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»یــک کتــاب هنــری بیشــتر بخوانیــد« شــعار غرفــه انتشــارات فرهنگســتان هنــر در ســی امین 
نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران بــود؛ شــعاری کــه تحــت تأثیــر شــعار اصلــی ایــن نمایشــگاه 

"یــک کتــاب بیشــتر بخوانیــد" بــرای غرفــه فرهنگســتان هنــر انتخــاب شــد.
 بــه نظــر می رســد، اســاس ایــن شــعار دغدغــه ای اســت کــه ســال ها بــا آن مواجهیــم. اینکــه چــرا 
مــا ایرانی هــا دیگــر  کتــاب نمی خوانیــم؛ چــرا ســرانه خوانــدن کتــاب در ایــران تــا ایــن حــد پاییــن 

اســت و اصــاً چــه شــد کــه مــا دیگــر کتاب خــوان نیســتیم؟
اینکــه کتــاب آخریــن کاالیــی اســت کــه شــاید در ســبد خریــد مــردم جایــی داشــته باشــد؛ واقعیــت 
تلخــی اســت کــه ایــن روزهــا گریبــان جامعــه ایرانــی را گرفتــه اســت. گویــی دیگــر کســی انگیــزه ای 
ــر اســاس مطالبــی اســت کــه هنــگام  ــدارد. اکثــر مــردم دانسته هایشــان ب ــدن ن ــرای کتــاب خوان ب
پرســه زدن در  شــبکه های اجتماعــی  بــه دســت می آورنــد. مطالبــی بــا یــا بــدون منبــع کــه کســی 
بــه درســت و غلــط بودنــش کاری نــدارد و همین کــه در اینترنــت منتشــر شــده برایشــان قابــل 

قبــول و مــورد اســتناد اســت. 
ــه! تکنولــوژی رســانه ای و بــاز بــه طــور اخــص،  ــه اینکــه بگوییــم فضاهــای مجــازی مقصرنــد. ن ن
اینترنــت و بــاز هــم بــه طــور خاص تــر، شــبکه های اجتماعــی مــا را رفــاه طلب تــر و بــه تبــع، تنبل تــر 
کرده اســت؛ و تمرکــز و حوصلــه را از مــا گرفته اســت؛ بــه گونــه ای کــه هــر متــن طوالنــی ای )بیشــتر 

از یــک پاراگــراف(، بــرای مــا مســاوی اســت بــا متــن مــال آور! 
ــا  ــه مســایل جانبــی و ی ــرای مطالعــه، ســرگرم شــدن ب ــودن کتــاب، نداشــتن وقــت کافــی ب گــران ب
نبــود کتــاب مناســب بــرای ســلیقه های مختلــف، بهانه هایــی اســت کــه مــردم بــرای نخوانــدن 
کتــاب  می آورنــد. امــا بــه طــور یقیــن مشــکل فقــط اینهــا نیســت. بایــد جــای دیگــری علــت ایــن 

ــی را جســتجو کنیــم.  تنبل
شــاید ریشــه ایــن معضــل را بایــد در فرهنگ مــان جســتجو کنیــم همــان فرهنگــی کــه از کودکــی 
بــه مــا یــاد داد، تنهــا کتــاب درســی بــرای دانــا شــدن کافــی اســت. همــان فرهنگــی کــه ســال ها بــه 
مــا آموخــت کتــاب غیــر درســی را فقــط بایــد در اوقــات فراقــت خوانــد و اگــر فرصتــی دســت داد 

بــه کتابخانــه برویــم تــا وقتمــان بــه بطالــت نگــذرد.
ــز روشــنفکری و اهــل  ــا می شــود و یــک هفتــه ســرگرممان می کنــد. پ هــر ســال نمایشــگاهی برپ
ــازه هــای نشــر را اضافــه می کنیــم  مطالعــه بــودن می دهیــم. بــه قفســه کتابخانــه شــخصی مان ت

امــا دریــغ از یــک ســاعت مطالعــه.
نتیجــه اینکــه بایــد فکــری بــه حــال بــدِ کتاب خوانــی کنیــم. عــاج معضــل کتــاب نخوانــدن ایرانیــان، 
تنهــا ایجــاد کتابخانــه و تولیــد کتــاب ارزان نیســت. زیــرا اگــر ایــن امکانــات هــم باشــد کــه اکنــون 

هــم هســت کتاب خوانــی در کشــور مــا  درســت فرهنگ ســازی نشده اســت.

سـردبیر 
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نقد و بررسى »موسیقی تركمن« 

سمیرا خوانساری

 دومیــن نشســت از سلســله نشســت های 
بــا  ایــران،  نواحــی  موســیقی  تخصصــی 
تــاالر  در  تركمــن«  »موســیقی  موضــوع 

ایــران فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.
پژوهشــی  معــاون  اســماعیلی،  علیرضــا 
خیرمقــدم  ضمــن  هنــر،  فرهنگســتان 
ارشــاد  كل  اداره  از  تشــكر  و  حضــار  بــه 
اســتان گلســتان و هنرمندانــی كــه در ایــن 
داشــت:  بیــان  كرده انــد،  شــركت  برنامــه 
موســیقی  »بررســی  قبلــی  »نشســت 
خراســان شــمالی« بــود و مــورد اســتقبال 
عاقه منــدان موســیقی اقــوام قــرار گرفــت. 
خدمــت  در  تركمــن  موســیقی  بــا  امــروز 
پیونــد  تركمــن  موســیقی  هســتیم.  شــما 
ــا لحظــات زندگــی مــردم تركمــن  عمیقــی ب
و  ســبك ها  دارای  موســیقی  ایــن  و  دارد 

اســت.« گوناگــون  ابعــاد 
پژوهشــی  معــاون  ســخنرانی  از  پــس 
فرهنگســتان هنــر، ایــن نشســت، بــا اجرای 
موســیقی تركمــن در ســبك »خیــوه« بــا 
و  ســعادتی«  طــواق  »اســتاد  هنرنمایــی 

یافــت. ادامــه  ســعادتی«،  »امیــن 
موســیقی  پژوهشــگر  جاویــد  هوشــنگ 
نواحــی و آیینــی ایــران، ســخنران بخــش اول 
برنامه در ابتدا از »اســتاد طواق ســعادتی« 
و  كــرد  تقدیــر  نواخــت  را  قطعــه ای  كــه 
شــكل های  زیبــا،  بســیار  »اســتاد  گفــت: 
مختلــف تحریرهــای آوازی را در شــاخه های 
تحریــر  بــه  تركمن هــا  خوانــد.  مختلفــش 
از  را  آنهــا  و همــه  "جوق جــوق" می گوینــد 
در طبیعــت می گیرنــد  موجــود  صداهــای 
را در  از طبیعــت  برگرفتگــی  مــا همیــن  و 
زاگرس نشــین كشــورمان  و  غــرب  طوایــف 

هــم داریــم.«
آنقــدر  تركمــن  »موســیقی  داد:  ادامــه  او 
در  بخواهیــم  اگــر  كــه  اســت  گســترده 

مــوردش صحبــت كنیــم، ســاعت ها وقــت الزم اســت و خیلــی خــوب اســت كــه بتوانیــم در 
كنیــم.« اســتفاده  هــم  تركمــن  موســیقی  شــاعران  از  مباحــث  ایــن 

جاویــد در مــورد نظــام فرهنگــی در موســیقی تركمــن گفــت: »نظــام فرهنگــی در موســیقی 
تركمــن، در ابعــاد آیینــی بــه خوبــی هویداســت. راویــان ایــن موســیقی كــه بیانگــر فرهنــگ 
قــوم در ابعــاد تاریــخ، سیاســت، دیــن، كار و تــاش، رزم وحماســه، ادب و عاطفــه هســتند، 
در انتقــال مفاهیــم بــه صورتــی عمــل نموده انــد كــه مــی تــوان شــاهد موفق تریــن ارتبــاط و 

پیونــد مــردم بــا نغمــات موســیقی و شــناخت مــردم از ایــن هنــر بــود.«
ایــن پژوهشــگر موســیقی افــزود: »موســیقی تركمــن ضمــن اینكــه  آیینــی اســت، ابعــاد 
مختلفــی داردكــه در تمامــی لحظــات زندگــی مــردم بــا آن پیونــد خــورده اســت و بــه همیــن 
ســبب یكــی از پربارتریــن موســیقی های آیینــی در ایــران اســت. ایــن موســیقی از جهــت 
تأثیرگــذاری بــر مخاطــب و پیام رســانی بــه جامعــه و پــرورش ذهــن جمعــی، طبقه بنــدی 
خاصی دارد. تركمن ها وقتی وارد كارزار می شــوند، بین یك تا 5 ســاعت، منظومه هایشــان 
ــوده،  ــاه شــده االن كــه در گذشــته در عروســی ها و ... ب خوانــده می شــود. ترانه خوانــی كوت

حاصــل گذشــته ایــن فرهنــگ اســت.«
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او بــا اشــاره بــه اینكــه، برخــی از هنرمنــدان بــزرگ ایــن قــوم، در 
گمناهــی از دنیــا رفتنــد و هنرشــان ضبــط و ثبــت نشــد، ادامــه داد: 
» نقــش اهــل بیــت در موســیقی تركمــن غیرقابــل تصــور اســت، بــه 
خصــوص در تركمن هــای حنفــی و بخشــی از موســیقی تركمــن، 
روایــت شــرح داوری هــای امــام علــی)ع( اســت كــه بــه صــورت كتــاب 
درآمــده و قصــه ای بــه نــام »بابــا روشــن« را در محــرم و مــاه رمضــان 

می خواندنــد.«
بیــان  و  عدالت طلبــی  خصیصــه  مــورد  در  جاویــد،  هوشــنگ 
حقیقــت در قــوم تركمــن افــزود: »چیــزی كــه بــرای خــود مــن جالــب 
بــود، بیــان حقیقــت و تبلیــغ عدالــت در بیــن تركمن هاســت و در 
بین شــان رایــج اســت كــه می گوینــد، تركمن هــا دروغ نمی گوینــد 
و ایــن واقعیتــی اســت كــه در بیــن ایــن قــوم، مشــاهده می شــود.«
جاویــد ادامــه داد: »موســیقی تركمــن بــه ســبب پیونــد بــا زندگــی 
مــردم تركمــن دارای نوعــی صابــت و صراحــت اســت و پایبندی آن 

بــه قواعــد دســتور زبــان تركمــن بی نظیــر اســت و بیشــتر بــه جــای 
اســتفاده از عــروض و اوزان هجایــی مرســوم در ادبیــات ایــران از 

جمــات ســیابی بهــره می گیــرد.«
بعــد از ســخنان هوشــنگ جاویــد دربــاره موســیقی تركمــن، اجــرای 
قطعاتــی بــه ســبك خوشه بخشــی، توســط »محمــد  ایری )مخــی(« 
از  نشســت  دومیــن  بخــش  پایــان  رژیــم«،  »حمیــد  و 
بــود. ایــران  نواحــی  موســیقی  تخصصــی  سلسله نشســت های 
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دیدار هیئت فرهنگی آذرباجیان 
با رئیس فرهنگستان هرن

در دیــدار رئیــس فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران بــا 
قائــم مقــام وزیــر فرهنــگ جمهــوری آذربایجــان و هیئــت همــراه بــر 
ســر برگــزاری هفتــه فرهنگــی ایــن كشــور در ایــران بحــث و تبــادل 

نظــر شــد. 
 محمدعلــی معلــم  دامغانــی، رئیــس فرهنگســتان هنــر، دوشــنبه 4 
اردیبهشــت بــا عدالــت ولــی اف قائــم مقــام وزیــر فرهنــگ جمهــوری 

آذربایجــان و هیئــت همــراه دیــدار و گفت وگــو كــرد. 
در ایــن دیــدار كــه بــرای بحــث و تبــادل نظــر دربــاره چگونگــی 
برگــزاری هفتــه فرهنگــی جمهــوری آذربایجــان در فرهنگســتان 
هنــر جمهــوری اســامی ایــران صــورت گرفــت، علــی معلــم رئیــس 
را  آذربایجــان  جمهــوری  مــا  داشــت:  اظهــار  هنــر  فرهنگســتان 
ــران جــدا ندانســته و نخواهیــم  خصوصــاً از جهــت فرهنگــی از ای
احتــرام  فرهنگــی خراســان  حــوزه  بــه  كــه  و همان قــدر  دانســت 
می گذاریــم بــه همــان انــدازه بــرای ایــن كشــور نیــز احتــرام قائــل 

هســتیم. 
وی بــه وجوهــات مشــترك فرهنگــی و زبانــی ایــن دو كشــور اشــاره 
كــرد و افــزود: گرچــه طبیعــت میــان آذربایجــان ایــران و جمهــوری 
گســتردگی  امــا  داده،  قــرار  جغرافیایــی  مرزهــای  آذربایجــان 

مشــتركات فرهنگــی و زبانــی میــان دو كشــور، مرزهــای جغرافیایــی 
را در هــم شكســته و آن هــا را بــه یكدیگــر نزدیــك كــرده اســت. 

رئیــس فرهنگســتان هنــر، فضــای مجــازی را راهــی بــرای ارتباطــات 
بیشــتر ملت هــا شــمرد و تصریــح كــرد: اگــر رســانه های امــروزی را 
بــه عنــوان رســانه های نــوری جــدی بگیریــم، دنیــا، مرزهــای سیاســی 
و غیــر سیاســی خــود را از دســت خواهــد داد. امــروز فرهنگ هــا بــا 
فرهنگ  هــا مواجه انــد و بــه زودی ایــن جهــان جنگ هــای خــود را 
پشــت ســر گــذارده و ارتبــاط میــان ملت هــا از طریــق بحــث مدنیــت 
و فرهنگ هــا پیــش خواهــد رفــت. پــس زمــان آن اســت كــه مــا 
بیشــتر مشــتركات خــود را بــا یكدیگــر محاســبه نمائیــم، خصوصــاً 

كــه هــر دو از مشــرق زمینیــم.
معلــم بــا اشــاره بــه فعالیت هــای مختلفــی كــه در فرهنگســتان 
هنــر بــرای شــناخت فرهنگ هــای دیگــر كشــورها صــورت می گیــرد، 
خاطــر نشــان كــرد: ایــن فرهنگســتان بــا اجــرای برنامه هــای مختلــف 
فرهنگــی و هنــری در راه شــناخت فرهنــگ و هنــر دیگــر كشــورها 
و  رشــد  ســاز  زمینــه  برنامه هــا  این گونــه  امیدواریــم  و  برآمــده 

گســترش تبــادالت فرهنگــی میــان كشــورها باشــد.
وی همچنیــن مشــتركات فرهنگــی و هنــری را عاملــی بــرای تقویــت 
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بنیــه فرهنگــی دو كشــور دانســت و اظهــار امیــدواری كــرد كــه 
تبــادالت فرهنگــی و هنــری راهــی بــرای صلــح و هماهنگــی بشــریت 

باشــد. 

فرهنگیان حامل كبوتران صلح اند
جمهــوری  فرهنــگ  وزیــر  قائم مقــام  ولــی اف  عدالــت  ادامــه  در 
آذربایجــان پــس از معرفــی هیئــت همــراه خــود كــه در زمینه هــای 
داشــت:  اظهــار  دارنــد،   فعالیــت  هنــری  و  فرهنگــی  مختلــف 
فرهنگیــان كبوترهــای صلــح بــر شــانه خــود دارنــد و بــر ایــن بــاورم كه 
در جهــان همــه چیــز حــدی دارد بــه جــز فرهنــگ، بــا ســخنان شــما 
نیــز موافقــم كــه ایــران و آذربایجــان مشــتركات زیــادی در زمینــه 
ــان، ادبیــات شــفاهی و دیگــر زمینه هــای  دینــی، آداب و رســوم، زب

ــد.  فرهنگــی دارن
ــط فرهنگــی  ــق و گســترش رواب ــت را تعمی ــن هیئ ــت ای وی مأموری
دو كشــور دانســت و یــادآور شــد: دو كشــور ایــران و آذربایجــان 
از گذشــته های دور، روابــط تنگاتنگــی در زمینه هــای مختلــف بــا 
یكدیگــر داشــته اند و امیدواریــم برگــزاری هفتــه فرهنگــی جمهــوری 
آذربایجــان در ایــران و متقابــاً برگــزاری هفتــه فرهنگــی جمهــوری 
اســامی ایران در ســال 2018  در آذربایجان به تحكیم و گســترش 

هرچــه بیشــتر ایــن روابــط بیانجامــد. 
قائــم مقــام وزیــر فرهنــگ جمهــوری آذربایجــان بــه شــرح و تفصیــل 
برنامه هــای فرهنگــی ایــن كشــور در ایــران پرداخــت و توضیــح داد: 
برگــزاری نمایشــگاه، نشســت های تخصصــی و پخــش فیلــم از 
جملــه برنامه هایــی اســت كــه در ایــن هفتــه در ایــران خواهیــم 
داشــت و خوشــحالیم كــه فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی 

ــرای ایــن تبــادالت فرهنگــی و هنــری اســت.  ــران مكانــی ب ای
وزیــر فرهنــگ جمهــوری  قائــم مقــام  ولــی اف  پایــان عدالــت  در 
ــا هیئــت همــراه از بخش هــای مختلــف فرهنگســتان  آذربایجــان ب

هنــر دیــدن كردنــد. 
در ایــن نشســت ســیاوش كریمــی رئیــس آكادمــی عالــی موســیقی، 

آذر پاشــا نعمــت اف رئیــس آكادمــی ملــی تئاتــر و تامــرالن آخونــدف 
جمهــوری  گردشــگری  و  فرهنــگ  وزارت  بین الملــل  امــور  مدیــر 
آذربایجــان،  جمهــوری  از  همــراه  هیئــت  عنــوان  بــه  آذربایجــان 
ناطق ذولفقــارف نفــر دوم و مترجــم ســفارت جمهــوری آذربایجــان 
و  آســیا  فرهنگــی  كل  مدیــر  پورمرجــان  قربانعلــی  تهــران،  در 
اقیانوســیه، مهــدی حســنخانی سرپرســت اداره كل همكاری هــای 
فرهنگــی و هنــری، بهــرام كیــان كارشــناس فرهنگی میــز آذربایجان، 
مهــران اســكندریان و ســیدرضا جعفــری كارشناســان فرهنگــی، 
اكبر پزشــكی و عبــاس لطفــی كارشناســان تشــریفات از جملــه 

ــد.  ــن نشســت بودن حاضــران ای
هنــر،  فرهنگســتان  دبیــر  شــهبازی  علــی  همچنیــن 
علیرضا اســماعیلی معــاون پژوهشــی، اكــرم پوراكــی مدیــركل امــور 
بین الملــل، زهــرا مهاجــری مدیــركل روابــط عمومــی، هــادی ربیعــی 
ــی سرپرســت مؤسســه  ــر، حجــت هللا امان رئیــس پژوهشــكده هن
فرهنگــی، هنــری و پژوهشــی صبــا و حســین مهدلــو سرپرســت 
حراســت فرهنگســتان هنر، حاضران این نشســت از فرهنگســتان 

می دادنــد.  تشــكیل  را  هنــر 
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مولود زندی نژاد  
نشســت تخصصــی »هنــر و زیبایــی در اندیشــه ابــن هیثــم« بــا ســخنرانی »احمــد پاكتچــی« عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امــام 
صــادق)ع( و »ســیّد صالــح طباطبایــی« نویســنده و پژوهشــگر حوزه هــای فلســفه، زیبایی شناســی و هنــر و مؤلــف کتــاب »ابــن  هیثــم« در 

فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.
 ایــن نشســت، پنجمیــن نشســت از سلســله نشســت های تخصصــی »حكمــت هنــر اســامی« بــود كــه روز شــنبه نهــم اردیبهشــت بــا 
حضــور اســتادان، دانشــجویان و عاقه منــدان بــه مباحــث فلســفه هنــر و زیبایی شناســی در ســالن همایش هــای فرهنگســتان هنــر برگــزار 
می شــد. در ایــن نشســت ابتــدا اســماعیل پناهــی مدیــر كل امــور پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، بــه شــرح كوتاهــی از زندگــی، احــوال و آثــار 
ابــن هیثــم پرداخــت و گفــت: »بوعلــی محمــد بــن حســن بــن هیثــم بصــری«، معــروف بــه ابــن هیثــم در ســال 354 ه.ق مصــادف بــا )965 
میــادی( در زمــان زمــام داری خانــدان ایرانــی آل بویــه در بصــره متولــد شــده  اســت. وی از بزرگ تریــن ریاضیدانــان و فیزیك دانــان مســلمان 
در جهــان بــود كــه در دوره الحاكــم خلیفــه فاطمــی، طرحــی بــرای تنظیــم جریــان آب نیــل ارائــه كــرد كــه متأســفانه بــه انجــام نرســید و 
بــه همیــن دلیــل الحاكــم عصبانــی شــده و او را بــه كار دیوانــی منصــوب كــرد. وی بــه دلیــل نارضایتــی از ایــن كار تظاهــر بــه جنــون كــرد و 
الحاكــم تمــام امــوال او را مصــادره و بــرای او قیمــی انتخــاب كــرد. زندگــی او تــا درگذشــت الحاكــم بــه ایــن شــكل ســپری شــد و بعــد از آن 

دوبــاره بــه تحقیــق و بررســی  های خــود ادامــه داد.
پناهــی بــه شــهرت وی در دنیــا اشــاره كــرد و ادامــه داد: بســیاری از مــردم جهــان بــا آثــار و احــوال ابــن هیثــم بیــش از مــا آشــنا هســتند و 
متأســفانه مــا از او كمتــر می دانیــم. ابــن هیثــم بــه بطلمیــوس دوم مشــهور بــود و بســیاری از كتاب هــای او بــه زبان هــای دیگــر ترجمــه شــده 
اســت. او در زمینــه شــناخت نــور و قانون هــای شكســت و بازتــاب، پژوهش هــای بســیاری انجــام داده اســت كــه بعدهــا مــورد اســتفاده و 

بهره بــرداری بســیاری از دانشــمندان اروپایــی قــرار گرفتــه اســت.
وی از اختراعــات ابــن هیثــم نــام بــرد و افــزود: برخــی او را نخســتین دانشــمند فیزیــك نــور در جهــان می شناســند. قوانیــن بازتــاب، زاویــه 
تابــش و زاویــه انكســار از كارهــای اوســت. وی بــا اختــراع اتاقــك تاریــك کــه از ابداعــات اوســت و بــرای تحقیقــات خورشــید گرفتگــی از آن 
اســتفاده می كــرد، مقدمــات اختــراع دوربیــن عكاســی را فراهــم آورده اســت. همچنیــن اندازه گیــری دور كــره زمیــن، بــا واحــد ذرع از دیگــر 

كارهــای اوســت. همچنیــن او نخســتین كســی اســت كــه ســرعت نــور و صــوت را اندازه گیــری كــرده اســت.
اســماعیل پناهــی در ادامــه بــه آثــار ابــن هیثــم پرداخــت و گفــت: كتاب شناســی او بســیار مفصــل اســت و مهم تریــن اثــرش كتــاب 
»المناظــر« اســت كــه حــدود پانصــد ســال پــس از مرگــش بــه زبان هــای التیــن، عبــری و اروپایــی ترجمــه و منتشــر شــده و تحقیقــات و 
پژوهش هــای بســیاری بــر روی آن انجــام شــده اســت. هرچنــد كــه او كتاب هــای بســیاری را نوشــته، امــا برخــی از كتاب هــا و رســاله های 
او از حــد چنــد بــرگ جلوتــر نمــی رود و نكتــه دیگــر اینكــه ابــن هیثــم نخســتین دانشــمند در عصــر خــود بــود کــه بــرای بررســی تئوری هــای 

خــود، از شــواهد عملــی اســتفاده می کــرد.

هرن و زیبایى در اندیشه ابن هیثم
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امــام  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  پاكتچــی  احمــد  ســپس 
صــادق)ع( بــه ســخنرانی در مــورد »زیبایــی و ادراك در ســاختار 
ابــن هیثــم« پرداخــت و اظهــار داشــت: كتــاب  كتــاب المناظــر 
»المناظــر« ابــن هیثــم مســئله اصلــی بحــث امــروز ماســت كــه 
بخــش مقــاالت یــك تــا ســه بــه كوشــش »عبدالحمیــد صبــره« 
در كویــت منتشــر شــد و مجموعــه برگزیــده ایــن كتــاب بــا عنــوان 
»تنقیــح المناظــر« از كمال الدیــن ابوالحســن فارســی در حیدرآبــاد 
ــن  ــه چــاپ رســیده اســت. در ای دكــن در حــدود 70 ســال پیــش ب
نشســت از كتــاب المناظــر و در برخــی از نــكات نیــز از تنقیــح 
المناظــر اســتفاده می شــود. البتــه كســانی ماننــد خــود عبدالحمید 
صبــره، هانــری كربــن، گل رو نجیب اوغلــو، سیدحســین نصــر و 
زیبایی شناســی  و نظریه هــای  بلخــاری دربــاره دیدگاه هــا  حســن 
ابــن هیثــم  پژوهــش كرده انــد؛ بنــده نیــز كتابــی دربــاره مباحــث 
و دیــدگاه زیبایی شناســی ابــن هیثــم تحقیــق و پژوهــش كــردم كــه 

توســط انتشــارات فرهنگســتان منتشــر شــده اســت.
ایــن پژوهشــگر در ادامــه گفــت: شــهرت او 

بــه فیزیــك نــوری و اُپتیــك 

دیگــر می تواننــد در امــر زیبایــی محقــق باشــد. بنابرایــن رابطــه ای 
بســیار ظریــف میــان ایــن مؤلفه هــا وجــود دارد.

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امــام صــادق)ع( در تشــریح بیشــتر 
نظریــه زیبایــی ابــن هیثــم ادامــه داد: نظریــه ابــن هیثــم بایــد از دو 
ــه بینایــی و زیبایــی مــورد بررســی قــرار گیــرد. خــود ابــن هیثــم  الی
می گویــد: ایــن 22 مؤلفــه، معنانــی جزئــی هســتند كــه در فرآینــد 
ابصــار و 20 مــورد در درك زیبایــی بــه طــور خــاص مــورد توجــه 
هســتند. نكتــه مهــم ایــن اســت كــه عیــن عبــارت راجــع بــه زیبایــی 
صحبــت می كنــد كــه بــا بینایــی قابــل ادارك اســت و زیبایــی را 
مفهــوم عــام و گســترده می دانــد و بــه آن، زیبایــی درك شــونده بــا 

بینایــی مــی گویــد.
وی دربــاره توضیحــی كــه ابــن هیثــم در نظریــه زیبایی خود می دهد 

معتقــد  هیثــم  ابــن  اســت، آن چیــزی را دارای زیبایــی افــزود: 
می دانیــم كــه چشــم قــادر باشــد 
آن را ببینــد و درك كنــد. ایــن 
درك از طریــق مؤلفه هــای جزیــی 
آن  دربــاره  پیشــتر  كــه  اســت 
صحبــت كردیــم و آن مؤلفه هــا را 
زیبایــی داخــل می كنــد و  در درك 
بــرای بصــر و بینایــی محوریــت قایــل 
اســت و در ادامــه ابــن هیثــم طبقــه 
ارائــه  زیبایــی  از  تیپولــوژی  یــا  بنــدی 
می كنــد.20 مؤلفــه رنــگ، نــور، ســایه و ... 
ــه تنهایــی می تواننــد موجــب  از نظــر او ب
زیبایــی شــوند. ابــن هیثــم می گویــد برخــی 
از زیبایی هــا بــه وســیله یــك مؤلفــه خلــق 
ســایه،  نــور،  مثــال  عنــوان  بــه  می شــوند. 
موجــب  تنهایــی  بــه  می تواننــد   ... و  رنــگ 
تركیــب دو مؤلفــه  از  برخــی  زیبایــی شــوند. 
موجــب زیبایــی می شــود كــه او نــام آن را اقتــران 
می گــذارد و بــه قــول نشانه شناســان اقتــران را 
حاصــل همراهــی دو مؤلفــه یــا چنــد مؤلفــه دیگــر 

بــا هــم ذكــر می كنــد.
از  ســومی  نــوع  بــه  ادامــه  در  پاكتچــی  احمــد 
زیبایــی اشــاره كــرد و افــزود: برخــی از كســانی كــه 
بــر روی نظریــه ابــن هیثــم تحقیــق و مطالعــه دارنــد، 
از تناســب نــام می برنــد كــه معتقدنــد كــه ابــن هیثــم 
تناســب را مؤلفــه ای بــرای زیبایــی می دانــد. امــا ابــن 
تناســب  از  بــوده،  فیزیكــدان  و  ریاضیــدان  كــه  هیثــم 
بــرای  مؤلفــه ای  عنــوان  بــه  اســامی  فیلســوفان  ماننــد 
اســتفاده  »بــل«  كلمــه  از  او  نمی كنــد.  تعبیــر  زیبایــی 
می كنــد و می گویــد تناســب بــه تنهایــی موجــب زیبایــی 
نمی شــود، بلكــه بایــد دارای 20 مؤلفــه ای كــه از آن نــام بــرده 
ــه  ــد متذكــر شــوم كــه او از تناســب در نظری شــده باشــد و بای

نمی كنــد. اســتفاده  بینایــی 
دیگــر ســخنران ایــن نشســت، ســید صالــح طباطبایــی پژوهشــگر، 
نویســنده و مترجــم حــوزه هنــر بــود كــه مباحــث خــود را تحــت 
ــه كــرد. وی  ــاره ادراك زیبایــی« ارائ ــن هیثــم درب ــۀ اب عنــوان »نظری
در ابتــدای ســخنان خــود، دربــاره مبحــث تناســب كــه از ســوی 

بعضــی  و  اســت 
مصطفــی  ماننــد 

نظیف بیــك او را پیشــرو 
جهــان  در  تجربــه  اهــل 

اســام قبــل از فرانســیس بیكــن 
می داننــد. ابــن هیثــم بــرای تشــریح 

یــا  ابصــار  نظریــه  از  زیبایــی  نظریــه 
معتقــد  و  اســت  كــرده  اســتفاده  بینایــی 

اســت فضــای دیــداری پیونــد مســتحكمی بــا 
نظریــه زیبایــی دارد كــه از ایــن حیــث ابــن هیثــم بــه 

دارد. ویــژه  توجــه  شــناختی  علــوم  مطالعــات 
پاكتچــی بــه ویژگی هایــی كــه ابــن هیثــم بــرای زیبایــی قائــل 

بــود پرداخــت و خاطــر نشــان كــرد: ابــن هیثــم در كتــاب المناظر 
خــود از 22 ویژگــی یــا مؤلفــه  بینایــی نــام می بــرد كــه مؤلفه هــای 20 
ــه  ــی و زشــتی( اختصــاص دارد. البت ــح )زیبای ــه حســن و قب و 21 ب
ابــن هیثــم از ایــن ویژگی هــا بــا عنــوان »معنــا« یــاد می كنــد. نــگاه 
ابــن هیثــم بــه مســئله زیبایــی در كتــاب المناظــر فضــای دیــداری و 
پیونــد مســتحكمی بــا نظریــه بینایــی یــا ابصــار دارد و بــا توجــه بــه 
مطالعــات نظریــه شــناخت و علــوم شــناختی مطــرح اســت دیــدگاه 
ابــن هیثــم بــه حــوزه شــناخت پیونــد مــی خــورد كــه تمــام 20 مؤلفــه 
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احمد پاكتچــی ارائــه شــده بــود، نظــر مخالــف خــود را اعــام كــرد و گفــت: بــا مطالبــی كــه دربــاره نظریــه تناســب توســط آقــای پاكتچــی ارائــه 
شــد، مخالفــم و بــه دالیــل متعــدد از جملــه متــن كتــاب ابــن هیثــم آن را نمی پذیــرم. آیــا ادراك بینایــی، اداركــی ذهنــی subjective یــا 

ــد. ــی كــه فرمودن ــه بیان ــول دارم ن اداركــی عینــی objective اســت؟. ماحصــل صحبت هــای ایشــان را قب
وی بــا ذكــر برخــی فعالیت هــای ابن هیثــم افــزود: همانطــور كــه گفتــه شــد، ابــن هیثــم فیزیكــدان و ریاضیــدان بــوده اســت و بــه همیــن 
دلیــل در تشــریح ادراك بینایــی تــا پیــش از ابــن هیثــم تصــور می كردنــد كــه رنــگ فقــط ادارك می شــود و نــور از علــل مُعـِـده اســت و نــور 
ادراك نمی شــود و نــور علــت و پیــش فرضــی اســت كــه رنــگ ادراك شــود. ابــن هیثــم نخســتین كســی اســت كــه می گویــد هــم نــور و هــم 
رنــگ هــردو ادراك می شــوند. البتــه در فیزیــك جدیــد مــا نــور و رنــگ را یكــی می دانیــم. نــور بــر اســاس فركانســش رنگ هــای مختلــف 

ایجــاد می كنــد.
طباطبایــی بــه 22 معانــی كــه ابــن هیثــم از آن نــام  می بــرد، اشــاره و تصریــح كــرد: آن 22 معانی جزئی كه در این نشســت آقای دكتر پاکتچی 
از آن بــا نــام مؤلفــه یــاد كردنــد، هیــچ ربطــی بــه زیبایــی ندارنــد و بــه زعــم ابــن هیثــم، ایــن 22 مفهــوم جزئــی اســت كــه مــا آن هــا را بــه وســیله 

حــس بینایــی ادراك می كنیــم و می گویــد مفاهیــم دیگــر بــر روی دو مفهــوم زشــتی و زیبایــی تأثیــر می گذارد.
ایــن مــدرس دانشــگاه از دیگــر خدمــات ابــن هیثــم نــام بــرد و خاطــر نشــان كــرد: او نخســتین كســی اســت كــه معتقــد اســت نــور، ســرعت 
نامحــدود نــدارد و قوانیــن بازتــاب مربــوط بــه اوســت. او همچنیــن نخســتین كســی اســت كــه تجربه هــای زیــادی در علــوم شــناختی در 

حــوزه خطاهــای ادراكــی انجــام داده اســت.
ایــن پژوهشــگر بــه تشــریح مبانــی زیبایی شناســی در كتــاب المناظــر ابــن هیثــم پرداخــت و ادامــه داد: ابــن هیثــم در كتــاب المناظــر خــود 
حــدود 2700 كلمــه دربــاره زیبایــی آورده اســت ایــن شــمارش توســط عبدالحمیــد صبــره صــورت گرفتــه اســت. یعنــی حــدود 9 صفحــه 
دربــاره زیبایی شناســی ســخن گفتــه كــه از جهــت تاریــخ هنــر بســیار مهــم اســت. تــا جایــی كــه حتــی »داوینچــی« از نظریــات ابــن هیثــم 
صحبــت كــرده و می تــوان گفــت هنــر مــدرن وامــدار ابــن هیثــم اســت. مــواردی كــه در اینجــا ذكــر كــردم، همــه دارای منابــع و مأخــذ اســت.
وی در همیــن زمینــه بــه تشــریح بیشــتر مفاهیــم پرداخــت و افــزود: آن 22 معانــی را در ادراك بینایــی درك می كنیــم و همــه 20 مــورد 
دیگــر می توانــد در زیبایــی تأثیرگــذار باشــد. او می گویــد:  مثــاً نــور، چگونــه زیبایــی ایجــاد می كنــد؟ شــما بــه خورشــید و مــاه نــگاه كنیــد، 
بــه خــودی خــود دایــره ای وســط آســمان هســتند، نــور آن هــا را زیبــا كــرده اســت. فــرش بــرای چــه زیباســت؟ بــه واســطه رنــگ اســت و حتــی 
بــرای بعــد زیبایــی قائــل اســت . مثــاً فــردی دارای زخمــی در صــورت اســت كــه اگــر از دور ببینیــد، او زیباســت. در مقالــه دوم، فصــل ســوم 

دربــاره ایــن مطالــب آورده اســت.
طباطبایــی بــه كتــاب المناظــر ابــن هیثــم كــه بــه زبان هــای مختلــف التیــن، عبــری و ... ترجمــه شــده، اشــاره كــرد و گفــت: ابــن هیثــم كــه بــه 
الهــازن در اروپــا شــهرت دارد، بــه طــور مبســوط بــه پدیــده زیبایــی در كتــاب المناظــر خــود می پــردازد كــه تــا اواخــر قــرون وســطی مغفــول 
مانــده بــود. نظریــه تناســب در جهــان اســام از »رســاله القیــان« فــردی بــه نــام »الجاحــظ« نشــأت گرفتــه، اســت و می گویــد زیبایــی از ســه 
چیــز اســت، اعتــدال، وزن و ... اســت. ترجمــه المناظــر بــه فارســی : عیــن عبــارت را می خوانــم و معتقــدم »نظریــه تناســب« كامــاً بــه ابــن 

هیثــم ارتبــاط دارد و قبــل از او هیچ كــس دربــاره مبحــث او صحبــت نكــرد.
او می گویــد: هنگامــی كــه صورت هــای زیبــا از انــواع دیدنی هــا اســتقراء یــا برشــمرده شــوند، ماحظــه می شــود كــه تناســب، زیبایــی 
ــا یكدیگــر نمی ســازند. زیبایــی فقــط از معانــی جزئــی اســت و تمــام و كمــال  ــا ب می آفرینــد كــه هیچیــك از معانــی جزئــی بــه تنهایــی ی
زیبایــی ایــن اســت و جــز ایــن نیســت، تنهــا همــان تناســب و هماهنگــی اســت كــه میــان معانــی جزئــی بــروز می كنــد. پــس نظریــه تناســب 

متعلــق بــه ابــن هیثــم اســت كــه علــی لســان القــوم نگفتــه و او بســیار هــم از ایــن نظریــه دفــاع می كنــد.
وی سپس به شواهد و قرائن دیگری كه در تشریح نظریه زیبایی ابن هیثم وجود دارد، اشاره و آن را تشریح كرد.

این نشست با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید.
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  فرزاد زادمحسن

پژوهشــکده هنــر، نخســتین نشســت از سلســله نشســت های 
»هنــر شــرق« را بــه بررســی و تحلیــل کتــاِب »طبیعــت در هنــر 

باســتان«، بــا حضــور نویســنده ایــن کتــاب اختصــاص داد.

در ایــن نشســت، کــه عصــر روز شــنبه نهــم اردیبهشــت، در محــل 
پژوهشــکده و بــا حضــور عاقه منــدان برگــزار شــد، ابتــدا غامعلــی 
حاتــم  اســتاد دانشــکده هنرهــای کاربــردی، دانشــگاه هنــر تهــران، 
بــه پــاره ای از مباحــث کتــاِب طبیعــت در هنــر باســتان اشــاره کــرد و 
بــا بیــان ضــرورت نــگارش چنیــن کتابــی یــادآور شــد: در ایــن کتــاب، 
مهم تریــن پدیده هــای هنــری طبیعــت، کــه از دوران باســتان بــه 
جــا مانــده اســت، بررســی می شــود. وی آنــگاه کاوش نســبت میــان 
اســطوره و هنــر ایــران باســتان از منظــر مطالعــات انسان شناســی، 
ویژگی هــای  از  را  نمادشناســی  نیــز  و  تطبیقــی  هنــر  مطالعــات 
برجســته ایــن اثــر پژوهشــی دانســت. در ادامــه نوبــت بــه دکتــر 
عفت الســادات افضــل طوســی مؤلــف ایــن کتــاب و عضــو هیئــت 
علمــی دانشــگاه الزهرا رســید کــه بــه طــرح مباحــث و دیدگاه هــای 

خــود بپــردازد.

گام نخست؛ تعیین نسبت انسان با جهان
عفت الســادات افضــل طوســی عضــو هیئــت علمــی دانشــکده 
هنــر گــروه ارتبــاط تصویــری، در آغــاز ســخن بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه: 
مــن در نــگارش ایــن کتــاب بیشــتر در پــی یافتــن پاســخی بــرای 
پرســش های خــودم بــوده ام خاطرنشــان کــرد: اولیــن قــدم بــرای بلــوغ 
ذهــن انســان ایــن اســت کــه نســبت خــود را بــا جهــان پیرامونــش 
روشــن کنــد و جایــگاه خــودش را بــه درســتی تعریــف و تعییــن 
کنــد و بدانــد کــه در ایــن جهــان چــه کاره اســت و اصــاً کجــای ایــن 
جهــان ایســتاده اســت؟ بعــد از آن نوبــت بــه تعییــن نســبت مــا بــا 

طبیعــت اطرافمــان می رســد.

از کشف و ادراک طبیعت تا زایش اسطوره
مؤلــف کتــاب در اینجــا بــا تبییــن نســبت ادراک انســان بــا طبیعــت 
در پیدایــش و تکامــل اســطوره اظهــار داشــت: اســطوره ها در اینجــا 
رابطــه انســان بــا طبیعــت و رابطــه انســان بــا خدایــان را شــکل 
می دهنــد. وی، ســپس، شــرحی از رابطــه انســان بــا پدیده هــای 

طبیعــی از انســان نئاندرتــال تــا انســان هوشــمند و ســیری از تفکــر 
ــه  در طبیعــت و شــناخت آن را در یــک افــق هستی شــناختی ارائ

کــرد.

ماهیت جستجوی بشر در فهم طبیعت
ایــن مــدرس و پژوهشــگر هنــری در ادامــه بــه ریشــه یابی و کاوش در 
ماهیــت جســتجوی بشــر بــرای فهــم طبیعــت و تفســیر طبیعــت 
پرداخــت و ظهــور ایــزدان و اربــاب انــواع و اســاطیر را در بســتر 
باورپذیــر ســاختن و قابــل شــناخت کــردن جهــان و روشــن کــردن 
جایــگاه انســان در جهــان توجیــه و تفســیر نمــود. وی، ســپس، 
بــه درس آمــوزی انســان از طبیعــت و بیــان مــواردی از آن ماننــدِ 
تدفیــن هم  نــوع تــا سدســازی و... پرداخــت و اشــکال و مراحــل 

ــا طبیعــت را بیــان کــرد. رابطــه انســان ب

از »طبیعت« تا »تخیل«
نویســنده کتــاب در ادامــه بــه ترســیم هندســۀ درک طبیعــت و 
و  فعالیــت  اشــکال  تمامــی  پیدایــش  و  پرداخــت  تخیــل  ظهــور 
خاقیــت هنــری را متأثــر از بازتــاب طبیعــت و انعــکاس آن شــمرد.

كتاب »طبیعت در هرن باستان« بررسى شد



از »طبیعت« تا »تقدّس«
ــات مقــدس و اســطوره ای و شــواهد آن در جوامــع  ــه روای ــا اشــاره ب ــگاه ب وی آن
ابتدایــی، بــه ســیر تقــدّس در طبیعــت از جملــه کــوه و ســنگ و چشــمه ها 
روابــط  گونه شناســی  و  نمــود  اشــاراتی  معنویــات  و  خــدا  بــا  ارتبــاط  در  و... 
انســان و طبیعــت و تقســیم بندی عناصــر طبیعــی مثبــت و منفــی را طــرح 
کــرد. پایان بخــش ســخن مؤلــف کتــاب در ایــن نشســت، ســیر ادراک طبیعــت 
در ایــران باســتان، ســخن از سرشــت وجــودی انســان در پرتــو فــره و حرمــت 
نهــادن بــه ذات هســتی، برداشــت از قوانیــن طبیعــی در زندگــی انســان ایرانــی 
و دانســتن و دریافتــن خویــش در ذیــل طبیعــت و به مثابــه بخشــی از تمامیــت 
آن بــود. در پایــان ایــن نشســت بــه برخــی از پرســش های حاضــران پاســخ داده 

شــد.

پژوهشــکده هنــر، سلســله نشســت های »هنــر شــرق« را بــا طــرح مباحــث 
تخصصــی از ایــن گســتره اندیشــگی ـ معرفتــی و زیبایی شــناختی را بــا حضــور 
صاحب نظــران و عاقه منــدان مباحــث و مطالعــات هنرپژوهــی ادامــه خواهــد 

داد.
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سمیرا خوانساری

امــروزه بــا توجــه بــه رویكــرد نویــن جامعــه بــه مقولــۀ هنــر، همــراه بــا 
گســترش مراكــز آموزشــی هنــر و نیــز افزایش روزافــزون عاقه مندان 
و هنــرورزان و گســتردگی زمینه هــای هنــری، نیازهــای ایــن قشــر 
مهــم و تأثیرگــذار جامعــه افزایــش یافتــه و متنوع تــر شــده اســت. 
بــر ایــن اســاس، مؤسســۀ متــن فرهنگســتان هنــر، در چارچــوب 
رســالتی كــه در نشــر و ترویــج هنــر عهــده دار این مســئولیت اســت، 
تــاش می كنــد تــا بــا انتشــار آثــاری در زمینه هــای مختلــف هنــری 

پاســخگوی نیــاز عاقه منــدان و محققــان باشــد.

در آســتانه برگــزاری ســی امین دوره از نمایشــگاه بین المللــی كتــاب 
ــه گفتگــو  ــن مؤسســه ب ــا افشــین شــیروانی سرپرســت ای تهــران ب
نشســتیم تــا وضعیــت انتشــارات فرهنگســتان هنــر در نمایشــگاه 

كتــاب را جویــا شــویم. 

بفرمایید این مؤسسه از چه زمانی آغاز به كار كرد؟

 انتشــارات فرهنگســتان هنر در اواســط ســال 1383 با اخذ پروانۀ 
نشــر بــه چــاپ و نشــر كتاب هــای تألیفــی و ترجمــه ای در حــوزۀ 
هنــر پرداخــت. بــا گســترش فعالیت هــای انتشــارات فرهنگســتان 
هنــر و بــا توجــه بــه کمبــود ناشــران تخصصــی در حــوزۀ هنــر، پــس 
ــا تأســیس مؤسســۀ  از موافقــت شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ب
 1387 ســال  در  »متــن«،  هنــری  آثــار  نشــر  و  ترجمــه  تألیــف، 
اساســنامۀ ایــن مؤسســه در شــورای هنــر تصویــب شــد و ایــن 
انتشــارات از اوایــل مــرداد 1388 در قالــب مؤسســۀ وابســته بــه 

فرهنگســتان هنــر فعالیــت خــود را ادامــه داد. 

ایــن مؤسســه از آغــاز فعالیــت خــود بــه چــاپ چنــد عنــوان 
كتــاب هنــری مبــادرت كرده اســت؟

مؤسســه متــن تاکنــون بیــش از450 عنــوان كتــاب و نشــریه را 
در كنــار مجموعــه مقــاالت هنــر و ســایر آثــار تحقیقــی معاونــت 

پژوهشــی فرهنگســتان چــاپ و منتشــر کــرده اســت.

موضوعاتی كه این انتشارات به آن می پردازد، چیست؟

 کتاب هایــی کــه ایــن مؤسســه تألیــف، ترجمــه و منتشــر می کنــد در 
موضوعــات گوناگــون هنــر، از جملــه فلســفۀ هنر و زیبایی شناســی، 
هنرهــای تجســمی، معمــاری و شهرســازی، ادبیــات، کلیــات و تاریخ 
هنــر، هنرهــای صناعــی، هنرهــای نمایشــی، موســیقی و مجموعــه 

مقاالت اســت.

نیــز  كهــن  فاخــر  كتاب هــای  انتشــار  بــه  متــن  مؤسســه 
می پــردازد؟ 

رســاالت  بررســی  مؤسســه  ایــن  اقدامــات  از  دیگــر  یکــی  بلــه   
هنــری،  نســخه های  تصحیــح  و  شناســایی  راســتای  در  کهــن 
بــه منظــور انتشــار تعــدادی از ایــن نســخ اســت. بدیــن منظــور 
»شاهنامۀ شــاه  جملــه  از  خطــی،  نســخۀ  چندیــن  تاکنــون 
طهماســب«، »ســه مثنوی همــای و   همایــون«، »روضه االنــوار« و 
»قرآن به خط علیرضا عباســی«،  »كمال نامه  خواجوی  كرمانــی«، 
»مثنــوی معنــوی بــه خــط وصــال«، »دیوان حافظ بــه خــط وصــال«، 
»جامع االلحــان«، »پندنامــۀ لقمــان حکیــم بــه خــط میرعمــاد«، 
شــاه محمود  خــط  بــه  نبــوی  حدیــث  چهــل  منظــوم  »ترجمــۀ 
نیشــابوری«، »دعــای صبــاح بــه خــط محمــد شــفیع تبریــزی«، 
بــه خــط احمــد نیریــزی«، »پندنامــۀ جامــی  »دعــای احتجــاب 
بــه خــط میرعمــاد«،  »مرقــع میــرزا غامرضــا اصفهانــی بــه خــط 
نســتعلیق«، »شــرح ادوار موالنــا مبارکشــاه«، »مصحــف روشــن و 
بخــش موســیقی دره التــاج قطب الدیــن شــیرازی« منتشــر شــده 

اســت. 

آیــا فعالیت هــای فرهنگســتان بــه چــاپ كتاب هــای داخلــی 
منحصــر می شــود؟

  توجــه بــه شناســایی، آماده ســازی و چــاپ اشــیاء وآثــار هنــری 
موزه هــای داخــل و خــارج کشــور نیــز بخــش دیگــری از فعالیت هــای 
مؤسســه اســت. در ایــن زمینــه تاکنــون عکســبرداری از گزیــدۀ آثــار 
موزه هــای مقــدم و ملــی در داخــل کشــور و آثــار ایرانــی موجــود 
اســت  گرفتــه  و مجارســتان صــورت  لهســتان  در مجموعه هــای 
کــه از آن میــان کتــاب شــاهکارهای هنــر ایــران در »مجموعه هــای 
لهســتان« در دو جلــد )یــک جلــد تصاویــر و یــک جلــد مجموعــه 
مقــاالت( بــه زبان هــای فارســی و انگلیســی و کتــاب »جلوه هایــی از 
هنــر ایــران دورۀ قاجــار در مجموعه هــای مجارســتان نیــز در نیمــه 

اول ســال 1394چــاپ و منتشرشــده اســت .«

ــه  ســطح كتاب هایــی كــه تاكنــون منتشــر شــده اســت، چگون
اســت؟

عنــوان  بــه  ایــن مؤسســه  کتاب هــای  از  تاکنــون چندیــن جلــد   
بــه  نیــز،  بســیاری  تعــداد  و  معرفــی  دانشــگاهی  درســی  کتــاب 
ویــژه در حوزه هــای فلســفۀ هنــر و زیبایی شناســی و معمــاری و 
اســتقبال گســترده خواننــدگان چندیــن  دلیــل  بــه  شهرســازی، 
از  عنــوان  اســت. همچنیــن چندیــن  نوبــت تجدیدچــاپ شــده 

افشــن شــرواىن رسپرســت  بــا  گفتگــو 
»مــن«  مؤسســه 
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کتاب هــای ایــن مؤسســه موفــق بــه دریافــت جایزه هــای مختلــف 
کتــاب ســال، کتــاب فصــل و کتــاب تقدیــری شــده اند كــه شــامل: 
کتــاب ســال 3 عنــوان، کتــاب تقدیــری ســال 13عنــوان، کتــاب فصــل 

9عنــوان و کتــاب تقدیــری فصــل 9عنــوان می شــود. 

نیــز  افتخــار  بــه كســب  تاكنــون موفــق  انتشــارات  ایــن  آیــا 
شده اســت؟ 

مؤسســه متــن بــه دلیــل انتشــار كتاب هــای مهــم و ارزشــمند در 
تاریــخ هنــر ایــران در مراســم افتتــاح بیســت و هفتمیــن نمایشــگاه 
بیــن المللــی كتــاب تهــران، بــه عنــوان ناشــر برگزیــده بخــش ویــژه 
ــر در چهارمیــن آییــن بزرگداشــت  انتخــاب شــد. فرهنگســتان هن
ــه دلیــل چــاپ نفیــس شــاهنامه شــاه طهماســب  نســخ خطــی، ب
بــه عنــوان ناشــر برگزیــده برگزیــده شــد و در بخش هــای ترجمــه 
ایــران در مجموعــه  نیــز كتاب هــای شــاهكارهای هنــر  تألیــف  و 
ــر  ــران، شایســته تقدی لهســتان و دانشــنامه مهــر و حكاكــی در ای
شــناخته شــد.  در ضمــن ایــن انتشــارات در ســال 1390 از ســوی 
خانــۀ موســیقی بــه عنــوان ناشــر برگزیــدۀ حــوزۀ موســیقی انتخــاب 
و کتاب هــای شــرح ادوار موالنــا مبارکشــاه،  شــش مقــام، موســیقی 
عصــر صفــوی، موســیقی قــوم کــرد، موســیقی ایــام، موســیقی قــوم 
تالــش، رســالۀ موســیقی موســوم بــه کلیــات یوســفی منســوب بــه 
ضیاءالدیــن یوســف، پژوهشــی در زندگــی و آثــار عبدالقــادر مراغــی 
و رســالۀ در بیــان موســیقی شــرقی و مقایســۀ آن بــا موســیقی 
اروپایــی در موســیقی، موفــق بــه دریافــت جوایــز گوناگــون شــدند. 

دربــاره حضــور مؤسســه متــن در ســی امیــن نمایشــگاه بیــن 
المللــی کتــاب بگوییــد. 

ســی امین  در  كتــاب  عنــوان   520 از  بیــش  بــا  متــن  مؤسســه 
 23 تــا   13 تاریــخ  از  كــه  تهــران  كتــاب  بین المللــی  نمایشــگاه 
اردیبهشــت ماه در شــهرآفتاب، برپاســت؛ شــركت می كنــد كــه از 
ــوان  ــد عرضــه می شــود و 5 عن ــاب جدی ــوان كت ــن تعــداد، 19 عن ای
عاقه منــدان  دســت  بــه  قبلــی،  كتاب هــای  مجــدد  چــاپ  نیــز، 
خواهــد رســید. كتاب هــای جدیــدی كــه در نمایشــگاه امســال ارائــه 
خواهــد شــد، بــا موضوعــات و رویكردهــای مختلــف هنــری، بــه 
دســت خواننــدگان كتاب هــای تخصصــی هنــر و پژوهشــگران ایــن 

حــوزه خواهــد رســید.

چــه  بین المللــی  نمایشــگاه  در  مؤسســه  ایــن  مخاطبــان 
هســتند؟ كســانی 

همــان طــور كــه مســتحضر هســتید، مؤسســه متــن دو دســته 
و  دولتــی  دانشــگاهی،  مخاطبــان  را  اول  دســته   دارد،  مخاطــب 
كــه  هنــر،  مختلــف  حوزه هــای  و  رشــته ها  خــاص  پژوهشــگران 
هنــر  فرهنگســتان  كتاب هــای  جدیــد  چــاپ  جویــای  همیشــه 
هســتند، تشــكیل می دهنــد و دســته دوم مخاطبانــی را شــامل 
می شــود كــه در ســبد مطالعاتــی خــود، گاهــی كتاب هــای هنــری را 

می كننــد. مطالعــه  هــم 

آیــا عرضــه كتاب هــای فرهنگســتان هنــر بــه نمایشــگاه كتــاب 
و فروشــگاه منتهــی می شــود؟

خیر؛ در نظر داریم، تعامات فرهنگســتان هنر، به طور مســتقیم 
در  به خصــوص  شهرســتان ها  كتاب فروشــی های  و  ناشــران  بــا 

شــهرهایی كــه دانشــگاه هنــر دارنــد، بیشــتر شــود، تــا كتاب هــا 
بهتــر و بــا قیمــت مناســب تر بــه دســت پژوهشــگران و دانشــجویان 

خــارج از تهــران برســد.

توضیــح  كمــی  مؤسســه  ایــن  كتاب هــای  تازه هــای  درمــورد 
دهیــد.

بیســتم  قــرن  بــزرگ  »اقتصــاد هنــر معاصــر«، »آرای متفکــران 
دربــاره هنــر )دریــدا در قابــی دیگــر(«، »آرای متفکــران بــزرگ قــرن 
زشــتی«،  »تاریــخ  دیگــر«،  قابــی  در  )دلــوز  هنــر  دربــاره  بیســتم 
»روش تحقیــق در هنــر و طراحــی«، »فرهنــگ مــواد و تکنیــک 
هــای مجســمه ســازی«، »یادنامــه معمــاران و معمــاری ســنتی 
خراســان«، »سنگ بســت – مجموعــه ای تاریخــی از دوره غزنــوی«، 
»منارجام«، »مکان، زمان و هســتی در معماری ژاپنی«، »چکیده 
مقــاالت همایــش ملــی آجــر و آجــرکاری در هنــر و معمــاری ایــران«، 
»مجموعــه مقــاالت اقتصــاد هنــر«، »کیوگــن )نمایــش هــای شــاد 
و  »کیســت  دیجیتــال«،  ســینمای  عصــر  در  »تخیــل  ژاپنــی(«، 
»خودآمــورز  ســیاوش«،  »ســوگ  فرشــچیان«،  کجاســت،  اهــل 
قلم زنــی«، »فال نامــه شــاه طهماســب« و كتــاب »تذکــره البنیــان و 
تذکره االبنیــه« بــرای نخســتین بــار، در ایــن نمایشــگاه  وارد عرصــه 

كتــب تخصصــی هنــر كشــور شــده اســت. 

چــه تســهیالتی بــرای مخاطبــان خــود در ســی امین نمایشــگاه 
بین المللــی كتــاب تهــران در نظــر گرفته ایــد؟ 

در نمایشــگاه كتــاب امســال، تخفیــف 25 درصــدی بــرای عمــوم 
بیشــتر،  تخفیــف  اینكــه،  دلیــل  بــه  گرفتــه شده اســت.  درنظــر 
می توانــد ســبب مطالعــه بیشــتر و هم چنیــن اســتقبال بهتــر از 
ایــن رویــداد بــزرگ فرهنگــی شــود. درمؤسســه متــن از همه كســانی 
كــه تــازه بــه مطالعــه كتــب هنــری روی آورده انــد یــا برنامــه  تــازه ای 
بــرای مطالعــه اینگونــه كتاب هــا آغــاز كرده انــد، دعــوت می كنــد 
تــا در غرفــه انتشــارات فرهنگســتان هنــر در ســی امین نمایشــگاه 

ــد.  ــاب حضــور پیداكنن كت

مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری متــن وابســته بــه 
فرهنگســتان هنــر،در ســی امین نمایشــگاه بین المللــی كتــاب تهران  
از 13 تــا 23 ، ســاعت 10 تــا 20 هــر روز در شــهر آفتــاب، ســالن 
ناشــران عمومــی A4، راهــروی 1، غرفــه 19 میزبــان عاقه منــدان بــه 

كتاب هــای هنــری بــود. 
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ســی امین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران صبــح سه شــنبه 12 اردیبهشــت ماه بــا ســخنرانی علــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای 
اســامی، ســیدرضا صالحــی امیــری وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، انتیمــو چــزرو معــاون وزیــر میــراث و فعالیت هــای فرهنگــی کشــور 
ــوف نشــر، و  ــی صن ــزی و اجرای ــر شــورای برنامه ری ــاب و محمــود آمــوزگار دبی ــن دوره از نمایشــگاه کت ــژه ای ــوان میهمــان وی ــه عن ــا ب ایتالی
همچنیــن معرفــی ناشــران برگزیــده ســال 95 همــراه بــود. ایــن نمایشــگاه شــعار ســال خــود را »یــك كتــاب بیشــتر بخوانیــم« برگزیــد و بــرای 

دومیــن ســال متوالــی در شــهر بــزرگ آفتــاب میزبــان شــمار زیــادی از بازدیدكننــدگان بــود. 

نمایشگاه كتاب نشان از تعقل و اندیشه ایرانیان دارد

در آییــن گشــایش ایــن نمایشــگاه علــی الریجانــی ســخنان خــود را پیرامــون مشــكاتی كــه در ایــن ســال ها بــرای برگــزاری نمایشــگاه كتــاب 
وجــود داشــت آغــاز كــرد و گفــت: »برگــزاری نمایشــگاه در ایــن ســال ها بــا تمــام مشــکات و مســائلی کــه وجــود داشــته اســت بیانگــر نــگاه 
مثبتــی اســت کــه بــه ایرانیــان بــه تعقــل و اندیشــه دارنــد. ایــن رویــداد فرهنگــی یــک ویژگــی را در ایــن دوره نشــان می دهــد و آن نهادینــه 

شــدن علــم و عقانیــت در ذات ایرانیــان اســت کــه اندیشــه را ســرآمد همــه چیــز می بیننــد.«

او همچنیــن اضافــه کــرد: »تفکــر، کتــاب و زبــان ســه مقولــه ای هســتند کــه درهــم تنیــده شــده اند و تفکــر بــدون زبــان امــکان پذیــر نیســت 
و تاریــخ ایــران هــم نشــان می دهــد کــه از یــک قدمــت زبانــی برخــوردار اســت کــه ثمــره آن هــم تفکــری عمیــق اســت.«

رئیــس مجلــس ســپس بــه بیــان راهکارهایــی بــرای بهبــود اوضــاع نشــر پرداخــت: »اولیــن اقدامــی کــه بایــد صــورت بگیــرد ســرمایه گذاری 
در صنعــت چــاپ اســت تــا چاپخانه هــای مــا از فرســودگی خــارج شــوند، دوم اینکــه بــرای رفــع معضــات صــادرات کتــاب صنــدوق تشــویق 
ــوب صنعــت انتشــار از تجربیــات ناشــران موفــق کــه از وضعیــت اقتصــادی  ــرای ایجــاد چرخــه مطل صــادرات ایجــاد شــود، ســوم هــم ب

مطلوبــی برخــوردار هســتند، اســتفاده شــود.«

او دربــاره یارانــه گرفتــن مؤسســات نشــر از دولــت اضافــه کــرد: »مــن توصیــه مــی کنــم منتظــر گرفتــن یارانــه نباشــید، مخالــف ایــن مســئله 
نیســتم امــا یارانــه سیســتم مطمئــن و متکــی بــه آینــده ای نیســت و گاهــی می دهنــد و زمانــی نــه. پــس متکــی بــه بخــش خصوصــی باشــید 

زیــرا کــه مــا تجربــه خوبــی از تولیــد دولتــی نداریــم.«

آمادگی داریم كلید نمایشگاه را به دست صنوف بسپاریم

در ادامــه ســیدرضا صالحی امیــری در ســخنانی اظهــار کــرد: نمایشــگاه کتــاب تهــران یکــی از مهم تریــن فعالیت هــای فرهنگــی پــس از 
انقــاب اســامی اســت  و می توانیــم ادعــا کنیــم محصــول انقــاب اســامی اســت و در ادامــه تأکیــد کــرد: در اندیشــه امــام و مقــام معظــم 

رهبــری  کتــاب نقــش مهمــی در تحــول  فکــری مــردم دارد.

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا اشــاره بــه اهمیــت کتــاب و فرهنــگ در جمهــوری اســامی ایــران گفــت: نمایشــگاه کتــاب حتــی در دوران 
جنــگ تحمیلــی کــه کشــور در یکــی از ســخت ترین دوران بــه ســر می بــرد، اولویــت داشــت و ایــن اولویــت تغییــر نکــرد. بــه طــوری کــه در 
ســال 66  نمایشــگاه کتــاب تهــران  بــا حضــور 32 ناشــر خارجــی برگــزار شــد. برگــزاری نمایشــگاه کتــاب در آن روزهــا  بهتریــن گــواه بــرای 

اهمیــت دادن بــه کتــاب و فرهنــگ در جمهــوری اســامی ایــران اســت.

صالحــی امیــری بیــان کــرد:  امســال و در سی ســالگی نمایشــگاه کتــاب تهــران اتفــاق مهمــی افتــاده و آن واگــذاری امــور بــه تشــکل های 
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صنفــی اســت. مــا در سی ســالگی نمایشــگاه می توانیــم  افق هــای 
نمایشــگاه را ترســیم کنیــم و آمادگــی داریــم کلیــد نمایشــگاه را از 
ســال آینــده  بــه صنــوف واگــذار کنیــم و بــه عنــوان سیاســتگذار بــر 

آن نظــارت کنیــم.

او در بخــش دیگــری از ســخنانش  گفــت: آمــار می گویــد در ســال  
1391 ،  64هــزار 151 عنــوان کتــاب، در ســال 1392 ، 66 هــزار و 514 
عنــوان کتــاب، در ســال 93 ، 73 هــزار و 812 عنــوان کتــاب، در ســال 
94 ، 81 هــزار 327 عنــوان کتــاب و در ســال گذشــته  88 هــزار و 
504 عنــوان کتــاب در کشــور نشــر پیــدا کــرده اســت. ایــن نشــان 
تحــول در حــوزه کتــاب و کتاب خوانــی در طــی ایــن سال هاســت. 
در ایــن ســال ها همچنیــن تقویــت حضــور صنعــت نشــر ایــران در 

عرصــه تجــارت بین الملــل یکــی از اهــداف مــا بــوده اســت.

صالحــی امیــری همچنیــن اظهــار کــرد: متأســفانه  در ادوار گذشــته 
ــه دلیــل تحریم هــا، ناشــران خارجــی در نمایشــگاه کتــاب تهــران  ب
کمتــر شــرکت می کردنــد، امــا در فضــای پــس از برجــام  نقــش 
بین المللــی نمایشــگاه کتــاب پررنــگ شــد و اکنــون چنــد کشــور 
اروپایــی و آســیایی تمایــل دارنــد در نمایشــگاه کتــاب تهــران شــرکت 
ایتالیــا میهمــان ویــژه نمایشــگاه اســت  کننــد.  امســال کشــور 
و حضــور پررنگــی در آن دارد. ایــن شــروع بــه نمایشــگاه کتــاب 
محــدود نیســت و ادامــه خواهــد داشــت. همچنیــن در راســتای 
تقویــت بعــد بین المللــی نمایشــگاه امســال بحــث شــهر میهمــان 
ویــژه نمایشــگاه کتــاب دنبــال شــد و شــهر اســتانبول ترکیــه امســال 
میهمــان نمایشــگاه کتــاب تهــران اســت. ایــن بُعــد نمایشــگاه کتــاب 

ــر اســت. ــن کشــورهای منطقــه بی نظی در بی

وزیــر ارشــاد در پایــان گفــت: کتــاب در متــن زندگــی ایرانیــان بــوده و 
خواهیــم دیــد کــه امســال نمایشــگاه بــا حضــور میلیونــی مخاطبــان 

نمایشــگاه پرشــور خواهد شــد.

در ادامــه مراســم، انتیمــو چــزرو معــاون وزیــر میــراث و فعالیت هــای 
ــارال  رئیس جمهــور ایــن  ــا پیــام ســرجیو مات فرهنگــی کشــور ایتالی
تــا افتتــاح  بــود: مفتخــرم  ایــن پیــام آمــده  کشــور را خوانــد. در 
نمایشــگاه کتــاب تهــران را کــه میزبــان ایتالیــا اســت تبریــک بگویــم. 
ایــن اتفــاق مویــد دوســتی و پیونــد دو کشــور ایتالیــا و ایــران اســت. 
ــی رئیس جمهــور  ــای روحان ــه آق ــن نمایشــگاه را ب مــن گشــایش ای
ایــران صمیمانــه تبریــک می گویــم. در دیــداری کــه در ژانویــه 2016 
در ایتالیــا بــا ایشــان داشــتیم نیــز فرهنــگ در مرکــز گفت وگوهــای 

مــا قــرار داشــت.

ــه تاریــخ جــاده ابریشــم و آمــدن  ــا اشــاره ب ــا ب رئیس جمهــور ایتالی
کاغــذ از خــاور بــه باختــر نوشــته بــود: در ایــران هــم ماننــد ایتالیــا 
کتــاب و کتاب خوانــی تاریخــی دیرینــه دارد و در ایــن مســیر بــود 
ــران و  کــه کاغــذ و کتــاب تاریــخ جهــان را تغییــر داد.  دو کشــور ای
ایتالیــا آییــن و احساســات و تجربیــات خــود را از طریــق کتــاب 

گذاشــته اند. برجــای 

در ادامــه ایــن پیــام اشــاره شــده بــود کــه ایتالیــا در نمایشــگاه کتــاب 
تهــران برنامه هــای مختلفــی دارد کــه برخــی در نمایشــگاه و برخــی 

در ســطح شــهر برگــزار می شــود.

همچنیــن در مراســم گشــایش نمایشــگاه کتــاب تهــران از تمبــر 
یادبــود ســی امین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران رونمایــی 
شــد. ناشــران برگزیــد ســال 95 نیــز بــا اهــدای تندیــس و جوایــزی 

ــر شــدند. تقدی

تأثیــر ایــده ی برگــزاری مهمــان ویــژه و شــهر میهمــان، در روابط 
دیپلماسی 

فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس  پژمان فــر؛  نصــرهللا  حجت االســام 
مجلــس شــورای اســامی، گفــت: ایــده ی برگــزاری مهمــان ویــژه 
و شــهر میهمــان، در روابــط دیپلماســی بیــن کشــورها تأثیرگــذار 
اســت و کتــاب یکــی از ابزارهــای مؤثــر در معرفــی فرهنــگ کشــورها 

بــه مــردم اســت.

حجت االســام پژمان فــر ادامــه داد: نمایشــگاه نیــز در تبلیــغ و 
معرفــی کتــاب کمــک شــایانی بــه برقــراری ایــن ارتبــاط می  کنــد 
و باعــث می شــود نزدیکــی ارتبــاط بیــن مــردم جلــوه ی بیشــتری 

داشــته باشــد.

وی افــزود: نقــش نمایشــگاه در امــر معرفــی کتــاب بــه فرهنگ هــای 
نقــاط جهــان،  اقصــی  از  زیــرا  اســت  کلیــدی  ملت هــا  مختلــف 
مردمــی بــا آداب و رســوم مختلــف بــه نمایشــگاه کتــاب تهــران 
آثــار چاپــی جدیــد را در حــوزه ی کــودک و نوجــوان،  می  آینــد و 
سیاســی، اقتصــادی، دینــی و ســایر حوزه هــا مشــاهده می کننــد.

رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه 
اینکــه نمایشــگاه فرصتــی اســت کــه بــه کشــورهای مختلــف جهــان 
نشــان دهیــم چــه اولویت هــای فرهنگــی در ایــران وجــود دارد بیــان 
کــرد: هرســال آثــار جدیــد بــا کیفیتــی چــاپ می  شــود و در معــرض 
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دیــد همــگان قــرار می  گیــرد.

حجت االســام پژمان فــر در پایــان تأکیــد کــرد: کتــاب را هماننــد 
کاالهــای موردنیــاز و مصرفــی مــردم بایــد در ســبد زندگی خانواده ها 

قــرار دهیــم.

اساســی جامعــه ی  از معضــالت  کتابخوانــی  پاییــن  میــزان 
امــروز ایــران اســت

اشــرف بروجــردی، مشــاور رئیــس جمهــور و رئیــس کتابخانــه ملــی 
ایــران بــا حضــور در نمایشــگاه کتــاب تهــران گفــت: کاهــش میــزان 
کتابخوانــی یکــی از معضــات اساســی جامعــه ی امــروز ماســت و 
امیدواریــم بــا برگــزاری نمایشــگاه کتــاب بتوانیــم بخشــی از ایــن 

معضــل را فرهنگ ســازی کنیــم.

گفــت: ســالی یک بــار حضــور در  بروجــردی همچنیــن  اشــرف   
نمایشــگاه کتــاب، تجدیــد عهــدی بــا صاحبــان قلــم، صاحبنظــران و 
کســانی اســت که در زمینه ی توســعه نشــر کشــور تاش می  کنند. 
کاهــش میــزان کتابخوانــی یکــی از معضــات اساســی جامعــه ی 
ــا برگــزاری نمایشــگاه کتــاب بتوانیــم  ــم ب امــروز ماســت و امیدواری

ــم. ــن معضــل را فرهنگ ســازی کنی بخشــی از ای

وی حضــور در نمایشــگاه را بــرای همــه ی قشــرهای محــروم، فرصت 
مغتنمــی بــرای آشــتی بــا کتــاب و کتابخوانــی دانســت و افــزود: 
بســیار جــای مســرت و خوشــحالی اســت کــه مســئوالن فرهنگــی 
ــوروز، یــک  ــا آمــدن ن وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی هــر ســال ب
برگــزار  کتابخوانــی  و  کتــاب  تبلیــغ  بــرای  را  فســتیوالی  چنیــن 

می  کننــد.

رئیــس کتابخانــه ملــی ایــران، دربــاره  شــعار نمایشــگاه »یــک کتــاب 
بیشــتر بخوانیــم« نیــز گفــت: یــک کتــاب بیشــتر بخوانیــم یعنــی 
در حــد انــدک اگــر فرصــت کردیــم، مطالعــه کنیــم و جــدا از کتــاب 
نباشــیم. بایــد بیشــتر بــا نوشــته آشــنا شــویم زیــرا در فرهنــگ مــا 
ایرانی هــا آن چیــزی کــه نگاشــته می  شــود، مانــدگار اســت. بنابرایــن 
تبلیــغ یــک کتــاب بیشــتر بخوانیــم رویکــردی بــه آینــده اســت و 
آینــدگان بایــد بداننــد کــه فرهنــگ خــود را تنهــا از طریــق خوانــدن 

آثــار دیگــران بــه دســت خواهنــد آورد.

ابزارهــا  ســایر  بــه  نســبت  کتــاب  گفــت:  پایــان  در  بروجــردی 
مانــدگاری بیشــتری دارد زیــرا آنچــه نگاشــته و ثبــت شــود مانــدگار 

می  مانــد. جاویــد  و 
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گروهــی  نمایشــگاه  بــا  فلســطین  معاصــر  هنرهــای  مــوزه 
»مانا هنر ایرانــی«  میزبــان نقاشــی ها و عکس هــای بیــش از صــد 
هنرمنــد ایرانــی بــا رویکــردی نــو بــه فرهنگ هــا و قومیت هــای ایــران 

شــد.

ایــن نمایشــگاه کــه عصــر دوشــنبه بیســت و هشــتم فروردیــن در 
میــان اســتقبال چشــمگیر اهالــی هنــر و بــا حضــور هنرمنــدان 
فیضــی،  میــاد  ســپهوند،  مصطفــی  چــون:  آشــنایی  نــام 
آنیتا هاشــمی مقدم و رومینــا راد در محــل ایــن مــوزه گشــایش 
یافــت، مجموعــه ای شــامل 120 اثــر در قالــب نقاشــی و عکــس از 
103 هنرمنــد- اعــم از اســتادان و هنرجویــان- اســت کــه نــگاه خــود 
ــران معطــوف ســاخته اســت. ــوام سراســر ای ــه روح فرهنگــی اق را ب

حســین ســیف، کیوریتــور »مانــا هنــر ایرانــی« اســت کــه پیــش 
ــروان  ــاالر انجمــن نقاشــان ای ــن مجموعــه را در ت ــز، همی ــن نی از ای
)ارمنســتان( و ســفارت ترکیــه بــه نمایــش گذاشــته و منتخــب آثــار 
ارائــه شــده در مــوزه فلســطین را پــس از اتمــام ایــن نمایشــگاه در 
گالــری مــوزه تاریــخ تفلیــس )گرجســتان( بــه روی دیــوار خواهــد بــرد.

وی دربــاره ایــن نمایشــگاه توضیــح داد: ایــن نمایشــگاه در دو پــان 
اجــرا شــده اســت. پــان نخســت بــه آثــار اســتادان اختصــاص دارد 
و در بخــش بعــدی آثــار هنرمنــدان دانشــجو بــه نمایــش گذاشــته 
شــده اســت. کل نمایشــگاه شــامل دو بخــش نقاشــی و عکاســی 
اســت. آثــار نقاشــی بــر اســاس تنــوع آثــار هنرهــای تجســمی ایرانــی 

چیدمــان شــده اســت.

ســیف بــا اشــاره بــه عنــوان نمایشــگاه اظهــار کــرد: در ضمــن بــا 
توجــه بــه اینکــه مــا اســم »مانــا« بــه معنــای »هنــر ایرانــی مانــدگار« 
انتخــاب کرده ایــم، ترجیــح دادیــم بــه جــز نقاشــی رشــته های دیگــر 
ــر  ــر تذهیــب، هن ــه هن ــی نگاهــی ب ــی شــوند؛ حت ــز معرف ــری نی هن
نگارگــری و هنــر معــرق نیــز داشــته ایم و ســعی کردیــم از ایــن هنرهــا 

نیزحداقــل یــک اثــر در معرفــی ایــران حضــور داشــته باشــد.

ســیف همچنیــن دربــاره بخــش عکــس ایــن نمایشــگاه گفــت: در 
بخــش عکاســی می تــوان بــه فتــو کاژ، فتــو مونتــاژ، فتومدیــا و حتــی 
عکاســی اجتماعــی و عکاســی هنــری اشــاره کــرد. ذکــر ایــن نکتــه 
الزم اســت کــه ســعی کردیــم از عکاســی مســتند فاصلــه بگیریــم و 
بــه نــگاه کامــاًً هنــری نزدیک تــر شــویم. بــه ایــن جهــت کــه در ایــن 
ســبک، فضایــی کــه هنرمنــد عکــس را در آن ثبــت کــرده بیشــترین 

بخــش اثــر اســت.

»مانــا هنــر ایرانــی« کــه بــا همــکاری مؤسســه فرهنگــی _هنــری 

منایشگاه »مانا هرن ایراىن«
 با رویكردی نو به فرهنگ ها و قومیت ها

ــا حمایــت آتلیــه  صبــا و مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین و نیــز ب
خانــم راد و فتــو ماســک برپــا شــده شــامل دو بخــش عکاســی و 
نقاشــی اســت کــه در بخــش نقاشــی، 20 اثــر بــا مضمــون فرهنــگ و 
قومیت هــای ایرانــی، نــگاه خــود را بــه روح ســنت و هویــت ایــن اقــوام 
ــز  ــه اســت. در بخــش عکاســی نی در سراســر ســرزمینمان انداخت
یکصــد اثــر از هنرمنــدان جــوان ارائــه شــده کــه تنوعــی چشــمگیر از 
تکنیک هــای عکاســانه را بــا نگاهــی نوآورانــه و خــاق در شــیوه هایی 
چــون: انعــکاس، بــازی بــا نور، ســرعت و رنگ، عکاســی اکسپرســیو، 
عکاســی کوبیســتی، نــگاه فتومدیــا و...بازتــاب می دهــد. در بخــش 
عکاســی نیــز همچــون نقاشــی، تــاش هنرمنــدان در نزدیــک شــدن 
بــه جلــوه هایــی از روح قومیت هــای ایرانــی همــراه بــا نوگرایــی در 

فــرم بــه چشــم می خــورد.

در نمایشگاه »مانا« آثاری از: 

علــی عابدیــن، علــی بابایــی، آنیتــا هاشــمی مقــدم، اعظم یونســی، 
عطــار،  گلنــوش  محمــدی،  ســید  فــواد  فتاحیــان،  ارشــاد 

هانــی نجــم، هومــن بیــات، حســین ســیف، کامبیــز حضرت پــور، 

محمــدی،  منصــور  حجتــی،  مجیــد  کیــان،  طلــوع  محیــا 

نائلــی،  نجمــه  ســپهوند،  مصطفــی  انصــاری،  محمــد 
قاســمی،  پروانــه  جعفــری،  ام البنیــن  نیلوفرمحمدی فــر، 

شــعبانی،  شــبنم  اشــرفی،  ســارا  جمالــی،  ســتایش  رضــا 

شــادی جمالــی، شــهربانو خــازن، ســمیه حمیــدی، تارا نظم علیزاده، 
عابدیــن،  افســانه  احتشــام،  آنیتــا  جمشــیدی،  زهــرا 

جعفــری،  علیرضــا  بهرامــی،  علــی  پیشــه،  خــرد  علــی 

امیرعلــی بنی اســد، امیــر اصغــرزاده، آنــا یوســفی، عارفــه ایــزدی، 
رســولی خورشــیدی،  احســان  مینایــی،  بهنــام  پورعبــاس،  بــاران 
مددخــواه،  الهــام  ســلیمی،  الهــه  پناهــی،  الهــه  کشــاورز،  الهــه 

قرایــی،  فرنــاز  عبدالقاســم،  عرفــان  دوســتعلی،  النــاز 

 ، ذابــح  غفــار  نــوری،  فاطمــه  باقــری،  فاطمــه  رومندیــان،  فرزانــه 
غامرضــا ذابــح، هانیــه رفیعــی، هدیــه تهرانــی، هیــراد رحمانــی، 
حســین احصایــی، ایمــان یــاری، کیمیــا نهاونــدی، کــورش کاظمــی، 
بروجــردی،  مهســا  شــفیعی،  مهنــاز  قانعــی،  مهنــاز  مــا،  اللــه 

جمشــیدی،  مریــم  ورزی،  مارینــا  صانعــی،  ملیحــه 

مریــم کی احمــدی، مازیــار ربیعــی، مینــا بهــکار، محمــد امینــی، 
متــری،  محمــد  همایــون واال،  محمــد  هشــترودی،  محمــد 
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شــفیعی، مــژگان  یحیایــی،  منیــره  خســروی،  مجتبــی 

نغمه شهامتی، ندا ماهر، ندا مزرعه، نیلوفر میرزایی، پریسا امامی، 

پریســا زرین قلــم، رهــا راشــنی، راضیــه قربان نــژاد، رزا محمــدی، 
صبــا ارجمندپــور، صفــا بنایــی، ســمیرا اکبرپــور، صنــم خــودکار، 

سارا عباسی، سارا دباغیان، سارا سلطانی ماهیان، سپیده ایرانبان، 
حمــزه،  شــهربانو   ، شــهبازیان  شــادی  صداقتــی،  ســتایش 

دلنــواز،  شــکوه  شــاهدین،  محــب  شــیدا  شــاکری،  شــکیبا 

وفایــی،  ونــوس  عســگری،  وحیــد  زارعــی،  طاهــره 

یلدا محب شاهدین، یاسمن محمودی، زهرا قنبری، ژیا تیزمغز 
به نمایش گذاشته شده است.

مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین کــه بــا »مانــا هنــر ایرانــی« ســال 
جدیــد پرمخاطبــی را آغــاز کــرده اســت تــا دوم اردیبهشــت میزبــان 

عاقه منــدان و بازدیدکننــدگان ایــن نمایشــگاه بــود.
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الهام الیقی

تحریــر و خوشنویســی مــردی كــه بیــش از یك هــزار مســجد بــا خــط 
او تزئیــن شــده اســت،  توفیقــی وافــر می خواهــد. 

روز  از  ترابــی«  »احــد  اســتاد  نســتعلیق  و  نویســی  ثلــث  كارگاه 
یكشــنبه ســوم اردیبهشــت در مركــز هنرپژوهــی نقــش جهــان 

وابســته بــه فرهنگســتان هنــر آغــاز بــه كار كــرد. 

در این كارگاه یكســاله اســتاد احد ترابی دو خط نســتعلیق و ثلث 
را بــه هنرجویــان خواهــد آموخت. 

احــد ترابــی اســتاد خوشنویســی خــط نســتعلیق و ثلــث دربــاره 
حــظ بصــری و درك زیبایی شناســی غیــر همزبانان از خوشنویســی 
اظهــار داشــت: مخاطــب غیــر هم زبــان، اگــر عاقه منــد بــه درك 
مفاهیــم عمیــق در معنــا باشــد، می توانــد بــه حــظ بصــری و درك 

ــد. زیبایی شناســی دســت یاب

ــزرگ شــده تهــران اســت. وی  ــد اراك و ب ــی اراكــی متول اســتاد تراب
از معلــم دوران دبســتان خــود در منطقــه »تهــران نــو« بــه عنــوان 
نخســتین مشــوق خــود در آمــوزش خوشنویســی و از نــگارش تابلــو 
خط هایــی كــه در دوره جوانــی می نگاشــت، یــاد كــرد. اســتاد ترابــی 
بــه طــور رســمی آمــوزش خــط را بــه واســطه جنــاب قیومی خــواه در 
كاس های آزاد خوشنویســی اســتاد حســین میرخانی شــروع كرد. 
پــس از دوســال آمــوزش در كاس هــای اســتاد حســن میرخانــی _
كــه او را برتریــن اســتاد خوشنویســی زمــان می دانــد_ شــركت كــرده 
و درجــه ممتــازی خوشنویســی را دریافــت كــرد. پــس از آن آثــارش 
در موزه هــای خصوصــی و عمومــی و اماكــن متبركــه ای چــون ســردر 
مســاجد و بناهــای معــروف ایــران از جملــه حــرم حضــرت امــام)ره( 

و ســردر ســفارت ایــران در مســكو دیــده می شــود.

وی دربــاره این كــه چگونــه مخاطــب غیــر فارســی زبــان از خــط، 
ــه و پیگیــری مخاطــب اشــاره كــرد و  ــه عاق ــرد، ب حــظ هنــری می ب
افــزود: مخاطــب اگــر بــرای رســیدن بــه لــذت بصــری پیگیــر باشــد، 
یــا بایــد ترجمــان زیــر تابلــو را ببینــد یــا از فــردی كــه آگاهــی بهتــری 
نســبت بــه زبــان خــط نوشــته دارد، ســؤال كنــد. همان طــور كــه مــا 
بــا دیــدن تابلــوای بــا خــط غیــر فارســی می توانیــم از آن لــذت هنــری 
ببریــم، مخاطــب غیــر هم زبــان مــا نیــز اگــر عاقه منــد بــه درك 
مفاهیــم عمیــق در معنــا باشــد، می توانــد بــه حــظ بصــری و درك 

ــد. زیبایی شناســی دســت یاب

اســتاد ترابــی كــه هــم در غبار نویســی و هــم در كتیبه نویســی تبحــر 
ــه پیوســتگی آمــوزش  ــاره كارگاه خوشنویســی پیــش رو ب دارد، درب
نســتعلیق و ثلــث اشــاره كــرد و افــزود: بنــای ایــن كارگاه بــر آمــوزش 
ــا آمــوزش  ــد ب ــرای آمــوزش ثلــث هنرجــو بای ــود،  امــا ب خــط ثلــث ب
ابتدایــی از نســتعلیق آشــنا باشــد و ایــن دو ملــزوم یكدیگرنــد. هــر 
ثلث نویــس قــدری را در خوشنویســی بشناســید، حتمــاً زمینــه 
نســتعلیق نیــز داشته اســت و نســتعلیق ارشــد همــه خطــوط اســت 
كــه بــرای نوشــتن اشــعار، مهر هــا، نگیــن انگشــتر،  ســنگ لحــد 
و... اســتفاده می شــود. ولــی ثلــث بیشــتر بــرای كتیبه هــا و ســردر 

ــات قــرآن نوشــته می شــود. مســاجد و آی

كارگاه خــط ثلــث و نســتعلیق یكشــنبه هــر هفتــه بــه جــز روزهــای 
تعطیل، از ساعت 16 تا 18 در مجموعه نقش جهان فرهنگستان 

هنــر برگــزار می شــود و هــر دوره آن دو مــاه بــه طــول می انجامــد.

حتریر در كنار كهن ترین كتیبه نویس ایران 
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در چهارمین نشســت از سلســله درس گفتارهای »نظریه و نقد هنر« که نخســتین درس گفتار از این مجموعه در ســال 1396 به شــمار 
مــی رود، امیــر نصــری، دانشــیار دانشــگاه عامــه طباطبایــی، مؤلــف و صاحب نظــر حوزه هــای پژوهشــیِ فلســفه هنــر و زیبایی شناســی 
و مطالعــات تصویــری، بــه تبییــن و بررســی نســبت نظریه هــای هنــر و تاریــخ هنــر در بســتر تکویــن فهــم نظــری و خودآگاهــی تاریخــی 

پرداخــت.  

در ایــن نشســت کــه عصــر سه شــنبه دوازدهــم اردیبهشــت در محــل پژوهشــکده هنــر بــا حضــور شــمار زیــادی از اســتادان و عاقه منــدان 
مباحــث هنرپژوهــی و مطالعــات نظــری هنــر برگــزار شــد، ابتــدا اســماعیل پناهــی، سرپرســت گــروه نظریــه و نقــد پژوهشــکده هنــر 
ــه مطالعــه و پژوهــش  ــه رویدادهــای گذشــته؛ و تاریــخ به مثاب ــا ذكــر دو معنــای متــداول تاریــخ، یعنــی تاریــخ به مثاب ــه عنــوان مقدمــه ب ب
ــخ  ــخ و روش شناســی تاری ــگاری، فلســفه تاری ــه تشــریح حوزه هــای مختلــف پژوهش هــای تاریخــی یعنــی، تاریخ ن رویدادهــای گذشــته، ب
ــد بدانیــم ســه  ــخ هنرهــا بای ــكل اســتنفورد، گفــت: در مطالعــه تاری ــر تاریخ پژوهــی مای ــاب درآمــدی ب ــه كت ــا اشــاره ب پرداخــت. پناهــی ب
شــیوه متــداول تاریخ نــگاری وجــود دارد كــه عبارت انــد از: تاریخ نــگاری توصیفــی )روش رایــج در توصیــف و گــزارش پدیده هــای تاریخــی(، 
تاریخ نــگاری تاریخــی یــا تاریــخِ تاریخ نــگاری )مطالعــه پیدایــش، رشــد و تحــول تدریجــی شــیوه های نــگارش تاریــخ از 2500 ســال پیــش( و 

تاریخ نــگاری تحلیلــی یــا نقــدی )تبییــن مفاهیــم و مســائل فلســفی برخاســته از نــگارش تاریــخ از موضــع مــورخ(

وی، ســپس، دو رویكــرد مهــم فلســفه تاریــخ را چنیــن تشــریح كــرد: نخســت فلســفه نظــری تاریــخ كــه وظیفــه  اش كشــف الگــو یــا معانــی 
كلــی در رویدادهــای گذشــته بــوده و ناظــر بــه تاریــخ در معنــای رویدادهــای گذشته اســت. در ایــن رویكــرد از نظــم عقانــی در رویدادهــای 
تاریخــی، ســیر خطــی رویدادهــا یــا ســیر تكــراری و ادوار متوالــی، رو بــه پیشــرفت بــودن رخدادهــای تاریخــی یــا ســیر قهقرایــی، دخالــت 
نیروهــای ماورایــی و غیــر انســانی در ســیر حركــت تاریــخ، وجــود قوانینــی حاكــم بــر ســیر تاریخــی، تقدیــر و مشــیت انســان و...بحــث 

می شــود و نماینــدگان آنكانــت، هــگل، ویكــو، ماركــس و توین بــی هســتند.

دوم فلســفه نقــدی یــا تحلیلــی تاریــخ كــه عهــده دار پرســش و نقــد مفاهیــم و مفروضــات اساســی مورّخــان بــوده و ناظــر بــه تاریــخ به مثابــه 
مطالعــه و پژوهــش رویدادهــای گذشــته اســت. ایــن رویكــرد بــه تحلیــل مفاهیــم و مفروضاتــی چــون واقعیــت، رویــداد، تفســیر، فهــم، 
تبییــن، علــت، دلیــل، احتمــال، معنــا، اهمیــت، روایــت، دوره، صــدق و اعتبــار شــواهد و مــدارك، فراینــد و... و در یــك جملــه تعیین جایگاه 
تاریــخ در معرفــت بشــری می پــردازد و چهره هــای شــاخص آن ویندلبانــد، ریكــورت، دیلتــای، كروچــه، جووانــی جنتیلــه، جــان اســتوارت 

میــل، كالینگــوود، اوكشــات، همپــل، پَتریــك گاردنــر، فایــگل، ســلرز هســتند.

سرپرســت گــروه نقــد و نظریــه هنــر در ادامــه روش شناســی تاریــخ را ناظــر بــه روش هــای روایــت و ارائــه گــزارش از رویدادهــای تاریخــی و 
كشــف و دفــاع از انســجام و درســتی گــزارش رخدادهــای تاریخــی دانســت.

ســپس پناهــی بــه دو روش عمــده در تاریخ نــگاریِ هنــر اشــاره کــرد و تصریــح نمــود: در روش نخســت ـ کــه روش ســنّتی تاریخ نــگاری اســت 
ـ تاریــخْ ســاختاری خطــی دارد و کار مــورخ تنهــا ثبــت و ضبــط وقایــع اســت، امــا در شــیوه دوم ـ کــه شــیوه نویــن تاریخ نــگاری اســت ـ خطــی 
بــودنِ ســاختار تاریــخ منتفــی می شــود و آثــار مورخــان بــه مثابــه یــک متــن تاریخــی خوانــش و تفســیر می شــود. وی ســخنانش را بــا طــرح 
ایــن پرســش ها بــه پایــان بــرد كــه »چــه نســبتی بیــن نظریه هــای هنــر و تاریــخ هنــر وجــود دارد؟« و »تفكــر تاریخی گــری و رویكــرد خطــی 
بــه تاریــخ و در مقابــل رویكــرد پدیدارشناســانه، تفســیری و غیرخطــی بــه تاریــخ چــه پیامــدی درنــگارش تاریــخ هنرخواهــد داشــت و نقــش 

نظریه هــای هنــر و مواضــع مــورخ در ایــن میــان چیســت؟«

در ادامــه امیــر نصــری بــه ســخنرانی دربــارۀ مباحــث خــود تحــت عنــوانِ »نســبت نظریه هــای هنــر بــا تاریــخ هنــر« پرداخــت کــه در بیشــتر 
مــوارد بــا اســتناد و اشــاره بــه آثــاری از نقاشــان صاحب ســبک غــرب، از ســده شــازدهم بــه بعــد، همــراه بــود.

از »نظریه« تا »فهم تارخیی« 
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تاریخ هنر، بدون نظریه هیچ است!

ــه کام مشــهور  ــا اســتناد ب وی در بخــش نخســت ســخن خــود ب
تومــاس آکوینــاس، »هنــر بــدون معرفــت هیــچ اســت« گفــت: مــن 
می خواهــم بگویــم: تاریــخ هنــر بــدون نظریــه هیــچ اســت. ایشــان 
آنــگاه بــه گشــودن بحــث »منشــأ تصویــر در تاریــخ هنــر« بر اســاس 
طــرح ســه اســتعاره محــوریِ ســایه، پــرده و آینــه در هنــر غــرب 
پرداخــت و یــادآور شــد: بایــد ببینیــم آیــا اساســاً ســرآغازی می تــوان 
ــر در روایتــی تاریــخ هنــری ســراغ گرفــت؟ مــن در ایــن  ــرای تصوی ب
ریشــه یابی از ســه اســتعاره ســود جســته ام: 1. ســایه؛ 2. پــرده؛ 
3. آینــه و می کوشــم از دل ایــن ســه اســتعاره و ایــن ســه مفهــوم 
بنیادیــن، پیونــدی بیــن نظریــه تصویــر و نظریــه تاریــخ هنــر ایجــاد 
ــه اهمیــت ســایه در متافیزیــک غربــی از  كنــم. نصــری، ســپس، ب
افاطــون بــه بعــد اشــاره کــرد و بــا نمایــش و تحلیــل یــک نقاشــی 

از مجموعــه ورســای طبــق روایــت پلینــی در کتــاِب تاریــخ 
طبیعــی کــه منشــأ تصویــر را ســایه می دانــد و مشــابهت آن 
بــا نظــر افاطــون در »تمثیــل غــار« که منشــأ معرفت را ســایه 
می دانــد و ســیر آن از یــک امــر ســلبی و نگاتیــو بــه امــری 
ایجابــی و اثباتــی، از تکویــن و تحــول ســایه بــه بدن منــدی و 
خلــق بــدن ســخن گفــت و افــزود: ایــن روایــت، یــک روایــت 
اســطوره ای و مبتنــی بــر یــک انسان شناســی تاریخــی اســت، 
امــا در عیــن حــال، ســرآغازی بــرای یافتــن منشــأ تصویــر 
هــم هســت. مطابــق ایــن روایــت؛ نخســتین تصویــر، ناشــی 
ــوار اســت. ایشــان، ســپس،  ــر دی ــا ب ــر م از فراافکنــدن تصوی
بــه اســتعاره پــرده به عنــوان دومیــن اســتعاره در تبارشناســی 
خاســتگاه فهــم تصویــری در هنــر غــرب اشــاره کــرد و گفــت: 
ایــن اســتعاره منشــأ الهیاتــی دارد و تصویــر را بــر پایــه مبانــی 
ــل  ــا نمایــش و تحلی ــاد می نهــد. وی در ادامــه ب ــی بنی الهیات
ــد، انســان  ــه: »خداون ــو ک ــر ایماگ ــان تعبی ــکا و بی ــرده ورونی پ

را بــر صــورت خــود آفریــد« منشــأ ایــن اســتعاره را نیــز همچــون 
شــمرد  انســانی  عامــل  یــک  دخالــت  عــدم  پیشــین،  اســتعاره 
و ســپس بــا نمایــش تابلــوی مســیح اثــر یــان وان آیــک، نقــاش 

فانــدری ســده پانزدهــم، کــه از دریچــه قــاب یــک پنجــره مســیح را 
تصویــر می کنــد وارد ســومین اســتعاره شــد.

ــا از آن  اســتعاره آیینــه و اســطوره نارســیس؛ از خودآگاهــی ت
خــود کــردن

ایــن مــدرس و صاحب نظــر هنــر، در تبییــن اســتعاره ســوم کــه 
مدخــل ورود بــه خودآگاهــی و تکویــن فهــم تاریخ منــد از آفرینــش 
هنــری در غــرب محســوب می شــود، خاطرنشــان کــرد: اتفاقــی کــه 
از اواخــر قــرون وســطی و ابتــدای رنســانس می افتــد ایــن اســت کــه 
عنصــری بــه نــام خودآگاهــی وارد ماجــرا می شــود و مــا بــر خــاف 
دو اســتعاره پیشــین ـ کــه در آن عامــل آگاهــی و اراده انســانی 
مدخلیــت نداشــت ـ فکــر می کنیــم و حضــور داریــم. وی ســپس بــه 
تبارشناســی اســتعاره آیینه از منظر اســطوره نارســیس پرداخت و 
گفــت: اگــر ســایه بــه معنــای فراافکنــدن روی دیــوار بــود و پــرده بــه 
معنــای فــرا افکنــدن مســتقیم بــدن روی ســطح پارچــه، روایــت 
ســوم، یعنــی آینــه، قــرار اســت بازتــاب بــدن روی یــک ســطح 
ــا  ــت نارســیس روی آب ی ــل روای ــا مث ــی باشــد. حــاال ی صیقل
یــک ســطح فلــزی صیقلــی خودآگاهــی بدنــی نارســیس، هــم 
نقطــه عزیمــت و هــم موضــع آسیب شناســی و پاشــنه آشــیل 

اوســت.

وی بــه تشــریح نظــر آلبرتــی در کتــاب »دربــاره نقاشــی بــا 
اســتناد بــه اســطوره نارســیس« پرداخــت کــه در پاســخ بــه 
پرســش بنیادیــن »نقاشــی چیســت؟« می گویــد: مطابــق نظــر 
شــاعران، افســانه نارســیس کامــاًً بــا موضــوع مــورد نظــر مــا 
ــا چیــزی  ــام دارد. نقاشــی چیســت؟ آی )نقاشــی( مناســبت ت
جــز در آغــوش گرفتــن ســطح آب اســت؟ ســخنران درس گفتــار 
آنــگاه بــا بیــان اینکــه: تصویــر بازتابــی نارســیس منجــر بــه 
ــی آن، از آن خــود  عمــل در آغــوش گرفتــن و درنتیجــه و از پ

کــردن اســت گفــت: در روایــت ســایه، یــک امــر غایــب هســت کــه 
آن را در عیــن اشــاره بــه غیابــش حفــظ می کنیــم، مثــل ســایه 
کســی کــه خــود او نیســت و تنهــا صــورت نازلــی از اوســت امــا در 
اســطوره نارســیس فقــط بــه آن امــر غیابــی و ســلبی و نگاتیــو اکتفــا 
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نمی کنــد بلکــه می خواهــد آن را از آنِ خــود کنــد کــه در پــرده 
ــه اســت. نظریــه هنــر دقیقــاً از همینجاســت  هــم همین گون

کــه دارد شــکل می گیــرد.

 آغــاز تاریــخ هنــر؛ همزمــان بــا پیدایــش فهــم تاریخــی و 
نظــری از هنــر

ایــن  در  مســیحی  شــمایل های  کتــاب حکمــت  نویســنده 
بخــش از گفتــار خــود بــا نمایــش و تحلیــل اثــر مشــهور یــان 
وان آیــک: »پــرده ازدواج آرنولــد فینــی« و اشــاره بــه آیینــه ای 
کــه در پس زمینــه کار اســت تأکیــد کــرد: در اینجــا آیینــه، 
دیگــر یــک ســطح بازتابــی صــرف نیســت؛ یعنــی اهمیتــش 
بــه ایــن نیســت کــه ســطحی دیگــر را بازتــاب می دهــد، بلکــه 
در وانمــودن و تبلــور بخشــیدن آن پنجــره و روزنــه و فضایــی 
ــه جهــان  ــه »مــن« در مقــام یــک »نقــاش« از آن ب اســت ک

تاریــخ هنــری. تاریــخ هنــر کرونولــوژی و رویدادنــگاری یــا 
ســیاهه برداری و فهرســت برداری نیســت بلکــه بایــد دارای 
نظریــه و رویکــرد نظــری باشــد. بــه عبــارت دیگــر، تاریــخ هنر 
بایــد مبتنــی بــر یــک فلســفه تاریــخ باشــد، همچنان کــه 
مقدمــه تاریــخ ابن خلــدون از خــود تاریــخ مهم تــر اســت و 

در آن فلســفه تاریــخ خــود را تئوریــزه می کنــد. 

دکتــر امیــر نصــری ســخن خــود را این گونــه جمع بنــدی 
کــرد و بــه انتهــا رســاند: تاریــخ هنــر یــک امــر خطی نیســت. 
امــروز دیگــر کســی تاریــخ هنــر را از دوران غارهــا تــا دوره 
معاصــر نمی نویســد و ایــن رویکــرد دیگــر در تمــام دنیــا 

منســوخ شــده اســت.

می نگــرم. در واقــع، یــان وان آیــک در اینجــا خواســته تــا 
خــودش را ، و نــه شــهود ازدواج را، نشــان بدهــد. کارهــای 
وان آیــک فقــط تصویرســازی از عالــم خــارج نیســت بلکــه 
پوســن  همچنان کــه  اســت  نقاشــی  خــود  بــه  اندیشــیدن 
هــم در خودنــگاره معروفــش هــم ســایه را بازتــاب می دهــد و 
هــم در آغــوش گرفتــن و از آنِ خــود ســاختن و همچنان کــه 
کاراچــی هــم همیــن فراینــد خودآگاهــی را تصویــر می کنــد و 

در خودنــگاره اش از تصویــر بــودنِ خــود، آگاهــی دارد.

نویســنده زیبایی شناســی قــرون وســطی در ادامــه، بــه منشــأ 
پیدایــش تاریــخ هنــر پرداخــت و گفــت: تاریــخ هنــر از زمانــی 
آغــاز شــد کــه یــک خودآگاهــی از هنر شــکل گرفــت و نه طبق 
آنچــه بــه غلــط می پندارنــد از زمانــی کــه هنــر بــود تاریــخ هنــر 
هــم بــود! نخســتین تاریــخ هنــر را »وازاری« حــدود یــک ســده  
بعــد از رنســانس و در ســده شــانزدهم روایــت کــرد. وی، در 
واقــع، در تاریــخِ هنــر ســه جلــدی خود، نظریه پــردازی می کند. 

نصــری ســپس در تبییــن نســبت تاریــخ و نظریــه هنــر گفــت: اگــر 
نظریــه نباشــد چیــزی بــه اســم تاریــخ هنــر اصــاً نمی توانــد امــکان 
حیــات پیــدا کنــد. رویکــرد مــا غالبــاً باستان شناســی اســت نــه 
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تــا چهاردهــم  از دوازدهــم  نخســتین كنفرانــس جامــع طراحــی 
در  مدیــران  و  دانشــجویان  اســتادان،  حضــور  بــا  اردیبهشــت 
از  برگــزار شــد. هــدف  حوزه هــای طراحــی در فرهنگســتان هنــر 
برگــزاری ایــن كنفرانــس تقویــت جایــگاه طراحــی در صنعــت و بــا 
توجــه اشــتراک دانــش و مهارت هــای تخصصــی کارشناســان حــوزه 
طراحــی در رشــته های طراحــی صنعتــی، معمــاری داخلــی، طراحــی 
شــهری، گرافیــک، معمــاری منظــر، تکنولــوژی معمــاری، طراحــی 

مــد و لباســف کنفرانــس جامــع طراحــی بــود.
پروفســور  ســخنرانی  بــا  كنفرانــس،  ایــن  افتتاحیــه  آییــن 
ــدگار در عرصــه معمــاری و مهندســی  محمود گابچــی چهــرۀ مان
پــارس  و هنــر  دانشــگاه معمــاری  بنیان گــذار  و  و ســاختمان  راه 
آغــاز شــد. وی موضوعــات مــورد بحــث در ایــن كنفرانــس را بــرای 
جامعــه و كشــور ســازنده دانســت و گفــت: بــدون تردیــد اســتادان 
و دانشــجویانی كــه در ایــن نشســت حضــور دارنــد، بــه خوبــی 
می داننــد، آنچــه کــه یــک جامعــه را ارتقــا می دهــد و آنچــه کــه 
می توانــد ابعــاد مختلفــی در یــک جامعــه کــه بــه مفهــوم تفکــر و 
اندیشــه مرتبــط اســت، را پیــش ببــرد، موضــوع طراحــی یــا دیزایــن 

اســت. 
وی در تشــریح بیشــتر ایــن مفاهیــم گفــت: اصــوالً مفهــوم دیزایــن، 
اهمیــت بســیار زیــادی در ســاختن جامعــه دارد کــه در کشــور مــا 
علی رغــم وجــود رشــته های متعــدد دانشــگاهی ایــن حقیقــت کمتــر 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن همایــش بــه عنــوان کنفرانــس 
جامــع طراحــی برنامه ریــزی شــد تــا مــا بــه مفهــوم طراحــی در ابعــاد 
مختلــف بپردازیــم و زمینه هایــی کــه بایــد در کشــور مــا  رشــد 
و توســعه پیــدا کنــد و زمینه هــای موجــود کــه بایــد ارتقــا پیــدا 
دانشــگاهیان،  اندیشــمندان،  متخصصــان،  توجــه  مــورد  کنــد، 

ــرار بگیــرد.  ــران حــوزه طراحــی در کشــور ق دانشــجویان و مدی
پژوهشــگر برجســته دانشــگاه تهــران از دســت اندركارانی كــه در 
ــرد و گفــت:  ــاد ك ــد، ی ــاری كــرده بودن ــن كنفرانــس همی ــزاری ای برگ
شــفیعی  مهنــدس  روزی  شــبانه  تاش هــای  از  اینجــا  در  بایــد 
تشــکر کنــم  همــه مــا بــه نوعــی در انجــام ایــن امــر تــاش کردیــم تــا 
نقشــی داشــته باشــیم؛ امــا كســانی ماننــد مهنــدس اکبــری، دکتــر 
الهیجی، اســتاد داور زنی، دکتر آقامحمدی و اســتادان دیگری که 
در ایــن نشســت حضــور دارنــد، در شــکل گیری ایــن حرکــت علمــی 
مؤثــر بودنــد. همچنیــن از اســتاد معلــم رئیــس فرهنگســتان هنــر 
و معــاون پژوهشــی علیرضــا اســماعیلی كــه بــه خوبــی تشــخیص 
دادنــد كــه بــا توجــه بــه تاریــخ پرشــكوه ایــران بایــد موضــوع طراحــی 

را گســترش و ارتقــاء داد. 
وی ارتقــاء طراحــی در ایــران را مســتلزم افــزودن برخــی از رشــته های 
تخصصــی و جدیــد در ایــن حــوزه دانســت و افــزود: همــه شــما بــه 
ــه طراحــی  ــا رشــته هایی در زمین ــه در کشــور م ــد ک ــی می دانی خوب
وجــود دارد، در عیــن حــال کــه مــا بــه رشــته های جدیــد طراحــی 
نیــز نیــاز داریــم. بــه عنــوان مثــال »مدیریــت طراحــی« از جملــه 
شــاخه های طراحــی اســت كــه در كشــور مــورد نیــاز اســت. بســیاری 
از اســتادان، دانشــجویان و مخترعــان مــا كارهــای خوبــی در زمینــه 
طراحــی انجــام می دهنــد، امــا بســیاری از ایــن كارهــا بــه تولیــد 

ــروت نمی شــود.  ــه ث ــل ب نمی رســد و تبدی
ســپس اســتاد نمونــه دانشــگاه تهــران در زمینــه مطالــب گفتــه 
شــده، توضیــح داد: در مدیریــت طراحــی، خاءهایــی هســت کــه 
ایــن امــکان را نمی دهــد، افــراد خــاق و توانمنــدی كــه در جامعــه 
مــا حضــور دارنــد تــا از نتایــج کار طراحی شــان بــه طــور واقعــی 
بهره منــد شــویم؛ بــه همیــن دلیــل تفکــر و اندیشــه مان ایــن اســت 
ــا  کــه در زمینــه مدیریــت طراحــی کشــور تاشــی صــورت بگیــرد ت
رشــته های دانشــگاهی در ســطح كشــور شــکل بگیــرد و مــا بتوانیــم 
بــه فراینــدی كــه خاقیــت، اندیشــه و کار را بــه یــک محصــول و 

ثــروت و اشــتغال تبدیــل می کنــد، بپردازیــم. 
اســتاد گابچی از ســخنان خود نتیجه گرفت: بنابراین هدف ما از 
چنیــن همایشــی ضمــن ارتقــا موضوعاتــی در طراحــی کشــور، ارائــه 
ضرورت هــا و نیاز هــای آینــده جامعــه و تصمیم گیــری بــرای چنیــن 
نیازهایــی اســت. خوشــبختانه بــر ایــن اســاس برنامه ریزی هــای 
کنفرانــس انجــام شــد و بــا هم فکــری اســتادان و شــورای هماهنگــی 
ارتبــاط  دیزایــن  مفهــوم  بــا  کــه  متعــددی  رشــته های  کنفرانــس 
دارنــد، در ایــن همایــش حضــور یافتنــد. نشســت های تخصصــی 
نیــز،  می گرفــت  بــر  در  را  موضوعــات  و  ایــن حوزه هــا  تمــام  كــه 
برنامه ریــزی و بــه دنبــال همایــش برگــزار می شــود. یعنــی از فلســفه 
طراحــی تــا نقــد طراحــی، از مدیریــت طراحــی تــا اساســاً مباحثــی 
کــه مــا را بــه یــک طراحــی منطبــق بــر شــرایط محیطــی و منطبــق بــر 
ــرار داده و  ویژگی هــا و نیازهــای انســان می رســاند را مــورد توجــه ق
در نشســت های تخصصــی كــه در ایــن همایــش برگــزار می شــود، 

بــه ایــن مطالــب می پردازیــم. 
وی بــه مقــاالت و ســخنرانی های تخصصــی در ایــن همایــش اشــاره 
كــرد و متذكــر شــد: هــدف فقــط برگــزای همایــش نیســت، بلكــه 
بــه دســت آوردن راهکارهایــی بــرای آینــده اســت. تــاش داریــم 
تــا حــوزه طراحــی را حتــی در حــوزه طراحــی معمــاری و معمــاری 

خنستن كنفرانس جامع طراحی در هتران 
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داخلــی قــرار دهیــم؛ بــه همیــن دلیــل در مســیر کار طراحــی، طراحی 
پارامتریــک، طراحــی بایونیــک و طراحــی دیجیتــال هــم بخشــی از 
موضوعاتــی اســت کــه در ایــن همایــش بــه آن خواهیــم پرداخــت.
ایــن اســتاد تمــام دانشــگاه تهــران ادامــه داد: خوشــبختانه اســتادان 
برجســته ای در ایــن همایــش حضــور دارنــد كــه در كنــار طراحــی 
صنعتــی كــه یكــی از محورهــای اصلــی همایــش اســت، بــه مــا 
كمــك می كننــد تــا بتوانیــم بــه نتایــج عملــی برســیم. شــما اگــر بــه 
بازدیــد از مــوزه ای كــه دكتــر ســاعی در دانشــگاه تهــران سرپرســتی 
می كننــد، برویــد، متوجــه می شــوید كــه تــا چــه انــدازه مــا ایده هــای 
از  می توانیــم  بایودیزایــن  و  بایونیــک  معمــاری  زمینــه  در  خــوب 
ــوژی بــه دســت بیاوریــم، ولــی ایــن کــه در  زیســت شناســی و بایول
مدیریــت طراحــی بتوانیــم ایــن مســیر را هــم ارتقــاء بدهیــم، بــه 
تولیــد محصــول و نتیجــه علمــی برســیم، کاری اســت کــه بایــد در 

ــم.  ــه آن توجــه کنی ــن نشســت ها ب ای
وی بــه گســتردگی موضوعاتــی كــه در نشســت های تخصصــی بــه 
آن پرداختــه می شــود، اشــاره كــرد و گفــت: در ایــن نشســت ها 

ــود،  ــاس از موضوعــات بســیار مهــم خواهــد ب ــی طراحــی لب حت
زیــرا اســاس ایــن همایــش را طراحــی ارگونومیــک قــرار داده ایــم، 
بــه دلیــل ایــن کــه واقعــاً توجــه بــه انســان، تناســبات انســانی، 
مقیاس هــای انســانی، هــم در طراحــی صنعتــی، هــم در طراحــی 
معمــاری و معمــاری داخلــی و حتــی در طراحــی لبــاس باید، اســاس 
کــه  امــروز شــاهد هســتیم  قــرار بگیــرد. متأســفانه مــا  طراحــی 
بســیاری از فعالیت هــای طراحــی در کشــور مــا در جایــگاه خــودش 

قــرار نــدارد.
وی در پایــان ســخنان خــود تصریــح كــرد: ایــن همایــش اولیــن گامی 
اســت کــه در ایــن مســیر برمی داریــم و امیــدوارم در آینــده ایــن 
ــد و هــر ســاله شــاهد بالندگــی بیشــتر در  ــدا کن حرکــت ادامــه پی

چنیــن کنفرانس هایــی باشــیم. 
در ادامــه ایــن همایــش، داود اكبــری مشــاور امــور طراحــی صنعتــی 
وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت بــه ســخنرانی پرداخــت و اظهــار 
داشــت: ایــن کنفرانــس بــه عقیــده مــن بــا تأخیــر 40، 50 ســال در 
کشــور مــا  اتفــاق افتــاده اســت. مفهــوم طراحــی علی رغــم قدمــت 
بســیار باالیــی کــه در کشــور مــا دارد و مــا تفکــر و آثــار طراحــی را  در 
واقــع در تمدن هــای دوره هــای بســیار کهــن خــود در جای جــای آن 
می بینیــم، چــه در طراحــی محصــوالت دست ســاز طراحــان قدیــم 
و چــه در حــوزه طراحــی معمــاری و چــه در حوزه هــای دیگــر ماننــد 
تأسیســات کــه گزارش هایــی را داریــم، در روش جــذب و کنتــرل 
ــه چــه مطالعــات دقیقــی صــورت  ســیاب در منطقــه پاســارگاد ک

گرفتــه بــود. 
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و  كــه در وزارت صنعــت  وی دربــاره تحقیقــات و پژوهش هایــی 
معــدن در حــال انجــام دادن اســت، افــزود: در ایــن یــک ســالی کــه 
در وزارت صنعــت و معــدن هســتم، تــاش کردیــم برخــی پاس ها و 
کدهایــی را در صنعــت و معــدن فعــال کنیــم، هــر چقــدر بیشــتر بــه 
بدنــه اصلــی صنعــت نزدیــک می شــویم و بــه صــورت مســئله هایی 
کــه در صنعــت مــا مطــرح اســت،  توجــه می كنیــم،  فقــدان تفکــر 
طراحــی را بیشــتر حــس می كنیــم كــه صرفــاً شــامل تفکــر طراحــی 
بــه معنــا و مفهــوم آنچــه کــه در طراحــی صنعتی هســت نمی شــود، 
حتــی در حوزه هــای طراحــی مهندســی هــم کــه مســئولیت های 
پرداختــن بــه بحــث طراحــی پلتفــرم صنعــت مــا مطــرح اســت، مــا 

چنــدان فربــه نیســتیم. 
داود اكبــری در ادامــه افــزود: ایــن مســائل بــه دلیــل غالــب بــودن 
تفکــر مونتــاژ بــر تولیــد صنعتــی ماســت كــه نشــان می دهــد، هنــوز 
تفکــر طراحــی در صنعــت کشــور مــا پــا نگرفتــه اســت. ایــن مســئله 
نشــانه از ایــن دارد کــه اگــر مــا در هــر جــای صنعــت کــه امــروزه بــا 
مشــکل مواجــه هســتیم، بیــش از آنچــه کــه بــه اعتبــارات مالــی و 
نقدینگــی و بحث هایــی کــه معمــوالً در مطبوعــات مطــرح می شــود، 
بــه ایــن تفكــر و نگــرش نیازمندیــم. صنعــت مــا اساســاً فاقــد نگــرش 
و تفکــر طراحــی اســت و تزریــق پــول بــه چنیــن صنایعــی عیــن هــدر 
دادن منابــع مملکــت و عیــن گرفتارتــر کــردن صاحــب صنعتــی 
اســت کــه آن را اداره می کنــد. زمانــی کــه تفکــر طراحــی نباشــد، 
خــط تولیــد هــم خــود را موظــف بــه روز شــدن فنــاوری تولیــد و 
موجــب  امــر  ایــن  و  نمی بینــد  محصــول  آن  عملکــرد  فنــاوری 
می شــود كــه صنعتــی بــا ایــن قدمــت بعــد از 50 ســال بــه دلیــل 
کهولــت فنــاوری و محصــوالت از گردانــه تولیــد و بــازار خــارج شــود.
مشــاور امــور طراحــی صنعتــی وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت 
ادامــه داد:  متأســفانه در ســازمان برنامــه کشــور و در ســازمان های 
بــه  امــروزه  کــه  بــه معنــای آن چیــزی  رســمی، مفهــوم طراحــی 
عنــوان طراحــی و توســعه در همــه جــای دنیــا مطــرح اســت، اساســاً 
جایــگاه و مفهومــی نــدارد. در دســتورالعمل های ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی، طراحــان کشــور آیین نامه هــای مرتبــط بــا ســندیكا، 

وظایــف و ســایر مــوارد را ندارنــد. در مجلــس هــم رویکردهای غالبی 
بــه ایــن موضــوع وجــود نــدارد. تمــام هنــر مجلــس مــا مصــروف 

ــروت ملــی می شــود.  توزیــع بودجــه و ث
اكبــری افــزود: همــه اینهــا بــه یــک معنــا ایجــاب می کنــد کــه در 
هــر جایگاهــی کــه هســتیم، عــاوه بــر کار حرفــه ای مــان، بایــد بــه 
ترویــج تفکــر طراحــی و جــا انداختــن ایــن مفهــوم بــه عنــوان یــک 
ضــرورت بپردازیــم.  بحثــی كــه اخیــراً در وزارت صنعــت و معــدن 
مطــرح شــده، بحــث R&D )تحقیــق و توســعه( اســت كــه مــا بــه 
اتفــاق دوســتان حــوزه طراحــی در ایــن یــک ســال و انــدی گذشــته 
درحــال فعالیــت در ایــن حــوزه هســتیم و براســاس مطالعــات و 
R&D را  امــروز مــدل  انجــام دادیــم در دنیــای  کــه  بررســی هایی 
مــدل کافــی نمی بینیــم، بــرای صنعــت کشــور در دنیــا در کنــار 
واحدهــای  دارنــد.    وجــود  نیــز    D&Dواحدهــای  ،R&D واحــد 
R&D صرفــاً بــه امــر پژوهــش و تحقیــق می پردازنــد، امــا واحدهــای 
ــد.  ــه تجاری ســازی مرجــع تحقیقــات و پژوهــش می پردازن D&D ب
تجاری ســازی نتایــج تحقیقــات و رقابتــی کــردن محصــوالت و فعــال 
کــردن چرخــه تولیــد بــر اســاس پلتفــرم واحــد انــواع محصــوالت 
را در مراکــز دیزایــن بــه دلیــل خــاص بــازار و سیاســت گذاری های  
بــازار و نــوع نگرشــی کــه بــه عنــوان یــک ضــرورت در بــازار هســت، 
واحد هــای  در  ایــران  در  امــروزه  نگــرش  ایــن  و  می شــود  مطــرح 
صنعتــی مــا وجــود نــدارد. واحدهــای R&D مــا تبدیــل شــده اند 
بــه مهندســی معکــوس. یــک محصــول را از کمپانــی خروجــی 
آورده و بــه واحــد R&D می دهنــد کــه آنالیــز می کننــد، مهندســی 
معکــوس اســت کــه بــه رغــم این کــه جایــگاه آن در جــای خــود کامــاًً 
درســت اســت، امــا در کشــور مــا بــرای توســعه صنعتــی مــا تبدیــل 
ــودن  ــه دلیــل ضعیــف ب ــه آفــت شــده کــه اکثــر صنعتگــران مــا ب ب
بدنــه طراحــی جامعــه همــه براســاس نگــرش مهندســی معکــوس  

عمــل می کننــد.
امیدواریــم کــه ایــن تفکــر در ســال هــای آینــده اســتمرار پیــدا کنــد 
و بتوانیــم از ایــن مســیر امکانــی را بــرای بــرون رفــت جامعــه از 

بحران هایــی کــه در آن اســت پیــدا کنیــم.
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رئیــس  آقــا محمــدی،  علیرضــا  ایــن نشســت  بعــدی  ســخنران 
اندیشــكده فیزیــك ایــران بــود. وی بــا نقد به عــدم توجه به طراحان 
و مباحــث طراحــی ســخنان خــود را آغــاز كــرد و اظهــار داشــت: 
همانطــور کــه مــا در کشــور تفکــر طراحــی نداریــم، پرداختــن بــه 
طــراح و طراحــی و ارزش گذاشــتن بــه بحــث طراحــی نیــز مطــرح 
نیســت. در حــوزه دفاعــی ایــن موضــوع مهم تــر اســت، زیــرا گاهــی 
اوقــات مثــاً در ســطح كشــور موضوعــی بــه صــورت گلــوگاه مطــرح 
می شــود، نهایتــاً مــا درآن قســمت ها کمبــود خواهیــم داشــت، امــا 
در حــوزه دفــاع، اهمیــت ایــن موضــوع دو چنــدان می شــود، یعنــی 

بــا هســت و نیســت کشــور برخــورد دارد. 
وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: در ســطح كشــور هــم مــا بحــث 
ایــده تــا محصــول را داریــم. بــه عنــوان مثــال نمونــه محصولــی را در 
آزمایشــگاه ســاختند، اما نتوانســتند آن را تجاری ســازی کنند، زیرا 
بــه موانــع مختلــف برخــورد كردنــد. نهایتــاً دســتیابی بــه آن ایــده که 
خــوب بتوانــد منجــر بــه تولیــد محصــول شــود و اســتانداردهای الزم 
را کســب کــرده و حتــی بــه کشــورهای دیگــر صــادر شــده و بتوانــد 
بــرای مــا ارزش افــزوده ای را خلــق كنــد، بــا ایــن تفكر نشــدنی اســت. 
آقامحمــدی ریشــه ایــن نقــص را عمومــی دانســت و ادامــه داد: 
ایــن مشــکل، مشــکل عمومــی اســت کــه در ســطح کشــور داریــم 
خــاف  بــر  مــا  دانشــمندان  کــه  اســت  آنجایــی  از  آن  ریشــۀ  و 
آموزه هــای دینــی کــه دعــوت بــه تفکــر می کنــد، روی ایــن موضــوع 
تأکیــد نمی کننــد. ریشــه ایــن مســائل برمی گــردد بــه نــوع تربیــت 
مــا، ســبک زندگــی کــه اشــاره و تأکیــد بــه تفکــر کــم اســت  و بایــد 
عــاوه بــر ایــن کــه دوســتان مــا در مراکــز صنعتــی و پژوهشــی روی 
ایــن قضیــه تأکیــد بیشــتری دارنــد، آیــات متعــددی راجــع بــه تفکــر 
و همچنیــن احادیــث مختلفــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، در 
زندگــی مــا جــاری نشــده اســت. اگــر مــا بخواهیــم ایــن موضــوع را 
بــه طــور کامــل در کشــور داشــته باشــیم،  بایــد از آمــوزش و پــرورش 

شــروع کنیــم.
بــه  بایــد حتــی  پیشــرفت  بــرای  مــا  داد:  ادامــه  پژوهشــگر  ایــن 
بحث هــای آینــده پژوهانــه و بــه ایده هایــی کــه شــاید خنــده دار 

ــه  ــه ارائ باشــند، بهــا دهیــم. دانش آموزانــی را كــه ایده هــای خاقان
می دهنــد، تشــویق و تقویــت کنیــم. بــه همیــن جهــت مراکــزی 
آن  بــه  و  نماییــم  تأســیس  ایده گرفتــن،  و  ایده پــردازی  بــرای  را 
ایده هایــی كــه در جریــان عمــل قــرار گرفتــه و تبدیــل بــه نطفه هایــی 
بــرای طراحــی، تفکــر ، خاقیــت و نــوآوری می شــوند، توجــه نماییــم. 
بــا ایــن نگــرش می تــوان این هــا را بــه طراحــی مفهومــی، طراحــی 
میانــی و طراحــی تفصیلــی تبدیــل کــرد و بحــث را بــه تجــاری ســازی 

ــك كــرد.  ــروت نزدی و ث

کنفرانــس جامــع طراحــی در ســه روز متوالــی بــا نشســت 
هــای تخصصــی برگــزار شــد کــه در ادامــه اهــم مباحــث مطــرح 

شــده در ایــن نشســت را مــی خوانیــد.

 سمینار بیومیمتیک
نخســتین روز از این كنفرانس با نشســت تخصصی بیومیمتیک 
)بیونیــک( بــه معرفــی تئوری هــا و فرآیندهــای طراحــی بیودیزایــن و 
ــا حضــور  ــن عرصــه اختصــاص داشــت و ب ــه ای ــط ب مباحــث مرتب
پروفســور علیرضــا ســاری عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران، 
دانشــگاه  علمــی  ریاضــی عضــو هیئــت  پروفســور غامحســین 
تهــران، علیرضــا آقامحمــدی رئیــس اندیشــکده فیزیــک خلقــت 
دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  امامــی  جمشــید  مهنــدس  و 
ــرد نقــش علــم  ــه کارب ــه کار کــرد. در ایــن ســمینار ب تهــران، آغــاز ب
بیومیمتیــک )بیونیــک( در گســترش اختراعــات بــا اســتفاده از علم 
شــناخت موجــودات و شــناخت کارکــرد ســاختاری فیزیــک آن هــا، 
اشــاره داشــتند. ســخنرانی پروفســور ریاضــی در زمینــه »طراحــی 
طبیعــت« کــه بــه تشــریح کارکردهــای قلــب و مغــز اشــاره داشــت 

ــود. ــن ســمینار ب ــل توجــه ای كــه از بخش هــای قاب

سمینار آموزش طراحی 
ســمینار آمــوزش طراحــی بــا ســخنرانی پروفســور منصــور فامکــی 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران در آغــاز بــه کار کــرد. ایــن 
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ســخنرانی بــه فرآینــد طراحــی در معمــاری و شهرســازی اختصــاص 
داشــت و در ایــن میــان بــه چگونگــی آفرینــش هنــری در معمــاری و 

نقــش طراحــی در ایــن زمینــه معطــوف بــود.
پــس از ایــن برخــی از اســتادان جــوان حــوزه طراحــی در زمینــه 
آمــوزش طراحــی و شــیوه ها و فرآینــد آمــوزش طراحــی در رشــته های 
مختلــف مقــاالت و گزارش هــای خــود را ارائــه دادنــد. مهنــدس 
ارتبــاط  ارشــد  کارشــناس  و  دانشــگاه  مــدرس  خازنــی  ســیامک 
تصویــری و خانــم مهنــدس اتابکــی اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر 
ایــن  ســخنرانان  طراحــی،  حــوزه 
آمــوزش  ســمینار  از  بخــش 

بودنــد.  طراحــی 

بررســی اجمالــی مبانــی فلســفی 
علــم هندســه و کاربــرد ایــن علــم در 
شــاخه های مختلــف طراحــی، از جملــه 
طراحــی لبــاس، طراحــی جواهــر، طراحــی محصــول، طراحی داخلی 
و طراحــی محیطــی موضــوع آخریــن ســخنرانی ایــن کنفرانــس بــود.
تقدیــر از اســتاد محمــد حســن داورزنــی از اســتادان پیشکســوت 
طراحــی صنعتــی و دعــوت از ایشــان جهــت حضــور در جایــگاه و 

ارائــه بیاناتــی کوتــاه از جملــه برنامه هــای ایــن ســمینار بــود.

سمینار نقد و فلسفه طراحی
 بــا ســخنان مهنــدس ســعید زهــری عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
آزاد اســامی واحــد تهــران مرکــزی آغــاز بــه کار کــرده و بــا ســخنرانی 
مصطفــی توحیدی فــر اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر حــوزه طراحــی 
ــا عنــوان »پرســش های اساســی فلســفه طراحــی« ادامــه یافــت.  ب
ســخنرانی مرضیــه محیــط، مــدرس دانشــگاه و پژوهشــگر حــوزه 
طراحــی بخــش پایانــی ایــن ســمینار بــود و بــا پرســش و پاســخ بیــن 

حضــار و ســخنرانان خاتمــه یافــت.

روز دوم کنفرانس
قبادیــان،  بــرات  پروفســور  ســخنرانی  بــا  کنفرانــس  روز  دومیــن 
معــاون آمــوزش و پژوهــش و فنــاوری وزارت صنعــت، معــدن و 
ــه کار كــرد. وی در  ــده آغــاز ب ــا پدی ــده ت ــا موضــوع از ای تجــارت، ب
پایــان ســخنرانی علمــی کــه بــه فرآینــد تبدیــل یــک ایــده بــه 
یــک محصــول اشــاره داشــت، بــه برنامه هــای وزارتخانــه 
و  صنعتــی  طراحــی  رشــته های  توســعه  خصــوص  در 
کارخانــه  بیــن  شــدن  قائــل  تفــاوت  همچنیــن ضــرورت 
داشــتن و صاحــب صنعــت بــودن اشــاره کردنــد. او با اشــاره 
بــه آمادگــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای حمایــت 
از مراکــز طراحــی و آمــوزش طراحــی بــه برپایــی دوره هــای 
جداگانــه و تخصصــی در زمینــه طراحــی صنعتــی و 

ــژه طراحــی خــودرو تأکیــد کــرد. ــه وی ب
در ادامــه قبادیــان از نمایشــگاه آثــار فعــاالن 

دانشــگاهی بازدیــد كــرد. 

سمینار طراحی محیطی 
ماجــدی  پروفســور  بــا حضــور  ایــن نشســت 
رئیــس دانشــكده هنــر و معمــاری دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات و زهراســادات 
آزاد  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  زرآبــادی  ســعیده 
اســامی علــوم و تحقیقــات برگــزار شــد، پروفســور ماجــدی به 
»جایــگاه طراحــی شــهری در نظریــه طــرح هــای ســاختاری-
یــک  تبدیــل شــدن  اشــاره داشــت و مراحــل  راهبــردی« 
پدیــده )شــهر( از وضــع موجــود بــه پدیــده ای متعالــی 

)شــهر تعالــی( را تشــریح كــرد.

سمینار مدیریت طراحی 
در ایــن نشســت محمدرضــا خان محمــدی مشــاور وزیــر و مدیــرکل 
دفتــر آمــوزش و پژوهــش معاونــت آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری 
وزارت صنعــت؛ بــا تأکیــد بــر جایــگاه طراحــی در صنعــت امــروز بــر 
ضــرورت گســترش مراکــز طراحــی در شــهرک ها و مراکــز صنعتــی، 
مهنــدس داوود اکبــری )مشــاور امــور ترویجــی و ســاختاری طراحــی 
و  )طــراح صنعتــی(  وزارت(؛ مهنــدس مرضیــه محیــط  صنعتــی 

ــد. مهنــدس هادی جواهــری )طــراح صنعتــی( ســخنرانی کردن
بعــد از ظهــر کنفرانــس در ســالن ایــران فرهنگســتان هنــر و ســالن 

کنفرانــس آن بــه طــور همزمــان آغــاز بــه کار کــرد.
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سمینار طراحی وسائط نقلیه )خودرو(

ایــن ســمینار بــا ســخنرانی امیرحســین ســاوه رئیــس مؤسســه 
آمــوزش عالــی علمی-کاربــردی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
آغــاز بــه کار کــرد. وی بــا تشــریح جایــگاه مراکــز علمــی و کاربــردی 
بــا اعــام ایــن موضــوع کــه پنــج مرکــز علمــی و کاربــردی در زمینــه 
و  گســترش  بــر  می کننــد  فعالیــت  کشــور  در  خــودرو  طراحــی 
تقویــت مراکــز طراحــی خــودرو تأکیــد نمــوده و در زمینــه حمایــت از 

مســابقات طراحــی خــودرو اعــام آمادگــی كــرد.
کارگاه طراحــی اســتایل خــودروی دنــا کــه توســط عباس محمــودی 
ــه شــد از  ــران خــودرو ارائ ــد ای رئیــس اداره طراحــی محصــول جدی
دیگــر بخش هــای ایــن کنفرانــس بــود کــه بــا تشــریح فرآینــد طراحــی 
شــامل  خــودرو  یــک  طراحــی  مختلــف  بخش هــای  بــه  خــودرو 
پلتفــرم، موتــور، بدنــه و مــوارد اشــاره شــده  بــه تشــریح زمان بنــدی، 
تجهیــزات و امکانــات الزم بــرای طراحــی خــودرو پرداخــت. معرفــی 
نقــش و جایــگاه طراحــان صنعتــی در فرآینــد طراحــی خــودرو و 
امکانــات شــرکت ایــران خــودرو در چرخــه کامــل ایــن فرآینــد از 

ــود. ــن ســمینار ب دیگــر بخش هــای ای
صنعتــی  طراحــان  بــرای  هوشــمندانه  کاریابــی  آموزشــی  کارگاه 
توســط مهنــدس بیــدی در ســالن کنفرانــس بخــش بعــدی ایــن 
بــود کــه در آن مشــکات و موانــع روانــی و حرفــه ای  ســمینار 

طراحــان صنعتــی بــرای ورود بــه بــازار کار مطــرح شــد.

سمینار پارامتریک
 همزمان در ســالن ایران ســمینار پارامتریک با حضور و ســخنرانی 
مرتضــی رهبــر مــدرس دانشــگاه؛ مســعود نوروزیــان مدیــرکل دفتــر 
مــدرس  دولتــی  نــگار  آزاد؛  دانشــگاه  آینــده شناســی  مطالعــات 
دانشــگاه؛ نــدا بانیــان مدیــر گــروه معمــاری دانشــگاه آزاد اســامی 

واحــد تهــران جنــوب برگــزار شــد.

سمینار طراحی دیجیتال
بخــش دوم کنفرانــس در ســالن ایــران بــا ســخنرانی محســن وفامهر 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــم و صنعــت بــا عنــوان »مــوج 
چهارم دیجیتال« آغاز به کار کرد و با سخنرانی احمدرضا خلیلی 

مــدرس دانشــگاه ادامــه یافــت. 
قاســم امیــدوار عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی و دکتــر 
احســان ســقط فــروش عضــو هیئــت علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی 

مهــر البــرز ارائــه دهنــده ســخنرانی پایانــی ایــن ســمینار بودنــد. 
در مجموع ســمینارها در این روز در دو ســالن با دو گروه مخاطب 
معمــاری و شهرســازی و در بخــش دیگــر طراحــان صنعتــی برگــزار 

شد.

روز سوم کنفرانس
ســومین روز از کنفرانــس بــا ســخنرانی حمیــد کارگــر رئیــس مرکــز 
ملــی فــرش ایــران درمــورد نیــاز بــه اســتفاده از فــرش ایرانــی در 
فضاهــای گردشــگری و نقــش آن در توســعه ایــن صنعــت آغــاز 

ــه کار کــرد.  ب
الهــام  و  بیــن کشــورهای همســایه  فــرش در  بــه جایــگاه  اشــاره 
از فــرش ایرانــی در ســایر مصنوعــات هماننــد بناهــای معمــاری، 

لبــاس، کیــف، کفــش و ســایر وســایل زندگــی از جملــه مباحــث 
مطــرح در ایــن ســخنرانی بــود.

فضاهــای  توســعه  در  لبــاس  طراحــی  کارکــرد  نشســت 
گردشــگردى

در ادامــه نشســت کارکــرد طراحــی لبــاس در توســعه فضاهــای 
گردشــگردى با حضور حســین یاوری مدرس با ســابقه دانشــگاه و 
دکتــر هوشــیار عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه ســوره و امیرهوشــنگ 
حکمتــی مدیــر گــروه طراحــی لبــاس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
تهــران جنــوب برگــزار شــد کــه بــه تبییــن نقــش طراحــی در توســعه 
بــه کاربردهــا طرح هــا و  صنعــت توریســم اختصــاص داشــته و 
نقش هــای ایرانــی در آراســتن فضاهــای گردشــگری جهــت هویــت 

بخشــی بــه ایــن فضاهــا اشــاره شــد.

نشست آینده مد و لباس در ایران
پنــل دوم از صبــح روز ســوم بــه ســمینار آینــده مــد و لبــاس در ایــران 
اختصــاص یافتــه بــود کــه در ایــن بخش هاکوپیان مــدرس افتخاری 
دانشــگاه، الهــه عطایــی مدیــر کل امــور بانــوان شــهرداری تهــران و 

مجیــد افتخــاری مــدرس دانشــگاه بــه ایــراد ســخن پرداختنــد. 
بعــد از ظهــر ســومین روز کنفرانــس بــا ســمینار طراحــی ارگونومــی و 
بــا  ســخنرانی ناصــر کلینــی دانشــیار دانشــگاه علــم و صنعــت آغــاز 
بــه کار کــرد. معرفــی مبحــث مهندســی کانســی مبحــث اصلــی این 

ســخنرانی بود.
خانــم مهنــدس اریســیان پژوهشــگر حــوزه طراحــی نیــز از ارائــه 

دهنــدگان مقالــه در ایــن ســمینار بودنــد. 
در پایــان ایــن ســمینار پروفســور گابچــی رئیــس دانشــگاه پــارس 
ــر و معــاون  ــرم فرهنگســتان هن ــا تشــکر مجــدد از ریاســت محت ب
محتــرم پژوهشــی فرهنگســتان از ســایر برگزارکننــدگان و دســت 

انــدرکاران کنفرانــس سپاســگزاری کردنــد.
در بخــش پایانــی ایــن روز نشســت بانــوان طــراح بــا حضــور بانــوان 
فعــال حــوزه طراحــی از دانشــگاه های تهــران خانــم دکتــر مقــدم؛ 
دانشــگاه الزهــرا، الهــه دادی و  هنــر بخــش؛ دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد تهــران غــرب،  مهنــدس آریــان پــور(؛ دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد تهــران مرکــز و مهنــدس اتابکــی و فعــاالن در صنعــت برگــزار 
شــد. در ایــن نشســت بــا تأکیــد بــر اینکــه بانــوان طراحــان از گــروه 
و  حضــور  آمادگــی  بــر  شــده  محســوب  جامعــه  توانمنــد  هــای 
فعالیــت در زمینه هــای گوناگــون حرفــه ای، اجتماعــی، فرهنگــی و... 
تأکیــد شــده و بــر ضــرورت منســجم شــدن فعالیت هــای ایــن گــروه 
از بانــوان تأکیــد شــد و مقــرر شــد ادامــه رونــد فعالیت هــای ایــن 
انجمــن در نشســت های آینــده و فضــای مجــازی پیگیــری شــود.

همچنیــن در زمینــه فعالیــت انجمــن طراحــان رایانــه ای نیــز مقــرر 
شــد تــا از طریــق جلســات و نشســت های دانشــگاهی موضــوع 

ــی شــوند. ــر بخش هــای انجمــن معرف ــری شــده و زی پیگی
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فرزاد زادمحسن

نمایشــگاه تصویرســازی گروهــی " وارونگــی " کــه از بیســت و هفتــم 
اردیبهشــت تــا ســوم خــرداد در نگارخانــه " لــرزاده " صبــا میزبــان 
عاقه منــدان بــود، می توانــد بــه عنــوان نمونــه ای مــوردی در تجربــه 
تلفیــق یــک مفهــوم انتزاعــی و ذهنــی بــا یــک فــرم بیــان بصــری 

دیــده شــود. 

در ایــن نمایشــگاه، ســیزده هنرمنــد جــوان- و همگــی زن- کــه گــروه 
هنــری " وارونــه " را شــکل داده انــد و پیــش از ایــن هــم، تجربــه 
گروهــی دیگــر در یــک ارائــه مفهومــی بــا عنــوان " رهایــی " بــه نــام 
خــود ثبــت کــرده بودنــد، دســت بــه روایــت یــک مفهــوم ذهنــی در 

ــا فیگوراتیــو- زده انــد.  تکنیک هــای متفــاوت- از انتزاعــی ت

مدیــا    میکــس  بــرد،  اســکراچ  آبرنــگ،  اکرولیــک،  روغــن،  رنــگ 
)ترکیــب مــواد (، چــاپ تلفیقــی و گــواش، تکنیک هایــی بــود کــه 
نظــر،  مــورد  بیــان مفهــوم ذهنــی  بــرای  ایــن هنرمنــدان  توســط 
ــه  ــوع تکنیک هــای ارائ ــت از تن ــود و همیــن حکای انتخــاب شــده ب
ــا چــه حــد  ــد ت ــد دی ــا بای ــروه دارد. ام ــن گ ــرای ای ــری ب و اجــرای هن
در تلفیــق برداشــت و بیــان یــک مفهــوم کامــاً ذهنــی بــا ماهیتــی 
ســیال، بســیط، غیرقابــل تعریــف و تصــور در چارچوبــی مشــخص 
دارای  متعیــن،  قالــب  و  فــرم  یــک  بــا  معنایــی،  تکثــر  واجــد  و 
نشانه شناســی بصــری، پاســتی ســیته و فیزیــکال، توفیــق حاصــل 

شده اســت. 

بایــد گفــت مفهــوم " وارونگــی " در ذات خــود، مفهومی اســت فاقد 

درنگی در منایشگاه تصویراسزی گروهی 
" وارونگی "

هرگونــه حــد و رســم و چارچــوب و محدودیــت. مفهومــی بــه شــدت 
انتزاعی و فلســفی و به قدر اســتطاعت و قابلیت ذهن در تفســیر 
از تصویرهــای  بــی شــماری  وجــوه  در  تداعــی معنــا می توانــد  و 
ذهنــی و محصــول تخیــل و تمثیلگــری هنرمنــد تجلــی و انعــکاس 
یابــد. از آغازیــن دوره هــای ظهــور و تکویــن هنــر جدید در ســپیده دم 
رنســانس کــه خودآگاهــی و فردیــت هنرمنــد، مجــال واگشــودن 
ذهنیــت فــردی او را در هنــر نقاشــی فراهــم کــرد و هنرمنــد، روایتگــر 
ــد، نخســتین  انکشــاف ذهــن و مکاشــفه خیــال فــردی خــود گردی
ایــن جهــش خاقیــت و خیــال زیبایی شناســانه در  نشــانه های 
پیونــد مفاهیــم ذهنــی و فــرم را در تاریــخ هنــر شــاهدیم. کانــت 
بــا انقــاب کپرنیکــی خــود در ســاحت معرفت شناســی، مــاک 
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انتزاع مفهوم و بیان فرم؛ تجربه ای در آغاز راه

بقول هگل، کل فلسفه عبارتست از وارونگی جهان

" مارتین هایدگر "

عینیــت را تطابــق " عیــن " بــا " ســوژه " می دانــد و نــه بالعکــس. 
ایــن ســرآغاز یــک جهــش و تحــول بــزرگ در شــناخت اســت. 
ســوژه ای کــه شــرط هرگونــه شــناخت ، شــرط و اســاس هــر تعیــن و 
قوام بخــش طبیعــت و قانونگــذار عمــل انســانی می شــود. جوهــره 
اســپینوزا در تطــور خــود بــدل بــه ســوژه کانتــی می شــود و از پــی 
آن، مطلــق در هــگل، در حقیقــت همــان ســوژه خــودآگاه کانتــی 
اســت. حرکــت هرچــه بیشــتر فلســفه غــرب بــه ســمت محوریــت   
" ســوژه " کــه ســرانجام در کانــت و ســپس هــگل بــه تکویــن انــگاره ی 
بنیادیــن " سوبژکتیویســم " بــه عنــوان یکــی از مفاهیــم محــوری و 
نقــاط عطــف و عزیمــت انســان و جهــان مــدرن در ســاختن ســامان 
هستی شــناختی و انسان شــناختی نویــن انجامیــد، ردپــای ایــن 

پیونــد را در نقاشــی نیــز بــه وضــوح تمــام آشــکار می ســازد. تــا 
جايي کــه تمثیــل و تخیــل، در پیونــد میــان مفاهیــم ذهنــی و فــرم 
هنــری، رفتــه رفتــه و هرچــه بــه دوران جدیــد نزدیکتــر می شــویم راه 
بــه ذهنــی شــدن فــرم زیبایی شــناختی از پــی تکامــل صورت بنــدی 
ذهنیــت و فهــم زیباشناســانه می بــرد . بیــان اســتعاری و تمثیلــی، 
آنگونــه کــه در کار هیرونیمــوس بــوش و بعدتــر ویلیــام بلیــک ، 
هنــری فوســلی و کاســپار داویــد فیدریــش تــا گوســتاو مــورو ، اودیلن 
ردون ، هوگــو ســیمبرگ ، اوبــری بردســلی و.....دیــده می شــد و 
نشــان از غلبــه ذهنیــت و تســلط همــان نــگاه بصــری آیکونیــک بــر 
ذهــن هنرمنــد داشــت، در یــک شــالوده شــکنی محــض بــه انتــزاع 
کامــل فــرم و تجلــی ذهنیــت از طریــق خــود " فــرم " – و نــه ارجاعات 

ــی- منتهــی می شــود. و کدگذاریهــای تمثیل

در " وارونگــی " آنچــه پیداســت فقــدان یــک برخــورد جــدی بــا 
مســئله تلفیــق و انعــکاس مفاهیــم و کنش هــای ذهنــی در قالــب 
خلــق هنــری اســت کــه نشــان می دهــد هنرمنــدان جــوان مــا صرفــاً 
ــه چنــد نشــانه قــراردادی از وارونگــی- در دم دســت ترین شــکل  ب
خــود- اکتفــا کرده انــد و قصــد ورود بــه ماهیــت بیــان و برگــردان 
ذهنیــت- بــا همــه ســیالیت و بــی مــرز بودنــش و بــا همــه غرابــت  و 
بديــع بودنــش- از طریــق فــرم و رســیدن بــه یــک روش و رهیافــت 
مشــخص و راهگشــا در ترجمــان مفاهیــم ذهــن در قالــب فــرم 
بصــری درکار نبــوده اســت. ایــن البتــه مســتلزم یــک تعمــق و کاوش 
ذهنــی در ابعــاد و دامنه هــای مفهومــی " وارونگــی " و داشــتن یــک 
افــق ذهنــی مشــترک و پدیدارشناســانه از آن اســت. در نتیجــه 
و دم دســت ترین شــکل  وارونگــی در ســاده ترین  کــه  می بینیــم 
خــود، مثــاً تــاب وارونــه از درخــت یــا اشــیاء وارونــه یــا مــوی وارونــه، 
بــه ســاحت هایی  نزدیــک شــدن  نــه  و  تصویرســازی شده اســت 
در  اتفاقــاً  کــه  ایــده  یــک  بــر محــور  از پیونــد ذهــن و خاقیــت 
کلیــت خــود می توانســت بــا همــه بــار فلســفی، اخاقــی، هســتی 
شــناختی، معرفــت شــناختی و روانشناســانه و نمادپردازانــه خــود، 
حامــل بســیاری از امکان هــای زیبایی شناســانه و خاقــه، به ویــژه 
در هنــر تصویرســازی باشــد. تعمــق در ماهیــت و مفهــوم " وارونگــی 
"- بــدون هیــچ پســوند و حــد و مــرز و به مثابــه یــک مفهــوم ذهنــی 
محــض-  می توانســت بــه ترســیم یــک چشــم انداز تــازه در ایــن 
تلفیــق و تعامــل و رســیدن بــه یــک همکنشــی خــاق و زمینه ســازی 
در اندیشــیدن بــه راه هایــی تــازه بــرای فرم ســازی انگاره هــای ذهنــی 
بینجامــد. آن چنانکــه ردپــای ایــن مفهــوم را در تاریــخ اندیشــه نیــز 
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می بینیــم. از جملــه در فلســفه هــگل کــه وارونگــی و جهــان وارونــه 
به مثابــه نقطــه عطفــی در تبییــن دیالکتیــک و جوهــره ایــده آلیســم 
مــوازی جهــان  و راهبــردی در ترســیم جهــان حســی و درونــی، 
بیرونــی و عینــی بــه کار رفته اســت. بایــد گفــت ایــن اندیشــیدن 
ــاً  ــرم، صرف ــاب و برگــردان ذهنیــت در عینیــت و ف ــه کیفیــت بازت ب
ــری و بصــری نیســت  ــه ازاء تصوی ــای یافتــن معــادل و ماب ــه معن ب
بلکــه فراتــر از آن، ترســیم یــک رهیافــت زیبایی شناســانه در انتقــال 
و ارائــه مفاهیــم و چالش هــای ذهنــی اســت و ازاینجاســت کــه 
پدیدارشناســی از یــک مفهــوم مــورد نظــر بــرای بیــان هنــری، الزم 
می آیــد و در ایــن مــورد خــاص، وارونگــی، کار بــه مراتــب، دشــوارتر 
و پیچیده تــر اســت و مســتلزم یــک کنــش فکــری اســت از آن روی 

کــه وارونگــی، یــک مفهــوم مجــرد محــض اســت و نــه همچــون 
مفاهیمــی از قبیــل: بخشــندگی، شــجاعت، مهــرورزی و....کــه در 
قالــب یــک صورت بنــدی مشــخص و متعــارف از رفتارهــا و نمادهــا 
و نشــانه هایی آشــنا و دم دســت، تجلــی می یابنــد و مصداق هــای 
مشــخص و قــراردادی دارنــد. امــا وارونگــی یــک مفهــوم کامــاً 
بــه همیــن جهــات،  انتزاعــی، ســیال و شــهودی اســت و اتفاقــاً 
ــار هنرمنــد  ــه خاقیــت در اختی ــرای ارائ ظرفیــت وســیع تری هــم ب
مــی گــذارد و همیــن نفــس نام گــذاری و حرکــت بــه ســمت مفاهیــم 
مجــرد ذهنــی، کاری اســت به شــدت قابــل تحســین و نشــان از یــک 
جــرأت و جســارت و چالش پذیــری و دورشــدن از آســان گیری و 
ســهل پســندی و تقلید از موج های ســطحی و رفتارشناســی غالب 
و فراگیــر ایــن روزهــا در حیطــه هنرهــای تجســمی و بخصــوص در 
ــن گــروه جــوان،  ــه ادامــه تجربه هــای ای نســل جــوان دارد و مــا را ب

امیدوارتــر می کنــد. 

منتظــر تجربه هــای بعــدی ایــن گــروه هســتیم. آن چنــان کــه خــود 
ــه یــک  ــد؛ قــرار اســت نمایشــگاه بعــدی را نیــز ب هــم اعــام کرده ان
روایــت گروهــی از یــک مفهــوم ذهنــی دیگــر و بــروز خاقیت هــا بــر 
محــور طــرح یــک ایــده در قالب هــای متفــاوت اختصــاص دهنــد.
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ــوی اختصــاص داشــت؛ نشســتی كــه  ــزد مول ــی ن ــر و زیبای ــه هن ــر اســامی ب ششــمین نشســت از سلســله نشســت های حكمــت هن
معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر روز 25 اردیبهشــت در ســالن همایش هــای فرهنگســتان هنــر بــا حضــور جمعــی از اســتادان، 

دانشــجویان و عاقه منــدان برگــزار كــرد. 

در ایــن نشســت شــهرام پازوكــی، دانشــیار انجمــن پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران، در بــاب »هنــر بی هنــری بــه نــزد موالنــا« 
ســخن گفــت و نیّــر طهــوری، اســتادیار و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاداســامی واحــد علــوم و تحقیقــات بــا موضــوع »صــورت 

بی صورتی)هنــر از نــگاه موالنــا(« ســخنرانی كــرد.

ابتــدا شــهرام پازوكــی، پژوهشــگر ایرانــی فلســفه و عرفــان، ســخنرانی خــود را اینگونــه آغــاز كــرد: »از جملــه مهم تریــن منابــع فهــم هنــر و 
زیبایــی در تاریــخ تفكــر اســامی، مثنــوی معنــوی مولــوی اســت. هــر چــه موالنــا بخوانــم، همیــن را می فهمــم، منتهــا بــا تفصیــل بیشــتر. 
تعبیــر »هنــر بی هنــری« را از بیتــی از موالنــا گرفتــه ام كــه می گویــد: رومیــان آن صوفیان انــد ای پــدر/ بــی ز تکــرار و کتــاب و بــی هنــر؛ 
 »meraــری كــردن رومیــان و چینیــان در علــم نقاشــی و صورتگــری« كــه »مــری ــا عنــوان »مِ داســتان مشــهوری در دفتــر اول مثنــوی ب
بــه معنــی جــدل اســت. موالنــا از ایــن قبیــل جمــع ضدین هــا، زیــاد دارد، مثــل صــورِت  بی صورتــی )كــه خانــم طهــوری برایتــان صحبــت 
ــدل/  ــرآن مُ ــوی او چــو ق ــد: »مثن ــوی می گوی ــی هــم در وصــف مثن ــا دانــشِ  بی دانشــی، هستیِ نیســتی و ... . شــیخ بهای ــد( و ی می كنن

هــادی بعضــی و بعضــی را مُضــل« و ایــن بحــث مهمــی اســت كــه در جایــش بایــد بحــث شــود.«

پازوكــی در ادامــه گفــت: »توجــه داشــته باشــیم كــه اینهــا جمــع اضــداد اســت و جمــع نقیضیــن نیســت و »ضــد« بــا »نقیــض« متفــاوت 
اســت. از اوصــاف عرفــان اســت كــه ذات تفكــر را در اجتمــاع ضدیــن می بینــد و در عرفان هــای مختلــف وجــود دارد و ســیر تفكــر اینطــور 
اســت كــه جمــع ضدیــن می كنــد. در قــرآن جبــر و اختیــار اســت و آیاتــی كــه داللــت بــر جبــر دارد، بــه گونــه ای داللــت دارد و آیاتــی كــه 
بــر اختیــار، بــاز هــم بــه گونــه ای كــه هــم جبــر و هــم اختیــار از آنهــا برداشــت می شــود. موالنــا در دفترســوم مثنــوی بیــن روایــت متضــاد 
دینــی جمــع می كنــد و طــرح مســئله می كنــد كــه چطــور می شــود كــه ایــن اضــداد بــا هــم جمــع می شــوند؟ او می گویــد كــه در روایتــی 
از پیامبــر اینگونــه آمــده اســت كــه رضــا بــه كفــر، كفــر اســت و در جــای دیگــر آمــده اســت كــه خداونــد می گویــد هركســی كــه راضــی بــه 

قضــای مــن باشــد، بــرود بــه پــروردگار دیگــری و دیگــر مــن ربــش نیســتم.«

عضــو هیئــت علمــی انجمــن حكــت و فلســفه ایــران افــزود: »مفهــوم هنــر بــی هنــری، تلقــی و تصــور اصلــی هنــر بــه نــزد عارفــان اســت و 
بلكــه بنیــاد حكمــت هنــر در شــرق اســت و اگــر كســی بخواهــد جوهــره واحــدی بــرای بنیــاد هنرشــرق پیــدا كنــد، بایــد بگویــد كــه بنیــاد 

آن، »هنــر بی هنــری« اســت.«

پازوكــی بیــان داشــت: »اگــر چــه عارفــان مســلمان عمدتــاً در ایــن مــورد یــك نظــر داشــته اند، ولــی موالنــا در مثنــوی معنــوی خویــش، بــا 
جزئیــات و دقایــق بیشــتری تعالیــم خویــش را بیــان كــرده اســت. ایــن تعبیــر نــه بــازی كلمــات بلكــه حاكــی از عمــق نظــر موالنــا بــه هنــر 

اســت كــه در هــر یــك از هنرهــای مثنــوی ماننــد شــعر، نقاشــی، خطاطــی و بنایــی می تــوان بــه عنــوان جوهــره فكــری او یافــت.«

 در ادامــه نیـّـر طهــوری در مقدمــه ســخنان خــود، بــه توضیــح طــرح مســئله مقالــه اش پرداخــت و اظهــار داشــت: در ابتــدا دربــارۀ هنــر 
اســامی و دیدگاه هایــی كــه از ســوی مورخــان، پژوهشــگران و نظریه پــردازان هنــر اســامی وجــود دارد، ســخنان خــود را آغــاز می كنــم. 
ســپس ایــن دیدگاه هــا را بــا نــگاه موالنــا دربــاره هنــر اســامی، مطابقــت می دهــم و تــاش می كنــم تــا آنچــه بــه عنــوان  »صــورت 
بی صورتــی و هنــر از نــگاه موالنــا« اســت، تشــریح نمایــم. می خواهــم بــه ایــن نتیجــه برســم كــه هنــر اســامی، صــورِت بی صــورت اســت، 
ــی،  ــه طــور كل ــه عنــوان هنــر اســامی می شناســیم و ب ــن بی صورتــی چیســت؟ كــه آن را امــروز ب ــد ابتــدا بدانیــم، ویژگی هــای ای امــا بای

ــار هنــری، ایــن بی صورتــی را می بینیــم.  ویژگی هایــی كــه ایــن هنــر را محســوس می كنــد، چیســت؟ كــه مــا در بیشــتر آث

وی بــا اشــاره بــه قول هــای رایجــی كــه از ســوی مورخــان اســامی در ایــن خصــوص گفتــه شــده، افــزود: از قــول مورخــان اســامی 
شبیه ســازی در هنــر اســامی نهــی شده اســت؛ بــه همیــن ســبب چــون مســلمانان مجــاز نبودنــد كــه نقاشــی بكشــند یــا پیكــره بســازند، 

هرن و زیبایى در اندیشه مولوی 
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بــه هنــر خوشنویســی یــا دیگــر هنرهــای كاربــردی روی آوردنــد. از 
طــرف دیگــر مســلمانان در مواجهــه بــا هنــر باشــكوه مســیحی یــا 
ــه خــود  ــی ب ــد، موضــع انفعال دیگــر كشــورهایی كــه فتــح می كردن

می گرفتنــد. 

اســتادیار دانشــگاه آزاد اســامی در تشــریح مطالــب گفتــه شــده، 
عنــوان كــرد: نفــی شبیه ســازی بــه چــه اعتبــاری گفتــه می شــود و 
ایــن شبیه ســازی در هنــر اســامی بــه همیــن نفــی فقهــی محــدود 
می شــود یــا چیــزی ورای ایــن صــورت محســوس كــه در شــریعت 
یــا فقــه از آن یــاد می كنیــم، می توانــد باشــد یــا دالیــل دیگــری نیــز 

می توانــد داشــته باشــد. 

 وی بــا ایــن پرســش كــه حقیقــت در هنــر اســامی، چــه صورتــی 
بــه خــود می گیــرد؟ و طــرح ســؤاالتی از ایــن دســت، ســخنان خــود 
ــه داد و گفــت: آیــا اگــر شــریعت را بــا فقــه معنــی كنیــم،  را ادام
هنــر در طریقــت و بــا عرفــان اســامی چــه معنــا پیــدا می كنــد؟ 
و چــه صورتــی خواهــد داشــت؟. چگونــه اندیشــه موالنــا بــه فهــم 
هنــر اســامی كمــك می كنــد؟ نقاشــی و مجسمه ســازی كــه در 
می رونــد،   شــمار  بــه  غایــب  هنرهــای  عنــوان  بــه  اســامی  هنــر 
آیــا در اســام، اصــاً چنیــن هنرهایــی را نداریــم؟. پژوهشــگران 

هنــر اســامی می گوینــد كــه 
مخالفــت اســام بــا نقاشــی و 
مجسمه ســازی بــه دلیــل اجتنــاب 
توجیــح  بــرای  اســت.  بــوده  بت پرســتی  از 
ایــن  آیــا  اســام،  در  شبیه ســازی  فقــدان 
دلیــل كافــی اســت؟ ایــن مطالــب بــرای اینكــه 
بت پرســتی در پــس از اســام نفــی می شــود، 
گفتــه شــده؟ یــا اصــاً نهــی شده اســت؟. آیــا 
مجــاز هســتیم كــه ایــن لفــظ را بــه كار ببرنــد؟. 

نیـّـر طهــوری بــا اشــاره بــه ایــن مطالــب گفتــه شــده 
ــه ســخنان خــود ادامــه داد و گفــت: اینكــه نقاشــی  ب
و مجسمه ســازی نوعــی بت پرســتی بــه شــمار می رفتــه، 
رأی خطایــی بــه نظــر نمی رســد؛ چنانكــه در مســیحیت نیــز 
تمثال هــا بــه عنــوان بت پرســتی تلقــی می شــدند،  امــا ایــن دلیــل 
كافــی نیســت. ایــن رأی در فقــه و شــریعت معنــی دارد، امــا در 

ــی چــرا چنیــن چیــزی نیســت؟ ــن و طریقــت عرفان باطــن دی

 فهم غربی از هنر، پدید آوردن اثر هنری اســت و كســی هنرمند 
اســت كــه اثــری خلــق كنــد و بایــد یــك شــیء محســوس باشــد كــه 
هــر شــیء محســوس، صــورت محسوســی نیــز باید داشــته باشــد. 

ایــن پژوهشــگر بــه دیــدگاه تیتــوس بورکهــارت كــه از معروف تریــن 
و شناخته شــده ترین محققــان هنــر اســامی اســت، اشــاره كــرد 
و افــزود: از نحلــه ســنت گرایان، نفــی تصویــر فقــط مربــوط بــه 
صــورت الوهیــت اســت و ایــن بــه ســنت ابراهیــم بــر می گــردد كــه 
بــا بت پرســتی آغــاز می شــود و ایــن مطلــب كــه نبایــد مجســمه و 
نقاشــی داشته باشــیم -كــه در هنــر مســیحی یــا بودایــی نیــز آن را 
می بینیــم- بــه ایــن مطلــب اشــاره دارد كــه وجــود الوهیــت را نبایــد 
ــه  ــه ذكــر »ال إل ــادرت ب ــز ناقــص درك كــرد و مب از وجــود یــك چی
ــاء و اولیــاء هــم بــه دلیــل  ّــه« می كنــد و چهره نــگاری از انبی إاّل الل
تقــدس نفــی شــده و جانــداران بــه دلیــل جانــی كــه دارنــد و از 

ــد نقاشــی شــوند.  ــد، نبای وجــود خداونــدی بهــره برده ان

نیـّـر طهــوری بــه ادامــه نظــرات بوركهــارت پرداخــت و افــزود: هنــر 
اســامی یــك تفكــر اشــراقی را در خــود دارد و هــدف آن نفــی 
پرداختــن بــه بیــرون اســت و ایــن مطلــب درســت . زیــرا معتقــدم، 
تــا راه باطــن و ســلوك را بــه مــا نشــان دهنــد و  ادیــان آمدنــد 
حتــی نظــر اســام را بــا كلیســای ارتودكــس مقایســه می كنــد و 
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جنبــش  در  اســام  تأثیــر 
كــه  شــمایل نگاری  ضــد 

می آیــد،  پیــش  مســیحیت  در 
امــا  اســت.  نــگاری  شــمایل  نفــی  همیــن 
شــورایی  در  می دهــد،  توضیــح  بوركهــارت 
مســیحی  هنــر  تصمیم گیــری  بــرای  كــه 
تشــكیل شــد، تصویرســازی از مســیح مجــاز 

بودنــد  معتقــد  آن هــا  و  می شــود  شــمرده 
كــه چــون تصویــر مســیح بــه منزلــه پرســتش 

ــرای اینكــه  ــم نیــز ب ــر مری ــد اســت و تصوی خداون
سرشــت خــدا را در دســترس حــواس آدمیــان قــرار 

داد، می تــوان آن هــا را تصویرســازی كــرد. در اینجــا بــا 
وســواس می گویــم؛ ریشــه اســتتیك را شــاید می شــود از 

ایــن بحثــی كــه در مســیحیت شــده ، دانســت. 

ایــن پژوهشــگر دربــاره ایــن نظریــه بــه تشــریح بیشــتر پرداخــت و 
تصریــح كــرد: هــردو اشــاره می كننــد كــه وقتــی پیامبــر مكــه را فتــح 
كردنــد، بت هــا را شكســتند امــا از پاییــن آوردن عكــس مســیح و 
ــد. بوركهــارت از  ــه آن تعرضــی نكردن ــد و ب ــم خــودداری كردن مری
ابن عربــی نقــل می كنــد كــه مــردم بیزانــس نقاشــی را بــه كمــال 
رســاند زیــرا  سرشــت یگانــه عیســی برتریــن پایــگاه تمــدن توحیــد 
اســت وقتــی شــمایل مســیح را می بینیــد بــه توحیــد می اندیشــید.

طهــوری در ادامــه بــه تصویرســازی نــزد ایرانیــان پرداخــت و گفــت: 
بوركهــارت در نظریــات خــود بــه ایــن اشــاره دارد كــه ایرانیــان پــس 
از اســام و مغول  هــا نتوانســتند از شبیه ســازی چشــم پوشــی 
كننــد، امــا بــه دلیــل اعتقــادات خــود تصاویــری خلــق كردنــد كــه 
بــه عنــوان مثــال تصویــر  بــه تصاویــر طبیعــت نباشــد.  شــبیه 
گلــی را كشــیدند كــه گل نیســت یــا اگــر فــردی را می كشــیدند، 
دقیقــا شــبیه بــه آن نمی كشــیدند. شــاید ایــن امــر بــه ایــن دلیــل 
بــود كــه اگــر كســی عیــن بــه عیــن از طبیعــت می كشــیدند كافــر 
شــمرده می شــدند و مــورد مجــازات قــرار می گرفتنــد و دلیــل آنكــه 
مســلمانان پرســپكتیو را در مینیاتورهــا نمی كشــیدند ایــن نبــود 
كــه نســبت بــه ایــن علــم نــاآگاه باشــند، بلكــه علــت آن، عــدم 

تقلیــد از هنــر عیــن بــه عیــن پیــش بــود.  

برجســته ترین  از  كــه  گرابــار«  »الــگ  اندیشــه های  بــه  طهــوری 
محققــان هنــر اســامی اســت، اشــاره كــرد و افــزود:  گرابــار كــه 
شــاگرد تینــگ هــاوزن بــود و بــا او كتــاب مشــترك دارد، در یكــی 

بــه  از مقــاالت مهــم اش می گویــد: »مــن بیگانــه ای هســتم كــه 
هنــری مــی پــردازم كــه از آن مــن نیســت«. او در صحبت هایــش 
اشــاره می كنــد كــه می ترســم صحبتــی  كنــم كــه بــه عنــوان فكــت 
گرفتــه شــود و بــه صــورت قانــون و اصــل درآیــد. گرابــار هــم نهضــت 
ــن مطلــب اشــاره دارد كــه  ــه ای شمایل شــكنی را نفــی می كنــد و ب
ایرانیــان نســبت بــه ملــل ســامی در امــر شــمایل نگاری ســهل گیرتر 
بودنــد و بدعت گــذاران اهــل شــیعی آســان گیرتر بودنــد. او اضافــه 
می كنــد كــه ملــل عــرب هیــچ هنــر خاصــی نداشــتند و مهمتریــن 
بنــای اســامی، بنایــی خشــن و فاقــد هــر نــوع در و پنجــره  و تزئینی 
اســت. او می گویــد، در مســیحیت نیــز در دوران هــای مختلــف 
همیــن نظریــه را دارد. او نیــز ماننــد بوركهــارت بــه ایــن مطلــب كــه 
پیامبــر در مقابــل شــمایل حضــرت مســیح و مریــم هیــچ واكنشــی 
نداشــت، اشــاره می كنــد. گرابــار همچنیــن بــه ایــن مطلــب اذعــان 
دارد كــه در قــرآن دربــاره هنــر و شــمایل نــگاری هیچگونــه پیامــی 

نداشــته اســت.  

پایان بخــش ایــن نشســت، طــرح پرســش های حاضــران بــود کــه از 
ســوی ایــن دو پژوهشــگر، پاســخ داده شــد.
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نشســت تخصصــی »نســبت زبــان و تصویــر در هنــر ایــران پیــش از اســام« عصــر سه شــنبه 26 اردیبهشــت مــاه بــا همكاری فرهنگســتان 
هنــر و  پژوهشــكده هنــر در دو پنــل تخصصــی برگــزار شــد. 

ابتــدا دكتــر نــدا اخــوان اقــدم ، مدیــر پنــل نخســت، بــه ارائــه گزارشــی كلــی از ســؤاالتی كــه بــر اســاس آن ایــن نشســت شــكل گرفــت، 
پرداخــت و افــزود: »پرســش هایی از قبیــل ایــن كــه رابطــه زبــان و تصویــر در هنــر ایرانــی پیــش از اســام چگونــه بــوده و ایــن زبان هــا چقــدر 
ــوده؛  ــرای مخاطــب ب ــر درســت تری ب ــه هــم كمــك كــرده و باعــث دریافــت تصوی ــد و چــه میــزان در خوانــش ب روایت گــر و تصویــری بودن

باعــث شــكل گیری ایــن نشســت شــد.«

ســپس دكتــر احمــد پاكتچــی بــه عنــوان نخســتین ســخنران بــه ارائــه »واســازی مفاهیــم گفتــاری در تــراز تصویــری: بررســی یادمان  هایــی 
از دوره هخامنشــی و اشــکانی« پرداخــت.

وی بــا بیــان ایــن كــه دو تــراز یــا ســطح بیانــی یــا بــه تعبیــری دو نظــام نشــانه ای گفتــاری و نظــام نشــانه ای نوشــتاری را بررســی خواهــد كــرد، 
افــزود: »واســازای بــه ایــن ارائــه افــزوده شــده زیــرا بــه نظــر مــن مفاهیــم گفتــاری در فضــای تصویــری وا ســازی می شــوند و ایــن مهم تریــن 

بخــش ارائــه مــن اســت. از نشانه شناســی تصویــر و ترجمــه بیــن نشــانه ای در ایــن تحقیــق اســتفاده شده اســت.«

ایــن پژوهشــگر افــزود: »در تمــام نمونه هایــی كــه بررســی كــردم بــا ایــن پدیــده رو بــه رو شــدم كــه در قســمت نوشــتاری یــك متــن یــا یادمــان 
بازمانــده از دوره ایــران باســتان و قســمت دیــداری كــه بــه صــورت تصویــر ارائــه شــده، نوعــی از گفتگــو بیــن ایــن دو الیــه وجــود دارد . در 
ایــن گفتگــو بــا واســازی بــه معنایــی كــه دریــدا مطــرح كــرد و در چهــار دهــه اخیــر ابعــاد گســترده ای پیــدا كــرده مواجه ایــم. هــدف مــن از 
نشــان دادن ایــن نمونه هــا، نشــان دادن آن مــواردی اســت كــه بــه مفاهیــم ســاخت یافته در دوره هخامنشــی و میراثــش در دوره اشــكانی 
تبدیــل شــده بودند،كه در ســطح تصویــر واســازی مــی شــوند. هــدف مــن نمایــش دادن ایــن واســازای اســت و امیــدوارم اندیشــمندان و 

پژوهشــگران دیگــری در آینــده بــه دنبــال چــرای ایــن واســازی ها بگردنــد و ببیننــد چــه عواملــی باعــث شــده ایــن واســازی انجــام شــود.«

ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: »واســازی را در درجــات مختلــف در تصویــر هــا دنبــال كــرده ام، گام اول را "تعیــن زدایــی در تصویــر" نــام 
ــده مــورد  ــا اســت كــه یــك موضــوع در یــك نشــانه كامــاً جــای متعیــن و مشــخص پیــدا كرده اســت و پدی ــن معن نهــاده ام. تعییــن بدی
بحــث از حالــت متعیــن و مشــخص درآمــده و بــه حالــت عمومیــت یافته می شــود. از جملــه مــواردی كــه در تعییــن زدایــی از آن صحبــت 

نسبت زبان و تصویر در هرن ایران پیش از اسالم
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ــم؛ اســم های خــاص هســتند، مثــل اســم های خاصــی كــه  می كنی
در شناســنامه همــه هســت و تعین زدایــی بــه معنــای آن اســت كــه 
خــاص بــودن را از اســم بگیریــم و از دل اســم معنــای گســترده تری 

را بیــرون بكشــیم.«

مدیــر گــروه علــوم قــرآن و حدیــث دانشــگاه امــام صــادق افــزود: 
مواجــه  آن  بــا  باســتانی  نمونه هــای  از  برخــی  در  كــه  »اتفاقــی 
هســتیم ایــن اســت كــه در نوشــتار بــا یــك نــام خــاص برخــورد 
می كنیــم، ولــی موقعــی كــه نوشــتار در دیالــوگ بــا یــك تصویــر قــرار 
می گیــرد، آن چــه در تصویــر دیــده می شــود، نمی توانــد نــام خــاص 
باشــد و حتــی نمی توانــد تصویــر خــاص باشــد. در شناســنامه هــر 
فــرد كنــار اســم تصویــر خــاص وجــود دارد ولــی در تصاویــر گذشــته 
بــا تصاویــر مینیمــال رو بــه رو می شــویم كــه قــرار نیســت تمــام 
ظرایــف و ریزه كاری هــای مربــوط بــه شــخص خاصــی را بــا خــود 
حمــل كننــد. در نتیجــه نــام خــاص در نوشــتار، در ســطح تصویــر 
بــه كنــش تبدیــل می شــود و افــراد را بــر اســاس كنشــی كــه انجــام 
ــی  ــا نشــان دادن نمونه های می دهنــد معرفــی می كنیــم.« ســپس ب
از زمــان داریــوش و... بــه تبییــن و تفســیر موضــوع مــورد بحــث 

خــود پرداخــت.

وی افــزود: »گاهــی مشــاهده می كنیــم نــام و نشــانه های خــاص 
از  یكــی  تبدیــل می شــوند.  نمــاد  بــه  وا ســازی می شــوند،  وقتــی 
مــواردی كــه در مــورد موضــوع تعیــن در مباحــث نشانه شناســی 
ــا مالكیــت اســت. تعلــق  ــا آن برخــورد می كنیــم، مفهــوم تعلــق ی ب
می توانــد نوعــی تعییــن را در پدیــده ای بــه وجــود بیــاورد. هنگامــی 
كــه حیوانــی مالــك نــدارد و مالــك جدیــدی می یابــد، شناســنامه ای 
بــرای آن تصــور  بــرای آن صــادر می شــود و تعییــن و مالكیتــی 
می شــود. ولــی ایــن كــه چطــور تعییــن اتفــاق می افتــد، فراینــدی 
اســت كــه كســی ســؤال نمی كنــد كــه مثــاً مــن ایــن پیراهــن را چــرا 
دارم؟ می دانــد كــه دارم. یكــی از مــواردی كــه در ســطح واســازی از 
تصویــر بــا آن مواجــه هســتیم؛ ایــن اســت كــه بــا فراینــد مالكیــت 
تعینــی بــه جــای ایــن كــه فقــط بــه رابطــه بیــن مالــك و مملــوك كار 
داشــته باشــیم، بــه اینكــه چگونــه آن مالكیــت اتفــاق افتاده اســت، 

كار داریــم. ســپس بــا نمایــش تصویــر عقیــق یمانــی اهــدا شــده 
موضــوع  تبییــن  بــه  دختــرش  بــه   šilhak- Inšušinak توســط 
پرداخــت و چگونگــی واســازی تصویــر را در اعطــای هدیــه از پــدر بــه 

ــر نمایــش داد. دخت

وی ادامــه داد: »یكــی دیگــر از مــواردی كــه مــا می توانیــم بــه عنــوان 
یــك تعین زدایــی در تصویــر بــه آن اشــاره كنیــم، ایــن اســت كــه مــا 
بــا یــك متــن گفتــاری مواجهیــم كــه متــن گفتــاری مــا را بــه عینیــت 
ــر اشــاره  ــا چیــزی مثــل ضمی یــك شــیء ارجــاع می دهــد. یعنــی ب
"ایــن" بــه تصویــر ارجــاع می  دهــد. در حالــی كــه وقتــی وارد ســطح 
تصویــر می شــویم، در تصویــر چنیــن چیــزی مشــاهده نمی شــود و 
تنهــا چیــزی كــه مشــاهده می شــود، پدیده هایــی ســت كــه عینیــت 

شــیء را در عالــم بیــرون رقــم می زنــد.«

وی در ادامــه بحــث بــه مفهوم ســازی هایی كــه در یــك فرهنــگ 
صــورت می گیــرد،  اشــاره كــرد : »مفهوم هایــی كــه بــه وجــود می آیــد 
بــا ورود بــه فضــای تصویــر دوبــاره از مفهــوم دســت برداشــته و 
بــرای بیــان آنچــه در خــود دارد بــه ســمت مؤلفه هــای شــكل دهنده 
خــود مــی رود. در ایــران باســتان یكــی از مفاهیمــی كــه در زندگــی 
یــك  ایــن  اســت.  "پادشــاه"  واژه  بــوده،  مطــرح  بســیار  سیاســی 
مفهــوم ســاخت یافته بــوده كــه مــا در عمــوم كتیبه هــای فارســی 
برخــورد  دیگــری  تركیــب  بــا  حتــی  مواجهیــم.  آن  بــا  باســتان، 
می كنیــم كــه چگونــه یــك نفــر می توانــد شــاه شــاهان دیگــر باشــد. 
ایــن مفهــوم ســاخت یافته بــه محــض اینكــه در تصویــر مــی رود 
ــا نمایــش مهــر اســتوانه ای داریــوش  واســازی می شــود.« ســپس ب

ــح مفهــوم پرداخــت. ــه توضی ب

وی در انتهــا بــا ذكــر ایــن كــه در یادمان هایــی كــه از ایــران باســتان 
بــرای مــا باقــی مانده اســت، در دیالــوگ بیــن ســطح نوشــتاری و 
ســطح تصویــری، ســطح تصویــری همیشــه بــه همــان انــدازه كــه 
كنــد،  قــرار  بــر  مخاطــب  بــا  خودمانی تــری  ارتبــاط  اســت  قــادر 
مفاهیــم بــه صــورت بــاز در اختیــار مخاطــب قــرار می گیــرد. در 
حالی كــه در متــون نوشــتاری كــه مخاطبــش افــراد تحصیــل كــرده 
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خــود  بــا  را  فرهنــگ  ســاخت یافته،  مفاهیــم  هســتند،  اجتمــاع 
حمــل می كردنــد و اگــر بخواهیــم از ایــن یادمان هــا تحلیــل درســتی 
داشــته باشــیم بایــد توجــه كنیــم كــه آن هــا از دو ســطح تصویــری 
و نوشــتاری بــرای دو نــوع گفتگــو بــا مخاطــب اســتفاده می كردنــد.

علیرضــا اســماعیل پــور در بخــش دوم پنــل اول، در گفتــاری بــا 
ــی  ــار ادب ــه روش هــای تصویرســازی در برخــی آث ــوان »نگاهــی ب عن

ایــران پیــش از اســام« بــه ارائــه مطلــب پرداخــت.

وی تصاویــر بــه کار رفتــه در متــون کهــنِ ایرانــی را بــه دو دســته 
تقســیم کــرد و افــزود: »دســته اول تصاویــری هســتند کــه بــرای 
بیــان یــا تصــور مفاهیــم )اعــم از محســوس یــا انتزاعــی( خلــق 
عنصــر  و  فعلــی  جــزء  فاقــد  اغلــب  کــه  تصاویــر  ایــن  شــده اند. 
ــا ذکــر یــک  حرکتــی هســتند، مفهومــی مرکــزی را دربردارنــد کــه ب
یــا چنــد واژه )صفــت، مضاف الیــه یــا هــر وابســته دســتوری دیگــر( 
در قالــب تصویــری آشــنا ارائــه می شــود. تصاویــری از ایــن دســت 
ــه  ــر هــم ب ــه تصاوی ــر موجــز« نامیــد. ایــن گون ــوان »تصاوی را مــی ت
لحــاظ اختصــار و هــم از نظــر ایســتایی بــه عکــس یــا تصویــری 

ثابــت شــبیه هســتند.

در خدمــت  کــه  دوم شــامل تصویرســازی هایی هســتند  دســته 
شــرحِ یــک موقعیــت یــا نقــلِ بخشــی از یــک متــن روایــی قــرار 
دارنــد. ایــن تصاویــر را کــه غالبــاً بــا تکــرار عنصــر حرکــت و ذکــر 
افعــال متوالــی همراهنــد، مــی تــوان »تصاویــر مشــروح« نام گــذاری 
کــرد. ایــن تصاویــر هــم از نظــر شــرح و بســِط مطلــب و هــم بــه لحاظ 
پویـــایی و تحــرک بیشتـــر، بــه فیلــم یــا پـویانـــمایی شــباهت دارنــد.«

از  مثال هایــی  فــوق  دســته  دو  از  یــک  هــر  بــرای  ادامــه  در  وی 
متــون ادبــی دوره هــای باســتان و میانــه زبان هــای ایرانــی ذکــر كــرد 
و افــزود: »در بیشــتر مثال هــا تصاویــر موجــز از اوســتا و به ویــژه 
از گاهــان زردشــت اســتفاده شده اســت کــه مفاهیــم انتزاعــی و 
تعابیــر وصفــی پیچیــده  ای را دربــردارد. بیشــتر نمونه هــای تصاویــر 
ــر آن چنــد مثــال  مشــروح نیــز منقــول از یشت هاســت و افــزون ب
از یــک متــن ســغدی و یــک متــن مانــوی بــه زبــان پهلــوی اشــکانی 
بــه تصویــر كشیده شــد كــه مجموعــه ایــن مثال هــا مخاطــب را 
ــق  ــرای خل ــران ب ــات کهــن ای ــر شــگردهای باغــی ادبی در درک بهت
تصاویــر گوناگــون، یــاری می کنــد و تفاوت هــای انــواع ایــن تصاویــر 

بــا یکدیگــر را شــفاف تر می ســازد.«

در پنــل دوم نشســت تخصصــی »نســبت زبــان و تصویــر در هنــر 
ایــران پیــش از اســام«،  نــدا اخــوان اقــدم، عضــو پژوهشــكده هنــر 
فرهنگســتان هنــر مقالــه »بیكرانگــی تصویــر و كرانمنــدی زبــان در 
نقــش برجســته های ساســانی« را ارائــه كــرد. وی بــا توجــه بــه مــورد 
مطالعاتــی خــود كــه نقــش برجســته های ساســانی بــود بــه ارائــه 
تعریــف مــورد قبــول و اســتناد خــود از زبــان پرداخــت و افــزود: 
»تعاریــف مختلفــی از زبــان میــان زبــان شناســان و فاســفه وجــود 
دارد. عــده ای از زبــان شــناس ها زبــان را دارای ماهیتــی اجتماعــی 
می داننــد. از ســوی دیگــر عــده ا ی دیگــر آن را امــر درونــی می داننــد 

كــه در سیســتم اجتماعــی احیــاء می شــود.«

وی ادامــه داد: »ویتگنشــتاین دربــاره زبــان بــر ایــن امــر متعقــد 
اســت كــه زبــان تصویرگــر واقعیــت اســت، فهــم زبــان و فهــم عالــم 
متناظــر اســت و كاركــرد ذاتــی زبــان، تصویــر كــردن جهــان اســت. 

ســاختار زبــان بــا ســاختار جهــان یكــی اســت و زبــان دارای یــك 
ــه  ــن گون ــان ای ــاره زب ــری اســت. وی در دوره مقــدم درب نظــام تصوی
صحبــت می کنــد امــا در پژوهش هــای فلســفی اش معتقــد اســت 
كــه زبــان به مثابــه بنیــاد اندیشــه و معناســت و جهــان در زبــان 
انعــكاس پیــدا می كنــد و آنچــه دو طــرف گفتگــو را بــه فهــم متقابــل 
می رســاند زبــان اســت. بــارت در ایــن بــاره معتقــد اســت هــر شــكل 
روایــت بــه رمــزگان زبان شناســی اســتوار اســت. كاً مــا بــرای ارتبــاط 
بــا جهــان پیرامــون و شــناخت اطرافمــان مجبوریــم بــا زبــان در 

ــا زبــان ارتبــاط تنگاتنگــی دارد.« ارتبــاط باشــیم و شــناخت ب

ایــن پژوهشــگر افزود:»امبرتــو اكــو در ایــن زمینــه بــه ایــن اشــاره 
ــده  ــر، نشــانه ای ــزی و تصوی ــده نشــانه اســت از چی ــه ای ــد ك می كن
ــر نشــانه یــك نشــانه اســت. كســانی كــه  اســت، در نتیجــه تصوی
مطالعــات تصویــری می كننــد معمــوالً بــا دو موضــع درگیرنــد. اول 
آن كــه تنــوع چیزهایــی كــه مــا می توانیــم در تصویــر قــرار دهیــم 
ــن  بســیار گســترده اســت و از طرفــی هــر كــدام از اینهــا كــه در ای
مشــترك  ویژگــی  هیــچ  اســت  ممكــن  می گیــرد  قــرار  مجموعــه 

ــا هــم نداشــته باشــد.« دیگــری ب

وی بــا ذكــر ایــن كــه مــورد مطالعاتــی اش ایــران باســتان اســت و 
در  نمادیــن  صــورت  بــه  معمــوالً  باســتان  ایــران  ایدئولوژی هــای 
تصاویــر مطــرح شــده اند افــزود: »ایــن بیشــتر بــه ایــن دلیــل بوده كه 
همــه چیــز طبیعــی جلــوه كنــد و عــاوه بــر طبیعــی بودنــش ویژگــی 
مانــدگاری دارد. وقتــی یــك تصویــر برجســته از ایــران باســتان را 
می بینیــد و حتــی بــا ایــن كــه بــا فضــای تفكــری آن ناآشــنا باشــید، 
دریافت هایــی از آن خواهیــد داشــت، بــه دلیــل آن اســت كــه در 
تصویــر صراحتــی در بیــان وجــود دارد. چــون راهكارهــای بیانــی 
كــه در زبــان داریــم در تصویــر نداریــم و باعــث ایجــاد صداقتــی در 

تصویــر می شــود كــه ارتبــاط بــا بیننــده را راحت تــر می كنــد.«

وی افزود: » رابطۀ تصویر و زبان یک رابطۀ دوسویه است. تصویر 
یــك گفتمــان دیــداری اســت كــه بــدون واســطه و مســتقیم مــا را بــا 
موضــوع دیــداری مرتبــط می كنــد و تنهــا از دیــد زیبایی شناســی 
قابــل بررســی نیســت و از صراحــت لهجــه بیشــتری برخــوردار 
اســت و اگــر آن را یــك جریــان مســتقل معنایــی در نظــر بگیریــم، 
از  مــا می توانیــم  را  هــدف  ایــن  و  دارد  بــه خــودی خــود هدفــی 
ــم كــه آن هــدف چیســت  شــرایط خاصــی كــه تولیــد شــده دریابی
و در مبحــث مــا شــرایط خــاص،  شــرایط دربــار ساســانی اســت.« 

ایــن پژوهشــگر در ادامــه بیــان كــرد: »معمــوالً روایت هــای زبانــی 
روایت هــای زنجیــره ای هســتند، امــا قــاب تصویــر قابــی ایستاســت 
كــه حركتــی در آن نیســت؛ ولــی وقتــی مــا بــرای قاب هــای تصویــری 
و  تصویــر  بیــن  بینابینــی ای  رابطــه  می كنیــم،  تعریــف  داســتان 
زبــان ایجــاد می كنیــم و معمــوالً ایــن كار را بــر اســاس اطاعــات 
پیشــین انجــام می دهیــم. بــه همیــن دلیــل امــر نقــد كــردن تصویــر 
زیــر ســلطه و ســیطره زبــان قــرار می گیــرد. نوشــتار نظــام نشــانه ای 
نماینــده اســت و تصویــر نظــام نشــانه ای شــمایلی و ایــن از نقــاط 
افتــراق ایــن دو اســت كــه از دو نظــام نشــانه ای متفــاوت می آینــد. 
ــرای شــناخت  ــم و ب ــر ترجمــه می  کنی ــه تصوی مــا معمــوالً كام را ب
تصویــر آن را بــه كام بازمی گردانیــم. آمیختگــی و اختاطــی در 

ــا هــم وجــود دارد.«  خوانــش این هــا ب
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نظــر  در  كاركــرد  دو  تصویــر  بــرای  »معمــوالً  افــزود:  اخــوان  نــدا 
می گیرنــد، کارکــرد ارجاعــی و غیرارجاعــی، كاركــرد ارجاعــی یعنــی 
موضوعــی بیــرون از تصویــر و مقــدم بــر آن وجــود دارد و تصویــر 
برجســته های  نقــش  و  كتیبه هــا  در  دارد.  آن  ارجــاع  بــر  ســعی 
را می بینیــد  روم  امپراتــور  بــر  پیــروزی شــاپور  ساســانی صحنــه 
كــه كاركــرد ارجاعــی اســت. یعنــی چیــزی مقــدم بــر تصویــر وجــود 
ــی از  ــه نمایــش گذاشــته اســت. امــا خیل ــر آن را ب داشــته و تصوی
اوقــات كاركــرد غیــر ارجاعــی اســت، یعنــی معنایــی خلــق شــده كــه 
كامــاً اســطوره ای اســت و در آن فراینــد گفتــاری معنــادار می شــود. 
خلــق یــك اثــر هنــری اینجاســت كــه شــكل می گیــرد و همیــن 
كاركــرد اســطوره ای و هنــری باعــث می شــود، تصویــر مانــدگار شــود 

و در طــول زمــان معنــای خــود را داشــته باشــد.« 

ــرد و  ــه اشــاره ك ــن زمین ــدگاه پانوفســكی در ای ــه دی ــه ب وی در ادام
گفــت: »پانوفســکی در مــورد الیه هــای معنایــی بــه ســه الیــه بــاور 
دارد: مضمــون طبیعــی یــا اولیــه/ توصیــف پیشاشــمایل نگارانــه،  
مضمــون قــراردادی و ثانویــه/ شــمایل نــگاری و معنــای ذاتــی یــا 

محتــوا/ شــمایل شناســی.«

نــدا اخــوان اقــدم در ادامــه بــا نمایــش ده نقــش برجســته دوره 
ساســانی كــه در كنــار نقــش متــن نوشــتاری دارد بــه تبییــن مطالــب 

خــود پرداخــت.

دومیــن ســخنران پنــل دوم، دكتــر عبــاس حســینی  عضــو گــروه 
ــد متــن و  ــه »پیون ــه مقال ــه ارائ ــود كــه ب نقاشــی دانشــگاه زنجــان ب
ــه  ــن ك ــه ای ــا اشــاره ب ــران« پرداخــت. وی ب ــر در نگاره هــای ای تصوی
مقالــه اش منــوط بــه دوره پیــش از اســام نمی شــود، توضیــح داد: 
ــاره نســخه های دوره هــرات و صفویــه صحبــت خواهــم كــرد و  درب
افــزود: »وقتــی از اوج نگارگــری ایــران صحبــت می كنیــم نمی توانیــم 
از تاش هــای باستان شناســانه ای كــه در ســال 1947 در ناحیــه 
تاجیكســتان امــروزی یــا پنجكنــت انجــام شده اســت؛ صــرف نظــر 
كنیــم. بعــد از ایــن ســال ها نقاشــی های دیــواری از ایــن ناحیــه بــه 
دســت مــا می رســد كــه كامــاً شــكل گیری مــا را از نقاشــی ایرانــی 
متفــاوت می كنــد. در ایــن ناحیــه از ایــران مــا نقاشــی هایی یافتیــم 
كــه اهمیــت بســیاری دارنــد و از لحــاظ موقعیــت سوق الجیشــی 
هــم در موقعیــت مهمــی در مســیر جــاده ابریشــم قــرار گرفته انــد. 
قــرار گرفتــن جــاده ابریشــم بیــن ایــران و پنجكنــت تاجیكســتان 
تأثیــر بســزایی در شــكل گیری نقاشــی های دیــواری كــه در ایــن 
ــرای مــا  ــد دارد. ایــن نقاشــی ها از ایــن لحــاظ ب نقطــه قــرار گرفته ان
اهمیــت دارد كــه در تفســیری كــه مــا از شــكل گیری نقاشــی ایرانــی 
ــا نمایــش دو  ــه عنــوان مثــال ب داریــم، بســیار تأثیر گــذار اســت." ب
تصویــر بــه مقایســه هندســه مســتتر در نقاشــی ایرانــی، افتادگــی 
پیكره هــا روی هــم، تخــت بــودن و .... تشــابه دو نقاشــی در داشــتن 

منشــاء و خاســتگاه مشــترك را بــه نمایــش گذاشــت.

وی افــزود: »زاویــه دیــد نامتعــارف و جدیــدی كــه در نقاشــی ایرانــی 
بــه عنــوان نقطــه عطــف از آن یــاد می شــود، می توانیــم بگوییــم كــه 
ممكــن اســت رجعتــی بــه نقاشــی هایی كــه در ناحیــه پنجكنــت 
تاجیكســتان بــه دســت مــا رسیده اســت، داشــته باشــد و نكتــه 
جالــب توجــه آن اســت كــه در ایــن ناحیــه بــا نقاشــی های متفاوتــی 
مواجهیــم، از صحنه هــای جنــگ تــا تصاویــر زندگــی عامــه در ایــن 

ناحیــه دیــده می شــود.«

مدیــر كمیتــه هنــر ایــران در دوره اســامی پژوهشــكده هنــر ادامــه 
داد: »از آنجایــی كــه نســخه هایی كــه مــا بــه آن می پردازیــم در 
دربــار شــكل می گیــرد، توجــه بــه زندگــی عامــه نكتــه حائــز اهمیــت 
اســت. بــا مــرور ایــن تصاویــر بــه نوعــی شــیوه آرایــش می رســیم 
كــه كتیبه هــای پشــت ســر همــی هســتند كــه بــه صــورت نــوار دور 
تــا دور اتاق هایــی كــه بــه دســت مــا رســیده قابــل رؤیــت اســت. 
همیــن اتفــاق را در جــام دوره ســلجوقی می بینیــم و تأثیــری كــه 
هنــر ایرانــی پیــش از اســام بــر هنــر ایرانــی پــس از اســام گذاشــته، 
قابــل مشــاهده اســت.« ســپس بــا نمایــش تصاویــری از ظــرف 

ــن تأثیــر پرداخــت.« ــه توضیــح ای ــی دوره ســلجوقی ب لعاب

در  پنجكنــت  ناحیــه  در  »قرارگیــری  افــزود:  پژوهشــگر  ایــن 
شــكل گیری نقاشــی ها بســیار مهــم اســت زیــرا جــدای از آن كــه 
ســبب رونــق اقتصــادی ناحیــه شــده بــود، باعث شــد این نقاشــی ها 
بتوانــد بــه دســت مــا برســد. اگــر بخواهیــم خوانــش ســاده ای از ایــن 
تصاویــر داشــته باشــیم نشــان می دهــد كــه ایــن افــراد در نقاشــی 
جنگجــو نیســتند، بازگانانــی هســتند كــه در ایــن خانه تصاویرشــان 
نقــش بسته اســت. در دوره هــای بعــدی وقتــی بــه دوره هــرات و 
ــه می رســیم، كادر كامــاً متفــاوت شــده و فضــای بیشــتری  صفوی
بــه نگارگــری اختصــاص پیــدا می كنــد و بــه جایــی می رســد كــه 

ــم و كل كتیبــه نگارگــری اســت.« اصــاً متنــی در كتیبــه نداری
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در ششــمین نشســت از سلســله نشســت های »جلوه هــای هنــر 
اســامی« کــه بــه »تدویــن نظــام بصــری حاکــم بــر کتاب آرایــی 
نســخ خطــی بایســنقری« اختصــاص یافتــه بــود، قواعــد بصــری 
و ترکیبــات و تناســبات حاکــم بــر تذهیــب و کتاب آرایــی ایرانــی بــا 
نگاهــی بــه نســخ بازمانــده از یــک میــراث فاخــر هنــر عصــر تیمــوری 

بررســی و تحلیــل شــد.

هفتــم  و  بیســت  چهارشــنبه  روز  عصــر  کــه  نشســت  ایــن  در 
مباحــث  عاقه منــدان  و  دانشــجویان  حضــور  بــا  اردیبهشــت 
تخصصــی و تحلیلــی هنــر ایرانــی در محــل پژوهشــکده برگــزار شــد 
ــف مقــاالت متعــدد در  ــه بهشــتی )پژوهشــگر، مــدرس و مؤل طیب
حــوزه هنرپژوهــی( بــه ارائــه مباحــث خــود تحــت عنــوان: »تدویــن 
بایســنقری«  نســخ خطــی  کتاب آرایــی  بــر  حاکــم  بصــری  نظــام 

پرداخــت.

وی در ســخنان خــود ـ کــه عمدتــاً بــا نمایــش تصاویــر و اســتناد بــه 
منابــع تصویــری همــراه بــود ـ بــه تحلیــل بصــری نگاره هــا بــر اســاس 
طراحــی نظــام فضایــی پرداخــت و عنــوان کــرد کــه هنــر اســامی بــر 
پایــه نظــام شــبکه ای ـ چــه در نقــوش و چــه در تزئینــات ـ شــکل 
ــه »نگاره هایــی کــه در فراســویِ قــاب  ــا اشــاره ب گرفتــه اســت. وی ب
ــن نظــام بصــری  ــادار در ای ــد«، از تناســبات معن گســترش می یابن
در  شــبکه ای  نظــام  اســاس  بــر  تحلیــل صفحــه  گفــت.  ســخن 
نگاره هــا و تحلیــل عناصــر تصویــر بــر اســاس محورهــای مــوازی 
از محورهــای بعــدی مباحــث ایــن محقــق و صاحب نظــرِ هنرهــایِ 
نگاره هــای  تحلیــل  بــا  ادامــه،  در  بهشــتی،  طیبــه  بــود.  ایرانــی 
معمــاری بــه تشــریح ویژگی هــای بصــری و زیبایی شــناختی نســخه 
بایســنقری، در تذهیب هــا، نگاره هــا، صفحه آرایــی و مسطرکشــی، 
پرداخــت. ســخنران ششــمین نشســت جلوه هــای هنــر اســامی، 
دربــاره  خــود  پژوهش هــای  و  تحقیقــات  از  خاصــه ای  ســپس، 
تحلیــل بصــری نگاره هــای ایرانــی، به ویــژه نســخ شــاهنامه مــورد 
بحــث، بیــان کــرد و افــزود: قــرار اســت طــرح یــک ترکیب بنــدی 
ــه  ــن و ارائ ــر اســاس شــاهنامه بایســنقری را تدوی سیســتماتیک ب

ــود. ــرای پژوهشــگران ایــن عرصــه کارآمــد خواهــد ب دهــد کــه ب

طراحــی اســکلت شــبکه ای، چگونگــی توزیــع نگاره هــا، ترکیب بندی 

حتلیل برصی نظام نگاره ای و کتاب آرایى ایرانى

38



 14
ره 

شما
م- 

 دو
ال

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

ــر تذهیبــات، چگونگــی نظــام  و تنظیــم اجــزاء، تناســبات حاکــم ب
طراحــی از دیگــر مباحثــی بــود کــه ایــن پژوهشــگر بــا نمایــش 

تصویــر بــه طــرح آنهــا پرداخــت.

و  حاضــران  پرســش های  طــرح  نشســت،  ایــن  بخــش  پایــان 
در  جملــه  از  بــود.  پرســش ها  ایــن  بــه  بهشــتی  طیبــه  پاســخ 
پاســخ بــه پرسشــی درخصــوص اعتقــاد بــه طراحــی یکپارچــه و 
همگــون یــک نســخه یــادآور شــد: اگــر بــه صــورت یــک سیســتم 
وحدت یافتــه و کلّیتــی واحــد بــه آن بنگریــم همین گونــه اســت. 
ــد در  سیســتم شــبکه ای، کــه یــک مــدل تحلیلــی اســت، می توان
ــران ـ پاســخگو باشــد.  ــه در نگارگــری ای ــو از جمل بســیاری جاهــا ـ
ــر  ــاره تأثی ــه پرســش دیگــری درب ــن، در پاســخ ب بهشــتی، همچنی
محتوایشــاهنامه بــر ایــن نظــام نــگاره ای و اینکــه مثــاً اگــر متنــی 
و موضوعــی دیگــر ـ مثــل غزلیــات حافــظ یــا ســعدی ـ زمینــه خلــق 
و اجــرای ایــن نگاره هــا بــود در عمــل چــه تغییــری را در ایــن نظــام 
نــگاره ای موجــب می شــد، بــه ســاختارها اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
مبانــی قرن هــا بــرای تکویــن خــود، زمــان پشــت ســر می گذارنــد و 
ایــن ســاختارها قابلیــِت بازی هــایِ مختلــف را دارنــد و مــن فکــر 
می کنــم کــه در نگارگــری ایــران، ایــن ســاختارها مفهومــی مهــم و 

هم طــراز بــا »وزن« در شــعر فارســی دارنــد.

گفتنــی اســت سلســله نشســت های »جلوه هــای هنــر اســامی« 
تاریــخِ  گــروهِ  اســامی  ایــران در دوره  بــا همــکاری کمیتــه هنــر 
و ســاحت های هنرهــای  ابعــاد  بــر  تمرکــز  بــا  پژوهشــکده هنــر 
و  صاحب نظــران  از  مباحثــی  ارائــه  بــا  و  ایرانــی  و  اســامی 
کارشناســان حوزه هــای هنرپژوهــی بــه کار خــود ادامــه خواهــد داد. 
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»خوشنویســی، هنــری دیریــاب اســت کــه خطــاط بــرای دســتیابی 
بــه مــدارج بــاالی آن ناگزیــر زحمــات فراوانــی را در طــول زندگــی 

خــود متحمــل می شــود.«

اســتاد عبــاس اخویــن در ســال 1316 در مشــهد بــه دنیــا آمــد. 
از كودكــی بــه خــوش نوشــتن عاقــه فراوانــی داشــت و در دوران 
ابتدایــی در مدرســه بــه تمریــن و نوشــتن خــط می پرداخــت. اواخــر 
دوران دبیرســتان بودكــه همــراه بــا خانــواده خــود بــه تهــران آمد و در 
دانشــگاه در رشــته شــیمی پذیرفتــه شــد و بــه تحصیــل پرداخــت.
بعــد از اتمــام تحصیــات، بــرای آمــوزش مــدون خوشنویســی نــزد 
اســتاد علــی آقاحســینی کــه شــاگرد عماد الکتــاب بــود بــه یادگیــری 
ــزد اســتادانی چــون عمــاد الکتــاب،  نســتعلیق پرداخــت. بعدهــا ن
و در ســال 1359  دیــد  آمــوزش  نیــز  و میر عمــاد حســنی  کلهــر 
گواهینامــه اســتادی را بــا کســب باالتریــن امتیــاز از اســتادانی چون 
ابراهیــم  علی اکبــر کاوه، حســن میرخانــی، حســین میرخانــی و 

ــران دریافــت كــرد. ــوذری از انجمــن خوشنویســان ای ب

اســتاد اخویــن از جملــه معــدود اســتادانی اســت كــه بــه طــور 
مختلــف  حوزه هــای  در  خوشنویســی  فعالیــت  بــه  اختصاصــی 
مشــغول بوده اســت. در ســالهای 1338 و 1339 بــه عنــوان خطــاط 
در روزنامــه کیهــان فعالیــت کــرد و بعدتــر در ســال 1358 بــه عنــوان 
اســتاد و عضــو هیئــت تخصصــی گزینــش مرحلــه اســتادی و نیــز 
عضــو شــورای عالــی انجمــن خوشنویســان ایــران مشــغول فعالیــت 
شــد. در ســالهای اخیــر نیــز عضــو هیئــت ارزشــیابی هنــری وزارت 
ارشــاد بوده اســت كه درجات هنری 1 تا 5 را به خوشنویســان اعطا 
ــا تأســیس مرکــز کتابــت  می کننــد. وی همچنیــن در ســال 1371 ب
و تعلیــم ایــران بــه تعلیــم دادن نســتعلیق مشــغول بوده اســت و 
خــط نســتعلیق وی در نرم افــزار خــوش نویســی "کلــک" اســتفاده 

شده اســت.
ــر اســاس تعالیــم  مکتــب کلهــر  اســتاد اخویــن، خوشنویســی را ب
آغــاز کــرد امــا بعدهــا بــه ســمت خــط میرعمــاد الحســنی متمایــل 
ــه حــدی  ــرار داد، ب شــد و وی را راهنمــای خــود در خوشنویســی ق
كــه خــط اخویــن بــه معیــاری بــرای شــناخت بیشــتر میرعمــاد 
هــم تبدیــل شــده و بســیاری از خوشنویســان خــط اخویــن را در 
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تــرازوی میرعمــاد ارزیابــی می کننــد. وی دربــاره میرعمــاد می گویــد: 
ظرافــت،  می کــرد، صافــی،  رعایــت  را  اصــول  تمــام  میرعمــاد   «
اســتحکام، قــدرت، ماحــت، شــیرینی، نرمــی، ســطح، دور و ایــن 
ویژگی هــا از جملــه مــواردی اســت کــه موجبــات یــک خــط زیبــا را 
فراهــم می كنــد. این هــا مراحــل فنــی کار اســت. میرعمــاد عــاوه 
بــر تمامــی ایــن خصوصیــات، شــأن و صفــای هنــری هــم داشــت.«
در هشــتمین همایــش چهره  هــای مانــدگار، اســتاد عبــاس اخویــن 
و  معرفــی  خوشنویســی  رشــته  در  مانــدگار  چهــره  عنــوان  بــه 

برگزیــده شــد. 
اســتاد از ابتــدای فعالیــت در نمایشــگاه های مختلــف، گروهــی 
و  از کشــور شــرکت داشته  اســت  و خــارج  ایــران  در  انفــرادی  و 
سال هاســت بــه عنــوان داور در بیشــتر ســمینارها و جشــنواره های 
داخلــی و بین المللــی خوشنویســی حضــور فعــال دارد. حضــور 

داشته اســت.
از  كــه  بــه چــاپ رسیده  اســت  آثــار متعــددی  و  از وی کتاب هــا 
جملــه آن هــا می تــوان بــه گنجینــه معرفــت، پویــه، رهــا، کتــاب ارث، 
التفاصیــل، عجایــب الحکایــات،  سرمشــق های نســتعلیق در 3 

جلــد، یــک عمــر نســتعلیق و مرقــع آن، مرقــع بحــر عشــق، یادنامــه 
انصــاری،  عبــدهللا  خواجــه  ســخنان  گزیــده  خــط،  نمایشــگاه 
رباعیــات اوحدالدیــن کرمانــی، پیــام غدیــر، دیــوان حافــظ همــراه بــا 
نقاشــی های محمــود فرشــچیان ) کــه بیــش از ده نوبــت بــه چــاپ 
رســیده (، رباعیــات خیــام در دو نوبــت، مرقــع زلــف دلبــر، کتــاب 
ســر زلــف خــط بــه مناســبت چهارصدمیــن ســال صدرنشــینی 
میرعماد الحســنی در ســال 1383، کتابــت دیــوان حافــظ بــرای بــار 
دوم در ســال 1386 و در نهایــت دفتــر اول مثنــوی، از آثــار مانــدگار 

و ارزشــمند بــه خــط عبــاس اخویــن اشــاره كــرد.

41



 14
ره 

شما
م- 

 دو
ال

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

الهام طالبی

 كتــاب »ابریشــم دوزی های ایرانــی« توســط شــهین ابراهیــم زاده 
پژوهشــگر  و  بانــوی هنرمنــد شناخته شــده خراســانی  پزشــکی، 
ایــران ،توســط مؤسســه متــن فرهنگســتان  دوخت هــای ســنتی 
هنــر منتشــر شده اســت. نویســنده كتــاب هفــت روش اســتاندارد 
آموزشــی در رشــته های ســرمه دوزی درجــه یــک، ســرمه دوزی درجــه 
دو، تکــه دوزی درجــه یــک، شــبکه دوزی، گابتــون دوزی و تزئینــات 
کاســیک و مــدرن لباس هــای امــروزی اســت. وی تاكنــون جوایــز 

ملــی و بین المللــی بســیاری كســب كرده اســت. 

محســوب  ایــران  ســنتی  هنرهــای  زمــره  در  ابریشــم دوزی  هنــر 
می شــود كــه بــا فرهنــگ و ریشــه های عمیــق فكــری و اعتقــادی 
مــردم عجیــن شده اســت. ایــن هنــر زیبــا بــا پیشــینه تاریخــی چنــد 
هــزار ســاله اش همچــون دیگــر هنرهــا در دوره هــای متعــدد تاریخــی 
افــت و خیزهایــی داشته اســت؛ زیــرا اصلی تریــن مــاده اولیــه آن، 
ابریشــم، یكــی از عمده تریــن كاالهــای تجــاری بــوده و در شــاخصه 
هــای اقتصــادی ایــران حضــور مــداوم  و تعیین كننــده داشته اســت.

جامعــه  افــراد  طبقاتــی  پایــگاه  بــه  توجــه  بــا  ابریشــم دوزی ها 
اجــزای   روی  بــر  كــه  تزئیناتــی  داشــته اند.  متفاوتــی  كاربردهــای 
روش هــا  اساســی ترین  از  می شــده  دوختــه  پوشــاك  گوناگــون 
اجتماعــی  طبقــات  حتــی  و  طایفه هــا  تفكیــك  شناســه های  و 

اســت.  می شــده  محســوب 

مناطــق  ابریشــم دوزی های  بــه  كتــاب  ایــن  در  نویســنده 
مختلــف كشــور پرداخته اســت و آموزش هــا را بــه 

صــورت الفبایــی و روشــی كامــاً علمــی و آســان 
در اختیــار عاقه منــدان قــرار داده اســت.

یافتــن  بــرای  كــه  كتــاب  نویســنده 
تكنیك هــا از تحقیقــات میدانــی 

ایــران   مختلــف  مناطــق  در 
در  برده اســت؛  بهــره  بســی 
كتــاب  آغازیــن  یادداشــت 
نگاشته اســت:  چنیــن 
كتــاب  ایــن  در  »آنچــه 
می  كنیــد  مطالعــه 
می بینیــد،  و آمــوزش 
هنــر  از  كوچكــی  بخــش 
از  اســت.  ســوزن دوزی 

حــدود بیســت ســال پیــش 
تــا بــه امــروز كــه بــه آمــوزش 

هنــر ســوزن دوزی  بــه صــورت 
همیشــه  پرداختــه ام؛  رســمی  

در ایــن اندیشــه  بــود ه ام كــه هنــر 
ســوزن دوزی بایــد یــك شــیوه صحیــح 

باشــد.«  داشــته  آموزشــی 

بخــش اول كتــاب بــه تاریخچــه ابریشــم دوزی در 
ایــران و شــواهد باستان شناســی  و موتیف هــای بكاربــرده 

در ابریشــم دوزی پرداختــه شده اســت. 

می دانیــم كــه مهاجرت هــا فراینــدی اثــر گــذار در تبــادالت فرهنگــی 
و هنــری میــان تمدن هــا اســت. ایــن امــر منجــر بــه انتقــال تكنیــك، 
نقــوش و هنــر ســوزن دوزی بــه خــارج از مرزهــای ایــران شده اســت. 
نقــش ســرو یكــی از زیبا تریــن و ماندگارتریــن  نقــوش در هنرهــای 
متنــوع ایرانــی اســت كــه در تزئینــات ســوزن دوزی های خــاور دور و 

كتاب »ابریشم دوزی های ایراىن«
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آســیای میانــه بــه خصــوص كشــمیر و هنــد حضوری پررنــگ دارد و 
خاطــره تلــخ مهاجــرت تاریخــی ایرانیــان را بــه خــارج از ســرزمینمان 

زنــده نگــه داشته اســت.

نویســنده  به نقل از تاریخ بیهقی در باب نقش ســرو در تزئینات 
ایرانــی آورده اســت:» گوینــد، قدمــای فــرس بــه واســطه احتــرام  
ســرو كاشــمر همــه جــا در نقاشــی عمــارات و نقــش 
منســوجات و گلدوزی هــا و دیگــر تزئینــات، 
مخروطــی  نــوك   كــه  ســروی  صــورت 
متــداول  باشــد،  شــده  متمایــل  آن 
ســاخته اند و بــه عبــارت دیگــر آن 
را بتــه جقــه می گوینــد چــه از 
عجــم   ملــوك  جقــه  قدیــم 
را بــه شــكل ســرو كاشــمر 

ند. می ســاخته ا

را  ســرو  فــرس  حكمــای 
نبــات  حیــات  رب النــوع 
همچنــان  می شــمردند. 
رب النــوع   را  ماهــی  كــه 
حیوانــات   حیــات  
نشــان  می دانســتند. 
ملــی بهدینــان در همــه جــا 
بوده اســت.  ماهــی  و  ســرو 
و  قالــی  در  هــم  هنــوز 
ســجاده ها و شــال ســرو و ماهــی  
و بتــه جقــه  را رســم  می كننــد و بــه 
همان گونــه كــه از قدیــم آنهــا را تمثــال  
می داننــد.  معمــول  می شــمردند  مقــدس 
گمــان  بهدینــان بــر ایــن بــوده اســت كــه ماهــی 
ــدون ســبب خارجــی زوال  و ســرو در حیــات و نبــات  ب

یابــد.« نمــی 

ایــران  در  اســام  ظهــور  از  پــس  كــه  اســت  معتقــد  نویســنده   
رودوزی هــای ســنتی  همچنــان بــه حیــات تأثیرگــذار خــود ادامــه 
می دهنــد و اگــر چــه  تحولــی اساســی در نقش هــا و طرح هــای 
ایرانــی پدیــد  می آیــد؛ امــا خصوصیــات ایرانــی بــودن خویــش را از 
دســت نمی دهــد بلكــه بــه گونه ایــی ســبك جدیــدی از پــردازش 
طبیعــت در ابریشــم دوزی بــه وجــود می آیــد كــه كامــاً متفــاوت بــا 

می كنــد. غــرب جلوه گــر 

در بخــش آمــوزش ایــن كتــاب تــاش شــده تمامــی دوخت هایــی كــه 
در مناطــق گوناگــون كشــور در تزئینــات پوشــاك، تابلوهــای دیــواری، 
پرده هــا، جانمازهــا و ســجاده ها، روبالشــی ها، كوســن ها و بســیاری 
از وســایل كاربــردی دیگــر در زندگــی امــروزی مــورد اســتفاده قــرار 

می گیرنــد؛ آمــوزش داده شــود.

از  ایــران   مختلــف  مناطــق  در  ابریشــم دوزی ها  كتــاب،  ایــن  در 
جملــه آذربایجــان شــرقی)ممقان( ، ارومیــه، كردســتان خراســان 
شــمالی، رضــوی، جنوبــی، تهــران، رشــت، اصفهــان و كاشــان بــه 
روش هــای دوخــت تشــریح و تفــاوت ســبك ها بــه تفصیــل پرداختــه 

شده اســت. 

كشــور  جــای  جــای  در  ابریشــم دوزی ها  اســت  معتقــد  نگارنــده 
عزیزمــان از نظــر نقــش، رنگ آمیــزی، مــواد بــه كار گرفته شــده و 

تكنیك هــای دوختــی بــا یكدیگــر  متفــاوت اســت.

»تاریخچه ابریشم دوزی ایران«، »ابزار و مواد مورد نیاز«، »آموزش 
،»ابریشــم دوزی ها در  انــدازی«  دوخت هــای مقدماتــی«، »طــرح 
ــن  مناطــق مختلــف«، »شست وشــو و نگهــداری« از فصل هــای ای

كتــاب اســت. 

انتهــای كتــاب تصاویــر رنگــی از ابریشــم دوزی از نمونــه كارهــای 
شــهین پزشــكی و برخــی آثــار از مجموعــه شــخصی وی درج شــده 

كــه بــه غنــای كتــاب افــزوده شده اســت.

 نویســنده معتقــد اســت هنــر ســوزن دوزی یكــی از هنرهــای اصیــل 
و ســنتی اســت كــه ریشــه در فرهنــگ عمیــق و غنــی ســرزمینمان 
دارد. از ایــن رو كتــاب حاضــر بــرای كلیــه افــراد عاقه منــدان بــه 
مــد و لبــاس ایرانی_اســامی مفیــد خواهــد بــود و تأكیــد دارد كــه 
عاقه منــدان بــا الهــام گرفتــن از ایــن نمونــه دوخت هــا بــه اهــداف 

عالیــه خــود خواهنــد رســید.

كتــاب »ابریشــم دوزی های ایرانــی« بــا تألیــف و پژوهــش شــهین 
ــه قیمــت 37  پزشــكی توســط مأسســه متــن فرهنگســتان هنــر  ب

ــازار نشــر شده اســت .  ــه ب ــان روان هــزار توم

عاقه منــدان بــرای خریــد كتــاب می تواننــد بــه نشــانی خیابــان 
ولــی عصــر نرســیده بــه چهــارراه طالقانــی شــماره 1550 ســاختمان 
مركــزی فرهنگســتان هنــر فروشــگاه مركــزی مؤسســه متــن مراجعــه 
نماینــد و یــا بــا شــماره تلفــن  66490990 تمــاس حاصــل نماینــد.
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كتــاب »كیوگــن« شــامل نمایش هــای شــاد ژاپنــی اســت كــه نوشــته 
»دان كِنــی« و ترجمــه آزاده سلحشــور اســت و از تازه هــای انتشــار 
یافتــه توســط مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن( 

اســت. 

در پیــش گفتــار مؤلــف دربــاره كیوگــن توضیــح داده اســت »كیوگــن 
ــا نمایــش  ــه اســت كــه همــراه و در هماهنگــی ب قطعــه ای طنــز گون
ُــوو )Noh( پدیــد آمــد و گســترش یافــت. هــر دوی ایــن فرم هــای  ن
 )Murumachi  1466  -1380( موروماچــی  دوران  طــی  نمایشــی 
ُــوو و  كامــل شــدند و بــه شــكوفایی رســیدند. بــا اینكــه نمایــش ن
كیوگــن بــر روی یــك صحنــه اجــرا می شــوند و تقریبــاً در تمــام 
ُــوو نقشــی بــرای بازیگــر كیوگــن وجــود دارد ولــی ایــن  نمایش هــای ن
ــم بازیگــران  دو نمایــش ، دو شــكل كامــاً متفــاوت هســتند. تعلی
بســیار متفــاوت اســت و هیــچ بازیگــر حرفــه ای هــر دو نمایــش 
را اجــرا نمی كنــد. گفــت و گوهــای كیوگــن بــه شــكل ســنتی زبــان 
محــاوره ای رایــج در دوران موروماچــی اســت؛ در حالــی كــه گفــت و 

ُــوو از ادبیــات غنی تــری برخــوردار اســت.«  گوهــای نمایــش ن

كتــاب »كیوگــن« بــا شــمارگان 1000 نســخه، در 311 صفحــه و بــا 
قیمــت 195000 اســت كــه عاقه منــدان می تواننــد ایــن كتــاب را از 

ــه نماینــد. ــی، شــماره 1550 تهی ــر از چهــارراه طالقان ــان ولی عصر)عــج(، پایین ت ــه نشــانی خیاب ــر ب كتاب فروشــی فرهنگســتان هن

 »كیوگن« منایش های اشد ژاپىن 
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 كتــاب »مــكان، زمــان و هســتی در معمــاری ژاپنــی« بــه تألیــف 
كویــن نیــوت و ترجمــه اردشــیر اشــراقی اســت كــه بــه تازگــی بــه 

مجموعــه كتاب هــای انتشــارات متــن افــزوده شــده اســت.

در بخشــی از ایــن كتــاب آمــده اســت: »وجــود داشــتن یعنــی 
برخــورداری از جســمانیتی خــاص در بخــش مشــخصی از فضــا و 
در لحظــه مفروضــی از زمــان. موضــوع ایــن اثــر دربــاره محیط هایــی 
مصنــوع اســت كــه بــه نظــر می رســد بــا آشكارســازی فعاالنــه ایــن 
عوامــل بنیادیــن توانســته اند بــه طریقــی در وســعت بخشــیدن 
بــه تجربــه مــا از زندگــی مؤثــر افتنــد. بــرای مثــال مزبــور، كمــك 
می كننــد تــا مــا عــاوه بــر امــكان جهت یابــی، جهــان را خانــه خــود 
بدانیــم؛ نســبت بــه اكنــون و گــذر زمــان هشــیارتر باشــیم و بــه 
ــه هســتی  ــی هســتی همــه موجــودات مــادی، از جمل یگانگــی ذات

خــود واقــف شــویم...«

»وجــه مصنــوع مــكان«، »وجــه مصنــوع زمــان« و »وجــه مصنــوع 
هســتی« از جملــه مطالبــی اســت كــه در ایــن كتــاب بــه آن پرداخته 

شــده اســت.

ــا قیمــت 115000 در كتاب فروشــی  ــا شــمارگان 1000 نســخه و ب كتــاب »مــكان، زمــان و هســتی در معمــاری ژاپنــی«، در 137 صفحــه، ب
ــی، شــماره 1550 عرضــه می شــود.  ــر از چهــارراه طالقان ــان ولی عصر)عــج(، پایین ت ــه نشــانی خیاب ــر ب فرهنگســتان هن

 »مكان، زمان و هستی در معماری ژاپنى« 
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آغاز ثبت نام کارگاه تحلیل »نقاشی« در صبا

كارگاه های آموزشی سرامیك در فرهنگستان هنر

مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا در ادامــه دوره هــای آموزشــی خــود 
در حــوزه نقــد، پژوهــش و مطالعــات تخصصــی هنــر، دوره بهــار 

ــا کارگاه تحلیــل نقاشــی آغــاز خواهــد کــرد. خــود را ب

نقاشــی                                    تحلیــل  کارگاه  شــامل:  کارگاهــی  دوره  ایــن   
)مبتنــی بــر ســبک ها و مکاتــب هنــری و فلســفی( خواهــد بــود کــه 
زیــر نظــر شــهرام زعفرانلــو- مــدرس، پژوهشــگر و مؤلــف در حــوزه 

شــود.  مــی  برگــزار  نقاشــی  بصــری  شناســی  زیبایــی 

در ایــن کارگاه، ســیری از تحــول و تکامــل ســبک ها و مکاتــب هنــری 
جهــان از قــرون وســطی و آغــاز رنســانس تــا روزگار مــا و شــکل گیری 
بــا روایتــی  جدیدتریــن نگاره هــا در هنــر معاصــر جهــان همــراه 
از چالش هــای فکــری و فلســفی، اجتماعــی و تاریخــی هــر دوره 
ارائــه خواهــد شــد. ایــن کارگاه شــامل ســه دوره بــه هــم پیوســته 
خواهــد بــود کــه هــر دوره در هشــت جلســه برگــزار مــی شــود: دوره 
ــا نئوکاسی سیســم، دوره دوم- از اولیــن  اول- از کاسی سیســم ت
زمینه هــای ظهــور مدرنیســم تــا انتــزاع گرایــی و آبستراکتیویســم در 
هنــر و دوره ســوم- از انقــاب مدرنیســم تــا جنبــش پســت مــدرن 

اســت.

ــا 19 بــه  كارگاه تحلیــل »نقاشــی« روزهــای یكشــنبه، ســاعت 17 ت
و  بــرای حضــور  برگــزار می شــود. عاقه منــدان  مــدت 8 جلســه 
ثبــت نــام در کارگاه یادشــده می تواننــد بــه نشــانی تهــران، خیابــان 
 ،1552 شــماره  طالقانــی،  چهــارراه  از  پایین تــر  ولی عصر)عــج(، 
فرهنگســتان هنــر، طبقــه پنجــم، روابــط عمومــی مؤسســه فرهنگــی 
هنــری صبــا مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن: 66487535 تمــاس 

ــد. بگیرن

كارگاه هــای آموزشــی ســرامیك در 5 شــاخه، بــه همــت معاونــت 
پژوهشــی فرهنگســتان هنــر آغــاز بــه فعالیــت كــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرهنگســتان هنــر، كارگاه هــای آموزشــی 
پژوهشــی  معاونــت  زیرنظــر  شــاخه های مختلــف،  در  ســرامیك 

فرهنگســتان هنــر آغــاز شــد.

روزهــای   »1 لعــاب  »فنــون  روزهــای سه شــنبه،  در  »چــرخ كاری« 
لعــاب 2« چهارشــنبه ها، »فرم دهــی ســرامیك«  شــنبه، »فنــون 
و »نقــش برجســته« در روزهــای دوشــنبه، شــاخه های مختلــف 

آموزشــی اســت كــه در فرهنگســتان هنــر برگــزار مــی شــود.

در   96 اردیبهشــت ماه   12 تاریــخ  از  آموزشــی،  كارگاه هــای  ایــن 
فرهنگســتان هنــر، بــه نشــانی خیابــان ولی عصر)عــج(، پایین تــر از 
چهــارراه طالقانــی، شــماره 1552 برپاســت. عاقه منــدان می تواننــد 
بــرای شــركت در ایــن كاس هــا بــه آدرس فــوق مراجعــه كــرده و یــا بــا 
شــماره تلفــن 5- 66954200 داخلــی 1121 تمــاس حاصــل نماینــد.

  توسعه كتاب فروشی فرهنگستان هنر

صبح دوشنبه 11 اردیبهشت، با حضور محمدعلی معلم دامغانی، 
مســئوالن  و  مدیــران  از  جمعــی  و  هنــر  فرهنگســتان  رئیــس 
متــری،  هشــتاد  فضایــی  شــدن  اضافــه  بــا  فرهنگســتان  ایــن 
بــه گفتــه   فروشــگاه مرکــزی کتاب هــای هنــری گســترش یافــت. 
بــا هــدف  ایــن کار  افشین شــیروانی سرپرســت مؤسســه متــن، 
ناشــران هنــری،  از كتاب هــای هنــری دیگــر  بهــره وری  و  توســعه 
تقســیم بندی های  نشــر،  تازه هــای  بــرای  بخشــی  شــدن  افــزوده 
ــرای  ــردی ب موضوعــی اســتاندارد، ایجــاد محیطــی دلنشــین و كارب

اســت. ایجــاد شــده  بــه كتاب هــای هنــری  عاقه منــدان 

كتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر عــاوه بــر فــروش آثــار و كتاب هــای 
منتشــر شــده از ســوی انتشــارات این فرهنگســتان با دیگر ناشــران 
ــا پژوهشــگران، دانشــجویان و  ــز تعامــل داشــته اســت ت ــری نی هن
عاقه منــدان كتاب هــای ایــن حــوزه بتواننــد بــه راحتــی بــه ایــن 
كتاب هــا دسترســی داشــته باشــند. در گذشــته 13 ناشــر هنــری 
ــا تغییــرات  آثــار خــود را در  ایــن فروشــگاه عرضــه می كردنــد كــه ب

ایجــاد شــده بــه 46 ناشــر افزایــش یافتــه انــد.

در ایــن كتاب فروشــی 26 موضــوع بــرای كتاب هــای هنــری فهرســت 
و جداســازی شــده كــه شــامل فلســفه هنــر، معمــاری و شهرســازی، 
نقاشــی، ادبیــات، هنرهــای نمایشــی، موســیقی، نشــریات هنــری و 
... اســت. ایــن موضوع بنــدی بــرای ســهولت دسترســی مخاطبــان 
صــورت گرفتــه اســت. همچنیــن قفســه ای بــرای تازه هــای نشــر 
تــا بــه معرفــی آخریــن آثــار  فرهنگســتان در نظــر گرفتــه  شــده 

انتشــار یافتــه در حــوزه هنــر اختصــاص یابــد.
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امضا تفاهم نامه فرهنگستان های هنر ایران و چین

آثار خوش نویسی محمدرضا شوقیان در  فلسطین

فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران و فرهنگســتان هنــر 
چیــن بــر اســاس روابــط و همكاری هــای خــوب گذشــته تفاهم نامــه  

همــكاری امضــا كردنــد.

ایــن دو فرهنگســتان بــرای گســترش مبــادالت فرهنگــی و هنــری 
هنــری،  خاقیت هــای  و  علمــی  پژوهش هــای  ســطح  ارتقــای  و 

تفاهم نامــه همــكاری  بــه امضــا  رســاندند.

ایــن تفاهم نامــه از ســوی علیرضــا اســماعیلی معــاون پژوهشــی 
فرهنگســتان هنــر و ژنــگ مینــگ معــاون وزیــر امــور خارجــه چیــن 
بــه نمایندگــی از رؤســای دو فرهنگســتان هنــر ایــران و چیــن بــه 
امضــا رســید و در آن طرفیــن موافقــت كردنــد، بــه مــدت ســه ســال 
نمایشــگاه های هنــری  برگــزاری  و  پژوهــش  و  آمــوزش  زمینــه  در 

همــكاری و مبــادالت داشــته باشــند.

و  پژوهشــگران  شــدند،  متعهــد  فرهنگســتان  دو  همچنیــن 
هنرمنــدان خــود را تشــویق    نماینــد تــا همایش هــای تحقیقاتــی، 
نمایشــگاه خاقیت هــای مختلــف هنــری و كارگاه هــای آموزشــی در 

حــوزه هنــر برگــزار نماینــد.

تبــادل همــكاری در زمینــه آمــوزش و پژوهــش هنــری )شــامل ایجــاد 
فرصت هــای مطالعاتــی بــرای اســتادان، پژوهشــگران، دانشــجویان 
در حــوزه هنــر (، تشــویق پژوهشــگران بــرای انجــام تحقیقــات بــرای 
تطبیــق هنــر ایــران و چیــن، فراهــم آوردن منابــع و تســهیات الزم 
بــرای تحقــق موفقیــت ایــن همكاری هــا و حفــظ، تحقیــق و تبــادل 
تجربیــات در زمینــه میــراث فرهنگــی غیــر مــادی دو كشــور از دیگــر 

مفــاد ایــن تفاهم نامــه اســت.

ایــن تفاهم نامــه 2 اردیبهشــت 1396 شمســی برابــر بــا 22 آوریــل 
2017 میــادی در 5 بنــد امضــا شــد و بــه مــدت ســه ســال اعتبــار 

خواهــد داشــت.

نمایشــگاه خوش نویســی های شــیخ محمدرضــا شــوقیان بــا روایتــی 
نــو در مــوزه فلســطین گشــوده شــد.

ایــن نمایشــگاه کــه عصــر یکشــنبه بیســت و چهــارم اردیبهشــت 

خریــداران  بــرای  ســال  نیمــه  تــا  ویــژه ای  تخفیــف  همچنیــن 
اســت. گرفتــه  نظــر  در  انتشــارات  ایــن  كتاب هــای 

ــان  ــه نشــانی خیاب ــد ب ــری می توانن ــه كتاب هــای هن ــدان ب عاقه من
 1550 شــماره  طالقانــی،  چهــارراه  از  پایین تــر  ولی عصر)عــج(،  
ــا باشــماره  66490990  ــر مراجعــه ی كتاب فروشــی فرهنگســتان هن

تمــاس بگیرنــد.

همچنیــن بــرای اطــاع از تازه هــای نشــر مؤسســه تألیــف، ترجمــه و 
نشــر آثــار هنــری )متــن( می تواننــد بــه كانــال تلگــرام ایــن انتشــارات 

بــه نشــانی matnpublishing1@  مراجعــه نماینــد.

نیــز  و  از عاقه منــدان  بــا حضــور شــماری  مــوزه  ایــن  در محــل 
خوش نویــس  مــرادی،  رســول  اســتاد  جملــه  از  چهره هایــی 
صاحب نــام گشــایش یافــت؛ مجموعــه ای شــامل حــدود یکصــد اثر 
در قالب هــای: قطعه نویســی، چلیپــا، ســیاه مشــق و کتابــت اســت 
کــه حاصــل فعالیــت هنرمنــد را در یک ســال اخیــر بــه نمایــش 

می گــذارد.

آثــار ارائــه شــده شــامل مضامیــن آیــات قرآنــی، احادیــث و متــون 
ــام  ــا، عطــار، ســعدی، خی ــی از حافــظ، موالن ــات، اشــعار عرفان روای
و باباطاهــر اســت کــه بــه گفتــه هنرمنــد، ســیری از رویکــرد وی بــه 
مضمون پــردازی در خوش نویســی و اصالــت نهــادن آن بــر فــرم و 
قالب را پیش رو می گذارد. تکنیک این آثار، عمدتاً رنگین نویســی 
بــه مرکــب نویســی معمــول، کاری  بــوده کــه نســبت  بــا گــواش 
دشــوارتر به شــمار می آیــد و شــگردهای خوش نویســی در آن کمتــر 
قابــل اجــرا و پیاده ســازی اســت چــرا کــه نمی تــوان بعــد از کار، 
اصاحــی روی آن انجــام داد. هنرمنــد در ایــن مجموعــه کار خــود 
را بیشــتر معطــوف بــه یکدست نویســی و پاکیزه نویســی دانســته و 
تــاش در ایجــاد یــک حــس نوآورانــه و نشــاط انگیز و بــا بیشــترین 
تنــوع و دوری از تکــرار را چــه در انتخــاب رنگ هــای زمینــه و چــه در 
تذهیب هــا- کــه بــه همــت خانــم منتظــری و گــروه زیــر نظــر ایشــان 
صــورت گرفتــه- ویژگــی دیگــر مجموعــه پیــش رو عنــوان می کنــد. 

شــیخ محمدرضــا شــوقیان کــه مــوزه فلســطین میزبــان ســومین 
نمایشــگاه انفــرادی اوســت پیــش از ایــن در نمایشــگاه های گروهــی 
متعــددی شــرکت داشــته و آخریــن نمایــش انفــرادی از آثــار خــود 
را در ســال 95 در نگارخانــه رضــوان مشــهد تجربــه کرده اســت. وی 
کــه هــم اکنــون مــدرس انجمــن خوش نویســان مشــهد نیــز هســت 
مــرادی،  رســول  امیرخانــی،  غامحســین  چــون:  اســتادانی  نــزد 
مرحــوم اســتاد تهرانــی و ســاعتچی بــه فراگیــری ایــن هنــر پرداختــه 
و کتابــت کامــل ترجمــه قــرآن کریــم، وصیت نامــه امیــر مؤمنــان 
علیه الســام، کتابــت کامــل دیــوان حافــظ، خطبــه فدکیــه حضــرت 
زهــرا ســام هللا علیهــا و نیــز گلســتان ســعدی بــا شــیوه ای نــو را 

آمــاده انتشــار دارد.

نمایشگاه عکس و نقاشی پرتو در فلسطین

نمایشــگاه  یــک  برپایــی  بــا  فلســطین،  معاصــر  هنرهــای  مــوزه 
نــو  نســل  نگاه هــای  و  تجربه هــا  میزبــان   ، دانشــجویی  گروهــی 
بــا ارائــه دورنمایــی تــازه از نوآوری هــای ایــن نســل در نقاشــی و 

شــد. عکاســی 

در  اردیبهشــت  هفدهــم  یکشــنبه  عصــر  کــه  نمایشــگاه  ایــن 
از  زیــادی  جمــع  و  هنرمنــدان  حضــور  بــا  مــوزه  ایــن  نگارخانــه 
عاقه منــدان گشــایش یافــت شــامل 23 اثــر از 8 هنرمنــد جــوان از 
میــان دانشــجویان دانشــگاه های علمی-کاربــردی و یــادگار امــام)ره( 
اســت کــه نخســتین نمایشــگاه گروهــی ایــن عــده نیــز به شــمار 

می آیــد. 

مجموعــه ارائــه شــده در دو رشــته عکاســی و نقاشــی بــوده کــه 
ــد  ــی، پیون ــوام ایران ــا موضــوع طبیعــت و اق بســیاری از عکس هــا ب
انســان و طبیعــت در زندگــی روزمــره و بخشــی نیــز بــه انعــکاس 
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رستاخیز چوب با آثار امیراینانلو 

ــوان »رســتاخیز چــوب3«  ــا عن ــو ب ــار مهــران امیراینانل ــن آث تازه تری
در نگارخانــه جهــان مرکــز هنرپژوهــی نقــش  جهــان بــه نمایــش 

گذاشــته شــد.

 »رســتاخیز چــوب3«، شــامل 20 اثــر معــرق اســت كــه هركــدام 
قابــی جــاداده و روز شــنبه 16  از طبیعــت را در  تصویــری زیبــا 
اردیبهشــت ماه 96 بــر روی دیوارهــای نگارخانــه جهــان بــه نمایــش 

درآمــد.

در ایــن نمایشــگاه، عــاوه بــر آثــار دیگــر امیراینانلــو، اثــری اعتراضــی 
نیــز، بــه نمایــش درآمده اســت كــه بــه برخــی از جریانــات هنــری 

داخــل كشــور نقــب می زنــد و آن هــا را بــه چالــش می كشــد.

مهــران امیراینانلــو، مــدرس دانشــگاه، تاکنــون در نمایشــگاه ها و 
او،  از کشــور شــرکت داشته اســت.  اکســپوهای داخــل و خــارج 
در »جامعــه  را  رنــگ«  »تفکیــک  كــه ســبک  اســت  هنرمنــدی 
مخترعیــن و مبتکریــن« در ســال 1372 بــه نــام خــود ثبــت كــرد 
و از آن پــس، خاقیــت و  نوآوری هــای بیشــتری را بــه آثــار خــود 

اضافــه كــرد.

علیرضــا  از  شــعری  بــا  را  آثــارش  همیشــه،  كــه  هنرمنــد  ایــن 
چنیــن  اشــعار  انتخــاب  مــورد  در  می كنــد،  همــراه  اســفندیاری 
كــه  تصویــری  بــه  نســبت  حســی  اول،  درجــه  »در  می گویــد: 
انتخــاب و كار كــرده ام، دارم. بعــد کــه آن را بــا علیرضــا اســفندیاری 
ــا مــن مشــترك  در میــان می گــذارم، گاهــی اوقــات حــس او نیــز، ب
ــا حــس مــن تفــاوت دارد و اســتنباط هایمان  اســت و گاهــی هــم ب
فــرق می کنــد. زمانــی كــه كــودك بــودم، رفتگرهــا برگ هــای چنــار 
برگ هــای چنــار  كــه  بویــی  آتــش می زدنــد،  و  كپــه می كردنــد  را 
آتــش زده بــرای مــن داشــت، خیلــی جــذاب بــود. وقتــی بــا علیرضــا 
اســفندیاری در مــورد این گونــه فضاهایــی کــه در هنــگام ایجــاد یــک 
ــه دنبالشــان می گــردم، صحبــت می كنــم، برایــم لذت بخــش  ــر ب اث
اســت. البتــه بایــد اعتــراف کنــم کــه گاهی اوقــات، شــعری که ســروده 

می شــود از خــود کار بهتــر اســت.«

او در مــورد شــیوه »تفكیــك رنــگ« می گویــد: »همیشــه بــه دنبــال 
ــزی تــاش می كــردم كــه در  ــرای چی ــات ب ــودم و خیلی اوق ــوآوری ب ن
نهایــت پــی می بــردم كــه كــس دیگــری قبــل از مــن آن را انجــام 
داده اســت. ولــی »شــیوه تفكیــك رنــگ« چــون گاهــی نقاشــی 
هــم كار می كــردم، از ایــن جــا بــه ذهنــم رســید کــه تنالیته هــای 

ــرم و تکنیــک از  ــگاه عکاســانه در ف ــاب ن ــه و بازت تجربه هــای خاق
جملــه انعکاســات پرتــره، ضــد نــور و....اختصــاص دارد. در بخــش 
ــرد، طراحــی خطــی،  نقاشــی نیــز از تکنیک هایــی چــون اســکراچ ب
اســتفاده  بعــدی  ســه  نقاشــی  و  مدادرنگــی  خــودکار،  طراحــی 

شده اســت.

گفتنــی اســت مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین در فصــل جدیــد 
نوآوری هــای  و  خاقــه  تجربه هــای  میزبــان  خــود،  فعالیت هــای 
نســل جــوان هنرمنــدان ایرانــی- به صــورت انفــرادی و گروهــی- 

خواهــد بــود.

والورهــای رنگــی آبرنــگ را بــا رنگ هــای مختلــف چــوب  امتحــان 
ــرای سایه روشــن کمــک  ــواع چــوب  ب ــوع ان ــم و از رنگ هــای متن كن
بگیــرم. در ابتــدا كارهایــم خیلــی ســاده بودنــد و بــه شــكل امــروزی 
كار نمی كــردم ولــی كم كــم چیزهــای بیشــتری در حیــن كار برایــم 

ملمــوس شــد و بــه نكته هــای دیگــری هــم رســیدم.«

این نمایشگاه تا26 اردیبهشت،  میزبان بازدیدکنندگان بود. 
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