه بی ج

نــگاه مفهومــی و انتزاعــی اســت کــه بــه گفتــه خــود ایــن هرنمنــدان: 

ــژه  ــد. بخــش وی ــران را چهره منایــی می کن نقاشــی واقعــی آبرنــگ ای

ایــن منایشــگاه بــه بزرگداشــت بیــش از نیــم ســده فعالیــت مســتمر 

اســتاد ایزدپنــاه بــه عنــوان پیش کســوت ترین چهــره نقاشــی آبرنــگ 

ایــران اختصــاص یافتــه اســت.

در آییــن گشــایش ایــن منایشــگاه در تــاالر ایــران فرهنگســتان هــرن، 

ــتادان  ــخرنانی اس ــه س ــی از جمل ــای متنوع ــرای برنامه ه ــا اج ــه ب ک

ــود،  ــراه ب ــنتی و... هم ــیقی س ــرای موس ــرنی، اج ــوتان ه و پیش کس

کتــاب »شــهر هشــتم« در حضــور همــگان رومنایــی شــد. ایــن 

کتــاب مجموعــه 350 اثــر از بیــش از 150 هرنمنــد، از هرنجویــان تــا 

هرنمنــدان مطــرح و بنــام در نقاشــی آبرنــگ کشــورمان بــه منایــش 

گــذارد.

منایشــگاه آبرنــگ نــگاران ایــران تــا شــانزدهم اســفند در نگارخانــه 

ــود. ــران  ب ــال، ضیافتــگاه متامــی عالقه منــدان نقاشــی آبرنــگ ای خی

دستاوردهای چند نسل از نقاشان آبرنگ ایراین در 
خیال
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منایشگاه »جلوه ی گل«؛ منادی از فرهنگ و هرن ایران

 مولود زندی نژاد

  منایشــگاه »جلــوه ی گل« در اســتقبال از بهــار عــرص یكشــنبه 

ــان  ــش جه ــی نق ــرن پژوه ــز ه ــان مرك ــه جه ــفند در نگارخان 22 اس

ــت. ــایش یاف گش

بهنــام زنگــی مدیــر مســئول و رسدبیــر مجلــه پژوهــش هــرن و 

نایــب رئیــس انجمــن علمــی پژوهش هــای هــرنی ایــران در توضیــح 

ــز  ــكاری مرك ــا هم ــن منایشــگاه ب ــار داشــت: ای ــن منایشــگاه اظه ای

هرنپژوهــی نقــش جهــان وابســته بــه فرهنگســتان هــرن و همچنیــن 

دانشــگاه الزهــرا، پژوهشــكده فرهنــگ و هــرن، فصلنامــه آموزشــی، 

پژوهشــی و تحلیلــی پژوهــش هــرن، انجمــن  علمــی فنــاوری چــاپ 

ایــران، مؤسســه ســینا وب، نــر فرهنگــی هــرنی مهــر نــوروز برگــزار 

شــد و 50 اثــر هــرنی بــا نقــش گل در زمینه هــای گرافیــك، نگارگــری، 

طراحــی پارچــه و لبــاس، خوشنویســی و صنایــع دســتی از آثــار 

اعضــای ایــن انجمــن بــه منایــش درآمــد.

پژوهش هــای هــرنی  علمــی  انجمــن  اهــداف  بــه تریــح  وی 

ــه  ــت ك ــال اس ــدت 6 س ــن م ــن انجم ــزود: ای ــت و اف ــران پرداخ ای

فعالیــت خــود را آغــاز كــرده و یكــی از معــدود انجمن هــای علمــی 

ــت  ــم و كاربس ــدف تحكی ــا ه ــه ب ــت ك ــرن اس ــگ و ه ــوزه فرهن ح

پژوهش هــای هــرنی فعالیــت می كنــد. ایــن انجمــن زیــر نظــر وزارت 

علــوم توســط هیئــت مدیــره ای اداره و هــر دو ســال یكبــار انتخــاب 

ــن  ــاط بی ــراری ارتب ــرای برق ــی ب ــا عامل ــد ت می شــوند و تــالش می كن

رشــته های مختلــف هــرنی باشــد، بــه همیــن علــت هیئــت مدیــره 

بــه شــكلی انتخــاب می شــوند كــه از همــه رشــته های هــرنی در آن 

گنجانــده شــود.

زنگــی در خصــوص مأموریــت اصلــی انجمــن خاطــر نشــان كــرد: این 

انجمــن تــالش می كنــد تــا خــوراك فكــری جامعــه هــرنی را تأمیــن و 

ردیابــی منایــد. زیــرا هرنمنــدی كــه با یــك زیربنــای فكــری وارد عرصه 

ــرنی  ــای ه ــاً دارای مهارت ه ــه رصف ــدی ك ــا هرنمن ــود ب ــرن می ش ه

اســت، بســیار متفــاوت اســت. متأســفانه برخــی از آثــار هــرنی كــه 

هرنمنــدان پدیــد می آورنــد قابــل تفســیر و تأویــل نیســتند، بنابرایــن 

هرنمنــدان نیــاز دارنــد تــا از پژوهش هــای مختلفــی كــه در ســطوح 

هــرنی صــورت می گیرنــد، بهره منــد شــوند و ایــن پژوهش هــا كمــك 

خواهــد كــرد تــا هرنمنــدان راه خــود را بهــرت بیابنــد.

ایــن هرنمنــد و پژوهشــگر انجمــن علمــی پژوهش هــای هــرنی ایــران 

افــزود: از برنامه هــای ایــن انجمــن می تــوان بــه منایشــگاه های 

كــه در  كــرد  اشــاره  بین املللــی  هــرنی و هایش هــای ملــی و 

ــزار  ــرن« را برگ ــاد ه ــی »اقتص ــش مل ــتیم های ــته توانس ــال گذش س

منائیــم. 3 منایشــگاه تخصصــی در ســال گذشــته نیــز برپــا شــد 

كــه »ظرفیت هــای ارزش آفرینــی گرافیــك ایــران« یكــی از ایــن 

منایشــگاه ها بــود. همچنیــن تاكنــون در 12 رویــداد هــرنی مشــاركت 

ــاپ  ــه چ ــت هفت ــه بزرگداش ــتیم ك ــال داش ــور فع ــتقیم و حض مس

ــود. ــا ب ــن برنامه ه ــه ای ــك از جمل ــمپوزیوم گرافی ــور و س كش

مدیــر مســئول مجلــه پژوهــش هــرن دربــاره ســطوح برگــزاری 

ــه  ــوه ی گل« ك ــگاه »جل ــرد: منایش ــح ك ــش ترصی ــگاه و های منایش

امــروز شــاهد گشــایش آن بودیــم شــامل آثــار پژوهشــگران و 

هرنمندانــی اســت كــه اعضــای ایــن انجمــن هســتند و بــا مضمــون 

گل آثــاری را پدیــد آوردنــد كــه دارای ســطوح مختلفــی از آثــار 

ــت.  ــجویان اس ــراز اول و دانش ــدان ت ــگاه ها و هرنمن ــتادان دانش اس

در منایشــگاه ها و هایش هایــی كــه انجمــن در ســطح ملــی برگــزار 

می كنــد و از طریــق فراخوان هــا از هرنمنــدان یــا پژوهشــگران 

در ســطح كشــور دعــوت بــه عمــل می آیــد،  آثــار بازبینــی و 

ــه  ــر منتخــب ب ــار برت ــد و آث ــرار می گیرن ــی و داوری ق ــورد ارزیاب م

هایش هــا و منایشــگاه ها راه می یابنــد. امــا در منایشــگاه هایی 

كــه مختــص اعضــای انجمــن اســت، بــه صــورت ســالیانه یــك یــا دو 

ــود. ــزار می ش ــی و برگ ــش بین ــگاه پی منایش

بهنــام زنگــی خــر از برگــزاری هایشــی در ســطح ملــی بــا موضــوع 

ــن منایشــگاه  ــادآور شــد: ای ــران« داد و ی ــگ و هــرن ای »گل در فرهن

مقدمــه ای بــرای برگــزاری هایــش ملــی اســت كــه ایــن انجمــن در 

ــی  ــای علم ــرن و نهاده ــتان ه ــكاری فرهنگس ــا هم ــا ب ــر دارد ت نظ

ــه از  ــت ك ــی اس ــی از منادهای ــرا گل یك ــد زی ــزار منای ــرنی برگ و ه

ــران مــورد توجــه  ــگ و هــرن ای ــون در فرهن ــا كن گذشــته های دور ت

بــوده اســت و گل را می تــوان از معــاری تــا پارچــه لبــاس مشــاهده 

كنیــم. بــرای اینكــه ایــن هایــش بــا زیربنــای درســت انجــام شــود، 

تصمیــم گرفتیــم كــه منایشــگاهی بــا موضــوع گل داشــته باشــیم تــا 

ضمــن بــه دســت آوردن تجــارب، هرنمندانــی را كــه در ایــن زمینــه 

كار كردنــد، مــورد شناســایی قــرار دهیــم.

وی در پایــان ابــراز امیــدواری كــرد تــا حاصــل منایشــگاه ها و 

ــود. ــر ش ــه منت ــاب و مقال ــورت كت ــه ص ــی ب ــتاوردهای علم دس

ــام  ــزء ای ــه ج ــا 17 ب ــاعت 10 ت ــفند از س ــا 25 اس ــگاه ت ــن منایش ای

ــه  ــه جهــان مركــز هــرن پژوهــی نقــش جهــان ب ــل در نگارخان تعطی

ــهید  ــان ش ــع خیاب ــر از تقاط ــج(، باالت ــان ولی عرص)ع ــانی خیاب نش

ــار  ــه آث ــدان ب ــرم عالقه من ــگاه گ ــان ن ــاره 2169، میزب ــتی، ش بهش

هــرنی اســت.
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چنارهای هتران در ضیافت نقایش صباصبا جلوه گاه »مرقع آمساین« شد

صبــا بــا گشــایش برگ هــای زرینــی از »مرقــع آســانی«، جلوه هایــی 

ایرانــی دوره هــای  نســخ خوشنویســان  نفیس تریــن خطــوط  از 

ــه منایــش گذاشــت. ــار ب ــرای نخســتین ب ــه و قاجــار را ب صفوی

ایــن منایشــگاه کــه عــرص شــنبه بیســت و یکــم اســفند در نگارخانــه 

ــر در  ــرزاده« ایــن مجموعــه گشــایش یافــت شــامل 16 اث »اســتاد ل

قالــب خــط نســخ از خوشنویســان ایرانــی و متعلــق بــه دوره هــای 

ــگاران  صفــوی و قاجــار اســت کــه ظرافــت و مهــارت قلــم نســخ ن

بــاذوق ایــن رسزمیــن را در کتابــت کالم خــدا و روایــات معصومیــن 

ــت. ــاخته اس ــر س جلوه گ

ایــن آثــار متعلــق بــه مجموعــه شــخصی بــوده و در انتخــاب آن هــا 

ــوآوری در  ــداع و ن ــت، اب ــزان از خالقی ــا بیشــرتین می ــالش شــده ت ت

خطــوط نســخ اســتادان خوشــنویس در طــی ســه ســده بــه معــرض 

ــن  ــده همچنی ــی ش ــه رومنای ــن مجموع ــود. در ای ــذارده ش ــا گ متاش

می تــوان تجلــی بــاور دینــی قدمــای خوشنویســی ایــران را در پیونــد 

ــدان مشــاهده کرد. ــوع رویکــرد هرنمن ــع و تن ــا ذوق بدی ب

»مرقــع آســانی« تــا 25 اســفند میزبــان عمــوم عالقه منــدان و 

ــود. ــی ب ــر ایران ــل و فاخ ــرن اصی ــن ه ــیفتگان ای ش

فرزاد زادمحسن

منایشــگاه نقاشــی »تهــران چنــار« در صبــا، روایتــی از چنارهــای کهن 

و زندگــی آفریــن پایتخــت را بــر بــوم و رنگ هــای »طیبــه کازرونــی« 

بــه منایش گذاشــت.

ــه  ــود ک ــی« ب ــروژه بلندمــدت »کازرون ــن منایشــگاه بخشــی از پ  ای

ــی  ــدازد. چنارهای ــران می ان ــال ته ــای کهنس ــه چناره ــو ب ــی ن نگاه

ــل  ــهر عم ــی ش ــای تنفس ــون ریه ه ــد، همچ ــه هرنمن ــه گفت ــه ب ك

می کننــد، ولــی متأســفانه هــر روز قطــع می شــوند؛ چنارهایــی كــه 

در مــوج مرتاکــم و دامــن گســرت آلودگــی هــوای تهــران، وظیفــه ای 

مقــدس را ایفــا می کننــد. وی در ایــن خصــوص تأکیــد کــرد: چنــار در 

ــن خدمتگــزار  ــن حــال بی ادعاتری ــن و در عی حــال حــارض بزرگ تری

ایــن شــهر اســت و بایــد بیشــرت دیــده شــود.

ــه،  ــد مرحل ــروژه در چن ــن پ ــی خــود را از اجــرای ای وی هــدف اصل

توجــه دادن همــگان بــه رضورت یــک توجــه جدی تــر بــه ایــن 

ــرد. ــوان ک ــران عن ــهر ته ــش در ش ــاز و زیبایی بخ ــت هویت س درخ

»طیبــه کازرونــی« تاکنــون منایشــگاه های متعــددی از آثــار خــود بــه 

صــورت انفــرادی و گروهــی برگــزار کرده اســت.

»تهــران چنــار« در نخســتین رومنایــی شــامل 17 اثــر بــا شــیوه 

ــای  ــا تکنیک ه ــب ب ــل ترکی ــی و حاص ــکل ذهن ــه ش ــیون و ب امپرس

جدیــد نقاشــی اســت کــه عمدتــاً در قالــب رنــگ روغــن و اکرولیــک 

ــه شــده اســت. ارائ

ــه  ــفند، در نگارخان ــوم اس ــنبه، س ــرص سه ش ــه ع ــگاه ک ــن منایش ای

ــان  ــا یازدهــم اســفند میزب ــا گشــایش یافــت و ت ــرزاده صب اســتاد ل

ــود. ــت ب ــوم طبیع ــت ب ــرن و زیس ــد ه ــدان پیون ــوم عالقه من عم
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كتاب »دلوز در قاب دیگر« منتشر شد:
قرن بیسمت، قرن دلوز 

كتــاب »دلــوز در قــاب دیگــر« بــه نــگارش دیمیــن ســاتن و دیویــد 

ــور توســط مؤسســه مــن  ــد پروانه پ ــا ترجمــه مجی ــز ب ــن جون مارتی

فرهنگســتان هــرن منتــر شــد.

ــوز در  ــاب »دل ــرن، كت ــتان ه ــی فرهنگس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

قــاب دیگــر« بــه نــگارش دیمیــن ســاتن و دیویــد مارتیــن جونــز و 

ــر«  ــاب دیگ ــای »در ق ــه كتابه ــور از مجموع ــد پروانه پ ــه مجی ترجم

توســط مؤسســه مــن فرهنگســتان هــرن منتــر شــد.

مجموعــه  »در قابــی دیگــر« در زمــره تــازه هــای نــر مؤسســه مــن 

فرهنگســتان هــرن  بــه شــار مــی رود كــه بــه صــورت مختــرص بــه 

ــده  ــمندان س ــفه و اندیش ــن فالس ــات مهم تری ــی نظری رشح و بررس

ــاره  هــرن و زیبایی شناســی مــی پــردازد . اخیــر درب

 كتــاب »دلــوز در قــاب دیگــر« از همیــن مجموعــه مقدمه ایــی بــر 

كلیدی تریــن برخــی رویكردهــا، نظریــات و مضامیــن فلســفی یكــی 

ــوز )1995- ــل دل ــام ژی ــا ن ــتم  ب ــده بیس ــفه س ــن فالس از مهم تری

1925( اســت. 

دلــوز در دوران زندگــی اش نشســت ها و دیدارهــای بســیاری بــا 

ــته  ــون داش ــپینوزا و برگس ــس، اس ــت، الیبنیت ــون کان ــوفانی چ فیلس

و همچنیــن دوســتی پایــداری بــا میشــل فوکــو داشــته اســت. ایــن 

دوســت صمیمــی و فیلســوف هم قطــارش، دربــاره اش چنیــن گفتــه 

اســت: »ایــن قــرن )قــرن بیســتم( قــرن دلــوز خواهــد بــود.«.

 در ســالهای اخیــر بعضــی از مهم تریــن اندیشــمندان فلســفی جهــان 

معــارص از جملــه ژیــژك الــن بدیــو، مایــكل هــارت و آنتونیــو گــری 

بــه دلــوز و میــراث آثــار پــر شــار وی روی آورده انــد.

دلــوز در سال1957كرســی تاریــخ فلســفه را در دانشــگاه ســوربن بــر 

عهــده داشــت و از 1964 تــا 1969 در دانشــگاه لیــون درس مــی داد، 

ــن  ــگاه ونس ــتادی دانش ــمت اس ــه س ــو ب ــطه فوک ــه واس ــپس ب س

منصــوب شــد. او بــه شــکلی مبتکرانــه تفکــرات فیلســوفانی نظیــر 

ــه  ــس، نیچ ــس، مارک ــوم، الکان، الیبنیت ــت، هی ــو، کان ــون، فوک برگس

ــود،  ــن و آرت ــر بیِک ــی نظی ــت های هرنمندان ــا برداش ــپینوزا را ب و اس

رمان نویســانی چــون کافــکا و کارول، و فیلمســازانی ماننــد هــرزوگ، 

ــرد.  ــب می ک ــتاین ترکی ــکاک و آیزن اش هیچ

در مقدمــه كتــاب دربــاره ایــن فیلســوف چنیــن آمــده اســت: »آثاری 

كــه دلــوز در زمــان حیــات خویــش آفریــد در قفســه كتابخانــه دفــرت 

اســتادان فلســفه خــاك منی خــورد؛ بلكــه درآثــار هــرنی جدیــد 

ــد.  ــروز می كن ــد ب ــای جدی ــفه ه ــن و فلس ــداری نوی ــات دی ارتباط

ایــده هــای دلــوز در عرصه هــای اینرتنــت، ســینا، تلویزیــون، 

هرنهــای دیــداری، معــاری و تفكــر سیاســی طنیــن انــداز می شــود.  

می تــوان رد مضامیــن فرهنگــی همچــون تفكــر »غیرخطــی« را 

ــوف  ــناس، فیلس ــس گتاری)روانش ــا فلیك ــوز  ب ــای دل در همكاری ه

ــت  ــاً تح ــه عمدت ــت ك ــوی( بازیاف ــت فرانس ــال پسامارکسیس و فع

ــوند.«  ــر می ش ــی« ظاه ــزوم ریخت ــا »ری ــی« ی ــن »ریزوم عناوی

دلــوز بــرای روشــن كــردن فلســفه خــود از اصطــالح گیــاه شــناختی 

ــزوم از مجموعــه ای از عوامــل و اجــزای  ــزوم« بهــره گرفــت. ری »ری

تشــكیل شــده و در آن وحدتــی قابــل مشــاهده نیســت.

»ریــزوم چیســت؟« عنــوان مقدمــه ایــن كتــاب اســت. ریــزوم 

ــه  ــن ب ــر زمی ــه زی ــود ك ــه می ش ــی گفت ــاقه گیاهان ــه س ــت ب در لغ

صــورت افقــی رشــد می كننــد؛ ریشــه و جوانــه می دهنــد. بســیاری 

از علف هــا و بعضــی از گیاهــان خوراكــی ماننــد مارچوبــه، زنجفیــل 

و ســیب زمینــی ریزومی انــد. مــراد دلــوز و گتــاری در كاربــرد ایــن 

اصطــالح  شــیوه ای خــاص از اندیشــیدن اســت. تصویــر ریشــه ها و 

جوانه هایــی كــه از ســاقه ای افقــی پدیــد می آینــد. از شــیوه تفكــری 

حكایــت می كنــد كــه ایــن دو آن را برتــر از فراینــد فكــری حاكــم بــر 

فلســفه غــرب می داننــد. ایــن الگــوی مســلط قدمتــش بــه افالطــون 

ــردد. ــاز می گ ــی ب و ارســطوی یونان

دلــوز و گتــاری الگــوی تفكــر حاكــم بــر غــرب را بــه دلیــل تأكیــد آن 

بــر علــت و معلــول و پدیــد آوردن پایگان هــا  بــه درخــت  تشــبیه 

كرده انــد. ایــن تصویــر نــه فقــط بــر شــكل واقعــی درخــت بلكــه بــر 

نســبت تبارشــناختی موجــود در شــجره خانوادگــی نیــز داللــت دارد. 

در شــجره های خانوادگــی نیــز رابطــه آشــكاری بیــن رسآغازینه هــای 

منفــرد )پــدر( و زادرود آن هــا وجــود دارد. از ایــن رو تصویــر درخــت 

نشــان می دهــد كــه الگــوی حاكــم بــر تفكــر غــرب روایتــی منفــرد 

از حقیقــت می ســازد.

بــه بــاور دلــوز و گتــاری، مــا هنــگام تفكــر نبایــد همیشــه چیزهــا را 

بــه »یــك چیــز و دیگــری هــای آن« و یــك شــیوه درســت  اندیشــیدن 

و رقیبــان آن تقلیــل دهیــم. بلكــه بایــد متوجــه ایــن موضــوع باشــیم 

كــه هرچیــزی همیشــه دربرگیرنــده حقایــق گوناگونــی اســت. آنهــا 

ــد نظــر در نحــوه  ــد  تجدی ــا نیازمن ــه م ــن نتیجــه رســیدند ك ــه ای ب

تفكــر خــود هســتیم .

ــوز  ــت. دل ــه اس ــاص یافت ــم اختص ــی ویدئوگی ــه بررس ــل دوم ب فص

معتقــد اســت مطالعــه آكادمیــك ویدئوگیــم پدیــده ای بســیار جدیــد  

اســت و تاكنــون  تالش هــای بســیاری  بــرای نظریــه پــردازی دربــاره  

معنــای ویدئوگیــم هــا و تأثیــرات آن هــا انجــام شــده اســت. 

وی  از  نقــل  بــه  و  می كنــد  اشــاره  نیومــن  جیمــز  بــه  دلــوز 

ویدئوگیم هــا »جهان ها«،»رسزمین هــا«  در  »معمــوالً  می نویســد: 

یــا »محیط هایــی« خلــق می شــود تــا بازیگــران بــه اكتشــاف 

آن هــا بپــردازد؛ آنهــا را درنوردنــد بــر آنهــا فائــق آینــد، یــا حتــی در 

بعضــی  مــوارد بــه نحــوی پویــا اقــدام به دســت كاری یــا تغییــر دادن 

محل هایــی كننــد كــه در آنهــا بــازی كــردن الاقــل بــه طــور نســبی، 

ــوب  ــا محس ــرات در فض ــاد تغیی ــتعارگری و ایج ــل اس ــی عم نوع

می شــود.«

ــا  ــا ویدئوگیم ه ــه آی ــؤال ك ــن س ــرح ای ــه ط ــاب ب ــی از كت در بخش

بدنــد؟ اختصــاص یافتــه اســت. در ایــن بــاره وی عنــوان می كنــد كــه 

نوعــی احســاس عمومــی وجــود دارد؛ ناظــر بــر اینكــه ویدئوگیم هــا 

خطرنــاك انــد بــه دلیــل اینكــه زیــادی خشــن اند یــا بــه ایــن دلیــل 

ــا  ــه« را الق ــزی رسمایداران ــوی مغ ــت و ش ــد »شس ــش از ح ــه بی ك

ــد گفــت كــه واقعیــت  ــد. ولیكــن در جــواب ایــن ســؤال بای می كنن
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ایــن اســت كــه قلمروزدایانــه یــا بــاز قلمروگذارانــه دانســت. وی در 

ــدگاه مــا دارد.  ــه دی ــن امــر بســتگی ب ــد ای ــوان می كن نهایــت عن

نویســندگان كتــاب اذعــان دارنــد كــه آشــنایی بــا دلــوز بــرای افــراد 

خــالق جنبــه ای حیاتــی دارد. فلســفه دلــوز فلســفه ای زایاســت 

فلســفه ای كــه موجــب تفكــر خالقانــه می شــود. فلســفه دلــوز 

فلســفه جامعــه ناآمــدگان اســت و كار آن بــا فلســفه خــود حیــات 

آغــاز مــی شــود. 

در چارســوی فلســفه دلــوز نوعــی ارصار عجیــب مشــاهده مــی شــود 

ــد  ــدن دیرن ــفه ش ــش آن در فلس ــدای  تپ ــه ص ــا ك ــی رعدآس رضبان

ــاس  ــذاری احس ــی و بازقلمروگ ــری قلمروزدای و »آن« و درگریزناپذی

می شــود.

شــاخصه فلســفه دلــوز ایــن اســت كــه زندگــی رویــداد اســت؛ زندگی 

رصفــاً هســت و همیــن بایــد عــزم مــا را بــرای خلــق شــكل های بهــرت 

ــزم كند. ج

نویســندگان كتــاب معتقدنــد بیشــرتین ارزش فلســفه دلــوز آن اســت 

ــد  ــرار می ده ــا ق ــار م ــی در اختی ــی و مفهوم ــی تحلیل ــه ابزارهای ك

ــا بتوانیــم قابــی را كــه جهــان مــا را در برگرفتــه اســت از دریچــه  ت

فرهنــگ دیــداری ببینیــم و درك كنیــم. آنهــا تــالش كرده انــد بــا ارائــه 

فرهنــگ دیــداری به ویــژه انواعــی از رســانه همچــون ویدئوگرام هــا، 

ــن  ــه ای ــه چگون ــد ك ــان كنن ــرن بی ــون و ه ــینا، تلویزی ــت، س اینرتن

ــد  ــك می كنن ــا كم ــه م ــد و ب ــكل می دهن ــا را ش ــای م ــانه ها دنی رس

تــا بــه بعضــی از بنیادی تریــن غرایزمــان معنــا ببخشــیم. اینــك مــا در 

ــم و بخشــی  ــر می كنی ــم، تغیی ــم، هویتــی داری ــم، در جامعه ای زمانی

از تغییریــم. 

در بخــش پایانــی كتــاب، نویســندگان چنیــن نگاشــته اند:» ایــن 

كتــاب را بــرای آن نوشــتیم تــا تــوپ را در زمیــن هرنمنــدی بیندازیــم 

ــه  ــد، بلك ــق كن ــط هــرن فلســفی خل ــه فق ــال آن نیســت ك ــه دنب ك

می خواهــد  بــا مهندســی كــردن موقعیــت و مصالــح، كاری كنــد كــه 

اثــر هــرنی طنینــی فلســفی بگیــرد و حقیقتــاً مانــدگار شــود. فلســفه 

دلــوز فلســفه ای زایاســت و متفكــر جدیــد بــرای آنكــه  بــه راســتی 

خــالق باشــد بایــد از بعضــی از شــگردهایی كــه خــود دلــوز بــه كار 

می بســت؛ اســتفاده كنــد. رساغ منابــع بــرود، بی وقفــه درحــال 

ــم و ایده هــای  ــه جســت وجــوی مفاهی پرســیدن ســؤال باشــد و ب

ــد.« ــح كار برآی ــو در مصال ن

كتــاب »دلــوز در قــاب دیگــر« بــه نــگارش دیمیــن ســاتن و دیویــد 

مارتیــن جونــز و ترجمــه مجیــد پروانه پــور از مجموعــه كتاب هــای 

»در قــاب دیگــر« توســط مؤسســه مــن فرهنگســتان هــرن  در 224 

ــه  ــان روان ــه قیمــت11500 توم ــی ب ــه صــورت قطــع جیب صفحــه ب

بــازار نــر شــده اســت.

ــان  ــانی خیاب ــه نش ــد ب ــی توانن ــاب م ــد كت ــرای خری ــدان ب عالقه من

ــی شــاره 1550 ســاختان  ــارراه طالقان ــه چه ولی عــرص نرســیده ب

مركــزی فرهنگســتان هــرن فروشــگاه مركــزی مؤسســه مــن مراجعــه 

ــا شــاره تلفــن  66490990 متــاس حاصــل مناینــد. ــا ب مناینــد و ی
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 فرزاد زاد محسن

نشســت پژوهشــی »روش تلفیقــی در بررســی محتــوای هــرن ایرانی« 

از سلســله نشســت های »جلوه هــای هــرن اســالمی« در پژوهشــکده 

هــرن برگــزار شــد.

ــه سلســله نشســت های تخصصــی خــود  پژوهشــکده هــرن در ادام

تحــت عنــواِن »جلوه هــای هــرن اســالمی« بــا هــدف بازشناســی ابعــاد 

ــمندان،  ــت اندیش ــه روای ــرنی ب ــراث ه ــب و می ــن مکت ــف ای مختل

پژوهشــگران و صاحب نظــران هــرنی ایــران، ایــن بــار میزبــان 

نشســِت »بررســی روش تلفیقــی در بررســی محتــوای هــرن ایرانــی« 

بــه روایــت دکــرت الهــام اعتــادی بــود.

ــخ  ــروه تاری ــالمِی گ ــرن اس ــه ه ــط کمیت ــه توس ــت ک ــن نشس در ای

هــرن پژوهشــکده از ســاعت 14 تــا 16 عــرص روز شــنبه ســی ام 

بهمــن بــا حضــور عالقه منــدان مباحــث تخصصــی هــرن برگــزار شــد، 

الهــام اعتــادی کارشــناس، مــدرس و پژوهشــگر هــرن ایــران و اســالم 

ــای  ــق رویکرده ــن در تلفی ــیوه ای نوی ــداع ش ــود در اب ــه خ از تجرب

محتوایــی  بررســی  منظــور  بــه  نشانه شناســی  و  آیکونوگرافــی 

ــت. ــخن گف ــی س ــی ایران ــای نقاش نگاره ه

ــالمی  ــرن اس ــه ه ــر كمیت ــینی مدی ــاس حس ــت، عب ــدای نشس در ابت

پژوهشــكده بــا بیــان اینکــه كمیتــه هــرن اســالمی در ایــن مرکــز بــا 

ــن  ــث ای ــه مباح ــی ب ــّدی و تخصص ــت ج ــک رهیاف درک رضورت ی

ــل  ــه تحلی ــادی را ب ــرت اعت ــرد دک ــت رویک ــه اس ــکل گرفت ــوزه ش ح

ــوان کــرد کــه در  ــی، رویکــردی متفــاوت عن ــی نقاشــی ایران محتوای

ــود. ــوب می ش ــتثناء محس ــک اس ــود ی ــوع خ ن

عبــاس حســینی آنــگاه از خانــم اعتــادی ـ کــه مــدرک دکــرتای تاریخ 

هــرن را از دانشــگاه لوبــن اخــذ کــرده اســت و رســاله خــود را زیــر 

نظــر پروفســور باربــارا بــارت )آیکنوگرافیســت( تدویــن منــوده اســت 

ـ دعــوت کــرد تــا بــه طــرح مبحــث خــود بــا عنــوان: »بررســی روش 

تلفیقــی در بررســی محتــوای هــرن ایرانــی« بپــردازد.

در ادامــه، الهــام اعتــادی، عضــو هیئــت علمــی گــروه پژوهــش هــرن 

ــه  ــرح دغدغ ــا ط ــران ب ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــگاه آزاد واح دانش

دیریــن خــود در یافــن رویکــردی کــه بتــوان از طریــق آن بــه بررســی 

محتــوای هــرن ایرانــی و ایجــاد بســرتی بــرای یــک نگــرش محتوایــی 

بــه کلیــت آن نائــل گردیــد، ســخن را آغاز کــرد و از تلفیق پیشــنهادی 

خــود کــه ترکیبــی از مبانــی آیکونولــوژی- نشانه شناســی بــه شــار 

ــگاه تقســیم بندی خــود را از ادوار هــرن روش تلفییق در برریس محتوای هرن ایراین ــی رود ســخن گفــت و آن م

ــرد: 1.  ــح ک ــن تری ــروز- اینچنی ــا ام ــکل گیری ت ــدو ش ــی- از ب ایران

ــالدی و  ــم می ــا ســده هفت ــخ ت ــش از تاری دوران باســتان: از دوره پی

حملــه اعــراب بــه ایــران؛ 2. دوران کالســیک: از ســده هفتــم میــالدی 

ــالدی (؛ 3.  ــاز ســده 16 می ــا آغ ــر ب ــه ) براب ــاز سلســله صفوی ــا آغ ت

ــای ســلطنت  ــا انته ــه ت ــت صفوی دوران پیشــامدرن: از تشــکیل دول

قاجــار )1925 میــالدی( کــه مترکــز مــا نیــز بیشــرت بــر همیــن دوران 

خواهــد بــود؛ 4. دوران معــارص: کــه از آغــاز دوره پهلــوی را تــا امروز 

ــز در  ــران نی ــران و هــرن ای ــد مــدرن شــدن ای ــرد و رون ــر می گی در ب

همیــن مقطــع شــکل گرفــت.

وی در ادامــه بــا ذکــر اینکــه: تاکنــون نــگاه غالــب در پژوهش هــا و 

ــوده، خاطرنشــان  ــگاه » فرمالیســتی« ب بررســی های انجــام شــده، ن

کــرد: وقتــی مترکــز مــا رصفــاً بــر »ظاهــر بــرصی« باشــد، اصلی تریــن 

پیامــد ایــن رویکــرد ایــن خواهــد بــود کــه تفســیر مــا »تــک معنایی« 

می شــود و در نتیجــه، اثــر هــرنی در خــالء بررســی خواهــد شــد. بــا 

ایــن رویکــرد در بهرتیــن حالــت، کارهــای قبلــی هرنمند را بــه صورت 

ــد و  ــخ تســبیح بررســی می کنن ــک ن ــه و پیوســتار و در ی ــک حلق ی

ــود را  ــف خ ــگاه تعری ــنجند. وی آن ــدی او می س ــای بع ــا کاره ــا ب ی

از محتــوای یــک اثــر هــرنی بــه ایــن رشح ارائــه داد: »محتــوا«، آن 

تأثیــر هوشــمندانه ای اســت کــه یــک اثــر هــرنی می توانــد بــا توجــه 

بــه زمینــه ای کــه در آن خلــق و تولیــد شــده و تکویــن یافتــه و در 

زمینــه ای کــه در آن پذیــرش شــده، بــر روی بیننــده و مخاطــب خــود 

- بــر اســاس ظاهــر بــرصی - ایجــاد کنــد.

ایــن پژوهشــگر و کارشــناس هــرنی در ادامــه، ســه مرحلــه اصلــی در 

مســیر بررســی محتــوای یــک اثــر هــرنی را این گونــه بیــان کــرد: 1. 

زمینــه تولیــد و پیدایــش اثــر ) شــامل رشایــط اجتاعــی و فرهنگــی 

و عوامــل مؤثــر بــر شــکل گیری هــدف هرنمنــد (؛ 2. نــخ تســبیحی 

کــه حامــل و وحدت بخــش زبــان یــا عنــارصی اســت کــه هرنمنــد از 

طریــق آنهــا هــدف خــود را انتقــال می دهــد؛ 3. دریافــت مخاطــب 

ــر  ــی و... اگ ــی، طبقات ــی، اجتاع ــای تاریخ ــه زمینه ه ــه ب ــا توج ب

مــا ایــن دو را عوامــل بیرونــی و عامــل نخســت را درونــی بدانیــم، 

ــد. ــوا« را می آفرین ــن دو: »محت رابطــه ای

اعتــادی در ادامــه اظهــار داشــت: اگــر رویکردهــای غالــب بــر هــرن 

ایرانــی را در طــول تاریــخ، بررســی کنیــم و اگــر آنهــا را بــر محور یک 

ــتم  ــده بیس ــش از س ــا پی ــوان ت ــم، منی ت ــرض کنی ــد ف ــگاه نظام من ن

چنیــن رویکــردی را پیــدا کــرد. در بررســی های هــرن قاجــار همیشــه 
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ــا ایــن توجیــه کــه  هــرن قاجــار را بــه هــرن افــول، تعبیــر کرده انــد ب

خالقیــت و اصالــت نداشــته و.... امــا پرســش ایــن اســت کــه آیــا باید 

آثــار هــرنی یــک دوره را فــارغ از محتــوا و رصفــاً بــر مبنــای ظاهــر 

اثــر قضــاوت و ارزشــیابی کــرد؟

ــه  ــد« و »زمین ــه تولی ــرصی«، »زمین ــر ب ــه »ظاه ــان اینک ــا بی وی ب

ــه  ــتند؛ ب ــوا« هس ــد محت ــن تشــکیل دهنده »تولی ــه رک ــرش«، س پذی

ــم  ــات مارکسیس ــز نظری ــه و نی ــوص زمین ــد در خص ــات فروی نظری

ــی  ــی، فرهنگ ــط اجتاع ــی از رشای ــوص آگاه ــم در خص و فمینیس

تریــح  بــه  نقطــه  ایــن  از  و  کــرد  اشــاره  جامعه شــناختی  و 

و  پرداخــت  نشانه شناســی  آیکونولــوژی-  رویکــرد  از  ابعــادی 

نقطــه آسیب شــناختی ایــن رویکــرد را کمبــود منابــع و مــدارک 

هستی شــناختی و معرفت شــناختی دانســت و از آن بــه عنــوان 

یکــی از مهم تریــن چالش هــای انطبــاق ایــن رویکــرد بــا نگاره هــای 

نقاشــی ایرانــی یــاد کــرد. نکتــه بعــدی کــه وی بــه آن اشــاره کــرد؛ 

ــود  ــی ب ــاظ نشانه شناس ــن« از لح ــده« و »م ــبت »بینن ــئله نس مس

کــه مطابــق آن، مــن و بیننــده بایــد در تعامــل بــا یکدیگــر بررســی 

ــوند. ــت ش و دریاف

اعتــادی آنــگاه بــه معرفــی روش تلفیقــی پیشــنهادی خــود پرداخت 

ــق آن،  ــه مطاب ــردم ک ــاد ک ــی ایج ــک روش تلفیق ــن ی ــت: م و گف

ــر اســاس  ــا هــم ترکیــب شــده اند. ب ــوژی و نشانه شناســی ب آیکونول

ــی  ــم و معان ــون در نظــر می گیری ــل آیک ــز مث ــا را نی آن واحــد معن

ــه صــورت  ــری و ب ــن تصوی ــرون از م ــراردادی و بی ــه صــورت ق را ب

آیکــون بررســی می کنیــم و در نهایــت بــا توجــه بــه روابــط و 

ــا را بســط و  ــی نشانه شناســانه دارد، معن ــه ماهیت ــرش ک ــه پذی زمین

توســعه می دهیــم. در اینجــا مبنــای مــا یــک عینیــت اســت کــه بــر 

ــری شــکل  ــات، مســتندات و نگاره هــای تصوی ــع، اطالع اســاس مناب

گرفتــه اســت و در ادامــه، بــر مبنــای روابطــی کــه بــا یکدیگــر دارنــد 

ــد. ــدا می کن ــعه پی توس

ــن  ــرنی، تبیی ــد ه ــدرس و منتق ــن م ــخنان ای ــمت اول س ــان قس پای

مراحــل چهارگانــه ایــن روش تطبیقــی بــود کــه اینگونــه بــه تریــح 

ــت: آن پرداخ

 1. در ابتــدا بایــد عنــوان نقاشــی را بررســی کنیــم بــه دالیــل 

مختلفــی از قبیــل شــفاهی بــودن فرهنــگ ایرانــی، معمــوالً عنــوان 

ــه دارد؛ ــک مقال ــده ی ــابه چکی ــردی مش ــر، کارک اث

 2. مرحله بعد، تشخیص اجزای اصلی نقاشی است؛

 3. مرحلــه ســوم بعــد از اســتخراج و تفکیــک عنــارص و اجــزاء، قــرار 

دادن آنهــا در ایــن جــدول اســت کــه: آیــا مــن برداشــت و ادراکــی از 

آن اثــر دارم؟ اگــر پاســخ مثبــت باشــد بایــد در وهلــه بعــدی ببینیــم 

ــی  ــه معان ــد، چ ــد؟ و بع ــال می ده ــی را انتق ــه مفهوم ــر چ آن اث

ــت  ــه دس ــوان ب ــزاء می ت ــان اج ــط می ــه رواب ــه ب ــا توج ــه ای ب ثانوی

آورد و پــس از آن، دالیلــی را کــه منجــر بــه خلــق اثــر بــا آن کیفیــت 

خــاص شــده را پیــدا می کنیــم. پــس در نتیجــه: مرحلــه ســوم، ایــن 

اســت کــه اجــزاء را کنــار هــم بگذاریــم و در کنــار هــم و در یــک 

کلیــت، بــه لحــاظ معنایــی و محتوایــی آن را تحلیــل کنیــم.

بخــش دوم و پایانــی مباحــث ســخرنان ایــن نشســت، تحلیــل یکــی از 

نگاره هــای هــزار و یکشــب اثــر »صنیع امللــک « - هرنمنــد صاحــب 

ــا  ــدا ب ــی آن ابت ــه ط ــود ک ــار - ب ــه دوران قاج ــور میان ــیوه و نام ش

بیــان رشحــی از زندگــی و احــوال ایــن هرنمنــد و آثــار مهــم او شــامل 

ــه  ــاالر عــارت نظامی تصویرگــری هــزار و یــک شــب و پرده هــای ت

ــر  ــه ذک ــه، ب ــع اتفاقی ــه وقای ــر روزنام ــتان و تصاوی ــاغ نگارس در ب

ــود در  ــخه موج ــب )نس ــک ش ــزار و ی ــر ه ــت اث ــواردی از اهمی م

کتابخانــه ســلطنتی کاخ گلســتان( از نظــر تاریخــی، زیبایی شــناختی 

و همچنیــن روش پژوهــش خــود در نگاره هــای ایــن نســخه منحــرص 

ــگاره و  ــتین ن ــه نخس ــود را ک ــب خ ــگاره منتخ ــت و ن ــرد پرداخ بف

متعلــق بــه دیباچــه ایــن کتــاب اســت از جنبــه بــرصی تحلیــل کــرد.

پایــان بخــش ایــن نشســت، پرســش و پاســخ بــا مشــارکت حــارضان 

بــود.

گفتنــی اســت پژوهشــکده هــرن بــا هــدف تعمیــق مباحــث تخصصی 

هرنهــای اســالمی و ایرانــی، سلســله نشســت های »جلوه هــای هــرن 

اســالمی« را بــا همیــاری اســتادان، پژوهشــگران و صاحبنظــران هرنی 

کشــور و عمــوم عالقه منــدان ادامــه خواهــد داد.
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اخبار كوتاه
اکرگاه »تاریخ هرن انتقادی« برگزار یم شودسوگواره عكس اربعینیان در موزه فلسطنی

ــان« در  ــا اربعینی ــس ب ــوگواره عك ــتین س ــس »نخس ــگاه عك  منایش
ــا شــد.  ــوزه فلســطین برپ م

ــن  ــر منتخــب عكــس از مراســم اربعی ــن منایشــگاه شــامل 55 اث ای
رشكــت  همــكاری  بــا  ســال جاری  در  كــه  اســت  حســینی)ع( 
ــد  ــارص فلســطین در معــرض دی ــوزه هرنهــای مع ــا در م ــه دان بیم

عالقه منــدان قــرار گرفــت. 

ــاعت 16  ــاه س ــفند م ــنبه 10 اس ــه ش ــگاه س ــایش منایش ــن گش آیی
ــت. ــه داش ــاه  ادام ــفند م ــا20 اس ــگاه ت ــن منایش ــد. ای ــزار ش برگ

فرهنگســتان هــرن، کارگاه »تاریــخ هــرن انتقــادی« را عــرص سه شــنبه 
17 اســفند مــاه برگــزار می کنــد. 

درایــن کارگاه کــه بــه همــت کمیتــه هــرن معــارص پژوهشــکده هــرن 
ــأت علمــی دانشــگاه  برگــزار می شــود، جــال عــرب زاده عضــو هی

هــرن بــا موضــوع »تاریــخ هــرن انتقــادی« ســخرنانی می کننــد.

ــی  ــخ تاریخ نویس ــه تاری ــی ب ــی کل ــا نگاه ــی ب ــن کارگاه آموزش ای
هــرن و همچنیــن بحــث در مــورد معضــالت تاریخ نویســی هــرن، بــا 
ــه طــرح پرســش هایی  بازشــاری وظایــف اصلــی تاریــخ دان هــرن ب
ــرن  ــخ ه ــگاه تاری ــن جای ــردازد. همچنی ــته می پ ــن رش ــورد ای در م
یــا  نقــد هــرنی  بــا فعالیت هــای مــوازی همچــون  در رابطــه 

ــد. ــد ش ــته خواه ــث گذاش ــه بح ــرن ب ــی ه جامعه شناس

ایــن کارگاه روز سه شــنبه 17 اســفند مــاه از ســاعت 16 الــی 19 در 
محــل پژوهشــکده هــرن بــه نشــانی خیابــان ولی عرص)عــج(، باالتــر 
از خیابــان امــام خمینــی)ره(، جنــب کوچــه شــهید حســن ســخنور، 
ــوم  ــرای عم ــن کارگاه ب ــت در ای ــود. رشک ــی ش ــزار م ــالک 29 برگ پ

ــت. ــدان آزاد اس عالقه من
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پدر دنیای صتویر 

علــی معلــم تهیه کننــده، مدیرمســئول و صاحــب امتیــاز مجلــه 

»دنیــای تصویــر«، منتقــد و مجــری و بازیگــر ســینای ایــران بــود.

ایــن تهیــه كننــده مشــهور ســینا، آذر مــاه هــزار وســیصد و چهــل 

و یــك، در خانــدان معــروف معلــم در دامغــان بــه دنیــا آمــد. دوران 

کودکــی را در دامغــان گذرانــد، در جوانــی بــه تهــران آمــد و ادامــه 

تحصیــل داد و از دانشــکده صــدا و ســیا در رشــته کارگردانــی 

ــع  ــرن در مقط ــگاه ه ــپس در دانش ــد. س ــل ش ــارغ التحصی ــم ف فیل

ــت.  ــل پرداخ ــه تحصی ــه ادام ــرن ب ــش ه ــته پژوه ــانس رش فوق لیس

ــازی و  ــوزش فیلمس ــز آم ــایر مراک ــرن و س ــكده ه ــا در دانش بعده

ــت. ــینا پرداخ ــس س ــه تدری ــینایی ب ــکده های س دانش

ــه فعالیــت در نریــات مختلــف در  وی از اواســط دهــه شــصت ب

ــیصد  ــزارو س ــال ه ــام در س ــود و رسانج ــغول ب ــینا مش ــوزه س ح

و هفتــاد ویــك، ماهنامــه "دنیــای تصویــر" بــه مدیرمســئولی و 

ــد. ــر ش ــری او منت رسدبی

وی در تلوزیــون نیــز بــا ســاخت، رسدبیــری و اجــرای مجموعه هایــی 

ــم  ــه، چش ــینا و اندیش ــر، س ــا تصوی ــرن، از واژه ت ــگ ه ــون جن چ

ــه نقــد ،  انــداز، متاشــاخانه ادب و هــرن، نقــد 3، نــگاه دو، دســت ب

شــبکه پنجــم، ســینای برتــر و ... بــه تولیــد ادبیــات صحیــح نقــد و 

كارشناســی ســینا در تلوزیــون پرداخــت.

ــران، توســط  ــی خصوصــی ای نخســتین جشــن ســینایی و تلویزیون

ــینای  ــه ی س ــه منظوم ــظ را ب ــس حاف ــد و تندی ــیس ش ــم تأس معل

ــزود.   کشــور اف

بــه ویراســتاری آناســتازیا، هرکــول، شــاهزاده مــرص، مــوالن، داســتان 

اســباب بازی، رشک، عــرص یــخ، رشکــت هیوالهــا، چارلــی و کارخانــه 

شکالت ســازی، ئــی. تی: موجــودی از ســیاره ای دیگر،جومانجی،دنیای 

ــینا، ده  ــری در س ــی، بازیگ ــی، ارگونوم ــت دیزن ــرن وال ــده، ه گمش

داســتان ده فیلــم، یادداشــت هایی از یــک دوران ســپری نشــده، 

ــلطان  ــرو، س ــرت دونی ــار راب ــی و آث ــخیرناپذیر: زندگ ــی، تس گاوخون

ــم  ــو، دیکتاتورهــا و ســینا و صــد و یــک فیل بازی ســازان: آل پاچین

چهــار ســتاره تاریــخ ســینا و اســتیون اســپیلرگ پرداخــت و گــزارش 

هــای اختصاصــی از فســتیوانل كــن و برلیــن بــرای ماهنامــه دنیــای 

تصویــر تهیــه كــرد. 

ــنواره   ــت دوره جش ــاب هف ــای داوری و انتخ ــت در هیئت ه عضوی

ــران  ــم ای ــت انتخــاب فیل ــم فجــر، ســه دوره در هیئ ــی فیل بین امللل

فیلــم کشــورهای  بین املللــی  اســکار، جشــنوارٔه  بــرای آکادمــی 

غیرمتعهــد )پیونگ یانــگ(، جشــنوارٔه ســینای جــوان، جشــنوارٔه 

ــتین  ــی، نخس ــای خانوادگ ــنوارٔه فیلم ه ــجویی، جش ــای دانش فیلم ه

جشــنوارٔه فیلــم و کیفیــت، جشــنوارٔه فیلــم جــوان، جشــنواره فیلــم 

رویــش و جشــنواره بین املللــی فیلــم شــهر، نخســتین جشــنوارٔه 

فیلم هــای ویدئویــی تهــران، جشــنوارٔه فیلــم زنــان از دیگــر فعالیــت 

ــود. ــم ب هــای ســینایی معل

در ســال نــود وچهــار ، بــه پــاس یــك عمــر فعالیــت مســتمر هــرنی، 

برگزارکننــدگان سی وســومین جشــنواره  از  تقدیــر  مراســم  طــی 

ــرتی(  ــادل دك ــك هــرنی )مع ــم فجــر نشــان درجــه ی ــی فیل بین امللل

ــد. ــدا ش ــه وی اه ــالمی ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــط وزی توس

رس انجــام علــی معلــم، در بیســت و ســه اســفند مــاه هــزار و ســیصد 

و نــود و پنــج، پــس از ربــع قــرن فعالیــت هــرنی بــه دلیــل ایســت 

قلبــی از دنیــا رفــت.

ســایت مجلــه دنیــای تصویــر كــه از ابتــدای تأســیس، معلــم، رسدبیــر 

آن بــود در اطالعیــه ای نوشــت:

خانواده »دنیای تصویر« پدرش را از دست داد؛

 ســینا بــه مــا یــاد داده کــه زندگــی یعنــی لحظــات توأمــان شــادی 

ــرار باشــد  ــه ق ــم روزی برســد ک ــز  فکــر منی کردی ــی هرگ و غــم، ول

بدتریــن خــر ممکــن را در »دنیــای تصویــر« منتــر کنیــم. دقایقــی 

قبــل علــی معلــم، مدیــر مســئول و رسدبیــر نریــه دنیــای تصویــر، 

ــی حافــظ، مــدرس، مجــری و  بنیان گــذار جشــن ســینایی تلویزیون

برنامه ســاز و تهیه کننــده ی ســینا در ســن 54 ســالگی و در پــی 

حملــۀ قلبــی، دار فانــی را وداع گفــت.

روانش آزاد و در آرامش.
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