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یکــی از بنیان هــای توســعه پایــدار برنامه ریــزی و سیاســت گذاری های مــدون بــرای شــناخت ظرفیت هــای انســانی، فرهنگــی و هنــری هــر 
کوچــک یــا بــزرگ ــــ درنظرداشــتن الگوهــا و معیارهــای بومــی اســت. چنانچــه یــک جامعــه در شــناخت توانایی هــای انســانی،  جامعــه ــــ اعــم از 
گرفــت. در ایــن فراینــد، نقــش هنرمنــدان          کنــد، بی شــک در مســیر سراشــیب توســعه پایــدار قــرار خواهــد  فرهنگــی و هنــری به درســتی عمــل 
گروه هــا، قابــل تأمــل و توجــه اســت؛  _  بــه دلیــل مردمی بــودن و برخــورداری از امــکان تأثیرگــذاری ذهنــی و روانــی بــر افــراد جامعــه _  بیــش از دیگــر 
کــرد ذات هنــر انتقــال پیــام اســت و هنرمنــد عامــل انتقــال پیــام؛ پــس تــا حــد قابل توجهــی معناداربــودن یــا تهــی از  ضمــن آنکــه نبایــد فرامــوش 

معنابــودن جامعــه متأثــر از هنــر و هنرمنــد اســت.  

کننــد و بــه ســبب  کــه توانســتند خاطــره جمعــی را در پــس آثــار خــود ثبــت  گذاردنــد  یــخ ایــران هنرمندانــی پــا بــر عرصــه هنــر  در برهــه ای از تار
کــه اســتاد جمشــید مشــایخی بــا نقش آفرینــی در آثــار  مانــدگاری و هویت منــد بــودن، آن را بــه حافظــه تاریخــی نیــز مبــدل ســازند؛ همان گونــه 
کــه وی  گران ســنگی چــون »کمال الملــک«، »هزاردســتان« و »روز واقعــه« بــرای همیشــه در حافظــه مــردم ایــران ثبــت و جــاودان شــد؛ به طــوری 
ــه در مقــام ســرمایه ای انســانی، خالــق ســرمایه ای فرهنگــی و هنــری به عنــوان  کمال الملــک ســینمای ایــران لقــب دادنــد. هنرمنــد این گون را 

اصــل و بنیــان توســعه پایــدار می شــود. 

کــه شایســته قدردانــی اســت؛  ســرمایه انســانِی آراســته بــه خــوی و خصلت هــای نیــک و پســندیده، باارزش تریــن ســرمایه هــر جامعــه ای اســت 
گذشــت و ســعه صــدر خــود محبــوب دل میلیون هــا نفــر بــود  کــه بزرگمــرد هنــر ایــران، مرحــوم اســتاد جمشــید مشــایخی، بــا تواضــع،  آن گونــه 
و مانــد. بــه امیــد آنکــه قــدر و جایــگاه هنرمنــدان تأثیرگــذار بــر تعالــی فرهنــگ و هنــر ســرزمین ایــران را بیــش از پیــش بدانیــم و از نقــش آنهــا در 

یــم. توســعه پایــدار جامعــه ایــران بی اعتنــا نگذر
سجادمحمدیارزاده
دبیرعلمیآییننکوداشتاستادجمشیدمشایخی
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فصلنامــه پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر که از ســال 1388 انتشــار آن 
گرفــت. بــه ایــن  متوقــف شــده بــود، بــار دیگــر فعالیــت خــود را از ســر 
گفت وگویــی  ــا بهمــن نامــور مطلــق، ســردبیر ایــن نشــریه  مناســبت ب

ــع شــویم.
ّ
کم و کیــف انتشــار مجــدد ایــن نشــریه مطل شــد تــا از 

عضــو گــروه هنرهــای ســنتی فرهنگســتان هنــر در خصــوص فصلنامه 
کــرد: ایــن نشــریه بــرای اولیــن بــار  پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر اظهــار 
در بهمــن و اســفند 1385 به صــورت دوماهنامــه و ســپس فصلنامــه 
منتشــر شــد. اقبــال و توجــه پژوهشــگران، محققــان و هنرپژوهــان بــه 
ایــن نشــریه علمی پژوهشــی موجــب شــد تــا انتشــار آن در ســال های 
کــه ایــن تــداوم از پاییــز 1388 متوقــف  کنــد  بعــد نیــز تــداوم پیــدا 
شــد. خوشــبختانه پــس از ســال ها وقفــه، بــا تدبیــر سرپرســت جدیــد 

فرهنگســتان هنــر مجــددًا بنــا بــر نشــر ایــن نشــریه شــده اســت.

کــرد: یکــی  او دربــاره اهــداف و رویکــرد نخســتین ایــن نشــریه اظهــار 
از نقــاط ضعــف در حــوزه هنــر به خصــوص در زمینــه اندیشــه هنــری، 
کــه مــا در دانشــگاه ها،  نبــوِد رویکردهــای مطالعاتــی اســت؛ به طــوری 
مطالعاتــی  رویکردهــای  فاقــد  اثــر،  خلــق  کــز  مرا حتــی  و  تألیفــات 
بودیــم؛ ازایــن رو و بــا توجــه بــه اینکــه بــرای شــکوفایی مجــدد هنرمــان 
کمبــود هســتیم، دســت به کار شــدیم؛  نیازمنــد جبــران ایــن نقیصــه و 
کــه حــوزه نقــد، فقــط بــه شــناخت آثــار هنــری  زیــرا بــر ایــن بــاور بودیــم 
و حــوزه خلــق نمی پــردازد؛ بلکــه می توانــد شــرایط را بــرای خلــق بهتــر 

کنــد.  نیــز فراهــم 

گفت و گو با بهمن نامور مطلق؛ 
سردبیر  پژوهشنامه فرهنگستان هنر
نامورمطلــق در همیــن زمینــه ادامــه داد: نقــد و خلــق الزم و ملــزوم 
کنــد  کمــک  ــه نقــد  کــه خلــق می توانــد ب یکدیگــر هســتند؛ به طــوری 
و نقــد نیــز می توانــد یاریگــر خلــق باشــد و نبــوِد یکــی، موجــب ضعــف 
ــان و  ــه مؤلف ــا، چ ــری م ــه هن ــه جامع ک ــا  ــد. از آنج ــد ش ــری خواه دیگ
چــه منتقــدان، ایــن رویکردهــا را نمی شــناختند، متأســفانه وقفــه ای 
در  کشــورها  از  بســیاری  بــا  مــا  بــود.  افتــاده  مســئله  ایــن  در  بــزرگ 
کــه در 60-50  ایــن مباحــث فاصلــه بســیاری داشــتیم. در صورتــی 
ــه  ک ــود  ــاده ب ــر افت ــات هن ــوزه مطالع ــزرگ در ح ــی ب ــر اتفاقات ــال اخی س
جامعــه مــا شــناختی انــدک نســبت بــه آنهــا داشــت. بــر همین اســاس 
ــش را  ــن دان ــی از ای ــا بخش ــرد ت ک ــه  ــاس وظیف ــر احس ــتان هن فرهنگس
کــه بومــی نبــود، بــه بدنــه  کنــد و آن بخشــی را  کــه بومــی اســت، احیــا 

کنــد. هنری مــان منتقــل 

دانشــیار دانشــگاه شــهید بهشــتی، در خصــوص دیگــر فصلنامه های 
بــا همیــن رویکــرد  یافته در فرهنگســتان هنــر توضیــح داد:  انتشــار
ــرقی و  ــال ش ــر، خی ــتان هن گلس ــال،  ــون: خی ــز چ ــری نی ــریات دیگ نش
کــه هــر کــدام بــه حــوزه ای خــاص اختصاص  گنجینــه نیــز منتشــر شــد 

داشــت. 

پژوهشــنامه،  وظیفــه  شــد:  یــادآور  پژوهشــنامه  یکــرد  رو دربــاره  وی 
گاهــی هنــر و ادبیــات بــه دلیــل  معرفــی رویکردهــای نقــد، مطالعــه و 
گلســتان هنــر  کــه وظیفــه  قرابــت ایــن دو موضــوع بــود؛ همان طــور 
آثــار  تــا  می کــرد  تــاش  و  بــود  هنــر  هویــت  و  یــخ  تار برجســته کردن 
کنــد  برجســته  از هویــت ماســت،  کــه بخشــی  را  تاریخــی  به ویــژه 
دیگــر  مثــل  هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــنامه  بشناســاند.  همــه  بــه  و 
چــون  شــد؛  موفــق  مجلــه ای  زمــان،  آن  در  فرهنگســتان  مجــات 
دنبــال  نشــریه  ایــن  نمی شــد.  منتشــر  دیگــر  جایــی  در  آن  نمونــه 
بــود.  ایــران  کمتــر شناخته شــده در  معرفــی رویکردهــای خــاص و 
جمعــی از بهتریــن اســتادان متخصــص ایــن حوزه هــا در ایــران بــا 
کــه ســرمایه خوبــی بــرای فرهنگســتان هنــر  نشــریه همــکاری داشــتند 
بــه شــمار می رفتنــد. پژوهــش و اندیشــه های ایــن بزرگــواران در ایــن 
یافتــه بودنــد  مجــات منتشــر می شــد. مخاطبــان مــا ایــن مســئله را در

و مطالــب نشــریه را پــی می گرفتنــد.

کــرد و  گرافیــک آن اشــاره  ســردبیر ایــن نشــریه پژوهشــی بــه قطــع و 
افــزود: در ایــن نشــریه حتــی بــه مســائل چــاپ، قطــع و رنــگ، تناســب 
گویــا و بیانگــر باشــد، توجهــی  کــه  بــا زیبایــی هنــر بومــی خودمــان، 

خــاص شــد. 

بــه محتــوای منتشرشــده در هــر  ایــن پژوهشــگِر باســابقه در ادامــه 
کــرد: هــر شــماره از پژوهشــنامه  فرهنگســتان  شــماره اشــاره و تصریــح 
هنــر، به صورتــی تخصصــی مثــل اسطوره شناســی، مضمون شناســی، 
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داشــت؛  اختصــاص  خــاص  موضوعــی  بــه  و...  جامعه شناســی 
ــر شــورای علمــی و تخصصــی، هــر شــماره  ــه همیــن دلیــل عــاوه ب ب
گروهــی ویــژه راهبــری می شــد و بــر ایــن اســاس برنامــه  توســط دبیــر و 
گرفتــه بــود. همچنیــن مســائل و  و ســاختار منســجم خوبــی شــکل 
مباحــث زیبایی شناســی هــم مــورد توجــه قــرار داشــت. خوشــبختانه  
کــه  کســانی بودنــد  افــرادی صاحب نظــر، حداقــل در ایــران، از جملــه 
ــم ادعــا  ــا اطمینــان می توان ــا همراهــی داشــتند. ب ــا م ــه ب در ایــن زمین
مــورد  پژوهشــنامه  ایــن  در  کــه  رویکردهایــی  از  بســیاری  کــه  کنــم 
کشــورمان مطــرح می شــدند.  گرفتنــد، بــرای اولیــن بــار در  بحــث قــرار 
بــرای مثــال مــا در ایــران مبحثــی ماننــد نقــد تکوینــی نداشــتیم، جــز 
کــه بنــده و دکتــر اســدالهی نوشــته بودیــم. در هفتمیــن شــماره  کتابــی 
نقــد  دربــاره  مطالبــی  یــا  پرداختیــم؛  مبحــث  ایــن  بــه  پژوهشــنامه 
کــه حاصــل  تخیلــی یــا نشانه شناســی هنــر در ایــن نشــریه منتشــر شــد 
راه انــدازی شــد؛ همین طــور  فرهنگســتان هنــر  کــه در  بــود  گروهــی 
کتــاب یــا نشــریه ای بــه ایــن شــکل  کــه در هیــچ  نقــد واســازانه هنــر 
کردیــم هــم نقــد ســنتی هنــر را  منســجم مطــرح نشــده بــود. تــاش 
یــم و هــم نقــد ســنت گرایان و هــر آنچــه را دربــاره نقــد وجــود دارد  بیاور
ــادی، از نظــر  ی ــا دانشــجویان ایرانــی شــکاف خیلــی ز کنیــم ت مطــرح 
معرفتی، با دانشــجویان کشــورهای دیگر نداشــته باشــند و دستشــان 
در نقدهــای بومــی بازتــر شــود؛ چــون در ایــن زمینــه منابــع و تأمــل 
کامــًا موفــق شــدیم، امــا  کمتــری بــوده اســت؛ البتــه نمی توانــم بگویــم 
جــزو اولین هــا بودیــم. وقتــی انتشــار پژوهشــنامه بعدهــا متوقــف شــد، 

خیلی هــا متأســف شــدند.

ــد ایــن  ــرای انتشــار مجــدد دوره جدی کــه ب ــه رویکــردی  نامورمطلــق ب
کــرد: تقریبــًا ایــن  گرفتــه شــده، اشــاره و خاطرنشــان  نشــریه در نظــر 
کــه منتشــر نشــده و در ایــن دوره بســیاری  نشــریه یــک دهــه اســت 
چــاپ  بــه  متعــدد  نشــریات  و  مقــاالت  کتاب هــا،  در  مطالــب  از 
کــه بــاز شــده، نیــازی  رســیده اســت. فضــا دگرگــون شــده و در راهــی 
بالطبــع  نیســت.  گذشــته  پژوهشــی  قالب هــای  مجــدد  تکــرار  بــه 
رویکــرد بــرای انتشــار دوره جدیــد متفــاوت اســت. ترجیــح می دهیــم 
تمــام مباحــث یــک شــماره را بــه یــک مطلــب خــاص اختصــاص 
ندهیــم، امــا بــه توســعه دانــش هنــری و به خصــوص نقــد هنــری در 
کــه ممکــن باشــد، ادامــه خواهیــم داد. چــون  جامعه مــان بــه شــکلی 
یکــی از مشــکات عرصــه هنــر، نقــد هنــری اســت و اینکــه نقدپذیری 
ــا ظرفیت هــای نقــد را  کنیــم ت کــم اســت، بایــد تــاش  مــا در جامعــه 
بــاال ببریــم؛ ضمــن آنکــه روش هــای نقــد هنــوز شناخته شــده نیســت 
گشایشــی در زمینــه  کاربــرد آن مشــکل وجــود دارد. امیــدوارم  و یــا در 

ــد.   ــود آی ــه وج ــری ب نقد پذی

کشــور پرداخــت و  وی بــه توضیــح بیشــتر دربــاره وضعیــت نقــد در 

کــم نیســت  افــزود: هنــوز فاصله مــان بــا یــک نقــد ســازنده و تأثیرگــذار 
کنیــم. نقــد یــک امــر فرهنگــی  و بایــد در ایــن زمینــه جامعــه را آمــاده 
کــه نشــود  اســت و بایــد از خانــواده نهادینــه شــود؛ زیــرا در جامعــه ای 
کــرد، چگونه می توان به توســعه  مــادر، پــدر و یــا مدیــران جامعــه را نقــد 
و ســازندگی رســید؟ ایــن فاصلــه از چنــد وجــه بایــد بررســی شــود: 
کــه علمــی نیســتند،  اینکــه نقدهایــی بــد در جامعــه وجــود دارنــد 
و  درک  به درســتی  و  مانده انــد  مغفــول  کــه  پژوهشــی ای  روش هــای 
کــه  یافــت نشــده اند، و اینکــه مؤلفــان از اهمیــت و دســتاوردهایی  در
گفته انــد.  کمتــر ســخن  نقــد می توانــد بــرای جامعــه داشــته باشــد، 
جامعــه بــی نقــد دچــار ســکون، اغتشــاش، پســَروی و تکــرار می شــود 
ــش  ــش از پی ــد را بی ــد نق ــا بای ــد. م کن ــا  ــه را پوی ــد جامع ــد می توان و نق
گــر نقــدی را  بشناســانیم. حتــی تخیــل همــراه بــا نقــد اســت. انســان ا
کــه بــر کارش اســت بپذیــرد، خــاق می شــود؛ زیــرا خلــق و نقــد دو بــال 

کنــد. پرنــده هنــر هســتند تــا هنــر بتوانــد پــرواز 

داد  را  نویــد  ایــن  هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــنامه  پایــان، ســردبیر  در 
بــه ســمت مجــات علمی پژوهشــی  آینــده  در  ایــن فصلنامــه  کــه 
منتشــر  آن  در  مطالبشــان  دارنــد  تمایــل  کــه  پژوهشــگرانی  و  بــرود 
شــود، می تواننــد آثارشــان را بــه دفتــر نشــریه در معاونــت پژوهشــی 

بفرســتند. هنــر  فرهنگســتان 

اولیــن شــماره دور جدیــد فصلنامــه پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر 
بهــار 1398 منتشــر شــد.
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نشســت تخصصــی »هنــر انقــاب اســامی« بــه دبیــری علمــی محمدعلــی رجبــی و بــا ســخنرانی علی اصغــر فهیمی فــر، مرتضــی حیــدری و 
محمــد خزایــی، عصــر چهارشــنبه 11 اردیبهشــت ماه 1398 بــه همــت معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

ــا ذکــر اینکــه نشســت امــروز  گــروه هنرهــای ســنتی فرهنگســتان هنــر، ب در ابتــدای ایــن نشســت محمدعلــی رجبــی، عضــو پیوســته و عضــو 
کــه  گذشــته دوران شــهود و شــوری بــود  آغازگــر سلســله نشســت هایی در تبییــن مفاهیــم هنــر انقــاب خواهــد بــود، توضیــح داد: چهــل ســال 
کار  کــه  گاهــی اســت و هنرمنــدان می خواهنــد آنچــه را  ــا انقــاب اســامی داشــته اند، امــا دوران جدیــد، دوران خودآ هنرمنــدان در نســبت ب

کننــد. کــرده و بــه دســت آورده انــد، مــورد پرســش قــرار دهنــد و بررســی 

کــه دربــاره زمینه هــای  بــود  علی اصغــر فهیمی فــر، دانشــیار دانشــگاه تربیــت مــدرس و پژوهشــگر هنــر، نخســتین ســخنران ایــن مراســم 
شکل بخشــی بــه مکتــب هنــری انقــاب اســامی بــه ســخنرانی پرداخــت و توضیــح داد: هیــچ سیســتم نظــری ای شــکل نمی گیــرد، مگــر آنکــه 
کــه خیلــی بــا نقــد  یابــی و ســنجش خــود بپــردازد. یکــی از ضعف هــای اندیشــه مــا در حــوزه ســنت آن اســت  بــا رویکــرد انتقــادی دائمــًا بــه ارز
کلمــه مأنــوس نیســت. بایــد تفکــر انتقــادی بیشــتر در مــا رواج داشــته باشــد تــا سیســتم و چارچــوب نظریــه مشــخصی تحــت  بــه معنــای دقیــق 

عنــوان مکتــب شــکل بگیــرد.

کــه آیــا اساســًا مکتبــی تحــت عنــوان مکتــب انقــاب اســامی وجــود دارد؟ و در تشــریح ایــن پرســش  گفت وگــو را ادامــه داد  او بــا ایــن پرســش 
کنیــم و ببینیــم  کــه بایــد بررســی  گفــت: طــی چهــل ســال گذشــته صاحــب پدیــده ای سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی بــه نــام انقــاب شــده ایم 
ایــن خیــزش و جنبــش دارای ســازه نظــری و ســاختار شــده اســت یــا در حــد رفــرم باقــی مانــده اســت. بــه نظــر می رســد انقــاب اســامی به رغــم 
ــی در چهــل ســال  ــه یــک ســازه نظــری نشــده اســت. البتــه تجربیــات ارزشــمند فراوان گــذر از چهــار دهــه هنــوز در بعضــی حوزه هــا  تبدیــل ب
کــه  کــرد. مادامــی  کــه ایــن تجربیــات را بایــد نظــم داد، چارچــوب داد و تبدیــل بــه شــبکه ای از گزاره هــای معنــی دار  گذشــته کســب شــده اســت 

یــک خیــزش، تبدیــل بــه ســازه ای نظــری نشــود، هیــچ ضمانتــی بــرای امتــداد آن نیســت.

کم کــم تمدن هایــی  گرفتنــد امــا اتفاقــی نیفتــاد.  کــه می دانیــد جریــان اســام وقتــی شــروع شــد، عرب هــا جهــان را هــم  او ادامــه داد: همان طــور 
کــه بــا اســام پیــدا کــرده بودنــد، اســام را از دیــن بــه یــک فرهنــگ تبدیــل کردنــد. در اوج این ملل  کــه مســلمان شــده بودنــد در تألیــف و تلفیقــی 
کــه در حــوزه فلســفه و عرفــان و هنــر در حــوزه فرهنگ ســازی اســام و تولــد تمــدن اســامی پیشــگام اند. شــرط مانایــی یــک  ایرانی هــا بودنــد 
ـــ آن اســت کــه معطوف به همه ســاحات نظری انســان  گــر بخواهــد از حالــت سیاســی رد شــود و بــه امــر پایــدار تبدیــل شــودـ  ـــ ا حرکــت یــا خیــزشـ 
کــه بتوانــد تبدیــل بــه ســاخت های تمدنــی  مــدرن و جامعــه مــدرن، صاحــب نظریــه باشــد. ایــن نظریــات بایــد بــه قــدری راســخ و عملــی باشــد 
کــه منجــر بــه تصــرف در مــاده و طبیعــت شــود، در حــد ایده هــای نظــری باقــی می مانــد، هرچقــدر  گــر یــک فرهنــگ آن قــدر توانــا نباشــد  شــود. ا

گــر تبدیــل بــه ســاخت های تمدنــی نشــود، آن هــم از حیــز انتفــاع ســاقط اســت. خیلــی قدرتمنــد باشــد، و ا

کجــای جغرافیــای تئــوری انقــاب ایســتاده ایم و ایــن تئــوری در  کــه در  کنیــم  ایــن پژوهشــگر افــزود: بنابرایــن مــا بایــد به طــور جــد پرســش 
حــوزه هنــر متضمــن چــه مفاهیمــی اســت. بایــد نقــاط ضعــف و قــّوت خــود را بشناســیم و نقــد از درون را بیــش از پیــش بپذیریــم. حکومــت 
کمک کننــده راه  کــه االن هســت بایــد نقدپذیــر شــویم و نقــد از درون داشــته باشــیم. ایــن  کنــد و بیــش از حــدی  بایــد زمینــه ایــن نقــد را ایجــاد 

پیشــرفت اســت و در ســیره ائمــه، پیامبــر و بــزرگان دیــن هــم دیــده می شــود.

کــه در دنیــا آقایــی  ــی  ــی غرب ــر تمدن ــرم نیســت و فلســفه اســت و در براب گفــت: انقــاب اســامی داعیــه مبنــای نظــری دارد و رف ایــن محقــق 
کــه یکــی از آنهــا نقــد از درون  کنــد  گــر بخواهــد در برابــر آن تمــدن همــاوردی داشــته باشــد، بایــد ملزوماتــی را رعایــت  می کنــد ایســتاده اســت. ا

کــرد. کــرد و ایــن ســازه نظــری را عملــی  اســت تــا یــک ســازه نظــری عمیــق شــکل بگیــرد و بشــود تصرفــی 

کــه آیــا ایــن مکتــب انقــاب اســامی تولیــد شــده اســت؟ دربــاره  او بــا پرسشــی بــه بحــث خــود ادامــه داد و گفــت: پرســش بنیادیــن مــا آن اســت 
کــه یــک مکتــب هنــری مجموعــه ای از دســتاوردها و ابداعــات زیبایی شــناختی بیانــی بــه عــاوه  مکتــب هنــری بــه ایــن تعریــف می رســیم 

نشست تخصصی »هنر انقاب اسامی« 
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کــه در هیئــت یــک ســاختار فرمــی ظاهــر می شــود. در یــک مکتــب هنــری مضامیــن و  مجموعــه از مضامیــن و ارزش هــای فرهنگــی اســت 
ــا بعــد زیبایی شــناختی و تکنیکــی همــان مکتــب، رابطــه بده بســتانی و دیالکتیکــی دارد. مفاهیــم و  موضوعــات به عنــوان پیــام و محتــوا ب
مضامیــن و معانــی در یــک فراینــد هنــری منجــر بــه شکل بخشــی بــه ســاختاری ویــژه در هنــر می شــود. بــه عبارتــی ســاختمان فرمــی تکنیک هــا 
ــه تعبیــری دیگــر، محتــوا و ارزش هــای فرهنگــی خاســتگاه و ســاختمان فــرم،  ــا ب تبلــور و ترجمــان محتــوا و همــان ارزش هــای فرهنگی انــد؛ ی

به صــورت آثــار هنــری اســت.

یــک را بــا  ک نکنیــم و نســبت ایــن ویژگی هــای تئور گپ هــای فلســفی میــان فلســفه خودمــان و فلســفه غــرب را ادرا گــر  ایــن پژوهشــگر افــزود: ا
کامــًا نظــری و معطــوف بــه عمــل  یــم. ایــن بحث هــا  کــدام سمت وســو می رو تجربیــات هنری مــان درک نکنیــم، نمی توانیــم واقــف باشــیم بــه 

و ســاختار و فــرم اســت.

کــه انقابــی لیبرالیســتی اســت؛ انقــاب 1917 روســیه  یــم: انقــاب 1989 فرانســه  گفــت: ســه نــوع انقــاب در جهــان معاصــر دار ایــن نقــاش 
کــه هنــوز تبدیــل بــه ســازه  کــه داعیــه تفکــر جهان شــمول دارد انقــاب اســامی اســت  و مارکسیســم؛ و انقــاب اســامی ایــران. تنهــا انقابــی 
نظــری نشــده و مادامــی کــه تبدیــل نشــود تــداوم پیــدا نخواهــد کــرد. انقــاب فرانســه انقــاب روشــنگری بود کــه عمًا غــرب جدیــد را از آن دوران 
کتــاب نقــد عقــل محــض بــود. از  کانــت در  کــه اولیــن منتقــد آن هــم  می بینیــم. از همــان ابتــدای انقــاب روشــنگری بــه نقــد خــود پرداختنــد 
کشــورهای مختلــف مــی رود.  همــان ابتــدا بــه نقــد خــود پرداختــه و پــس از آن نیــز ســیل آثــار هنــری مرتبــط بــا آن ســاخته و پرداختــه شــده و بــه 
کــه مارکــس امتــداد هــگل اســت، در هنــر نیــز مدیــون هگل انــد. ایدئولوژیــک شــدن  انقــاب مارکسیســتی هــم امتــداد هــگل اســت. همان گونــه 
هنــر از همان جــا شــروع شــد و مارکسیســت ها آن را بــه مانیفســت اجتماعــی، و ایــن تفکــر را بــه مرام نامــه حزبــی تبدیــل کردنــد. یعنــی تفکــر را بــه 
تفکــر حزبــی تبدیــل کردنــد کــه چــون منطبــق بــا فطــرت انســانی نبــود و مغایــر بــا طبیعــت خداجــوی انســان بود، بــه ورشکســتگی دچار شــد و از 
بیــن رفــت. البتــه مارکسیســم سیاســی از بیــن رفــت امــا مارکسیســم تئــوری هنــوز موجــود اســت. بســیاری از فرانکفورتری هــا مارکسیســت اند و 
کــه البتــه بســیاری از مؤلفه هــا و خصوصیــات آن بــا مارکسیســم  تولیــدات بســیاری در حــوزه ســینما، تلویزیــون، مطالعــات فرهنگــی و... دارنــد 
اولیــه متفــاوت اســت و هنــر را به مثابــه ابــزار می دانــد. امــا اینهــا تبدیــل بــه یــک تفکــر شــدند و ایده هــای خــود را بــه ســازه های زیبایی شــناختی 
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تبدیــل کردنــد.

کــه بــه  کــرده اســت ادامــه داد: مــا حــدود 500 ســال اســت  کــه انقــاب اســامی چــه  او بــا ایــن پرســش 
ــی  ــخ اندیشــه ایران ی ــه محــاق رفتــه اســت. تار ــی ب ــخ اندیشــه ایران ی ــم و تار ــر اقبــال از تفکــر دور مانده ای تعبی
نتوانســته اســت اندیشــه ای جدیــد ماننــد ماصــدرا تأســیس کنــد و حتــی دربــاره فلســفه ماصــدرا نیــز تعابیــر 
و تفاســیری جدیــد اتفــاق نیفتــاده اســت؛ یعنــی نســبت بیــن ایــن تفکــر )حکمــت متعالیــه( و مســائل 
کــه بتوانــد زیرســاخت تمــام ســاحات  اجتماعــی، حقــوق اجتماعــی و هنــر و بانکــداری؛ یعنــی فلســفه ای 
ــا  ــخ م ی ــگ و تار ــزی از درون فرهن ــم چی ــاس می کنی ــر احس گ ــت. ا ــاده اس ــاق نیفت ــد اتف ــان باش ــری انس تفک
ــه  ــا چــه حــد قابــل امتــداد یافتــن اســت. مــن به شــخصه ب کــه ت کنیــم  درمی آیــد بایــد آن را تبییــن و بررســی 
گفتــن هســت و تئوری هایــی بــزرگ در آن خوابیــده  حــد بضاعــت خــودم فکــر می کنــم خیلــی حرف هــا بــرای 
گــر انقــاب اســامی بخواهــد تبدیــل بــه مکتبــی هنــری شــود، در درجــه اول بایــد از اندیشــه اســامی  اســت. ا
کــه ایــن اندیشــه تــا چــه حــد قابلیــت تبدیل شــدن بــه ســازه های زیبایی شــناختی را دارد تــا  پرســش شــود 
کــه بنــای اندیشــه اســامی را تحــت  ســاخته ها و تجربیــات هنــری خــود را در راســتای آن جهــت دهیــم 

عنــوان ظهــور مکتــب هنــری انقــاب اســامی شــاهد باشــیم.

فهیمی فــر افــزود: انقــاب اســامی فلســفه ای دارد؛ بــرای همیــن ادعــای تفکــر فلســفی هــم دارد. نکتــه 
کــه جهــان مرعــوب فلســفه غــرب  جالب تــر اینکــه انقــاب اســامی بــا تفکــر فلســفی خــود در زمانــی رخ داده 

بــوده، امــا انقــاب ایــران تمــام ایــن معــادالت موجــود جهــان را بــر هــم زد.

گفــت: هنــر مجموعــه ای از روش هــای تصویرگــری  وی در انتهــا بــه ذکــر تعریفــی از مفهــوم هنــر پرداخــت و 
زیبایــی اســت؛ بــه همیــن دلیــل در کنــار فــرم بــه محتــوا نیــز تکیــه دارد و می تــوان رابطه هنــر و معنــا را ارتباطی 
کتــب و منابعــی بهــره ببــرد تــا اثــرش  کارش قــوام بخشــد بایــد از  اتحادگونــه دانســت. هنرمنــد بــرای اینکــه بــه 

کنــد؛ بــرای مثــال قــرآن، نهج الباغــه و مثنــوی از جملــه ایــن منابــع ارزشــمند هســتند. را غنــی 

کیــد بــر ســبک گزینی« عنــوان ســخنرانی مرتضــی حیــدری، نقــاش  و  »ســیر تحــول نقاشــی انقــاب بــا تأ
کــه توضیــح داد: ســبک، زیرمجموعــه مکتــب اســت  ــود  عضــو هیئت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس، ب
و شــوپنهاور آن را بــه معنــای تعییــن عینــی و تجســد یافتــن نــوع نــگاه می دانــد. اســتادان ادبیــات مــا چــون 
آقــای شــفیعی کدکنی و شمیســا نیــز ســبک هنــری را برخاســته از اندیشــه ســامان یافته و تبیین شــده ای 

ــو نقاشــی و شــعر و... تعییــن یافتــه اســت. کــه در تابل می داننــد 

ــا جــرأت  ــا توضیــح اینکــه جایــی نقیضــه ای را می بینــم ادامــه داد: فــردی ماننــد تیتــوس بورکهــارت ب وی ب
می نویســد: »هنــر دوره رنســانس به رغــم داشــتن مضامینــی مذهبــی اعــم از بشــارت بــر مریــم)ع(، تولــد و 
دوره  درس هــای  از  یکــی  در  دانشــور  ســیمین  نیســت.«  مذهبــی  و  دینــی  اصــًا  عیســی)ع(،  شــهادت 
یــخ هنــر، درســت ترین تعریــف از زبــان افاطــون را در  فوق لیســانس در دانشــگاه تهــران تحــت عنــوان تار
ــت و  ــه طبیع ــان ب ــه نگاهش ک ــرط  ــن ش ــه ای ــد ب ــدان مقلدان ان ــت: هنرمن ــه اس گفت ــرده و  ک ــه  ــن دوران ارائ ای
کــه مبنــای تقلیــد نوزایــی اش در رنســانس اتفــاق می افتــد دو نــوع  نظرشــان بــه مثــل باشــد. یونــان باســتان 
ســبک هنــری دارد؛ یــک ســبک هنــری رئالیســتی مبتنــی بــر مطالعــه دقیــق طبیعــت و احســاس اصالــت 
کادمیــک و دربــاری اســت، و ســبک  کــه ایــن رســمی و آ عینــی و طبیعــی و آناتومــی و تناســب بــا طبیعــت 
کــه در صــدر مســیحیت اســت بــا هوشــیاری در تناســب بیــن اندیشــه الهــی  دیگــر، یــک هنــر غنــی و اصیــل 
کــه در معبــد دلفــی روی بعضــی ســفالینه ها به صــورت نقاشــی  و وحیانــی حضــرت عیســی)ع(؛ آن ســبکی 
شــرق مآبانه وجــود دارد. صــدر مســیحیت بــا ایــن آغــاز می شــود، امــا همــراه ایــن جریــان فکــری و انقابــات 
کادمیــک یونــان باســتان مبنــای هنــر دوره  کــه پیــش می آیــد، آن هنــر واقع گــرای دربــاری و رســمی و آ بینشــی 

رنســانس می شــود.

کــه چــه چیــزی مقــّوم یــک ســبک و صورت بنــدی اســت، بــه ســخن خــود ادامــه داد و  وی بــا ایــن پرســش 
کــه  کــه در پــس آن قــرار دارد بســیار مهــم اســت؛ موالنــا در ایــن بــاره می گویــد: هــر آن نقشــی  افــزود: اندیشــه ای 

ــد. ی ــه همی رو ــد، ز اندیش می جوی
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کنیــم،  یــه دیــد خــاص فــرض  گــر ســبک را بــه معنــای تعیین بخشــیدن و صــورت عینــی یــک نــوع اندیشــه و زاو ا
انقــاب بــه معنــای قلب شــدن و دگرگون شــدن اســت و اینکــه چــرا قلب شــدن می گوییــم بــه ایــن دلیــل اســت 

کــه حالــش لحظه به لحظــه بــا توجــه بــه محیــط و شــرایط و... تغییــر می کنــد. 

ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود: نقاشــی های ابتــدای انقــاب )از مــن و آقــای خســروجردی و چلیپــا و حبیــب 
کــه ایــن  صادقــی و...(، تحــت آموزه هــای هانیبــال الخــاص و دیگــران، نوعــی رئالیســم سوسیالیســتی بــود 
گرایش هــای چــپ کمــی سوسیالیســتی آقــای الخــاص  کــه بــا  کادمیــک دانشــگاهی ای بــود  آموزه هــا آموزه هــای آ
شــکل گرفــت؛ ولــی ایــن تغییــر نــرم چــرا پیــش آمــد؟ چــه ملزوماتــی پیــش آمــد کــه موجــب ایــن تغییــر نرم و ســبک 
ــات و بیــان خــاص اندیشــه مان  ــا اقتضائ کــه ســبکمان متناســب ب ــوده  ــر اســاس درک ایــن ضــرورت ب شــد؟ ب
کــرده و متناســب بــا قــرآن، احادیــث و اندیشــه وحیانــی  یــه دیــد نظــام قبلــی تغییــر  باشــد؛ وقتــی ذهنیــت و زاو
کاظــم چلیپــا،  کنــد. ایــن تاش هــا را بــرای تغییــر در آثــار  دگرگــون شــده اســت، پــس ســبکمان نیــز بایــد تغییــر 
حبیــب صادقــی، مصطفــی گــودرزی و... می بینیــم. امــا ایــن نکتــه هــم قابــل ذکــر اســت کــه هیچ کــس به بررســی 
ایــن تطابــق بــا نگــره فلســفی نپرداخــت و در حــوزه هنــر بــه بحــث فلســفی و نظــری نپرداختنــد کــه مثًا ایــن قالبی 
کاظــم چلیپــا روشــی  گرفــت،  کردیــد تناســب دارد یــا نــه. ناصــر پلنگــی بــرای خــود روشــی را پیــش  کــه انتخــاب 
دیگــر و...؛ البتــه آرام آرام نیــز در مســیر صــواب و درســت افتاده انــد. ایــن پویــه بالنــده و پویــا بایــد تقویــت می شــد 

یــم. کــه مــا ایــن پویــه را ندار

ــق  کــه در اف ــا، رئالیســم پرسپکتیویســم فقــط یــک ســجاده اســت  ــای چلیپ گفــت: در نقاشــی آق وی در انتهــا 
اســت و بقیــه اش روی هــم چیــده شــده و آن مــادر شــهید فرزنــدش را در دســت دارد و در پس زمینــه بــه 72 
یــخ پیونــد  ــه تار ــر اســب ســفید، اشــاره می کنــد و ب شــهید بی ســر، و حضــرت ابی عبــداهلل الحســین)ع( ســوار ب

ــد. ــری)س( می بینن کب ــب  ین ــه آن را ز ــه هم ک ــت  ــهید اس ــادر ش ــک م دارد. ی

ایــن تاش هــای کامــًا شــخصی توســط هنرمنــدان جــوان صــورت گرفــت. آن زمــان خودشــان اندیشــیدند و ســیر 
کــه االن شــما می توانیــد بــه آن ســبک هنــر  کردنــد و دســت بــه خلــق آثــار زدنــد  فلســفی و تبیینــش را شــخصی 
کــه بایــد همــه وجــود  انقــاب اســامی و نــه هنــر اســامی بگوییــد. هنــر اســامی ویژگــی و شــاخصه هایی دارد 
آن بــه شایســتگی فراهــم شــود و وحــدت و یکدســتی رابطــه قالــب و محتــوا ایجــاد شــود. ایــن را شــاید نتوانیــم 

کنیــم. ادعــا 

محمــد خزایــی، آخریــن ســخنران ایــن مراســم، دربــاره هنــر انقــاب اســامی و نیــاز بــه دانســتن مبانــی هنرهــای 
گفــت و توضیــح داد: در زمــان انقــاب صنعتــی بــه دلیــل  تجســمی و به کارگیــری آن در هنــر انقــاب ســخن 
کــه منجــر  کــرد  تی ایجــاد  کارهــای هنــری عقب تــر مانــد و ایــن مشــکا ســرعت یافتن و ماشینی شــدن همه چیــز، 
کــه موفــق هــم  کــه بــه آشــتی دادن هنــر و ماشــین بینجامــد  بــه ایجــاد جنبــش Arts & Crafts Movement شــد 
کــرد و توانســت بــا بهره گیــری از متفکــران و  نشــدند. پــس از آن، مدرســه باهــاوس )Bauhaus( ایــن مســئله را حــل 
کنــد. دوره مدرســه باهــاوس  نظریه پــردازان و وضــع مبانــی هنرهــای تجســمی، بیــن هنــر و ماشــین آشــتی ایجــاد 
کــه ایــن قوانیــن به قــدری  خیلــی طوالنــی نبــود و بســته شــد، امــا منجــر بــه وضــع مبانــی هنرهــای تجســمی شــد 

کشــورهایی مثــل چیــن و ژاپــن هــم اجرایــی شــود. کــه توانســت در  قدرتمنــد بــود 

ــم. هنرهــای تجســمی از ســه روش قابــل  ی ــه وضــع مبانــی هنرهــای تجســمی خودمــان دار وی افــزود: مــا نیــاز ب
نمایــش اســت؛ یــا به صــورت بازنمایــی اســت )یعنــی هــر آنچــه در طبیعــت اســت، عین به عیــن بــه نمایــش 
کنیــم و ســاده تر ارائــه دهیــم و یــا اصــًا نمــود طبیعــت  گذاشــته شــود(، یــا آنچــه را در طبیعــت اســت بازســازی 
نــدارد و به صــورت نمادیــن، فرمــی را ارائــه دهیــم. هنــر ایــران معمــواًل در بازنمایــی طبیعــت توفیــق چندانــی 

ــوده اســت. ــر ب ــدی جلوه گ نداشــته اســت و بیشــتر در زمینــه وجــه نمادیــن و تجری

او در ادامــه بــا نمایــش تصاویــری از آثــار هنــری ایــران در دوره هــای مختلــف تاریخــی بــه توضیــح و تبییــن 
مفاهیــم خــود پرداخــت.
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همزمان با 20 فروردین، روز هنر انقاب اسامی، نمایشگاهی از آثار 
هنرمندان نقاش با عنوان »انقاب هنر« در نگارخانه خیال صبای 

فرهنگستان هنر برگزار  شد.

از  انقابی  مضامین  با  نقاشی  اثر   80 دربرگیرنده  نمایشگاه  این 
هنرمندان معاصر همچون احمد اسفندیاری، حبیب اهلل آیت اللهی، 
گودرزی، ناصر پلنگی،  کاظم چلیپا، مصطفی  حبیب اهلل صادقی، 
آثار  از  خیالی نگاری هایی  و  طاهری  غامعلی  اسدی،  مرتضی 
و  وفایی  منصور  لرنی،  کبر  علی ا فراهانی،  محمد  چون  استادانی 
که تا 10 اردیبهشت 1398 در نگارخانه خیال  حسین حسینی بود 

بود. برپا  صبا  فرهنگی هنری  مؤسسه 

سنتی  هنرهای  گروه  عضو  و  پیوسته  عضو  رجبی،  محمدعلی 
عهده  بر  نیز  را  نمایشگاه  این  علمی  دبیری  که  هنر،  فرهنگستان 
کرد:  اظهار  هنر«  »انقاب  نقاشی  نمایشگاه  خصوص  در  داشت، 
انقاب  روز »هنر  بر اساس  به عنوان حرکتی نمادین  این نمایشگاه 
برگزار  آوینی،  بزرگوار،  شهید  شهادت  روز  پاسداشت  و  اسامی« 
کارهای پژوهشی و تحقیقاتی درباره هنر  شد. این نمایشگاه آغازگر 
انقاب اسامی و در واقع اعام حضور ما برای پرداختن به این هنر 
است. هنر های تجسمی انقاب بعد از شعر انقاب دومین هنری 
که رشد و گسترش یافت. در این دوره نیروهای جوان انقابی  است 
در  بود.  اثرگذار  بسیار  که  کردند  ابداع  را  آثاری  تجسمی  عرصه  در 
این نمایشگاه نیز تاش کردیم تا از آثار افراد شاخص استفاده کنیم.

به  فقط  آینده  در  می کنیم  تاش  ما  داد:  ادامه  زمینه  همین  در  او 
حرکت  این  نکنیم.  بسنده  هنری  عملی  آثار  و  نمایشگاه  برگزاری 
را  پیشکسوتی  سازمان های  و  ارگان ها  همه  مشارکت  و  همکاری 
گنجینه بزرگ هنر انقاب را در خود جای داده اند می طلبد. ما  که 

نمایشگاه نقاشی »انقاب هنر« 
امیدواریم با تشکیل گروه هنر انقاب در فرهنگستان هنر، به بهترین 

یم. نحو در این راستا قدم بردار

برنامه  دیگر  خصوص  در  هنر  فرهنگستان  پیوسته  عضو 
برگزاری  دنبال  به  همچنین  کرد:  اضافه  روز  این  پیش بینی شده 
نمایشگاه »انقاب هنر«، نشستی تخصصی نیز برگزار می شود تا به 

شود.  پرداخته  علمی  و  اصولی   به صورت  موضوع  این 

برگزاری  برای  ما  کرد:  تصریح  خود  سخنان  ادامه  در  هنرمند  این 
هنر  تجسمی  عرصه  در  نمایشگاه  یا  و  تخصصی  نشست های 
انقاب قائل به زمانی خاص نیستیم و معتقدیم در طول سال باید 
این مبحث از زوایایی مختلف نقد و بررسی شود؛ زیرا بعد از انقاب 
گر  ا که  شده ایم  فعال  تجسمی  زمینه  در  به قدری  ایران،  اسامی 
یک دوره یک ساله به برگزاری نمایشگاه و نشست های تخصصی 

یم. دار بحث  برای  موضوع  هم  باز  بپردازیم 

کرد:  گروه هنر انقاب در این فرهنگستان اشاره و خاطرنشان  وی به 
مختلف  زمینه های  در  علمی  گروه های  دارای  هنر  فرهنگستان 
که عاوه بر رسیدگی به مسائل و موضوعات در هر یک  هنری است 
از زمینه ها، به رصد وضعیت موجود می پردازد و برای آینده هنری 
کشور، متناسب با مقتضیات زمانه، برنامه ریزی می کند و در جهت 
کمک فکری می رساند و یا  اصاح بعضی از امور به نهادهای دیگر 
گروه »هنر انقاب اسامی« نیز  پیشنهادهایی به آنها ارائه می کند. 
به تازگی به جمع گروه های تخصصی فرهنگستان پیوسته و در حال 

شکل گیری است.

که در حوزه هنر  محمدعلی رجبی در خصوص مباحثی پژوهشی 
کنون  انقاب صورت گرفته، یادآور شد: پژوهش درباره هنر انقاب تا
گرفته است. شاید دلیلش این  کمتر مورد توجه قرار  مغفول مانده و 
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باشد که هنر انقاب، هنری زنده و پویاست و هر لحظه کاری جدید 
انجام می شود. امروزه بعضی از هنرها دیگر زندگی شان را از دست 
داده اند. به قولی وقتی فرهنگی به پایان رسید، برایش دائرة المعارف 
به  ورود  حال  در  ما  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  به  اما  می نویسند. 
شور  با  و  کردیم  تجربه  سال  چهل  هستیم.  انقاب  دوم  چهل ساله 
و احساسات و معرفت شهودی در تمامی زمینه ها انقاب را جلو 
کنیم.  پرسش  و  برسیم  گاهی  خودآ مرتبه  به  باید  حاال  اما  بردیم؛ 
کنیم؛ زیرا راه آینده مان  کنون پیموده ایم، باید بررسی  که تا راهی را 
کرده اما باید در مبادی همان باشد. باید مسائل  در ظواهر امر تغییر 
هنرمندان  از  عده ای  از  و  شوند  شناسایی  هنر  عرصه  در  جدید 
انقاب و بعضی از شخصیت هایی که می توانند هنر انقاب را مورد 
پرسش قرار دهند دعوت کنیم تا در این زمینه با ما همکاری کنند تا 
که در آینده  کنیم  با برنامه های علمی و تحقیقاتی زمینه ای را فراهم 

منجر به مجموعه ای از نظریاتی در مورد هنر انقاب شود.

هنر  گستردگی  به  هنر،  فرهنگستان  سنتی  هنرهای  گروه  عضو 
کرد و افزود: بررسی اشعار انقابی ریشه در زمان های  انقاب اشاره 
برای  که  می شناسیم  را  شاعرانی  و  دارد  انقاب  از  قبل  و  گذشته 
شعرشان آزار و اذیت شدند؛ اما پس از انقاب در حوزه تجسمی، 
شگرف  توسعه ای  شاهد  گرافیک،  و  نقاشی  عرصه  در  خصوصًا 
را در  بسیاری  تحول  نیز  و...  تئاتر، موسیقی  البته سینما،  هستیم؛ 
با انقاب و نیز  ارتباط همه این مباحث  کرده اند.  این دوره تجربه 
ارتباطشان با یکدیگر باید بررسی شود. مثًا شعر انقاب چه ارتباطی 
ثابت  راه اصل  این  نقاشی پیدا می کند. در  یا  انقاب  با سینمای 
حقیقت  یک  آینه  اینها  همه  و  است  انقاب  هنرهای  ک،  ما و 
هستند. بررسی اینها مباحث جالب و سنگینی را ایجاد می کند که 
جز فرهنگستان جای دیگری وجود ندارد که به این مباحث بپردازد.

محمدعلی رجبی در پایان، تاریخ اتمام نمایشگاه »انقاب هنر« را 
کرد.  10 اردیبهشت 1398 در مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعام 
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همزمان با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، 25اردیبهشت، 
همراه  به  شاهنامه نگاری«  در  »پژوهشی  تخصصی  نشست 
نمایشگاه  افتتاح  و  سلطان  ابراهیم  شاهنامه  کتاب  از  رونمایی 
»شاهنامه نگاری« با حضور سرپرست و مسئوالن فرهنگستان هنر، 
استادان، دانشجویان و عاقه مندان در فرهنگستان هنر برگزار شد.

گرافیست و نویسنده  در آغاز این نشست آیدین آغداشلو، نقاش، 
درباره »تصویرگری در شاهنامه های خطی« به سخنرانی پرداخت. 
فعالیت هایی  با  هنر  فرهنگستان  اینکه  از  خرسندی  ابراز  با  ی  و
کتاب  انتشار  کرد:  اظهار  به وظیفه خود عمل می کند،  این چنین 
که  است  مهمی  بسیار  کارهای  از  سلطان  ابراهیم  شاهنامه 
که  کار می توان امید داشت  فرهنگستان به انجام رسانده و با این 

عمل  کند.  خود  اصلی  وظیفه  به  فرهنگستان 

اعتبار  و  ارزش  دارای  که  این هنرمند در خصوص شاهنامه هایی 
بایسنقری  سلطان،  ابراهیم  شاهنامه های  شد:  یادآور  جهانی اند، 
آثار  جمله  از  مانده،  جا  به  تیموری  عصر  از  که  جوکی،  محمد  و 
آن  درباره  بیگانگان  متأسفانه  که  هستند  ما  فرهنگ  درخشان 

به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی 

پژوهشی در شاهنامه نگاری
جایی  از  شاهنامه ها  این  از  هرکدام  واقع  در  کرده اند.  کار  بیشتر 
که  است  بایسنقری  شاهنامه  فقط  البته  است؛  شده  خریداری 
مراحلی  طی  هم  را  شاه طهماسبی  شاهنامه  ماست.  به  متعلق 
نیز  را  کتاب  این  هنر  فرهنگستان  خوشبختانه  و  کردیم  خریداری 
که دیگران در حق ما  کاری را  کرده است. پس در حقیقت  منتشر 
گر هنوز اول راه باشیم. چاپ  کرده اند ما باید بر عهده بگیریم؛ حتی ا
کاری بسیار سخت است  کتاب هایی این چنین مفّصل و مزّین، 
که نیاز به امکانات ویژه دارد؛ اما ما نباید ناامید شویم و دست از 
که از فراموش شدن نقاط اوج  یم. به هر حال هر اقدامی  تاش بردار

گیرد. قرار  توجه  مورد  باید  کند،  جلوگیری  ایران  فرهنگ 

و  پرداخت  شاهنامه نگاری  یخ  تار به  سخنانش  ادامه  در  آغداشلو 
کرد: نسخه های مصور، متعلق به بعد از اسام است؛  خاطرنشان 
البته شایع است که نسخه های مصوری پیش از اسام وجود داشته 
که نسخه ای  یخ مسعودی اشاره شده  گر اشتباه نکنم در تار است. ا
آرایه ها و مضامین خاص در زمان ساسانی وجود داشته  با  مصور 
کدام از تصاویر پادشاه ها با رنگ های خاص طایی،  که در آن، هر 
کشیده شده بودند؛ اما آنچه به عنوان نمونه های واقعی  نقره ای و... 
از  بعد  زمان  به  که  است  مصوری  نسخه های  ماست،  دست  در 

اسام تعلق دارد و مربوط به قرن های 6 و 7ق می شود. 

انتقال  بار  شد:  یادآور  نسخ  در  تصویرسازی  یخچه  تار درباره  او 
گذشته به صورت مکتوب بوده و طبیعی  معنایی یک فرهنگ در 
اینکه  اما  باشیم؛  داشته  بسیاری  مکتوب  منابع  ما  که  است 
یخی دیگر دارد. قدیمی ترین نمونه  کجا آغاز شد تار تصویرگری از 
که مرحوم مینوی درباره  تصویرگری را ما ابتدا به قابوسنامه معروفی 
بعد  که  می دانستیم  است،  5ق  و   4 قرن  به  منتسب  و  نوشته  آن 
به  باید  بنابراین  است؛  جعلی  کامًا  نمونه  این  که  شد  مشخص 
که شناسایی شده و مربوط به قرون شش و هفت  یم  نسخی بپرداز

هستند.  بعد  به 

تصویرگری  نسخ  باید  چرا  اینکه  داد:  ادامه  زمینه  همین  در  او 
و  بودند  علمی  نسخ،  بعضی  است.  پرسش  مورد  می شدند 
گیاهان،  درباره  که  نسخی  در  می شدند.  مصور  می بایست 
نسخ  این  در  بود.  الزامی  تصویر،  داشتن  بود،  انسان  و  جانوران 
یج  به تدر می کرد.  مصور  را  صفحات  نقاش  و  می نوشتند  را  متن 
آرام آرام  از نسخه ها  و بعضی  رایج شد  تصویرسازی در دیگر نسخ 
نفیس و مجلل شدند. به عنوان مثال در شاهنامه شاه طهماسبی 
کار ده هنرمند را دید؛ حتی بعضی از هنرمندان در این  می توان رد 
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است.  بوده  گروهی  کار  اثر،  این  دارند.  هم  امضا  اثر 

به چگونگی  و حسرت ها  از خوشی ها  نویسنده مجموعه مقاالت 
سفارش آثار و نسخ خطی پرداخت و توضیح داد: این مسئله مورد 
که این سفارش چه استفاده ای داشت؟ دستگاه های  بحث است 
که برای شأن خود در نظر  یع ثروت و تمرکز قدرت، جزو وظایفی  توز
کادمی  می گرفتند، تشکیل کتابخانه امرا و وزرا بود که در حکم یک آ
یج در دستگاه های حکومتی به صورت  که به تدر محسوب می شد 
که جنگجوی  سنت درآمد؛ حتی در دربار سلطان محمود غزنوی، 
طراز اول بود و فردی فرهیخته نبود و اوقات خود را به خوش گذرانی 
طی می کرد،  جمعی از شاعران گرد آمده بودند. بسیاری از آثار هنری 
با چنین انگیزه هایی تولید می شدند. بسا آدم های سفارش دهنده 
به وجود  کزی  آثار نداشتند. در حقیقت مرا این  از  واقعی  که درک 
که سنت فرهنگ مداری را در خود شکل دهد. هنرمندان  می آمد 
و  دسته بندی  آثار  این  می کردند.  عرضه  کز  مرا این  به  را  آثارشان 
اوقات  بعضی  می ماندند.  کتابخانه ها  در  و  می شدند  بسته بندی 
کلی  به طور  اما  از آن لذت می بردند،  و  تورقی می کردند  پادشاهان 

مصرف عمومی نداشتند.

خود  زمان  در  حتی  آثار  این  کرد:  تصریح  آثار  این  ارزش  درباره  او 
که می گویند  گران بها و باارزش بودند و معروف است  هنرمند بسیار 
که این  یک تکه خط میرعماد را با یک اسب عربی تاخت می زدند 
کی از ارزش بسیاِر اثر بوده است. بیشترین مورد استفاده  مسئله حا
که این آثار را بررسی می کردند،  این آثار توسط خود هنرمندان بود 
درباره آن بحث می کردند و خود این مسئله، موجب ارتقای سطح 
فرهنگ و هنر می شد و سبک های جدید به وجود می آمد و رو به 

کمال می رفت. 

تصویرگری  نقاشان  اصلی  کار  کرد:  اضافه  باتجربه  هنرمنِد  این 
برای نسخ خطی بود اما تنها منحصر به تصویرگری نمی شد؛ بلکه 
و  طرح  تا  گرفته  فرش  نقش  از  داشت.  گون  گونا مصارفی  آثارشان 
وظایف  جزو  و...  دیوار  ی  رو نقاشی  معماری،  بناهای  برای  نقش 
کادمی  کاری این نقاشان محسوب می شد. کتابخانه ها که مرکزی آ
کارگاهی به شمار می رفتند، عمده ترین منبع برای سلیقه سازی  و 
کز راه یابند.  که به این مرا بودند و بسیاری از هنرمندان بر آن بودند 
کارش  درمی آید،  کتابخانه  سرپرستی  به  وقتی  بهزاد  کمال الدین 
رصد امور بوده و در حقیقت یک مدیر فرهنگی و برنامه ریز فرهنگی 
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گزارش های او از میزان پیشرفت آثار به شاه نیز  محسوب می شده و 
ادعاست.  این  شاهد 

تصویرگران  امکانات  درخصوص  پنهان  و  پیدا  از  کتاب  نویسنده 
که در دوره معاصر وجود  یادآور شد: یک تصویرگر تمام امکاناتی را 
کننده  دارد در آن زمان داشته است؛ یعنی سفارش دهنده دارد، اجرا
شکل  نسخه  یک  ی  رو مختلف  هنرمندانی  جمعی  عمل  دارد، 
می گرفته است. فقط تنها تفاوت آن این است که امروزه سفارش ها 

گذشته عمومیت نداشته است.  به دست مردم می رسد ولی در 

در  تصویرگری  یخ  تار به  خود  سخنان  پایان  در  آغداشلو  آیدین 
طول  در  که  تصویرگری ای  بیشترین  گفت:  و  پرداخت  شاهنامه 
می تواند  که  است  شاهنامه  تصویرگری  گرفته،  صورت  یخ  تار
علت هایی مختلف داشته باشد. شاهنامه پر از قصه های دلپذیر و 
هیجان انگیز است، یک متن ادبی زیباست و سرشار از اسطوره ها، 
جذاب  صحنه های  و  غریب  و  عجیب  موجودات  و  تخیل  از  پر 
به تصویرکشیدن  برای  را  مناسب  زمینه ای  مسئله  این  و  است 
کید می کرده و به  متن شاهنامه ایجاد می کرده و بر تصاویر متن تأ
شاهنامه ای  نمونه های  قدیمی ترین  است.  می داده  شدت  متن 
که  که تصویرگری شده و مصور است متعلق به قرن هشتم است 
شاهنامه  داستان  است؛  شده  تصویر  مغول  ایلخانان  سفارش  به 
مربوط به جنگ ایران و توران است و ایلخانان مغول در حقیقت 

این  به  چرا  اینکه  و  می خورند  شکست  که  بودند  تورانیان  همان 
داستان شکست عاقه مند هستند، جای پرسش دارد. این سنت 
این  و  می رسد  شاه طهماسبی  شاهنامه  خلق  به  تا  می گیرد  اوج 
که شاهنامه معروف  سنت همچنان باقی می ماند تا دوران ناصری 
که بعد از آن  داوری با نقاشی آقا لطفعلی صورتگر نقاشی می شود 

می شود. وارد  نیز  مردم  میان  نقاشی  که  است  و...  سنگی  چاپ 

گروه  ادامه این نشست مهدی حسینی، عضو پیوسته و عضو  در 
برادر و سه  با عنوان »سه  را  تجسمی فرهنگستان هنر، مقاله خود 
شاهنامه« ارائه کرد. او به فرهنگ ایرانیان و تأثیرگذاری این فرهنگ 
یخ نشان می دهد ما  تار کرد:  و اظهار  بر فرهنگ قوم مهاجم اشاره 
که در طول  انسان هایی استثنایی و عجیب هستیم؛ چرا ایرانیان 
به  مهاجم  اقوام  بر  داشتیم،  که  غنی ای  فرهنگ  کمک  به  یخ  تار
کوچ رو و بیابانگرد  گذاشتیم. تیمور از اقوام  ک سرزمینمان، تأثیر  خا
در  و  بودند  ماهر  بسیار  جنگجویی  و  سوارکاری  در  اقوام  این  بود. 
بی بهره  فرهنگ  و  دانش  از  اما  ک؛  سفا بسیار  افرادی  حال  عین 
آنها  بعدی  نسل های  و  فرزندان  ایرانی  فرهنگ  تأثیر  تحت  بودند. 
می توانیم  که  به طوری   می شدند؛  تبدیل  مهم  شخصیت هایی  به 

کنیم. آثار هنری جست وجو  در  را  آنها  یخی  تار ردپای 

دوره  در  شاهنامه نگاری  به  توجه  علت  به  دانشگاه  استاد  این 
ایلخانیان پرداخت و ادامه داد: یکی از دالیل شاهنامه نگاری در 
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این دوره، تحکیم قدرت و مشروعیت سلطنت است. آنها از قبایل 
بیگانه بودند و به نحوی می خواستند خود را به مردم ایران تحمیل 

کنند.

میرزا،  بایسنقر  شد:  یادآور  تیموری  شاهزادگان  درخصوص  ی  و
کدام  هر  که  بودند  پسران شاهرخ  ابراهیم سلطان  و  محمد جوکی 
گذاشتند. بایسنقر میرزا، از هنرمندان  شاهنامه  ای از خود به یادگار 
طراز اول در زمینه خطاطی و خوش نویسی محسوب می شود. قرآنی 
به  ارزشمند  هنری  آثار  از  یکی  مانده  باقی  او  از  محقق  خط  با  که 
که متأسفانه برگ برگ شده و تنها چند برگ آن در موزه  شمار می آید 
خمسه  بایسنقری،  شاهنامه  است.  موجود  گلستان  کاخ  و  ملک 
بایسنقری و کلیله و دمنه بایسنقری، از مجموعه آثار و نسخ بسیار 
کرده نگاشته شده است. که او برپا  کارگاهی  که در  مهمی است 

ابراهیم  میرزا،  بایسنقر  دیگر  برادر  افزود:  دانشگاه  مدرس  این 
در  امروز  که  شاهنامه  ای  کتاب  سفارش  بر  عاوه  که  بوده  سلطان 
فرهنگستان هنر رونمایی می شود، از خوش نویسان بنام و طراز اول 
که امروزه در  به شمار می آمده است و قرآنی را به خط ثلث نوشته 
این  از  بخش هایی  خوشبختانه  و  می شود  نگهداری   پارس  موزه 

است.  شده  منتشر  نیز  قرآن 

گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر در همین زمینه ادامه  عضو 
که  محمد جوکی نام برد  داد: از دیگر شاهنامه ها باید از شاهنامه 
خوشبختانه خانم باربارا برند، تحقیقاتی جامع درباره این شاهنامه 
از  و  نوشته  درباره اش  خوبی  بسیار  تحلیلی  مطالب  و  داده  انجام 
از  یخ  تار در  حتی  شود.  ترجمه  باید  که  است  کتاب هایی  جمله 
که بانویی  همسر محمد جوکی به نام عصمت الدنیا نام برده شده 
فرهیخته بود و سفارش تصویرگری خمسه ای را در آن زمان می دهد. 

کرد.  این مسئله )رواج هنر( را در دربار تیموری می توان مشاهده 

و  پرداخت  شاهنامه   نمونه های  دیگر  تشریح  به  حسینی  مهدی 
گفت: شاهنامه هایی که در کارگاه های هنری بایسنقر میرزا، محمد 
کدام با نگاهی  جوکی و ابراهیم سلطان تصویرگری شده است، هر 
ترکیب بندی های  بیشتر  مثال  به عنوان  شده اند.  خلق  متفاوت 
النگ شات  گران  سینما قول  به  و  دور  جوکی،  محمد  شاهنامه 
است؛ اما در شاهنامه ابراهیم سلطان، تصاویر به طور اغراق آمیزی 
که باشد ــ فرق نمی کندــ  به صحنه و ماجرا نزدیک  اند و هر مجلسی 
حالتی  بایسنقری  شاهنامه  است.  شده  تصویر  نزدیک  بسیار 

را دارد. این دو شاهنامه  میانه  و حالت  نیم شات است 

ی به دیگر نمونه های شاهنامه و تصویرگری آنها پرداخت و گفت:  و
شاهنامه نگاری بعد از دوران تیموری هم ادامه پیدا می کند. باید از 

که 17 تصویر در موزه رضا عباسی  شاهنامه شاه اسماعیل نام برد 
قرچغای خان  شاهنامه  همچنین  است؛  موجود  مجموعه  این  از 
ینزور معروف است و از دیگر نمونه های شاهنامه  که به شاهنامه و
کدام از این شاهنامه ها با نگاهی  در دوران صفوی است؛ البته هر 
یکدیگر  با  را  آنها  این  نمی توان  و  شده اند  تصویرگری  متفاوت 
و  سلطان  ابراهیم  بایسنقری،  شاهنامه  سه  در  حتی  کرد؛  مقایسه 
محمد جوکی تنها سه مجلس به صورت مشترک تصویرگری شده 
و  »رستم  رستم«،  دست  به  سفید  دیو  »کشته شدن  به  مربوط  که 
این سه  گرچه  و شعرای غزنین« است.  »فردوسی  و  خاقان چین« 
کارگاه  در  کدام  هر  داشتند،  یکدیگر  با  اندکی  سنی  تفاوت  برادر 

می بردند.  بهره  توانمند  هنرمندان  از  خود  سلطنتی 

که سخنگویی درباره شاهنامه  مهدی حسینی با ذکر این مطلب 
تصاویر  این  از  کدام  هر  بررسی  و  است  بسیار  آنها  تصویرگری  و 
پایان  به  را  به تنهایی جلسه ای تخصصی می طلبد، سخنان خود 

برد. 

گروه  عضو  نامورمطلق،  بهمن  نشست،  این  سخنران  آخرین 
که به ارائه مقاله خود با عنوان  هنرهای سنتی فرهنگستان هنر بود 
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پرداخت.  شاهنامه نگاری«  و  سلطان  ابراهیم  هنری  »مدیریت 
فردوسی  کرد:  اظهار  و  اشاره  فردوسی  بزرگداشت  به  ابتدا  در  ی  و
شد.  اسطوره  خود  که  دنیاست  اسطوره پردازان  بزرگ ترین  از  یکی 
فراموش  یخمان  تار بزرگ ترین اسطوره های  نبود شاید  گر شاهنامه  ا
در  را  بی نظیر  و جایگاهی  برگرداند  ما  به  را  ما  او هویت  می شدند. 
فرهنگ ما به خود اختصاص داد. شاهنامه به قومی که به ما یورش 
کرد، مشروعیت داد. این قوم با ویرانه ای  برد و در ایران حضور پیدا 
که ساخته بود، شروع کرد و بعد افسون فرهنگ ایرانی شد و به ترمیم 

پرداخت.  آن 

به  توجه  علت   کرد:  عنوان  چنین  را  شاهنامه  به  توجه  علت  ی  و
به واسطه  چادرنشین  و  مهاجر  اقوام  است.  آن  مدنیت  شاهنامه، 
آنها  و  کرد  تربیت  را  آنها  شاهنامه دارای مدنیت شدند. شاهنامه 
و  اندیشمندان  هنرمندان،  شاهکار  این  و  داشتند  تربیت  به  نیاز 
که با دو نسل فاصله، افرادی مانند ابراهیم  دانشمندان ایرانی بود 
آنها به  تا  تأثیر قرار دادند  را تحت  بایسنقر میرزا و دیگران  سلطان، 
اشاعه فرهنگ ایرانی بپردازند. امروزه متأسفانه باید از آنها به عنوان 
الگوها  این  که  است  خوب  چه  و  کنیم  یاد  مدیریتی  الگوهای 

گیرند.  قرار  استفاده  مورد  و  شوند  بازسازی 

شرایط  نقد  به  فرشچیان  استاد  ایرانی اسامی  دانشگاه  سرپرست 
هنر معاصر پرداخت و خاطرنشان کرد: حال هنر و هنرمند در شرایط 
کارایی مدیریت  از علل مهم آن عدم  و یکی  فعلی خوب نیست 
الگوهای  به  باید  مسئله  این  اصاح  برای  شاید  است.  هنری 
از الگوهای موفق  یا  کنیم،  آنها را به روز  پیشین بومی خود رجوع و 

کنیم. استفاده  جهان 

انسانی دانشگاه شهید بهشتی  و علوم  ادبیات  دانشیار دانشکده 
در همین زمینه ادامه داد: ما روزی خود صادرکننده این الگوهای 
این  از  عثمانی  دربار  و  گورکانی  دربار  می دانیم  و  بودیم  مدیریتی 
کردند  استفاده  هنری مان  عناصر  از  و  ما  هنرمندان  از  و  الگوها 
است؛  آموختنی  الگوها  این  شدند.  بزرگ  مکاتبی  صاحب  و 
از  آن  در  بود  قرار  که  می کنم  اشاره  فرهنگستان  به  مثال  به عنوان 
کهن الگوها استفاده شود و شاهنامه نگاری و خمسه نگاری با  این 
اولین  برای  فرهنگستان  گیرد. شمس  فرهنگستان صورت  تولیت 
ادامه  متأسفانه  که  بود  خوبی  تجربیات  اینها  شد؛  تصویرگری  بار 

نکرد.  پیدا 

کتاب درآمدی بر اسطوره شناسی راهکار برون رفت از این  نویسنده 
بحران را این گونه تشریح کرد: ما نیازمندیم که الگوهای بومی خود را 
کنیم. ما باید به دنبال مدیریت مؤلف و خاق باشیم و آثاری  احیا 
یم؛ همان طور  تازه، فاخر و ماندگار را از دوره معاصر به یادگار بگذار

که این سلسله ها به یادگار گذاشتند. با ارتباطات، تنوع و جمعیتی 
گذشته باشد و  یم باید این آثار به مراتب فاخرتر از آثار  که امروز دار
که  حال وروز دوره خود را در شاهنامه به تصویر بکشیم. هر جایی 
داشته،  وجود  زیبایی شناسی  نگاه  و  بوده،  همبستگی  و  انسجام 
خودنمایی  هنری  آثار  دیگر  و  خمسه  شاهنامه،  چون  آثاری  در 
کرده است. امروزه ما به دالیل بسیار، بیش از هر زمان دیگر نیاز به 
مصورکردن شاهنامه نگاری هستیم. ما باید شرایط خلق آثار فاخر 

کنیم. را ایجاد 

مکتب  ایجاد  به  عواملی  چه  بدانیم  اینکه  برای  شد  متذکر  ی  و
مکتب  این  باید  کرده  کمک  است،  نهم  قرن  به  متعلق  که  شیراز 
یم. او  کنیم و به شاخص ها و ویژگی های مهم آن بپرداز یابی  را ارز
یخ رجوع  گر به تار سپس به تشریح این ویژگی ها پرداخت و افزود: ا
از  کمتر  دوره ای  سلطان،  ابراهیم  دوره  که  می شویم  متوجه  کنیم 
این دوره  ارزشمند بسیاری در  و  آثار فاخر  اما  بیست سال است، 
کارگاه های هنری است  وجود دارد. اولین ویژگی این دوران وجود 
دوران  این  در  است.  بوده  متولیان  نزد  هنر  درونی کردن  موجب  که 
محمد  و  بایسنقر  سلطان،  ابراهیم  بیک،  )الغ  شاهرخ  پسر  چهار 
و  توانا  خوش نویسی  سلطان  ابراهیم  بودند.  هنرمند  همه  جوکی(، 
کتیبه هایی بسیار در تخت جمشید و چندین  که  چیره دست بود 
ی به یادگار مانده است. او شاعر هم بوده و ساحت هنر را  بقعه از و
یسته و  به درستی درک و تجربه کرده است. ابراهیم سلطان، تجربه ز
گفت وگو با هنرمند را داشته است. او از نظر زیبایی شناسی  امکان 
سلطان  ابراهیم  زمان  در  ما  است.  بوده  نظر  و  رای  دارای  نیز  خود 
که تصویری گری شده و به یادگار  یم  گلچین نثر و نظم دار چندین 

است.  مانده 

به شاخص بعدی  و هنر  ادبیات  کتاب گفت وگومندی در  مؤلف 
امروزه  است.  نهادسازی  شاخص،  دومین  افزود:  و  پرداخت 
کار  که بخواهد  اما مدیریتی  یدادی هستند،  مدیریت ها اغلب رو
نهادسازی  و  ساختارسازی  به  دست  باید  دهد،  انجام  بنیادین 
مدرسه  می کرده،  جنگ  که  حال  عین  در  سلطان  ابراهیم  بزند. 
در  است.  کرده  بنا  داراالیتامی  کنارش  در  و  ساخته  را  دارالصفا 
که  کارستان یا هنرستان مکتب شیراز را راه اندازی می کند  کنارش 
کانتری شایسته  آنجا تشکلی واقعی از هنرمندان است و برای آن 
مذهب  نصیرالدین  خواجه  برای  فرمان نامه ای  می کند.  انتخاب 
در  باشند  داشته  آن  با  باید  دیگران  که  را  تی  تشکیا رابطه  و  دارد 
اینها  می کند.  دفاع  هنرمندان  از  تمام قد  است.  کرده  تبیین  آن 

می رود. شمار  به  ماندگار  و  بزرگ  کارهایی 

که  را  سلطان  ابراهیم  چون  افرادی  اندیشه  شناسایی  نامورمطلق 
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دست پرورده فرهنگ ایرانی بودند، عاملی دیگر در رشد و شکوفایی 
هنر دانست و سخنان خود را این گونه به پایان برد: ابراهیم سلطان 

کرده است: این شعر سعدی را خوش نویسی 

ک و جم که را دانی از خسروان عجم / ز عهد فریدون و ضحا

که بر تخت و ملکش نیامد زوال؟ / نماند به جز ملک ایزد تعال

کرم پروری  و  نیک مردی  به  نسبت  او  اندیشه  از  نشان  مسئله  این 
او به مسئله فرهنگ و هنر  که  ی داشته و همین امر دلیلی بوده  و

است.  داشته  توجه  بسیار 

نوشته  سلطان  ابراهیم  شاهنامه  کتاب  از  نشست  این  ادامه  در 
احمدی توانا  کرم  ا ترجمه  با  ملویل  چارلز  و  یوا  عبداهلل  فیروزه 
کتاب به توضیحاتی درباره آن پرداخت  رونمایی شد و مترجم این 
کرد: این کتاب درباره متن شاهنامه نیست و فقط درباره  و تصریح 
آن  مقدمه  در  البته  است؛  سلطان  ابراهیم  شاهنامه  خطی  نسخه 
کوتاه به شاهنامه شده است. در این نسخه 45 داستان  اشاره ای 
به تصویر درآمده که در کتاب حاضر به تفسیر و تحلیل این نگاره ها 

است.  شده  پرداخته 

بیشتر حال وهوای  که  این نسخه  یادآور شد: در  کرم احمدی توانا  ا
رستم  تصاویر  و  داستان  به  نسخه  از  نیمی  از  بیش  دارد،  پهلوانی 
است.  نشده  کشیده  تصویر  به  رستم  مرگ  البته  دارد؛  اختصاص 

کتاب تفسیری جالب از این نسخه دارند  در واقع نویسندگان این 
که این نسخه برخاسته از آرزوهای ابراهیم سلطان است؛ البته در 
نویسندگان  با  که  کردم  برخورد  به مواردی  کتاب  این  ترجمه  زمان 
کتاب در میان می گذاشتم؛ مثًا درباره تعداد فرزندان شاهرخ، اما 
مسئله  این  درباره  متقنی  منابع  که  زمانی  تا  که  بودند  معتقد  آنها 
فقط  من  واقع  در  بپردازند.  آن  به  نمی توانند  باشد،  نداشته  وجود 
که از نظرات این نویسندگان دفاع می کنم.  کتاب بودم  مترجم این 

ابراهیم  پایان درخصوص محل نگهداری نسخه شاهنامه  ی در  و
سلطان افزود: نسخه اصلی شاهنامه ابراهیم سلطان، در مجموعه 
نیمه  در  که  هنگامی  و  داشته  وجود  اوزلی  گور  ِسر  خطی  نسخ 
خطی  نسخ  خریداری  به  اقدام  بادلیان،  کتابخانه  نوزدهم،  قرن 
مجموعه او می کند، این نسخه به همراه دو نسخه شاهنامه دیگر 
ارزش  دلیل  به  سلطان  ابراهیم  شاهنامه  می شود.  خریداری  نیز 
و درباره  گرفت  قرار  بیشتر  توجه  مورد  و خوش نویسی اش،  نگاره ها 
و به  آن چندین تحقیق انجام شد. این نسخه فاقد شیرازه است 
کتابخانه نگهداری می شود. صورت تک برگ در قاب هایی در این 

آخر  در  بود.  همراه  حاضران  پاسخ  و  پرسش  با  نشست  این  ادامه 
گشایش  برای  را  حاضران  برنامه،  این  مجری  باغبان ماهر،  سجاد 
دعوت  صبا  فرهنگی هنری  مؤسسه  در  شاهنامه نگاری  نمایشگاه 

کرد.
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نگارخانــه آیینــه مؤسســه صبــا،  25 اردیبهشــت ماه 1398 بــه مناســبت روز بزرگداشــت فردوســی 
میزبــان نمایشــگاه »شــاهنامه نگاری« شــد.

ایــن نمایشــگاه در ادامــه برگــزاری نشســت تخصصــی »پژوهشــی در شــاهنامه نگاری« و رونمایــی از 
گشــایش یافــت.  کتــاب شــاهنامه ابراهیــم ســلطان، در نگارخانــه آیینــه مؤسســه صبــا 

در ایــن نمایشــگاه 33 اثــر نگارگــری از هنرمندانــی چــون محمدباقــر آقامیــری، مجیــد مهــرگان، اردشــیر 
ــی  ــر نقاش ــار 18 اث کن ــان در  ــدون فخری جوق ــی و فری ــی رجب ــور، محمد عل ــاس جمالپ ــتانی، عب کس تا
قهوه خانــه ای از منصــور وفایــی و 20 اثــر خوش نویســی بــا موضــوع شــاهنامه در نگارخانــه آیینــه مؤسســه 

گرفــت.  صبــا در معــرض دیــد عاقه منــدان قــرار 

گذاشــته  کــه در ایــن نمایشــگاه بــه نمایــش  سی وســه اثــر نگارگــری و 18 اثــر نقاشــی قهوه خانــه ای 
کــه آثــار نگارگــرِی آن، در پــروژه ای بــا عنــوان  گنجینــه فرهنگســتان هنــر اســت  شــد، متعلــق بــه 
شــاهنامه نگاری طــی ســال های 1385 و 1386 بــه ســفارش فرهنگســتان هنــر توســط هنرمنــدان 
گنجینــه ایــن فرهنگســتان حفــظ و  نامــدار خلــق شــده و بــا عنــوان »شــاهنامه فرهنگســتان هنــر« در 
ــه  ــه ای، ب کــه از منصــور وفایــی، نقــاش نامــدار قهوه خان ــار فاخــری  نگهــداری می شــود. همچنیــن آث
ــن  ــده و در ای ــداری ش ــر خری ــتان هن ــط فرهنگس ــه توس ک ــت  ــاری اس ــز از آث ــده نی ــته ش گذاش ــش  نمای

گنجینــه محفــوظ اســت. 

علیرضــا  خوانســاری،  کابلــی  یــداهلل  مــرادی،  رســول  امیرخانــی،  غامحســین  خوش نویســی  آثــار 
نمایــش  بــه  آثــار  دیگــر  از  نیــز  و...  تــن  علــی  ســبزه کار،  محمدعلــی  خاتمــی،  الهــه  کدخدایــی، 

اســت.  نمایشــگاه  ایــن  در  گذاشته شــده 

نمایشــگاه شــاهنامه نگاری تــا 7 خــرداد 1398، در نگارخانــه آیینــه واقــع در مؤسســه فرهنگی هنــری 
صبــا، میزبــان بازدیدکننــدگان بــود.

 

نمایشگاه شاهنامه نگاری در نگارخانه آیینه
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داستان بازگشت شاهنامه شاه طهماسبی به ایران و اهمیت آن

چهار قرن غربت
محبوبهحاجیپروانه

نشســت »شــاهنامه: داســتان بازگشــت شــاهنامه شاه طهماســبی بــه 
ایــران و اهمیــت آن«، در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد. 

کــه روز  یکشــنبه 19 خردادمــاه 1398 در ســالن  ایــن نشســت  در 
همایش هــای فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد، آیدیــن آغداشــلو، نقــاش، 
گرافیســت و نویســنده؛ ســید محمدمهدی حجت، از مدیران ارشــد 
و بنیان گــذاران ســازمان میــراث فرهنگــی؛ زهــرا فریدنــی، متخصــص 
هنــر و معمــاری اســامی از دانشــگاه هــاروارد؛ شــراره صالحــی، نقاش 
و شــاعر؛ و آرتــور هوتــن، پژوهشــگر و رئیــس انجمــن سکه شناســی 
و  پرداختنــد  ســخنرانی  بــه  1994-1999؛  ســال های  در  امریــکا 
شــاهنامه  شــاهکاِر  بازگشــت  چگونگــی  و  هنــری  اثــر  ایــن  ارزش 

کردنــد. شاه طهماســبی بــه ایــران را بازگــو 

ــود  ــر ش ــلطنتی منتش ــه س کتابخان ــاهنامه ای در  ــرد ش ــم می گی تصمی
کــه  کــه از شــاهنامه مغولــی بایســنقری بهتــر باشــد. شــاه طهماســب 
پس از شــاه اســماعیل بود و شــیفته نقاشــی و ادب، دســتور به تهیه و 
کــه حاصــل بیســت  نگارگــری ایــن شــاهنامه می دهــد. ایــن شــاهنامه 
ســال تــاش هنرمنــدان ایرانــی اســت، در اواخــر ســده 16 میــادی در 
دربــار صفــوی تولیــد می شــود و ســی ســال در ایــران می مانــد و بــه 
ــت  ــی اس ــزو هدایای ــلیم، ج ــلطان س ــتن س ــه تخت نشس ــبت ب مناس

ــم ســلطان ســلیم می شــود.  ــران تقدی ــار ای کــه از درب

صالحــی در ادامــه یــادآور شــد: 33 یــا 34 بــاِر شــتر هدایــای دربــار 
ایــران بــه دربــار عثمانــی بــود. دو نســخه نفیــس جــزو ایــن آثــار بودنــد؛ 
یکــی قــرآن بــه خــط حضــرت علــی علیه الســام و یکــی شــاهنامه 
کتابخانــه عثمانــی می شــود و  شاه طهماســبی. ایــن هدایــا تحویــل 
ســه قــرن بــه حیــات خــود ادامــه می دهد. در ســال 1906 در نمایشــگاه 
ــه  ــاهنامه ب ــن ش ــی ای ــای تزیین ــوزه هنره ــس، ح ی ــامی در پار ــر اس هن
بازدیــد عمــوم درمی آیــد. در ســال 1959 آرتــور هوتــن، مــردی اهــل 
دنیــای صنعــت و مدیریــت، ایــن شــاهنامه را از نــوه بــارون می خــرد. 
تقدیــم می شــود.  مــوزه متروپولیتــن  بــه  ایــن شــاهنامه  از  بــرگ   47
مابقــی شــاهنامه بــه قیمــت 20میلیــون دالر بــه دولــت وقــت ایــران 
پیشــنهاد می شــود امــا ایــران آن را خریــداری نمی کنــد و چندیــن 
ســال بعــد وارثــاِن هوتــن، بــاری دیگــر پیشــنهاد خریــداری را بــه دولــت 
کــه عاقه منــد بــه  ایــران می دهنــد و چــون در آن زمــان افــرادی بودنــد 
فرهنــگ و هنــر راســتین ایــران بودنــد )دکتــر مهــدی حجــت، دکتــر 
کــه نقشــی پررنــگ در بازگشــت شــاهنامه  حســن حبیبــی و دیگــران 
شاه طهماســبی بــه ایــران داشــتند(، ایــن شــاهنامه پــس از چهــار قــرن 

ــردد.« ــود برمی گ ــن خ ــه موط ــت ب غرب

دانشــگاه  از  اســامی  معمــاری  و  هنــر  متخصــص  فریدنــی،  زهــرا 
بــرای  اســکایپ  راه  از  کــه  بــود  نشســت  دیگــر  ســخنران  هــاروارد، 
ــراد ســخنان خــود پرداخــت: »در  ــه ای شــرکت کنندگان ایــن مراســم ب

گرداننــده  شــراره صالحــی، نقــاش و شــاعر و نخســتین ســخنران و 
ــه شــاهنامه فردوســی آغــاز  ــگاه ب ــا ن ایــن نشســت، ســخنان خــود را ب
کنیــم:  کــرد: »دربــاره شــاهکار فردوســی بایــد بــه ســه نکتــه مهــم توجــه 
نخســت آنکــه، هســته مرکــزی شــاهنامه، جنــگ بیــن نیکــی و بــدی 
ــر و شــر( اســت. دومیــن نکتــه، نقــش و مقــام و اهمیتــی اســت  )خی
کــه خــرد در شــاهنامه فردوســی دارد. نکتــه ســوم، نقــش و اهمیــت 
از  نکتــه  ایــن ســه  کــه در شــاهنامه وجــود داشــتند.  اســت  زنانــی 
کــه بایــد بیشــتر و  کلیــدی شــاهنامه اســت  نکته هــای بنیادیــن و 
بهتــر بــه آن پرداختــه شــود. دربــاره شــاهنامه شاه طهماســبی، همیــن 
کــه نه تنهــا مهم تریــن اثــر مصــور دوره صفــوی اســت، بلکــه از  بــس 

شــاهکارهای هنــری جهــان نیــز شــناخته می شــود.«

شاه طهماســبی  شــاهنامه  تاریخچــه  از  مختصــر  بیانــی  بــه  وی 
ــدرت  ــه ق ــیدن ب ــد از رس ــماعیل اول بع ــاه اس ــت: »ش گف ــت و  پرداخ
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ســال 1994 جمهــوری اســامی ایــران، ایــن مبادلــه تاریخــی را انجــام 
داد. شــاهنامه شــاهی معــروف بــه شــاهنامه شاه طهماســبی در ایــن 
ــم  ــبک اکسپرسیونیس ــه س ــی  ای ب ــت و نقاش ــران بازگش ــه ای ــه ب مبادل
انتزاعــی بــه خــارج از ایــران فرســتاده شــد. تفکــری غلــط رایــج اســت 
کــه می گویــد ایــن نقاشــی ها کــه بــه ایــران برگردانــده شــد، جــزو بهتریــن 
کــه بزرگ تریــن  کــه مــد نظــر اســت ایــن اســت  نقاشــی ها نبــود. چیــزی 
از  برگه هایــی  نقــاش  ســلطان محمد،  شــاهنامه،  ایــن  هنرمنــد 
کــه بــه ایــران فرســتاده شــده اســت. در واقــع بهتریــن  شــاهنامه اســت 

کــه وجــود داشــت. برگه هــا و نگارگری هایــی بــود 

کــه در ســال 1994 به عنــوان نســخه ای  نتیجــه اینکــه شــاهنامه ای 
ارزشــمند و هنــری بــه ایــران فرســتاده شــد، یــک دادوســتد فرهنگــِی 
ــه هیــچ  ــران ب ــود و ایــن دادوســتد و حضــور شــاهنامه در ای ــی ب جهان
وجــه از لحــاظ تاریخــی و ارزش گــذاری قیمــت، بــرای ایــران قابــل 

مقایســه بــا هیچ چیــز دیگــر نمی توانــد باشــد.«

شــاهنامه  بازگرداننــده  تیــم  از  خــود  ســخنان  ادامــه  در  وی 
گفــت:  کــرد و  شاه طهماســبی بــه ایــران، تشــکر و قدردانــی فــراوان 
»تشــکر ویــژه می کنــم از دکتــر مهــدی حجــت و دکتــر آرتــور هوتــن و 
کــه ایــن تبــادل را انجــام دادند، نیــز از دکتر شــهریار عدل  بقیــه افــرادی 
کــه شــاید امــروزه میــان مــا نیســتند؛  کســانی  و آقــای الیــور هــو و دیگــر 
کــه در برابــر ســختی ها ایســتادگی کردنــد و شــاهنامه را بــه ایــران  آنانــی 
برگرداندنــد. پــس از سپاســگزاری فــراوان از ایــن عزیــزان، بایــد بگویــم: 
در جهــان شــاهنامه های بســیاری وجــود دارد؛ امــا هیچ کــدام از دیــد 
کیفیــت ســاخت و فــرم آن،  نقاشــی و مینیاتورکاری هــا و از لحــاظ 
قابــل مقایســه بــا شــاهنامه شــاهی نیســت. شــاهنامه شاه طهماســبی 
مجموعــه ای اســت از آثــار شــهیرترین و ممتازتریــن هنرمنــدان ایرانی. 
کــه مینیاتورهــای ایــن کتــاب را کشــیدند، هم برای شــاهنامه  کســانی 
مکتبــی هنــری بــه وجــود آوردنــد و هــم از لحــاظ نقاشــی ترکمــن، 
طراحــی ظریــف و زیبایــی در مکتــب نقاشــی بهــزاد و هــرات بــه وجود 

کردنــد.« ــه ایرانــی را بــه جهــان معرفــی  آوردنــد و نقاشــی مینیاتورگون

ایــن پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه هــاروارد در اهمیــت ارزش هــای 
قــدرت صفویــان  بــا   « گفــت:  شاه طهماســبی  تصویــری شــاهنامه 
نخســتین  و  شــد  رســمی  مذهــب  تشــیع  هجــری،  دهــم  ســده  در 
اطاعاتــی  و  اســت  شــاهنامه  ایــن  در  شــیعی  تصویــر  نشــانه های 
مینیاتــور  و  تصاویــر  قالــب  در  شــیعی  نمادیــن  نشــانه های  دربــاره 
ارائــه شــده اســت. 14 بــرگ از ایــن شــاهنامه به صــورت نمادیــن و 
نوشــتاری دربــاره امام علــی علیه الســام و فرزندانــش اســت و ایــن امــر 
)ســتایش ائمــه( در دوره صفــوی رواج داشــته و اهمیــت ایــن نســخه 
کــه اولیــن ســند تصویــری  )شــاهنامه شاه طهماســبی( در ایــن اســت 

یــخ ایــران اســت.« شــیعه در تار

از  و  فیلــم  منتقــد  و  گرافیســت،  نقــاش،  آغداشــلو،  آیدیــن 
در  خــود  ســخنان  عباســی،  رضــا  مــوزه  پیشــین  دســت اندرکاران 
یــِخ  گــر بنــا باشــد در طــول تار کــرد: »ا ایــن نشســت را این گونــه آغــاز 
کمتــر از هــزار ســال، یــک نمونــه را  نســخه های مصــور خطــی ایــراِن 
بــه  ایــن  شاه طهماســبی، آن نمونــه اســت.  بزنیــم شــاهنامه  مثــال 
کــه از نظــر تعــداد تصاویــر،  اجمــاع هنرشناســان و هنردوســتان اســت 
کل به عنــوان  کیفیــت نقاشــی ها و خوش نویســی و در  کتــاب،  قطــع 
کتــاب مهم تریــن  کتــاب، یــک شــاهکار محــض اســت. ایــن  یــک 
یــخ ایــران اســت. شــاهنامه شــاهی حتــی  نســخه خطــی مصــور تار
ــاز معاوضــه ای  ــا شــاهنامه بایســنقری هــم معاوضــه می شــد، ب ــر ب گ ا
باقــی  بازگردانــدن  بــرای  ذکا  یحیــی  مرحــوم  کوشــش  بــود.  بصرفــه 
اوراق ایــن اثــر هرچنــد بــه نتیجــه نرســید، قابــل تقدیــر و ارج اســت و 
تــاش ارزشــمند شــهریار عــدل، مهــدی حجــت و حســن حبیبــی کــه 
نقــش اساســی در بازگشــت ایــن شــاهنامه بــه موطــن خــود داشــتند، 

ســتودنی اســت.«

کــه آیــا مبادلــه و معاملــه شــاهنامه شاه طهماســبی  او در ایــن بــاره 
گفــت: »نکتــه قابــل  یــان بــوده یــا خیــر،  بــرای ایــران متضمــن ضــرر و ز
ــوط  کــه بحث هایــی بســیار و نامرب اشــاره در ایــن زمینــه ایــن اســت 
ــا  ــوده ی ــران ب ــه نفــع ای ــا معاملــه شــاهنامه شــاهی ب کــه آی پیــش آمــده 
کــه رئیــس مــوزه  کــرد  کامــران دیبــا مطــرح  نــه؛ ایــن بحــث را مهنــدس 
گــر واقعــًا مثــل بازاری هــای باســابقه بخواهیــم  پیــش از انقــاب بــود. ا
ــاهنامه در  ــن ش ــده از ای ــه باقی مان ــم، مجموع کنی ــاب  کت ــاب و  حس
مــوزه معاصــر ایــران در یــک محاســبه، یک میلیــارد و 500میلیــون دالر 
اســت. هــر ورق 12میلیــون دالر قیمــت دارد. نقاشــی زن شــماره 3 
کــه بــا ایــن شــاهنامه معاوضــه شــد، یــک بــار 147میلیــون  دکونینــگ 
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ــرای آن  ــد ب ــون پون ــمی 58میلی ــور رس ــود و به ط ــه ب ــروش رفت ــه ف دالر ب
کردنــد. بــه همیــن ســادگی باالتریــن و مهم تریــن مبادله  ارزش گــذاری 
کتاب ســازی ایــران  یــِخ  کتاب هــای تار کتــاِب  قــرن را انجــام دادیــم و 

را بــه دســت آوردیــم.«

ــران  ــه ای ــم ب ــی مه ــر خیل ــی از تصاوی ــی؛ بعض ــت: »بل گف ــه  او در ادام
ــن  ــور آن در ذه ــه تص ک ــدیم  ــه ای ش گنجین ــب  ــی صاح ــد، ول نیامدن
کــه ایرانیــان بــه  گنجینــه ای  عاشــق هنــر نگارگــری ایــران نمی گنجــد؛ 
فاتحــان خــود ــــ آن هــم فاتحانــی ســرکش ماننــد عثمانی هــا ــــ تقدیــم 
ایــن  یــم.  آور بــه جــای  را  ایــن نعمــت  بایــد شــکر  مــا  کــرده بودنــد. 
معاملــه از حیــث فرهنگــی و مــاّدی و معنــوی، معاملــه قــرن اســت.«

بنیان گــذاران  و  ارشــد  مدیــران  از  حجــت،  محمدمهــدی  ســید 
ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری ایــران، معمار 
شــاهنامه  بازگشــت  دربــاره  تهــران،  دانشــگاه  بازنشســته  اســتاد  و 
گفــت: »مــن قــرار اســت امــروز ظــرف چنــد  شاه طهماســبی این گونــه 
یافــت ایــن شــاهنامه  دقیقــه انگیزه هــای خــودم بــرای پیگیــری در
کــه  کــه ناراحتــم می کنــد ایــن اســت  کنــم؛ امــا چیــزی  نفیــس را بیــان 
کامــًا جنبــه فرهنگــی و هنــری دارد، این قــدر  کــه  ــی را  چــرا مــا تبادل
کــه  کــه بــه ارقــام و اعــداد مــاّدی بکشــانیم و بیندیشــیم  تنــزل بدهیــم 
آیــا ایــن رقم هــا و قیمت هــا بــا هــم مســاوی اند یــا نــه. در یونســکو 
قاعــده و قانونــی وجــود دارد کــه کشــورهایی کــه امــوال فرهنگــی کشــور 
کشــور، آن امــوال را بــه هــم  دیگــری را دارنــد می تواننــد بــا توافــق هــر دو 
برگرداننــد. ماننــد انگلســتان و یونــان کــه تعدادی از اشــیای باســتانی 
ــوع معاوضــه،  ــد. در ایــن ن کردن ــا یکدیگــر معاوضــه  کهــن خــود را ب و 
یالــی و دالری  کــه ایــن آثــار بــه رقــم ر مهم تریــن نکتــه ایــن اســت 
ــرا  تنــزل پیــدا نکننــد؛ چــون امــکان معاملــه آنهــا برهــم می خــورد؛ زی
کــه  بحــث بیشــتر و کمتــر درمی افتــد. قــرار اســت در یونســکو اشــیایی 
گــر  متعلــق بــه فرهنــگ یــک ملــت اســت ــــ صــرف نظــر از قیمــت ــــ ا
کشــور موطــن و اصــل خــود  کشــورها امــکان دارد، بــه  بــر اثــر توافقــات 
برگــردد. مــن خیلــی ُمصــر بــودم ایــن تبــادل ارزشــمند بــه ســاحِت 
مالــی نــرود و مــا بحــث مالــی نکنیــم؛ البتــه از نظــرگاه مالــی هــم خیلی 
کــرد.« کــه ایــران در ایــن دادوســتد بســیار ســود  ایــن قضیــه روشــن بــود 

خــود  انگیزه هــای  از  خاصــه  به طــور  خــود  ســخنان  ادامــه  در  او 
عاشــق  حقیقتــًا  »مــن  گفــت:  مهــم  تبــادل  ایــن  پیگیــری  بــرای 
کــه در  میــراث معنــوی و مــاّدی ایــران هســتم و نخســتین چیــزی 
ــر  ــود، جلوگیــری از ورق ورق شــدن ایــن اث ایــن دادوســتد برایــم مهــم ب
ــد  ــنهاد خری ــس از پیش گرفتنــد و پ ــا تمــاس  ــا م ــرا ب ــود؛ زی ــمند ب ارزش
گــر شــما ایــن شــاهنامه را نخریــد مــا آن را ورق ورق  شــاهنامه، گفتنــد ا
می کنیــم و اوراق را می فروشــیم. پــس نخســتین انگیــزه مــن جلوگیری 
گــر  از ورق ورق شــدن و از هم پاشــیدگی ایــن اثــر نفیــس بــود؛ حتــی ا
هرگــز بــه ایــران نمی رســید. دومیــن انگیــزه ام در بازگردانــدن شــاهنامه 
کــه وقتــی موضــوع ایــن تبــادل و دادوســتد مطــرح  شــاهی ایــن بــود 
ــن تبــادل در پیــش از  ــردم پرونده هــای حاشــیه ای ک شــد، مــن شــروع 
کــردم و دیــدم اثــری فوق العــاده و بی نظیــر اســت  انقــاب را مطالعــه 
کــه ایــن اثــر ارزشــمند و  کــرده بودنــد  کتبــی  و مرحــوم ذکا اظهارنظــر 
کار )دادوســتد(  کــه ایــن  بی نظیــر، فوق العــاده اســت و متوجــه شــدم 
بایــد انجــام بپذیــرد. یکــی دیگــر از انگیز هــای مــن در پیگیــری  تبــادل 
کــه روزی بــه خدمــت  شــاهنامه شاه طهماســبی ایــن خاطــره بــود 
ــت  ــه جه ــی را ب ــاهنامه فردوس ــد ش گفتن ــان  ــودم. ایش ــه ب ــری رفت رهب
نــام  بــه  از مــا می دزدنــد و  بــه محتوایــش دارنــد  نامــش و بی توجــه 
کار انجــام نشــود.  کــه ایــن  خودشــان می کننــد و شــما موظف ایــد 
کنــم و خــدا را  ایشــان از مــن خواســته بودنــد در ایــن جهــت تــاش 
به عنــوان  را  شاه طهماســبی  شــاهنامه  توانســتم  کــه  می کنــم  شــکر 

ــم.« ــران برگردان ــه ای ــری شایســته و بســیار مهــم ب اث

کــه شــاهنامه را خریــد،  آرتــور هوتــن، امریکایــی ثروتمنــدی  فرزنــد 
و  ایــران  بــه  ســفر  از  خــود  خاطــرات  ســخنران،  آخریــن  به عنــوان 
چگونگــی بازگشــت شــاهنامه شاه طهماســبی را این گونــه شــرح داد: 
کــه بــه ایــران و تهــران می آیــم و هــر  »مــن بــرای ششــمین بــار اســت 
کــدام از ماقات هــای مــن از شــهرهای ایــران بــا دیدارهــای پیشــینم 
ــا  ــم ب ــود ماقات ــرای مــن جالــب ب کــه ب ــوده اســت. چیــزی  متفــاوت ب
ــا ایشــان صحبــت می کــردم حــس  ــود. وقتــی ب ــم دکتــر فریدنــی ب خان
شــادمانی درونــی ایشــان از دیــدن شــاهنامه شاه طهماســبی بســیار 
زیبــا بــود. وقتــی بــرای نخســتین بــار چشمانشــان روی صفحــات 
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کــه  کتــاب افتــاد بســیار خوشــحال و مســرور شــدند و امیــدوار بودنــد 
ــود. ــده ش ــران بازگردان ــه ای ــاب ب کت

پــدرم در اصــل بــه خریــد هنــر اســامی عاقــه نداشــت و بیشــتر عاشــق 
کتــاب شــاهنامه را دیــد،  کتاب هــای انگلیســی بــود؛ امــا وقتــی پــدرم 
کــه ایــن، اثــر هنــری فوق العــاده ای اســت. پــدرم احســاس  متوجــه شــد 
کتــاب را داشــته باشــد؛ بنابرایــن آن را خریــد و هیــچ گاه  کــرد بایــد ایــن 
شــاهنامه  بــا  مــن  اولیــه  برخوردهــای  نــداد.  هــاروارد  دانشــگاه  بــه 
کتــاب  فردوســی در دهــه 1960 بــا دیــدن نقاشــی های زیبــای ایــن 
شــروع شــد. 13 یــا 14 عــدد از ایــن نقاشــی ها همیشــه روبــه روی چشــم 
کــه یکــی از ایــن  ــود  ــواده روی دیــوار نصــب شــده ب پــدر و اهالــی خان

ــود.« کیومــرث ب ــار  ــور درب ــر، مینیات نقاشــی های بی نظی

ــا 78 صفحــه از ایــن  ــدرم 76 ی گفــت: »پ او در ادامــه ســخنان خــود 
کــه  کتــاب را بــه مــوزه متروپولیتــن هدیــه داد و بــه آنهــا اجــازه داد 
کار  کننــد؛ البتــه مــن انگیــزه پــدرم را از ایــن  صفحــات را مطالعــه 
در  آنچــه  تمــام  و  درگذشــت  پــدرم   1990 ســال  در  نشــدم.  متوجــه 
کســانی  کتاب هــا ــــ توســط  طــول زندگــی داشــت ــــ از خانــه و زمیــن و 
ــه آنهــا اعتمــاد داشــت )وکیــل، مــادرم و مــن( رفع ورجــوع  ــدرم ب کــه پ
کتاب هــای پــدر را بررســی  ک و دارایــی و  می شــد. مــا یکی یکــی امــا
کردیــم و رســیدیم بــه شــاهنامه شاه طهماســبی و نمی دانســتیم بــا ایــن 
کنیــم. مــن در آن روزگار در مــوزه  کتــاب ارزشــمند و فوق العــاده چــه 
کــه دربــاره ایــن امــر مهــم  کــردم  کســی را پیــدا  کار می کــردم و  کالیفرنیــا 
کــه نمی دانســتم بــا شــاهنامه  کنــم. اعتــراف می کنــم  گفت وگــو  بــا او 
کتــاب را نمی شــناختم و  کــه بایــد، ایــن  کنــم و آن قــدری  کار  چــه 
کــه بــه پــدرم تعلــق  فقــط وظیفــه خــودم می دانســتم تمــام چیزهایــی را 
پــدر  دارایی هــای  از  را  ســود  بیشــترین  و  کنــم  رفع ورجــوع  داشــت 

ببــرم.«

گفــت:  هوتــن دربــاره تصمیمــش بــرای بازگشــت شــاهنامه بــه ایــران 
»بــرای انجــام ایــن امــر راه هــای بســیاری را جلــوی خــود می دیــدم. 
بــرای همیــن شــش مــاه بعــد بــه لنــدن رفتــم؛ زیــرا در آنجــا مهم تریــن 
ــای  ــم مجموعه داره ــود دارد. ه ــامی وج ــر اس ــای هن ــا و موزه ه بازاره
ــا  ــد؛ ام ــی بودن ــداران خوب ــراج، خری ــای ح کمپانی ه ــم  ــخصی و ه ش
کتــاب  کــه دیگــر حتــی یــک بــرگ از ایــن  مــن وظیفــه خــود می دیــدم 
کــرده بــود ایــن  کــه ذهــن مــرا درگیــر  کــم شــود و بیشــترین چیــزی  نبایــد 
کــه  کتــاب را بــه جایــی  کــه ایــن  کــه بــر خــود وظیفــه می دانســتنم  بــود 
بــه آن تعلــق دارد برگردانــم و آنجــا، ترکیــه نبــود؛ ایــران بــود. بــرای همین 
کــردم. آقــای الیــور هــو را در جنــوب  بــا افــراد متخصــص صحبــت 
کتــاب شــاهنامه بــه  ــا او دربــاره چگونگــی بازگشــت  لنــدن دیــدم و ب
کــردم. او، مــن و خانــواده ام را می شــناخت و اهمیــت  ایــران صحبــت 
گفت وگــو می کــردم می شــناخت.  ــا او  ــاره اش ب کــه مــن درب چیــزی را 
ــه  ــد ب ــد آســیب ببینــد و بای کــه ایــن شــاهنامه نبای کــردم  کیــد  مــن تأ
کــه ایشــان بــه مــن خبــر بدهــد و بــرای ایــن  ایــران برگــردد، و قــرار شــد 

کنــد.« شــاهنامه در ایــران مشــتری پیــدا 

نقل وانتقــال  برنامه هــای  تمــام  و  کشــید  طــول  ســال  دو  خاصــه 
کاری  پیگیــری شــد و بــا حکومــت وقــت ایــران قــرار گذاشــتیم و با فــدا
کار  و شــجاعت مثال زدنــی آقــای دکتــر حجــت و دوســتانش، ایــن 
فوق العــاده انجــام شــد. ایــن تبــادل، مهم تریــن اتفــاق زندگــی مــن 
ــه آن  ــا ب کــه ت شــد. در ایــن راه، مــن آدم هــا، فرهنگ هــا و جاهایــی را 
کــه فرهنــگ مــردم  یافتــم  کــردم و در روز ندیــده بــودم، دیــدم و ماقــات 
ایــران و امریــکا بــا هــم متفــاوت نیســت و بســیار هــم بــه هــم شــبیه 

ــت.«  اس

کارشناســان همــراه  ــا پرســش حاضــران و پاســخ  ــان ایــن مراســم ب پای
بــود. 
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سلسله گفت وگوهای موسیقی ردیف و مقامی ایران

»آداب اجرا و آموزش موسیقی«
گفت وگوهــای تخصصــی موســیقی  نخســتین نشســت از سلســله 
ردیــف و مقامــی ایــران بــا موضــوع »آداب اجــرا و آمــوزش موســیقی« 
آســماِن  فرهنگی هنــری  مجموعــه  در   1398 فروردیــن   23 جمعــه 

فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

در ابتــدا مجــری برنامــه بــه توضیــح و تبییــن هــدف ایــن نشســت 
پیشــین  گردهمایی هــای  از  مختصــر  تاریخچــه ای  و  کــرد  اشــاره 
عضــو  بیانــی،  علــی  آن،  از  پــس  و  داد  ارائــه  دســتگاهی  موســیقی 
گــروه موســیقی فرهنگســتان هنــر، به عنــوان نخســتین ســخنران ایــن 
نشســت، پــس از خوانــدن غزلــی از حافــظ، ســخنان خــود را این گونــه 
و  ادب  بدانیــم  می خواهیــم  و  اســت  ادب  از  صحبــت  کــرد:  آغــاز 
کیــد دارنــد؟ در  آداب چیســت و چــرا این قــدر بــزرگان مــا روی ادب تأ
یــخ، هــر نــوع هنــر و پیشــه و علــم و صنعتــی نــزد مــا، بــر مبنــای  تمــام تار
آداب پایه گــذاری می شــد و هــر فــن و هنــری آداب خــاص خــود را 
کــه بــزرگان مــا در گذشــته معتقــد بودنــد بــدون ایــن آداب  داشــت؛ چرا
کمــال  ــرود و مســیر  غیرممکــن اســت فــن و هنــر راه درســت خــود را ب
یــخ هنــر خــود، افــراد زیــرک بســیار داشــته و  کنــد. مــا در تار را طــی 
یــم. آنــان نــکات بســیار ظریــف، دقیــق، اساســی و بنیادینــی را  دار
کــرده و بــرای مــا بــه جــا  کرده انــد و بــه بهتریــن شــکل آن را بیــان  پیــدا 
کنیــم؛  کــه مــا بــه آن عمــل  گذاشــته اند. تمــام اینهــا بــرای ایــن اســت 

ــت.  ــر اس کار مؤث ــه  ــول، در نتیج ــن اص ــه ای ــل ب ــه عم ک چرا

گــر اصــول  و آداب  ا ادامــه داد: در معمــاری  وی در همیــن زمینــه 
کــه  کتاب هایــی  کمــال خــود را نمی توانــد بــرود.  نباشــد، معمــاری راه 
یــخ مــا نوشــته شــده، بســیار اســت. تقریبــًا  در خصــوص آداب در تار
پیشــه  و  فــن  آن  آداب  دربــاره  کتاب هایــی  پیشــه ای  و  فــن  هــر  در 

کتــاب آداب المریدیــن  وجــود دارد. اشــاره ای می کنــم بــه فهرســت 
نوشــته ضیاءالدیــن ابوالنجیــب ســهروردی: در آداب ســخن گفتن، 
صحبــت  در  آداب  ذکــر  در  را،  نفــس  مــر  مراعات کــردن  آداب  در 
در  تــا  دســت  ادب  دل،  ادب  زبــان،  ادب  دیگــران،  )همنشــینی( 
کــه منظــور از آداب ســماع، دو تــا اســت؛ یکــی  بیــان ادب ســماع، 
کــه نوعــی  شــنیدن موســیقی و یکــی حــرکات حاصــل از موســیقی 

وجــد محســوب می شــود.

فتوت نامــه  کتاب هــای  کــرد:  خاطرنشــان  موســیقی  مــدرس  ایــن 
گرفته انــد، نکاتــی بســیار ظریــف  کــه متأســفانه مــورد غفلــت قــرار 
و ادب چیســت؟  آداب  امــا  آن دارنــد.  و مراعــات  آداب  بــاب  در 
ادب از دباغــی می آیــد؛ دباغی کــردن پوســت. ادب بــا دف یــا دپ 
یشــه اســت؛ پوســت  )هنــوز در چیــن بــه دف، دپ می گوینــد( هم ر
ک نمی کردنــد، مســتعد نوشــتن نمی شــد. روِح  پــا آلودگــی  از  تــا  را 
کــی و صیقلــی اســت؛  انســان نیــز نیــاز بــه دباغــی دارد. هنــر، صفــا و پا
انعــکاس حقیقــت اســت. دباغــی بــرای هــر فــرد الزم اســت و ادب و 
کنــد. آداب، بــرای رســیدن بــه  ک  کــه مــا را پــا آداب بــرای ایــن آمــده 
ــا ممکــن اســت در  ــور و حقیقــت اســت؛ نوعــی صیقلــی اســت. م ن
یــم؛ امــا هنــر، نشــان دهنده  زمینــه ای هنــری از دیــِد فــن خیلــی بــاال برو
مهــارت نیســت، بلکــه جــاِن معنــی و شــعور اســت. آداب هنــر، مــا را 

ــه جــان معنــی و جــان آن هنــر ســوق می دهــد. ب

موســیقی  گــروه  رئیــس  و  پیوســته  عضــو  کیانــی،  عبدالمجیــد 
فرهنگســتان هنــر، دیگــر ســخنران ایــن نشســت بــود و این گونــه بــه 
ایــراد ســخن پرداخــت: موضــوع نشســت دربــاره ادب اجــرا و ادب 
می بینیــم.  جــور  یــک  را  آداب  ایــن  کــدام  هــر  کــه  اســت  آمــوزش 
آدابــی  و  گذشــته داشــتیم  کــه در  آدابــی 
کمــی  باشــیم.  داشــته  بایــد  امــروز  کــه 
حــال.  از  کمــی  و  می گویــم  گذشــته  از 
کــه به خوبــی بــه  کســی  گذشــته تنهــا  در 
کــرده، عبدالقــادر  آداب موســیقی توجــه 
ی در فصلــی به عنــوان  مراغــه ای اســت. و
ذکــر  را  صفــت  دوازده  مباشــرت،  آداب 
کــه  کســی  اســت  معتقــد  و  می کنــد 
کنــد بایــد ایــن  می خواهــد موســیقی اجــرا 
خــود  در  را  )فضیلــت(  صفــت  دوازده 
داشــته باشــد و در ادامــه بــه دوازده صفــت 
نبایــد  نوازنــده  کــه  می کنــد  اشــاره  دیگــر 
)رذیلــت(.  باشــد  داشــته  را  صفــات  آن 
شــروع   »امین بــودن«  بــا  فضیلــت  دوازده 
ــد  ــزی بای ــر چی ــل از ه ــده قب ــود. نوازن می ش
کــه بــه او ســپرده اند  امیــن باشــد و آنچــه را 
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کنــد؛ مثــًا بایــد در حفــظ و نگهــداری روش هــای  به خوبــی حفــظ 
ــه او  کــه سینه به ســینه ب موســیقی، مثــل ردیــف و مقــام و آموزش هــا، 
ــد بی جهــت آن را تغییــر دهــد؛ مگــر  رســیده، امانــت دار باشــد و نبای
ــه آن تغییــرات دسترســی  ــد ب ــه مقامــی رســیده باشــد و بتوان اینکــه ب
ــه  ک ــم ایــن اســت  ی ــه آن بپرداز ــروز می خواهیــم ب کنــد. آنچــه ام پیــدا 
آیــا اینجــا ادب، بــرای مــا فــن و صنعــت اســت یــا دانــش و فرهنــگ؟ 
کلــی مــا بایــد در آموزشــمان پیــش از هــر چیــز ایــن فنــون را  به طــور 
کــه خیلــی بــه  یــم. امــروز وقتــی خــوب نــگاه می کنیــم می بینیــم  بیاموز
ایــن مســئله توجــه نمی شــود. یعنــی هنــر را       _ پیــش از اینکــه چیــزی 
کنیــم _ بــه چشــم یــک صنعــت می بینیــم. هنــر صــد  یافــت  از آن در
ــتی  ــع دس ــزو صنای ــا ج ــی هنره ــود. بعض ــع ب ــزو صنای ــش ج ــال پی س
ــع  ــع ظریــف. موســیقی جــزو صنای ــد و بعضــی دیگــر جــزو صنای بودن

می شــد.  محســوب  ظریــف 

کبــر شــکارچی، مــدرس و پژوهشــگر  ایــن نشســت علی ا ادامــه  در 
موســیقی ایران، پس از اظهار تأســف درباره حوادث طبیعی و  ســیل 
اخیــر و تشــویق شــنوندگان بــه همیــاری و همــکاری بــا هموطنــان 
کتابــی  کــرد: مــن در بخش هایــی از  خــود، ســخنانش را این گونــه آغــاز 
کمانچــه نوشــتم بــه نکاتــی در زمینــه آداب آمــوزش  کــه دربــاره آمــوزِش 
کــه همــه  کــه در اینجــا بــه آن اشــاره می کنــم. همین طــور  پرداختــه ام 
کرده انــد، مــا یــک جســم و یــک  کیــد  می دانیــم و اســتادان نیــز بــر آن تأ
کــه بــه جســم می رســیم، بــه جــان و روان  یــم. همان گونــه  جــان دار
ــه روان، زندگــی  کنیــم و آن را بپرورانیــم. توجــه ب ــد توجــه  خــود نیــز بای
ــمی و  ــودن و بی خش ــه ب ک در بی کین ــا ــن پ ــت و ای ک اس ــا ــای پ در ج
درســت زندگی کــردن اســت. موســیقی تــا جایــی چــون جســم اســت 
کنیــم، تــا بــه  گــر ایــن جســم را بپرورانیــم، می توانیــم بــه اندیشــه بــدل  و ا
درد بخــورد؛ مثــًا انــواع موســیقی کــه در میــان ایــات و عشــایر مــا رواج 
کاربــردی هســتند و بــا نــام و هــدف معّیــن خلــق شــده اند تــا  دارنــد، 
مــردم بتواننــد از پــِس ســتِم انســان بــا انســان و ســتم طبیعــت بــا انســان 
ــد: »هنرمنــد مثــل  ــا ریلکــه، شــاعر آلمانــی، می گوی ی برآینــد. راینــر مار
گــر صبــور  یــد؛ ولــی در روییــدن شــتاب نمی کنــد«. مــا ا درختــی می رو
کــه می خواهیــم از موســیقی بــه دســت  باشــیم بســیاری از نتایجــی را 

یــم. یــم حتمــًا بــه دســت می آور بیاور

رامبــد صدیــف، خواننــده، مــدرس آواز اصیــل ایرانــی و پژوهشــگر 
ــران، دیگــر ســخنران ایــن نشســت، پــس  عرصــه موســیقی ســنتی ای
بــه  توجــه  و  نشســت ها  این گونــه  برگــزاری  از  قدردانــی  و  تشــکر  از 
گیــری  فرا به رغــم  گفــت:  ایــران  ســنتی  موســیقی  عرصــه  اســتادان 
و اســتقبال  نــزد جوانــان طــی ســال های اخیــر  روزافــزون موســیقی 
کم نظیــر از موســیقی ایــران، نبــوِد برنامه ریزی هــای فرهنگــی و ملــی و 
هنــری توســط متولیــان اجــرای موســیقی، از یــک ســو و نگــرش تفننــی 
و بهره گیــری ســطحِی عــام از ســوی دیگــر، ســبب شــده آواز ســنتی 
و ایرانــی ــــ رکــن برجســته موســیقی ایرانیــان ــــ ارج و منزلتــی شــایان 
نداشــته باشــد. در ایــن راســتا تحریــف محتــوای موســیقِی آوازی، 
شــامل تقلیــد در لحــن، بیــان، القــا و روایــت نغمه هــا، نســبت بــه 
ــه  ک ــرده  ک ــا  ــرایطی را مهی ــتگان، ش گذش ــیقی  ــادی موس ــگ بنی فرهن
کــرده و ســلیقه عــام  معیــار ســنجش نیــک و بــِد آواز ایرانــی را مشــکل 
ــه  ــرار داده و آن را ب ــی ق ــت آواز ایران یاف ــِگ درک و در ــای فرهن ــه ج را ب

ســمت تصانیــِف ســبک و تجــاری ســوق داده اســت. 

کــه بــه بحــران هویــت در عرصــه  وی در ادامــه بــه عوامــل دیگــری 

کــرد: بی توجهــی بــه منابــع  موســیقی آوازی ایــران منجــر شــده، اشــاره 
ــین  ــای پیش ــی صداه ــده از آوازخوان ــِی ضبط ش ــار صوت ــوب و آث مکت
در ســطح جامعــه و عاقه منــدان در موســیقی آوازی از جملــه عللــی 
کــه ایــن روزهــا موســیقی مــا را تحت الشــعاع قــرار داده اســت.  اســت 
همچنیــن بی مهــری و بی عنایتــی نســبت بــه اســتادان بی بدیــل آواز 
کــه ایــن  کــرده  گذشــته به شــدت رواج پیــدا  ایرانــی طــی ســال های 
خــود عاملــی اســت بــرای دورشــدن از اصل. متأســفانه طــی دهه های 
ــوا و تجــاری از ســوی رســانه های ســمعی  پیشــین موســیقی بی محت
خواننده هــای  رســانه ها  ایــن  شــده اند.  معرفــی  و  یــج  ترو بصــری  و 
کــه باعــث جدایــی  کرده انــد  عــام را جایگزیــن فرهیختــگان هنــر آواز 
در  اســت.  شــده  صاحب ســبک  هنرآمــوزان  و  هنرجویــان  میــان 
کــه خــود  عیــن حــال ترویــج موســیقی بی هویــت توســط هنرآموزانــی 
کوتاه مــدت، هنرجویانــی را  گیــری قــرار دارنــد و در  در ابتــدای راه فرا
کــه عــاری از خاقیــت و درک واالی هنــر هســتند،  پــرورش می دهنــد 
کــرده  ایــن ســال ها زخــم عمیقــی بــر پیکــر موســیقی آوازی مــا وارد 
اســت. مطرح شــدِن جــزو اندکــی از موســیقی ایرانــی به عنــوان ردیــف 
موســیقی ســنتی کــه شــامل ملودی هایــی جهــت نوآموختــگان اســت 
ــر  ــی را چیــزی فرات ــان عمــر، موســیقی ایران ــا پای ــه اشــتباه بعضــی ت و ب
کــه به ســادگی جبــران  از آن نمی داننــد نیــز ضربــه ای مهلــک اســت 
کــه ذکــر شــد بــه احیــای موســیقی ســنتی  نمی شــود. توجــه بــه مــواردی 

کمکــی شــایان می کنــد. مــا 

مهــدی آذرســینا، مؤلــف و پژوهشــگر عرصــه موســیقی ســنتی ایــران، 
گفــت:  کــه در ســخنان خــود   ســخنران بعــدی ایــن نشســت بــود 
کــه  وقتــی صحبــت از هنــر می کنیــم، نهایتــًا می رســیم بــه آنجایــی 
در مجموعــه هنــر، پدیــده ای بــه اســم موســیقی شــکل می گیــرد. در 
ایــن راه، نوازنده هــا تربیــت می شــوند و پشــت ســِر نوازنــده، آهنگســاز، 
نغمه پــرداز، پژوهشــگر و... . بــا همــه ایــن صحبت هــا در موســیقی 
کل ایــن قضایــا  ســنتی مــا، نوازنــده نقــش خیلــی مهمــی دارد و بــرای 

کار مــی رود.  ــه  ب

وی ادامــه داد: انســان دو ویژگــی و خاصیــت می توانــد داشــته باشــد؛ 
یکــی خاصیــت طبیعــی و دیگــری خاصیت و ویژگی واالی انســانی. 
کــه آدم را بــه  خاصیــت طبیعــی، همــان خاصیــت حیوانــی اســت 
یــادی بدهــد. حــرص،  کــه بــه آن ارزش ز طــرف جوانبــی می کشــاند 
خصلت هــای  جملــه  از  حســد  شــهرت،  ثروت طلبــی،  طمــع،  آز، 
کــه بــرای تعلیــم و تربیــت  طبیعــی هســتند. امــا هــدف انســان هایی 
کــه ادعــای تعلیــم  گرفتــه تــا افــرادی  زحمــت می کشــند ــــ از پیامبرهــا 
و تربیــت می کننــد و مــدار ایــن قضیــه را بــه دســت دارنــد ــــ ایــن اســت 
کــه ویژگــی غیــر حیوانیــت و جنبــه انســانیت انســان ها را تقویــت و 
ــر  ــای اول ب ــان روزه ــًا از هم ــد قاعدت ــم بای ــیقی ه ــد. موس کنن ــت  تربی

همیــن مــدار بچرخــد.

آخریــن  موســیقی دان،  و  نقــاش  شهرســاز،  معمــار،  امیــدوار،  عطــا 
آواز   از  قطعــه ای  اجــرای  ضمــن  کــه  بــود  نشســت  ایــن  ســخنران 
ایرانــی، در ســخنان خــود بــا بیــان تاریخچــه ای از موســیقی ایرانــی، بــر 

کــرد.  کیــد  اهمیــت ایــن نــوع موســیقی تأ

شــایان ذکــر اســت در فواصــل ســخنرانی ســخنرانان ایــن نشســت، 
ــوازان ایــن خطــه،  قطعــات موســیقی شــمال خراســان، توســط دوتارن
کــه روحــی تــازه و  علیرضــا ســلیمانی و حیــدر ســلیمانی اجــرا شــد 

ــید.  ــت بخش ــن نشس ــه ای ــل را ب ــی اصی فضای
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رونمایی از دانشنامه نهضت هنرهای مردمی ایران 
سمیراخوانساری

هنرهــای  نهضــت  دانشــنامه  کتاب هــای  از  رونمایــی  مراســم 
ــی،  ــی قال ــی، نقاش ــکار نقاش ــای قلم کتاب ه ــامل  ــران، ش ــی ای مردم
هــادی  تألیــف  چــوب،  ی  رو نقاشــی  و  ســنگ  ی  رو نقش آفرینــی 

برپــا شــد. ســیف، 

ــی  ــه به تازگ ک ــران،  ــی ای ــای مردم ــت هنره ــنامه نهض ــه دانش مجموع
شــده  منتشــر  تهــران  شــهر  زیباســازی  ســازمان  انتشــارات  توســط 
اســت، بــا حضــور فرهیختــگان، پژوهشــگران و مدیــران عرصه هــای 
فرهنــگ، هنــر و شهرســازی و نیــز بــا همــکاری فرهنگســتان هنــر، 
کمیســیون ملــی یونســکو،  دانشــگاه هنرهــای اســامی فرشــچیان و 

26 فروردیــن 1398 در فرهنگســتان هنــر رونمایــی شــد.

در ایــن مراســم علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر؛ 
احمــد مســجدجامعی، عضــو شــورای اســامی شــهر تهــران؛ بهمــن 
فرشــچیان؛  اســامی  هنرهــای  دانشــگاه  سرپرســت  نامورمطلــق، 
بهــروز فتحــی، معــاون برنامه ریــزی و توســعه ســازمان زیباســازی؛ 
گــروه هنرهــای ســنتی و صنایع دســتی  محمد مهــدی هراتــی، عضــو 
کــه  پژوهشــگری  ســیف،  هــادی  همچنیــن  و  هنــر؛  فرهنگســتان 
حاضــران در ســالن نشســت های فرهنگســتان هنــر بــرای رونمایــی 

کردنــد. گــرد هــم آمــده بودنــد، ســخنرانی  کتاب هــای او 

ابتــدا سرپرســت فرهنگســتان هنــر ضمــن خیــر مقــدم بــه حضــار، 
ــیوا،  ــم ش ــرد: »قل ک ــف  ــه توصی ــیف را این گون ــتاد س ــای اس پژوهش ه
بســیار  دارنــد،  نویســندگی  در  اســتاد  کــه  خاصــی  ســبک  و  روان 
ارزشــمند اســت. وقتــی پژوهش هــای ایشــان را مطالعــه می کنیــم، 

یــم.« کــه تــا انتهــا پیــش می رو آن قــدر جاذبــه دارد 

کنــون در فرهنگســتان هنــر نیــز بــه  کــرد: تا علیرضــا اســماعیلی اظهــار 
ایــن حــوزه توجــه شــده؛ ولــی جــای فعالیــت در حیطــه هنــر عامــه و 

هنــر مردمــی هنــوز بســیار اســت.

بهــروز فتحــی، معــاون برنامه ریــزی و توســعه ســازمان زیباســازی، 
دربــاره  او  رفــت.  ســخنرانان  جایــگاه  بــه  کــه  بــود  نفــری  دومیــن 
کــه مــن تــازه در  گذشــته  گفــت: »ســال  کتــاب  فراینــد انتشــار ایــن 
کــه خدمــت  کــرده بــودم، در جلســه ای  ایــن ســمت، فعالیتــم را آغــاز 
کــه ایــن مجموعــه آثــار تــا  اســتاد ســیف بودیــم، بــه ایشــان قــول دادم 
آخــر ســال منتشــر شــود و خوشــبختانه در اواخــر ســال قبــل، انتشــار 

گرفــت.« ایــن مجموعــه پایــان 

از بهمــن نامورمطلــق و علیرضــا اســماعیلی به منظــور  بــا تشــکر  او 
همراهــی در شــکل گیری ایــن مراســم، ســخنان خــود را بــه پایــان بــرد.

شــهر  زیباســازی  ســازمان  توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون  از  پــس 
تهــران، مجــری برنامــه، اســتاد هــادی ســیف را بــه جایــگاه ســخنرانان 
فراخوانــد. او ســخنانش را بــا قدردانــی از حاضــراِن نشســت و به ویــژه 

کــرد. دکتــر نامورمطلــق آغــاز 

از  بســیاری  خاطــره  و  یــاد  گرامیداشــت  بــه  را  ســخنانش  ســیف 
ــدن شــعری از مرحــوم  ــا خوان ــی ادامــه داد و ب گمنــام ایران هنرمنــدان 
شــخصیت  ایــن  مــورد  در  شــیرازی،  شایســته  صدرالدیــن  ســید 
گفــت: »شایســته شــیرازی، نقــاش خطــه شــیراز،  تأثیرگــذار در آثــارش 
کــه  کمال الملــک و زنده کننــده مکتــب زندیــه در شــیراز بــود  گرد  شــا
کمال الملــک او را ســیِد نقــاش شــیرازی صــدا می کــرد. مــن ســالیان 
گمنــام در فرهنــگ ایــران  پیــش فرمــان ایشــان را در نقــش هنرمنــدان 
کــه هــم  گرفتــم و دوســتی ایــن اســتاد بــا مرحــوم پــدرم ســبب شــد  پــی 
کــه او بــر دوش مــن  مــرا بــه منــزل خــودش راه دهــد و هــم اتفاقــی را 

گذاشــت، ادامــه دهــم.«

شــخصیت  ایــن  نظــر  دربــاره  مردمــی  هنرهــای  عرصــه  پژوهشــگر 
مــورد هنرهــای مردمــی توضیــح داد: »شایســته شــیرازی  بــزرگ در 
کــه پــس از پیــروزی مشــروطیت  بــر نهضت هایــی  کیــد داشــت  تأ
یــم. چــون  گمنــام رایــج شــد، نــام رنســانس بگذار در بیــن هنرمنــدان 
ــا یــک حرکــت مختصــر همیشــه منت گــذار ایــن هســتند  غربی هــا ب
یــازده  شــیراز،  در  تنهــا  مــا  کردیــم.  چنــان  و  کردیــم  چنیــن  مــا  کــه 
کاشــی، نقاشــی  رنســانس بی چون وچــرا در عرصه هــای نقاشــی بــر 
گل، در حــوزه   بــر شیشــه، نقاشــی بــر دیــوار، نقاشــی بــر قالــی، مکتــب 

کــه بایــد قــدر آنهــا را بدانیــم.« یــم  خوش نویســی و غیــره دار

هــادی ســیف بــا بیانــی شــاعرانه ادامــه داد: »او دفترچــه ای بــا جلــد 
کــه اســامی همــه ایــن هنرمنــدان در آن بــود و خــدا  چرمــی  داشــت 
ایــن توفیــق را بــه مــن داد تــا نقش هــای هنرمنــدان بــزرگ ســرزمینم 
کــه در واقــع عــزت را آنهــا بخشــیده اند و مــن قلنــدری  را بنویســم 
کوه به کــوه، برزن به بــرزن در شــهرهای  کــه  یشــی دوره گــرد  بــودم و درو
ــه پــدری را بــه صــدا درآوردم؛ حوض هــای  کوبه هــای خان ســرزمینم، 
گچبری هــای ترک دیــده،  شکســته بــی ماهــی، درختــان خشــکیده، 
نــه  و  داشــتند  نــام  نــه  کــه  هنرمندانــی  و  پوســته داده  نقاشــی های 

ــان.« نش
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یــان  راو بــه  ایــران  مردمــی  هنرهــای  نهضــت  دانشــنامه  نویســنده 
ــه گام او را پیــش  گام ب کــه بــی هیــچ مــزد و منتــی  صــادق و عاشــقی 
کتاب هــا  ایــن  رســیدن  ســرانجام  بــه  بــرای  را  دســتش  و  بردنــد 
کــه  کــرد و افــزود: »خاطــرم می آیــد  گرفتنــد، اشــاره و از آنــان قدردانــی 
گره ســاز، یکــی از شــب های اردیبهشــت ماه  اســتاد رفعــت درودگــر 
گفــت چطــور  در نارنجســتان شــیراز، وقتــی در خدمتــش بــودم بــه مــن 
می توانــی ادای ِدیــن نکنــی؟ اینجــا پایتخــت بهــار عالــم اســت؛ نــه 
کوچــه  گل و بلبــل. مــن مدیــون همــه بــودم؛ از  شــیراز اســت نــه شــهر 
حصیربافــان همــدان تــا محلــه فهــادان یــزد تــا جای جــای اصفهــان 

ــر و عزیــزم.« ــا شــیراز برت زیبــا ت

او ســخنانش را بــا ایــن جمــات بــه ســرانجام رســاند: »ایــن مجلــس 
را نخســت تقدیــم می کنــم بــه ســید جلیل  القــدر، شایســته شــیرازی 
بــه همــه هنرمنــدان  بعــد  و  کــرد  آشــنای چنیــن نهضتــی  مــرا  کــه 

گمنــام ایرانــی.«

پــس از اســتاد ســیف، یکــی دیگــر از پژوهشــگران و هنرمنــدان عرصه 
هنرهــای مردمــی، بــه جایــگاه ســخنرانان رفــت تــا نظــرات خــود را 
ــدی  ــذارد. محمدمه ــان بگ ــار در می ــا حض ــای او ب ــاره پژوهش ه درب
ــاز  ــوان “ب ــرای صحبت هــای امــروزم، عن گفــت: »ب ــه  ــی، این گون هرات
ــرده ام.  ک ــاب  ــتاد انتخ ــای اس کتاب ه ــی از  ــق” را از یک ــم ُدرد عش ه

کــه در هنرمنــد اســت،  چــون هنــوز هــم اســتاد ســیف از عشــق ازلــی 
یســد.« می نو

اســتاد هراتــی دربــاره ایــن پژوهش هــا افــزود: »کتاب هــا را ورق زدم؛ 
هرکــدام از ایــن دانشــنامه ها، خــود یــک اثــر مســتقل هســتند و احــوال 
ی  رو نقش آفرینــی  کتــاب  وقتــی  مثــال،  به عنــوان  دارنــد؛  ویــژه ای 
ســنگ را مطالعــه می کنیــم، یــاد تخــت جمشــید می افتیــم. صــدای 
یادرفتــه را بــه  تیشــه فرهــاد بــا قلــم اســتاد عجیــن شــده و هنرهــای از
کتاب هــا، بــه بســیاری از هنرهــا از  یــاد مــا مــی آورد. اســتاد در ایــن 

ــد.« ــه تفصیــل پرداخته ان جملــه چیتگــری و قلــم کاری ب

اســامی  هنرهــای  دانشــگاه  سرپرســت  نامورمطلــق،  بهمــن 
فرشــچیان، ســخنران بعــدی نشســت بــود. او بــا تشــکر از ســازمان 
اثــری،  چنیــن  نشــر  در  همــت  بــا  کــه  تهــران،  شــهر  زیباســازی 
کرده انــد، و همچنیــن بــا  مرجع هایــی بــه مراجــع قبلــی مــا اضافــه 
تقدیــر از فرهنگســتان هنــر بــرای برپایــی چنیــن برنامه هایــی ســخنان 
کــه در ایــن  کــرد: »مــن به واســطه شــناختی  خــود را این گونــه آغــاز 
ســال ها در حــوزه صنایــع دســتی و هنرهــای مردمــی حاصــل کرده ام، 
کــه ایــران، بهشــت هنرهــای مردمــی اســت و تنــوع  بــه شــما می گویــم 
یــداد شــده اســت. بــر  قومــی و جغرافیایــی و زبانــی مــا ســبب ایــن رو
ــع دســتی  ــی در حــوزه صنای کــه جامعــه جهان گزارش هایــی  اســاس 
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ارائــه می دهــد، مــا بیشــترین تنــوع را در حــوزه هنرهــای مردمــی و 
کــه در ایــن حــوزه  کارهایــی  یــم؛ امــا متأســفانه  صنایــع دســتی دار
انجــام داده ایــم نارســا بــوده و در اغتشــاش معنایــی بــه ســر می بریــم. 
کاربردی انــد و بــا زندگــی مــردم عجیــن هســتند و باعــث  ایــن هنرهــا، 
کودکانمــان  می شــوند فضایمــان فضــای زیبایی شــناختی باشــد، 
کننــد و ســلیقه هنــرِی آینــده آنهــا از ایــن فضــا  در ایــن فضــا رشــد 

نقــش بپذیــرد.«

کــرد:  بیــان  کتاب هــا  ایــن  در  تحقیــق  روش  مــورد  در  نامورمطلــق 
کار برده انــد، روشــی بســیار مهم اســت و نگاه و  کــه ایشــان بــه  »روشــی 
تحقیقــات مردمــی نیــاز بــه روش هــای مردمــی دارد. اســتاد ســیف در 
کــه روش سینه به ســینه اســت،  ــا روش خــوِد هنرمنــدان،  حقیقــت ب
پیــش رفته انــد. ایشــان هنــر  ایــن هنرمنــدان را بــه روش سینه به ســینه 
ــد. در ایــن  کرده ان ــد و نوعــی نقالــی  ــد و انتقــال داده ان کرده ان ضبــط 
دانشــنامه  موضــوع، روش و ســبک و نــگارش، ترکیــب زیبایی دارد.«

تهــران،  شــهر  اســامی  شــورای  عضــو  مســجدجامعی،  احمــد 
آغــاز  در  او  بــود.  دوشــنبه  روز  رونمایــی  مراســم  بعــدی  ســخنران 
بــه  را  مخاطبــان  توجــه  جمــات  ایــن  ذکــر  بــا  صحبت هایــش، 
کــرد: »مــا  مســامحه در زمینــه ســرمایه های فرهنگــی فراخوانــد و بیــان 
کــم می دانیــم. در  یــخ و میــراث خودمــان را  قــدر فرهنــگ، هنــر، تار
کــه بســیاری از بناهــای  کردیــم  ایــن ســیل اخیــر و زلزلــه بــم مشــاهده 
قدیمــی مصــون مانده انــد و خیلــی از بناهــای جدیــد، دچــار ویرانــی 
ــده  کــه صدهــا ســال پیــش ســاخته شــده، باقــی مان شــده اند. پلــی 
ــا آهــن و ســیمان و محاســبات دقیــق ســاخته شــده، از  کــه ب و پلــی 
بیــن رفتــه اســت. چهارصــد ســال پیــش در اصفهــان، سی وســه پل 
تــا  بــود و  ی آن مســتقر  کــه در ســال 1357، نفربــر رو ســاخته شــد 
یکــی دو دهــه پیــش، اتوبــوس از آن رد می شــد. آرایه هــای ایــن پــل 
ــرای  ــزی ب ــی از مال گروه ــده،  ــان وزارت بن ــه زم ک ــت  ــدری زیباس به ق

نمونه بــرداری، به منظــور ســاخت پایتخــت جدیدشــان،  آمدنــد تــا از 
آن الگــو بگیرنــد.«

کــه  وزیــر اســبق فرهنــگ و ارشــاد اســامی افــزود: »بــه نظــرم می رســد 
ــه ایــن میــراث  ــی نداشــته ایم و ب ــر، پیشــرفت چندان ــا در حــوزه هن م
یــادی نیــز نکرده ایــم. قــدر اســتادان را ندانســته ایم  ارزشــمند توجــه ز
و بــه زندگــی، شــرح آثــار و احوالشــان نپرداخته ایــم و تواضــع ایــن 

کــرده اســت.« کار را مشــکل تر  بــزرگان نیــز 

مســجدجامعی بــا ذکــر نقل قولــی از هنرمنــدی خوش نویــس، دربــاره 
تــا  خــود  از  پیــش  اســتادان  بــه  اثرــــ  خلــق  هنــگام  ــــ  او  ِدیــن  ادای 
گردی  کــه ایــن احتــرام اســتاد و شــا کــرد  میرعمــاد بــزرگ، خاطرنشــان 

یافــت. را در هیچ جــا نمی تــوان 

ی در ادامــه افــزود: ایــن ظرفیت هــا را بایــد در دنیــای مــدرن هــم  و
کنیــم و در عیــن  گیریــم و نبایــد از جهــان امــروز فاصلــه پیــدا  کار  بــه 
حــال بــرای اینکــه شناســنامه خــود را داشــته باشــیم، بایــد ایــن عقبــه 

کنیــم. را حفــظ 

کــرد: خیلــی خوشــحالم در محضر  او خطــاب بــه اســتاد ســیف بیــان 
ــرای  شــما هســتیم. ســبک بیــان و قلــم شــما، خــود شناســنامه ای ب
کــه از ایــن تجربــه  ایــن آثــار اســت. امیــدوارم شــرایطی فراهــم شــود 

کنیــم. بیــش از پیــش اســتفاده 

در پایــان، بــا حضــور ســخنرانان نشســت و همچنین حجت االســام 
اطاعــات،  مؤسســه  سرپرســت  دعایــی،  محمــود  المســلمین  و 
و برزیــن ضرغامــی، مدیرعامــل ســازمان زیباســازی شــهر تهــران، 
ی ســنگ  چهــار اثــر قلمــکار نقاشــی، نقاشــی قالــی، نقش آفرینــی رو

ی چــوب رونمایــی شــد. و نقاشــی رو
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فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران در راســتای 
وظایــف اساســنامه ای خــود، به منظــور تجلیــل از نــام آوران 
آییــن  داشــت  نظــر  در  ایران زمیــن،  هنــری  مفاخــر  و 
ــاس ســال ها حضــور  ــه پ بزرگداشــت اســتاد مشــایخی را ب
مؤثــر ایــن هنرمنــد نامــی در عرصــه ســینما و تئاتــر برگــزار 
کــه متأســفانه درگذشــِت ایــن هنرمنــد صاحب نــام  کنــد، 
در آغازیــن روزهــای ســال 1398، ایــن فرصــت و امــکان را 
یغــی بــزرگ بــر دل دوســتداران هنــر ایــران  کــرد و در ســلب 

نهــاد. 

هنــر  فرهنگســتان  شــد،  برشــمرده  کــه  دالیلــی  بــه  امــا 
مقدمــات برگــزاری مراســم نکوداشــت ایــن هنرمنــد فقیــد 
ــر خــود واجــب  ــود و ب ــه انجــام رســانده ب ــا نظــر ایشــان ب را ب
می دانســت تــا بــه رســالت خــود ادامــه دهــد. بــه همیــن 
ایــن  نکوداشــت  مراســم   1398 خردادمــاه   27 منظــور، 
هنرمنــد بــزرگ را بــا حضــور جمعــی از اهالــی فرهنــگ و 
هنــر و بــا مشــارکت و همــکاری بعضــی از ســازمان ها و 

کــرد.  نهادهــای هنــری برگــزار 

بــرای برگــزاری ایــن مراســم، تهیــه و تدویــن یادنامــه اســتاد 
مصاحبــه  آخریــن  از  مســتندی  ســاخت  مشــایخی، 
نقاشــی  پرتــره   فرهیختــه، خلــق  ایــن هنرمنــد  تصویــری 
کشــور، ســاخت  توســط یکــی از هنرمنــدان صاحب نــام 
ســردیس، و ســخنرانی چنــد تــن از اهالــی ســینما را در 

گنجانــد.  برنامــه خــود 

همچنیــن رونمایــی از تعــدادی از عکس هــای شــخصی 
اســتاد بــه همــراه مدال هــا، نشــان ها و تندیــس افتخــارات 
را  فیلم هایــی  پوســترهای  از  منتخبــی  و  هنرمنــد  ایــن 
بــه ایفــای نقــش   کــه زنده یــاد جمشــید مشــایخی در آن 
مجموعــه  در  نمایشــگاهی  قالــب  در  بــود،  پرداختــه 
بــرای  فرهنگــی و هنــری آســماِن هنــر فرهنگســتان هنــر 

کــرد.  برگــزار  عاقه منــدان  و  دوســتداران 
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آغاز سفر: ششم آذر 1313 _  پایان سفر: سیزدهم فروردین 1398

»جمشید مشایخی« اولین مسافر سال 1398
منصورهسیدتفرشیها1

تقویــم ورق خواهــد خــورد و ســال جدیــد آغــاز می شــود. امســال هــم 
بــه ســفر خواهنــد  و  بســت  را خواهنــد  آدم هایــی چمدان هایشــان 
کــه جایــش را هیچ کــس پــر  کســی اســت  رفــت؛ امــا اولیــن مســافر 
کســی  کــه دیالوگ هایــش را شــاعرانه  می گفــت؛  کســی  کــرد؛  نخواهــد 
یگــری دغدغه هــای دیگــری همچــون موســیقی، شــعر،  کــه غیــر از باز
ــی  ــرزمین، باق ــن س ــاز ای ــرد خاطره س ــت. م ــز داش ــی نی ــاب و نقاش کت

کنــار مــا نخواهــد بــود. ســال را در 

پرداختــن بــه زندگــی و آثــار جمشــید مشــایخی بــرای شــناخت بهتــر 
یگــر سرشــناس، بعــد از رفتــن او نیــز الزم و ضــروری اســت؛  ایــن باز
چــون بــرای نقش هــای او و بازی هــای درخشــانش پایانــی نیســت.

و  آلمــان  تحصیل کــرده  پــدرش  آمــد.  دنیــا  بــه  تهــران  جاجــرود  در 
خــودش  می کــرد.  کار  ارتــش  شــیمیایی  کارخانــه  در  و  بــود  ســوئد 
ــه  ک ــی  ــود: »زمان ــه ب گفت ــی  کودک ــان  ــر در زم ــه تئات ــه اش ب ــاره عاق درب
کاس پنجــم ابتدایــی درس می خوانــدم، نمایشــنامه می نوشــتم،  در 
کنــار بچه هــای محلــه بــازی می کــردم.«   کارگردانــی می کــردم و در 

گرفــت و در رشــته  او در دوران تحصیــل هــم راه عاقــه اش را پــی 
در  و  گذاشــت  ناتمــام  را  تــش  تحصیا امــا  خوانــد؛  درس  تئاتــر 
بــه  23ســالگی در اداره تازه تأســیس هنرهــای دراماتیــک مشــغول 
کــرد. او در 24ســالگی  یگــری را شــروع  کار باز کار شــد. از همــان زمــان 
کــه از معروف تریــن آهنگســازان  ــادر شــد  ــام ن ــه ن صاحــب فرزنــدی ب
و موســیقی دان های ایرانــی اســت. غیــر از او نغمــه و ســام نیــز دیگــر 
کــه  همســرش  کنــار  در  او  عاشــقانه  زندگــی  هســتند.  او  فرزنــدان 

دخترعمــه اش نیــز بــود بســیار مثال زدنــی اســت.

جمشــید مشــایخی ســومین نفــر از جمــع دوســتان درگذشــته خــود 
بــود؛ قبــل از او داوود رشــیدی در ســال 1395 و عــزت اهلل انتظامــی 
کــرده بودنــد؛ امــا ایــن اســتاد  در ســال 1397 از میــان مــا خداحافظــی 
بــزرگ تنهــا 13 روز از بهــار 1398 را آن هــم در بســتر بیمــاری دیــد. 
تصویــر همیشــگی او در نقش هــای رضــا تفنگچــی )خوش نویــس( 
کمال الملــک،  فیلــم  در  کمال الملــک  هزاردســتان،  مجموعــه  در 
حبیب آقــا ظروفچــی در فیلــم ســوته دالن، و دیگــر نقش هایــش در 
گاو، قیصــر، طلــوع، چشــمه،  آینــه،  و  شــازده احتجــاب، خشــت 
ــود. یگــر ب ســرب و... از جملــه به یادماندنی تریــن نقش هــای ایــن باز

کارشناس ارشد پژوهش هنر  .1

دانســت؛  او  نقش آفرینــی  دوره  پر کار تریــن  بایــد  را   1350 دهــه 
ــه هنرنمایــی  کــه به صــورت همزمــان در ســینما و تلویزیــون ب ــی  زمان
یگــر  می پرداخــت. دهــه 1360 یــادآور حضــور و درخشــش ایــن باز
ــازی در  ــه خاطــر ب ــر پــرده سینماســت و در ســال 1363 ب تأثیرگــذار ب
کمال الملــک، برنــده ســیمرغ بلوریــن  گل هــای داوودی و  دو فیلــم 
یگــر نقــش اول مــرد جشــنواره فیلــم فجــر شــد.  دهــه 1370  بهتریــن باز
بــود؛  بــا صداوســیما  او  پیوســته  و  شــروع همــکاری طوالنی مــدت 
بــزرگ  فیلســوف  نقــش ماصــدرا،  در  او  و نقش آفرینــی  هنرنمایــی 
ی صحنــه بــود. در  یگــری او رو ایرانــی، بــار دیگــر یــادآور قــدرت باز
بــه  ی آب«  بــازی در فیلــم ســینمایی »خانــه ای رو بــا  ســال 1380 
کارنامــه خویــش ثبــت  ــری دیگــر را در  ــی بهمــن فرمــان آرا، اث کارگردان
کــرد و بــه دلیــل ایفــای نقــش در فیلــم ســینمایی »بانــوی مــن« در 
یگــر نقــش مکمــل مــرد  1381، خانــه ســینما، تندیــس بهتریــن باز
کــرد. او همچنیــن ســال 1385 در ششــمین دوره  ی اهــدا  را بــه و
ایــران  ســینمای  مانــدگار  چهــره  به عنــوان  مانــدگار،  چهره هــای 
ــون در  ــینما و تلویزی ــه س ــر در عرص یگ ــن باز ــور ای ــد. حض ــده ش برگزی
گذشــته شــد و از ســال  کمرنگ تــر از  ســال های پایانــی دهــه 1380 

گرفــت. 1387 بــه مــدت دو ســال از ســینما فاصلــه 

و  بینایــی  و  چشــم  ســامت  ســفیر  به عنــوان   1393 در  مشــایخی 
و  بهداشــت،  وزارت  طــرف  از  ســامت  ســفیر  به عنــوان   1394 در 
ی تندیــس  ــه و دانشــکده علــوم پزشــکی دانشــگاه تهــران معرفــی و ب

ســامت اهــدا شــد.

یگــری او 99 فیلــم ســینمایی، 65 مجموعــه نمایشــی  کارنامــه باز در 
کــه همــه و همــه  تلویزیونــی، و نمایش هــای بســیاری ثبــت شــده 
کشــور دارد.  حکایــت از پــرکاری او در عرصــه فرهنــگ و هنــر ایــن 
یــخ ســینمای ایــران ظهــور خواهــد  یگــری همچــون او در تار کمتــر باز

ــت. ــد داش ــش رو خواه ــختی پی کار س ــینما بعــد از او  ــرد. س ک

کــه  آخریــن کار جمشــید مشــایخی »یــک بــوس کوچولــو« بــود؛ فیلمــی 
خیلــی دوســتش داشــت: »مثــل اینکــه خــودم بــودم و دارم می میــرم. 

یگــری ام می دانــم«. کار دوران باز مــن ایــن فیلــم را بهتریــن 

از ایــن پــس قاب عکــس او بــا نقش هایــش و یــک نــوار ســیاه در خاطــر 
مــا خواهــد مانــد تــا همیشــه. و ایــن ماهیــت شــفاف زندگــی اســت. 

گرامــی! روحــش شــاد و یــادش 
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چرا از مرگ می ترسید؟

گردانید؟ ی  چرا زین خواب جان آرام شیرین رو

گرم مرگ را افسانه می دانید؟ چرا آغوش 

چرا از مرگ می ترسید؟

نه فریادی، نه آهنگی، نه آوایی

نه دیروزی، نه امروزی، نه فردایی

جهان آرام و جان آرام

زمان در خواب بی فرجام

که بیداری نمی بیند! خوش آن خوابی 

 )بخشی از شعر زنده یاد فریدون مشیری(



32

13
98

ار 
، به

29
ره 

شما
م، 

هار
ل چ

 سا
نر،

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن

 
اقیانوس مهر  و  مهربانی*

محمودعزیزی1

یــخ معاصــر هنــر  کاری بــس دشــوار اســت. زندگی نامــه او در همه جــای تار یــخ معاصــر هنرهــای نمایشــی  گران قــدر تار نوشــتن دربــاره هنرمنــد 
کــردن جایــگاه خــود بــرای امتیــازدادن بــه جوانــان در  به وفــور یافــت می شــود. ُحســن شــهرت، اخــاق، انسان دوســتی، حمایــت و حتــی فدا
کنــار او، چشــمه های مهــر و محبــت را بــاز می گشــاید. لحــن سرشــار از  راه رشــد آنــان، جــزو زندگــی روزمــره ایــن انســان بــزرگ اســت. بــودن در 
کــه مگــو و مپــرس. دوســت مــی دارم و دوســت می دارنــد در  پویایــی شــعف در مقابــل فرهنــگ و هنــر، وجــدی را در انســان شــعله ور می کنــد 
یترینــی را پذیــرا نبــوده اســت.  کــه هرگــز تمایــل بــه قرارگرفتــن در هیــچ و گویــد. بزرگ مــردی  کنــار او باشــند و او از دل مشــغولی هایش ســخن 
کــه دارد. ایــن جایــگاه از بلندتریــن جایــگاه بلندمرتبــه  دوســت مــی دارد در پــس دنده هــای قفســه ســینه مردمــان جایــی داشــته باشــد، 
کــه تمامــی نــدارد. حتــی وقتــی نزدیــکان، یــاران و  گویــا اقیانــوس مهربانــی راهــی بــه قلــب او دارد  دست ســاز بــرای او مهم تــر و واالتــر اســت. 
همراهــان شــغلی او بــا او بی مهــر می شــوند 
او پاســخ آنــان را بــا مهــر و مهربانــی می دهد. 
به ســان  او،  زخم خــورده  تنهایــی  کویــر  در 
تمــام بــزرگان انسان دوســت، همیشــه ابــری 
و دوبــاره  یــدن می افتــد  بار بــه  از مهربانــی 
از زمانــه را جــا  روح آشــفته و مکدرشــده 
به راحتــی  می طلبــد.  آمــرزش  و  می دهــد 
رنجانــده،  را  روحــی  کنــد  احســاس  گــر  ا
ایــن  از  اســت  قــادر  به درســت،  حتــی 
اســتفاده  می خواهــم«  »پــوزش  عبــارت 
بــرای  آن  از  اســتفاده  کــه  لفظــی  کنــد؛ 
او  اســت.  دشــوار  بزرگ ساخته شــدگان، 
ایــن بزرگــواری را دارد. دیده انــد، دیده ایــم و 
کــه در ورای نــگاه مهربــان او، جــز  می بینیــم 
نیکی خواســتن و ســرافرازی بــرای انســان، 
مــرد  او  نمی شــود.  حــس  دیگــری  تمنــای 
یــخ  تار او  اســت.  حرفــه اش  یخ ســاز  تار
ــا  حرفــه خــود را خــود بــا وجــود خــودش، و ب
کــردار و رفتــارش ســاخته اســت. کســی آنــی 
از ایــن زندگــی را بــرای او نیــاورده اســت. او 
خودســاخته مهربانــی و گذشــت در زندگــی 
اســت. مــردی ظریــف، حســاس، عاشــق 
ــه  ــادی دارد ب کــه در تنهایــی، فری گاه  ــر اســت.  کبی ــژه فردوســی حکیــم و  ــا، و به وی رفتارهــای همیشــگی تنهاییــش، همچــون حافــظ، موالن
یــای مهربانــی خــود را بــه تاطــم می انــدازد. باشــد  ســراغ ایــن عزیزانــش مــی رود. بــا ایــن قمــاش نجــوا می کنــد. بــه آرامــش می رســد و دوبــاره در
کــه پیمــوده و می پیمایــد رنجیــده نگردانــد. یــادم هســت جملــه ای بــرای  کــه همیشــه پایــدار بمانــد و زخــم زمانــه، روح حســاس او را از راهــی 

روز تولــد ایــن عزیــز مهربــان نوشــتم و اینجــا آن را تکــرار می کنــم:

تولدتان مبارك ای همیشه زنده در خاطره هنر این مرزوبوم!

کنگرانی، منیژه )1398(، یادنامه استاد جمشید مشایخی، تهران: متن، صص 149-148.  .*
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جمشید مشایخی، گوهری درخشان*

کبرعالمی1 ا

کــه علــی حاتمــی یکــی دیگــر از آثــار خــود،  در ســال 1363 زمانــی 
کمال الملــک را بــا انتخــاب جمشــید مشــایخی بــرای  یعنــی فیلــم 
ایــن نقــش ســاخت، اثــری مانــدگار در ســینمای ایــران بــرای همیشــه 
بــا  مشــایخی  جمشــید  به یادماندنــی،  فیلــم  ایــن  در  شــد.  ثبــت 
هزاران هــزار  و  برانگیخــت  را  همــگان  تحســین  اول،  نقــش  ایفــای 
هنرشــناس، هنرمنــد و منتقــد ، ایــن فیلــم را ســتودند و امــروز هــم آرزو 
کشــورمان بــرای چندمین بــار آن را بی کم وکاســت  کــه تلویزیــون  دارم 
ــار بزرگ ترهــا آن را تحســین  کن ــا در  ــان م ــا جوان ــه نمایــش بگــذارد ت ب

کننــد.

کــه یکــی از میراث هــای فرهنگــی و چهــره ای  جمشــید مشــایخی 
ســال  در  می شــود،  محســوب  عزیزمــان  کشــور  بــرای  مانــدگار 
گشــود. ایشــان امــروز در آســتانه  1313 در تهــران چشــم بــه جهــان 
85ســالگی ایســتاده اســت. ایــن هنرمنــد توانــا قریــب بــه هفــت 
دهــه ، از 1337 تــا بــه امــروز، در هنــر نمایــش ســرزمین مــا درخشــید 
ــد در  ــری بای یگ ــه باز ــن نابغ ــدگاری ای ــت مان ــد. حکای ــین ش و تحس
جمشــد  قرارگیــرد.   هنرشناســان  و  دوســتان  جوانــان،  توجــه  مرکــز 
کاس پنجــم  کــه فقــط یــازده ســال داشــت، در  مشــایخی هنگامــی 
ابتدایــی نمایشــنامه ای بــه نــام »شــتر و موتــور« را در دبســتان بــرای 
کــرد و طعــم تشــویق را چشــید. در  معلــم و هم کاســی هایش اجــرا 
کار تئاتــر می کــرد. در دوران نوجوانــِی  دوران دبیرســتان همچنــان 
جمشــید مشــایخی، خیابــان اللــه زار قطــب تئاتــر در ایــران بــود. هنــوز 
ــر نداشــتیم. همین جــا  ــر و تاالرهــای پیشــرفته تئات مــا دانشــکده تئات
کــه تئاتــر ایــران مدیــون اوســت یــاد  بایــد از عبدالحســین نوشــین 
رفیــع  نقشــینه،  محتشــم،  نصــرت اهلل  اللــه زار  تئاترهــای  در  کنــم. 

حالتــی، ایــران دفتــری، تفکــری و بســیاری دیگــر بودنــد.

در  ســربازی  دوران  گذرانــدن  از  پــس  مشــایخی  جمشــید 
ــع  ــه اداره هنرهــای دراماتیــک واق ــرای اســتخدام ب بیست ســالگی ب
ایــن مؤسســه علمــی و هنــری در دل  در خیابــان شــاه آباد رفــت. 

کــه نــام  وزارت فرهنــِگ آن زمــان بــود. در آن ســال ها مدت هــا بــود 
کــرده بــود. اداره هنرهــای  وزارت معــارف بــه وزارت فرهنــگ تغییــر 
تــش را در  کــه تحصیا دراماتیــک بــا مدیریــت دکتــر مهــدی فــروغ 
کادمــی لنــدن بــه پایــان رســانده بــود، نگاهــی علمــی بــه هنــر  یــال آ رو
کوشــش دکتــر فــروغ در آغــاز دهــه 1340 بــه  ــا  ــر داشــت . ســپس ب تئات
کــرد.  نوشــتم  هنرکــده و بعــد بــه دانشــکده هنرهــای دراماتیــک تغییــر 

ــن،  ــران: مت ــایخی، ته ــید مش ــتاد جمش ــه اس ــژه )1398(، یادنام ــی، منی کنگران  .*
صــص 147-144.

محســوب  نویــن  و  نوپــا  ســازمانی  دراماتیــک  هنرهــای  اداره  کــه 
فعالیــت  کشــور  زیبــای  هنرهــای  اداره کل  نظــر  زیــر  کــه  می شــد 
ارزشــمند خــود را بــه انجــام می رســانید )در آن روزگار، هنــوز بســیاری 
ــر، به عنــوان هنــری شایســته شــناخته نشــده  از هنرهــا، ازجملــه تئات
بــه آن مطربــی می گفتنــد!(. هنــوز  مــردم عامــی  از  و بعضــی  نبــود 
موســیقی کاســیک و بســیاری از هنرهــای نویــن در ایــران ناشــناخته 
کــه در آن ســال ها در دل همیــن وزارت  بدانیــد  نیســت  بــد  بــود.  
فرهنــگ، ادارات بی شــماری ماننــد اداره کل هنرهــای زیبــا فعالیــت 

کــه بخــش ســینما و تولیــد  می کردنــد. در اداره کل هنرهــای زیبــا بــود 
کیوز در  مســتندهای ســینمایی بــا تعلیــم اســتادان دانشــگاه ســیرا
کمال الملــک در  تهــران بــه ثمــر نشســت. ایــن اداره کل در خیابــان 
مرکــز  پیشــرفته ترین  به عنــوان  بهارســتان  میــدان  کانتــری  پشــت 
دولتــی، پایه گــذار هنرهــای نویــن و ســنتی بــود. ایــن اداره کل در ســال 
1345 بــه وزارت فرهنــگ و هنــر تبدیــل شــد و از دل وزارت فرهنــِگ 
ــا  ــوم هــم بیــرون آمــد. ســپس وزارت فرهنــگ ، ب آن زمــان، وزارت عل
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کارش  نــام جدیــد وزارت آمــوزش و پــرورش بــه 
از  ایــران  فرزنــدان  تحصیــات  کــه  داد  ادامــه 
کودکســتان، دبســتان و دبیرســتان تــا پایــان دوره 

دوم متوســطه زیــر نظــر آن بــود.

جمشــید مشــایخی دلباختــه هنــر نمایــش بــود 
ســراغ  بــه   1335 ســال  در  ســربازی  از  پــس  و 
اداره هنرهــای دراماتیــک رفــت. دکتــر مهــدی 
فــروغ پــس از مصاحبــه و آزمون هــای اولیــه بــه او 
کــه  یــک مــاه مهلــت داد تــا یــک نمایشــنامه را 
بــود  کــرده  زبــان انگلیســی ترجمــه  از  به تازگــی 
دهــه  در  کــه  می کنــم  یــادآوری  کنــد.  تمریــن 
کلمــه  1330 در ایــران هنــوز بــه معنــای عمیــق 
کثریــت  ا بــرای  علمــی  به صــورت  تئاتــر  هنــر 
ــود و هنــوز  ــه اتفــاق مــردم جــا نیفتــاده ب قریــب ب
معنــای شایســته اش را نداشــت! امــا جمشــید 
ــود و از  ــده ب ــده ش ــری آفری یگ ــرای باز مشــایخی ب

گرفــت.  همیــن ماقــات آینــده او شــکل 

بــه  متعلــق  تلویزیــون  اولیــن   1337 ســال  در 
ــان  ــران از انتهــای خیاب بخــش خصوصــی در ای
بــا پخــش مســتقیم برنامه هــا از ســاعت  الونــد 
بعــد  ســال  دو  کــرد.  آغــاز  را  کارش   24 تــا   17
در آبــادان، تلویزیــون پخــش برنامه هایــش را در 
کــه مــردم تهــران  کــرد. بــه یــاد دارم  شــب ها آغــاز 
تماشــای  بــه  همســایگان  کنــار  در  شــهرری  و 
تلویزیــون می نشســتند )هنــوز دســتگاه ضبــط 
ایــن  فراموش نشــدنی  نکتــه  نبــود(.  تلویزیونــی 
و  تهــران  مــردم  چهارشنبه شــب ها،  کــه  بــود 
تئاتــر  تماشــای  بــه  خانه هایشــان  در  شــهرری 
همــکاری  بــا  نمایش هــا  ایــن  می نشســتند. 
اداره هنرهــای دراماتیــک بــه خانه هــا می رفــت. 

چهارشــنبه ها از صبــح زود، در انتهــای خیابــان الونــد، دکــور و لــوازم 
را در اســتودیوی شــماره 2 آمــاده می کردنــد تــا در ســاعت 9 شــب 
پخــش مســتقیم تئاتــر از ایــن شــبکه تلویزیــون ایــران آغــاز شــود. هنــوز 
کــه شایســته اســت پدیــد نیامــده بــود. عــادت بــه رفتــن تئاتــر آن گونــه 

کــه شــصت ســال از پیدایــش تلویزیــون در ایــران می گــذرد،  حــاال 
جــای  تلویزیونــی،  متعــدد  شــبکه های  در  و  برنامه هــا  جــدول  در 
کــه تئاتــر مــادر تمــام هنرهــای  کرده ایــم  تئاتــر خالی ســت! و فرامــوش 
کتابــی داشــتیم بــه نــام »مینــوی  نمایشــی اســت و در ایــران باســتان 
کــه در آن جملــه ای به یادماندنــی و قابــل تأمــل آمــده اســت  خــرد« 

کنیــم بســیاری از غفلت هــا جبــران می شــود؛  گــر بــه آن دقــت  کــه ا
هنــر  علــم  بــدون  هنــر  نیســت،  علــم  خــرد  بــدون  علــم  می گویــد: 
مــی رود  .  بیــرون  نادانــی  و  جهــل  شــود ،  وارد  کــه  خــرد  نیســت! 
گــر هنــر نیســت،  گفتــم ا روزهــای متمــادی در معنــای آن بــا خــود 
کــه تعریــِف هنرمنــد بــا هنــرور و  گرفتــم  پــس چیســت ؟! تــا پاســخ 
یــا هنــرورز، بســیار تفــاوت دارد )اولــی شــغل اســت و دومــی مهــارت 

اســت(.

جمشــید مشــایخی مــرد خســتگی ناپذیر هنرهــای نمایشــی تــا بــه 
امــروز در 99 فیلــم ســینمایی و در 46 اثــر تلویزیونــی و تله تئاتــر بــازی 
کار، ایــن  کثــرت  کــه شــاید هیــچ هنرمنــد دیگــری از نظــر  کــرده اســت 
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35

کارنامــه اش نیســت. تعــداد اثــر نمایشــی در 

کارگردانــی حمیــد  کفن ودفــن« بــه  در ســال 1342 »مرده هــای بــی 
یان بــا بــازی جمشــید مشــایخی در انجمــن ایــران و فرانســه  ســمندر
کمال طلــب اســت، او را  کــه  گلســتان  بــه صحنــه رفــت و ابراهیــم 
کــرد. نمایشــنامه  بــرای بــازی در فیلــم »خشــت و آینــه« انتخــاب 
یان  کارگردانــی حمیــد ســمندر کــس فریــش بــه  »آنــدورا« نوشــته ما
افتخــار  او،  چشــمگیر  بــازی  خاطــر  بــه  مشــایخی  جمشــید  بــرای 
ی ســنگفرش های  بــه ارمغــان آورد. او همچنیــن در آوار، شــب رو
بــی کاه،  آی  کاه  بــا آی  آلونــک،  دنیــا،  بابــای  بهتریــن  خیــس، 
متعــددی  نمایشــنامه های  و  و...  سرگشــته  بلبــل  طایــی،  افعــی 

کــه همگــی درخشــیدند. بــود  نقش آفریــن 

مدیــون  کــه  اســت  گفتــه  بارهــا  مشــایخی 
دکتــر  یان،  ســمندر حمیــد  حاتمــی،  علــی 
ناظــرزاده  دکتــر  و  محجــوب،  محمدجعفــر 
و  اســت.  بــوده  فــروغ  مهــدی  دکتــر  و  )پــدر( 
بــازی در  کــه همیشــه در حســرت  آمــد  یــادم 
ــزرگان ادب و خــرد  نقــش فردوســی، حافــظ و ب
نیافــت.   دســت  آن  بــه  ولــی  بــود  ایران زمیــن 

فیلم هــای  او  ســینمایی  کارهــای  میــان  از 
یــک  احتجــاب،  شــازده  چشــمه،  طلــوع، 
و  ســوته دالن،  نفریــن،  گاو،  کوچولــو،  بــوس 
ــی ایــن هنرمنــد  ــار تلویزیون قیصــر، و در بیــن آث
یــا  بی ر و  ک  پــا قلبــی  کــه  دوست داشــتنی 
هزاردســتان،  صحــرا،  پاییــز  طــاق،  دارد، 
چــراغ  نمی میرنــد،  پهلوانــان  شــب زدگان، 
ســلطان  شــاه،  معمــای  امام علــی،  خانــه، 
همگــی  طایــی،  افعــی  صاحبقــران، 

. خشــند ر می د

کشــور متشــکل  شــورای ارزشــیابی هنرمنــدان 
از نماینــدگان وزارت علــوم و وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد چندیــن دهــه پیش از این، نشــان درجه 
یــک هنــر و فرهنــگ را بــه جمشــید مشــایخی 
کــه معــادل درجــه دکتراســت. امــروز  کــرد  اعطــا 
ــان و  ــره درخش ــن چه ــور ای ــال حض ــصت س ش
و  تئاتــر  ســینما،  صحنــه  در  خســتگی ناپذیر 

تلویزیــون باعــث تحســین اســت.

در  کــه  مشــایخی  نــادر  هنرمنــدش،  فرزنــد  و 
از  پــس  شــد،  متولــد  تهــران  در   1337 ســال 
پایــان تحصیــات در هنرســتان عالــی موســیقی 
تهــران، راهــی اتریــش شــد و در دانشــگاه موســیقی ویــن تحصیــات 
تکمیلــی خــود را در رشــته آهنگســازی بــه موفقیــت بــه پایــان رســاند 

کشــور بازگشــت. و بــه 

ماَند خلفی به یادگارش که از تبارش    ُخّرم دِل آن 

همســر  و  مشــایخی  جمشــید  فرزنــدان  نــادر،  و  نغمــه  و  ســامان 
بــا  کــه  کســی  هســتند؛  رئوفــی  افــروز  گیتــی  خانــم  گران قــدرش 
ــا  گســتراند ت ــواده  ــر ســر خان صبــوری و دوراندیشــی ســایه آرامــش را ب

یافــت. دســت  ســربلندی  و  افتخــار  بــه  مشــایخی  خانــواده 
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ِد صفا و دل*
ّ
جمشید مشایخی، هنرمندی مقل

قطبالدینصادقی1

و  نــام  و  هنــر  کــه  اســت  یگرانــی  باز معــدود  از  مشــایخی  جمشــید 
از چهره هــای ملــی و  کهنگــی نمی پذیــرد و جــزو آن دســته  کارش 
کــه توانایــی تــوأم  ارزنــده هنرهــای نمایشــی ایــران محســوب می شــود 
کســی یافــت می شــود.  کمتــر  بــا تجریــه و احســاس و خــردش نــزد 
کشــور و نــزد قشــرهای مختلــف و  گوشــه  دهه هاســت او در چهــار 
کــه  گــون از عــزت و احتــرام خاصــی برخــوردار اســت  گونا طبقــات 
ــه دســت نیــاورده اســت؛ و ایــن چنــد  کار ب آن را بــی غصــه و رنــج و 

دلیــل روشــن دارد: 

گهانــی،  1. نخســت آنکــه جایــگاه و اقبــال او نــزد مردمــان جهشــی، نا
سفارشــی یــا تبلیغــی نیســت. رشــد، شــکوفایی و پیشــرفت هنــری او 
طوالنــی، گام بــه گام، واقعــی، مشــروع، شــرافت مندانه و برآمــده از یــك 
عمــر فعالیــت پیوســته و همیشــگی اســت؛ زیــرا مشــایخی صرف نظــر 
از خــوب یــا بــد بــودن شــرایط زمانــه، از بدتریــن روزهــا گرفته تــا بهترین 
کنــار مــردم باقــی مانــده، حضــوری فعــال  موقعیت هــا، همــواره در 
کار و هنــر و زندگانــی اش در  داشــته، عرصــه را خالــی نکــرده، و بــه 
رابطــه ای تنگاتنــگ بــا مــردم، و در میــان آنهــا، وفــادار مانــده اســت؛ 
کســی را  کــرده باشــد و یــا  بی آنکــه هرگــز از هیچ جــا طلــب محبــت 

مدیــون و مرهــون خــود بدانــد.

کــه ســالیان دراز در آن فعالیــت چشــمگیر داشــت،  2. چــه در تئاتــر 
گذاشــت، و چــه هنگامــی  کــه بــا اوج پــا در ســینما   و چــه بعدهــا 
کار هنــری خــود  بــه  کــه در تلویزیــون همچــون چهــره ای محبــوب 
در  او  نــدارد  یــاد  بــه  و  اســت  ندیــده  کســی  بخشــید،  هرگــز  تــداوم 
کاری »ســبك«، »تنك مایــه« یــا »ســخیف« ظاهــر شــده باشــد. آثــار 
کــه او در آنهــا ظاهــر شــده و توانایــی خــود را هــر بــار بــه نمایــش  فراوانــی 
کــه از نظــر هنــری ارزشــمند و واال، و  گذاشــته اســت، آثــاری هســتند 
کــدام  گرانســنگ بوده انــد؛ و هــر  از نظــر محتوایــی همــواره ســودمند و 
از ایــن آثــار در آن دوران بــه ســهم خــود تاشــی بوده انــد در جهــت 
اثبــات هنــر و خاقیــت هنــر و توســعه فرهنــگ و اندیشــه زمانــه، و 
نــه بهانــه ای شــغلی بــرای تفننــی بــی ارزش و درخواب کــردن ذوق و 

اندیشــه مردمــان.

ایــن حضــور  و  کار،  در  ایــن مداومــت طوالنــی  اســت  3. طبیعــی  
پررنــگ در آثــار وزیــن، بــی تخصــص و خاقیــت و توانایــی میســر 

ــن،  ــران: مت ــایخی، ته ــید مش ــتاد جمش ــه اس ــژه )1398(، یادنام ــی، منی کنگران  .*
صــص 136-134.

گفــت جمشــید مشــایخی بارهــا  ــوان  ــود. از ایــن نظــر می ت نخواهــد ب
کــه قابلیــت  یگــری اســت توانــا، خــاق و خوش قریحــه  نشــان داده باز
و شایســتگی اجــرای هــر نقــش و اثــری را دارد. او در هنــرش ســرگردان 
کارش پریشــان نیندیشــیده اســت؛ زیــرا چــه در عرصــه  نمانــده و در 
بارهــا  او  تلویزیــون  قــاب  در  چــه  و  ســینما  پــرده  بــر  چــه  نمایــش، 
از حافظــه  کــه  اســت  آفریــده  مانــدگاری  و  بــزرگ  شــخصیت های 
یخــی،  هنــری، و عاطفــی مــردم نازدودنــی اســت. و اغراق آمیــز  تار
یگــری او بود  گــر بگوییــم گاه ایــن توانایــی آفرینــش در باز نخواهــد بــود ا
کــه بــه فیلمــی یــا مجموعــه ای تلویزیونــی ارزش و اعتبــار می بخشــید.

یــك  و  شــادکامی  از  پــر  وجــودی  دارای  مشــایخی  جمشــید   .4
کــه  گانــه دارد  زندگانــی پــر از نیــك روزی اســت؛ زیــرا دو چهــره جدا
بســیار بــر هــم منطبق انــد؛ یکــی چهــره خــداداد اوســت و دیگــری 

او. خوداندیــش  فرهنگــی  چهــره 

کنــد ــــ در ترکیــب  چهــره خــداداد او ــــ هرگــز بی آنکــه چیــزی پنهــان 
گونه هــا و بینــی و پیشــانی و دهــان،  به اضافــه  حالــت چشــم ها و 
صورتــی  جمــع  ژولیــده،  در  موهــای  آن  و  مهربانــش  زنــده  نــگاه 
می ســازد شــرقی، ایرانــی، خوش ترکیــب، مــوزون و احترام برانگیــز. او 
کــه بــه دل می نشــیند، و بــه هنــگام  در چهــره خطوطــی نجیــب دارد 
کــه مخاطــب را بــه خــود  ســخن گفتن نــگاه درشــتش برقــی می زنــد 
تــا  پــدری مفلــوك  از  البتــه به نرمــی  کــه  جــذب می کنــد؛ چهــره ای 
اســتادی مغضــوب، از روســتایی ســاده تــا ســرهنگی غافــل، از شــاه 
گــدای ژنــده، و از خوش نویــس مبــارز تــا پهلــوان معاصــر را  قجــر تــا 
به ســهولت در قــاب و قامــت خــود جــای می دهــد، بی آنکــه هرگــز از 

ــود. ــف ش ــا تحری ــم ی ک ــزی  ــار آن چی وزن و وق

کــه حتی یك  چهــره دوم مشــایخی، چهــره فرهنگــی اوســت. کســانی 
ــار او را از نزدیــك دیده انــد، می داننــد او فرهنگــی عمیقــًا خالــص،  ب
ایرانــی و نــاب هــم در بینــش و ســواد و معلومــات و هــم در منــش و 
کــردار دارد. از ایــن نظــر می تــوان او را هنرمنــدی دانســت  اخــاق و 
ــی اطوارهــای جعلــی و  ــه دور از خودشــیفتگی و ب بســیار راســتین، ب
یشــی فروتــن حتــی  کــه چــون درو تظاهــرات بیگانه مآبانــه؛ به گونــه ای 
بــه  از واژگانــی ســود می بــرد و اصطاحاتــی  در ســخنانش همــواره 
ــان  ــدران و پهلوان ــان، قلن ــگ صوفی ــان از فرهن ــه بی گم ک ــرد  کار می ب
کوچــك  می آیــد. در رفتــار بــا دیگــران و نشست وبرخاســت بــا بــزرگ و 
ــه و لوطی مســلك اســت. و  ــه قلنــدروش، عارف گون ــه همین گون ــز ب نی
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ــد شــخصیتی از خــود نشــان می دهــد  کــه حضــور یاب در هــر زمــان و هــر مــکان 
کســاری« اســت؛  کــه بزرگ تریــن ویژگــی آن »تواضــع« و »خا یکدســت و خالــص 
زیــرا غنــای درونــی او فرصتــی بــه جلوه فروشــی ســطحی در رفتــار نمی دهــد و 

ــی نمی کنــد. هیــچ رابطــه و شــرایطی شــخصیت او را دســتخوش دگرگون

کار، چهــره، شــخصیت و فعالیــت طوالنــی  گفــت  بنابرایــن و در پایــان می تــوان 
و مانــدگار و ارزشــمند او در هــر ســه عرصــه تئاتــر، ســینما و تلویزیــون باعــث 
کننــد؛  ــم  ــه جــان تکری ــا دل و فکــر بشناســند و ب ــا همــگان او را ب شــده اســت ت
کــه  کــه او یکــی از معــدود شــخصیت های هنــری معاصــر ماســت  به گونــه ای 
کوچــك،  گرفتــه تــا  توانســته اســت تــا بدیــن پایــه نــزد قشــرهای مختلــف از بــزرگ 
گرفتــه تــا عالــی، بــرای خــود و بــرای هنــر  گرفتــه تــا مــدرن، و از عامــی  از ســنتی 
کنــد؛ زیــرا عــاوه بــر اینکــه او بــه قــول شــمس  کســب  یگــری حرمــت و اعتبــار  باز
کســی می دانــد تــن و جــان او  ــِد صفــا«، هــر 

ّ
ــِد دل اســت و مقل

ّ
تبریــزی »مقل

سراســر محــل ذوق و مهــر، و هنــر و رحمــت اســت.
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افسوس همه عمر دیر رسیدیم 
نــادر  کــه  اســت  نــام قطعاتــی  »افســوس همــه عمــر دیــر رســیدیم« 
مشــایخی بــا حمایــت بنیــاد رودکــی و همــکاری فرهنگســتان هنــر بــه 
کــه بــرای زنده یــاد اســتاد  یــاد پــدرش ســاخت و در مراســم نکوداشــتی 
اعضــای  از  بخشــی  همراهــی  بــا  شــد،  برگــزار  مشــایخی  جمشــید 

کــرد.  ارکســتر ملــی اجــرا 

کــه بــه یــاد پــدرش ســاخت  نــادر مشــایخی در خصــوص قطعاتــی 
خــاص  عاقــه  ای  ایرانــی  اصیــل  مرام هــای  بــه  پــدرم  کــرد:  اظهــار 
ــت و  ــت می داش ــیار دوس ــعر را بس ــات و ش ــور ادبی ــت، همین ط داش
در حــوزه موســیقی، دســتگاه اصفهــان را می پســندید و همیشــه از 
مــن می خواســت آثــاری بــا مضامینــی خــاص، و در دســتگاه های 
کار را در زمــان حیــات او  کــه ایــن  ایرانــی بســازم. بســیار پشــیمانم 
کــه بــرای او بســیار  انجــام نــدادم. بــه همیــن دلیــل بــا همــان الهاماتــی 
مهــم بــود، قطعاتــی را ســاختم بــا عنــوان »افســوس همــه عمــر دیــر 

رســیدیم«. 

ایــران  عاشــق  پــدرم  افــزود:  زمینــه  همیــن  در  ی  و
در  می دانســت.  افتخــار  را  ایرانی بــودن  و  بــود 

ادامــه  بــرای  انقــاب  از  قبــل  و  جوانــی  دوران 
ــران،  ــه ویــن رفتــم. در آن زمــان در ای تحصیــل ب

وجــود  ایرانــی  هنــر  شــناخِت  بــه  نســبت  ضعفــی  و  بی اعتنایــی 
کــه در  داشــت. مــن هــم در همــان حال وهــوا بســیار خوشــحال بــودم 
کشــور زندگــی و تحصیــل می کنــم. وقتــی پــدرم بــرای دیدنــم  خــارج از 
کــرد بــه مــن بیامــوزد ایرانــی بــودن  گذرانــد، ســعی  کنــارم  یــک مــاه را 
کــرد و آن قــدر از  گوشــزد  ــه مــن  کشــورم را ب یعنــی چــه. او ارزش هــای 
کــه مــن شــیفته آن شــدم. ایــن امــر در آن  گفــت  فرهنــگ ایرانــی برایــم 
ــر داد و ایــن  ــود و دیدگاهــم را تغیی ــم تعیین کننــده ب زمــان بســیار برای

مســئله مهم تریــن اتفــاق زندگــی ام بــود.   

کــه  کشــورمان دربــاره اجــرای موســیقی ای  ایــن موســیقی دان بــزرگ 
گفــت: اولیــن بخــش ایــن اجــرا، ارکســتر ملــی  ــدر ســاخته،  ــاد پ ــه ی ب
کــه  ی بــود  مراســم نکوداشــت بــا همراهــی مرشــد امیرمســعود خســرو
کــه در ورزش هــای زورخانــه ای  بــا اســتفاده از المان هــای موســیقایی 
مــورد توجــه قــرار دارد، ســاخته شــده اســت. او بــا ضرباهنــگ تنبــک، 
اســت  فرشــی  ماننــد  ارکســتر  واقــع  در  و  را همراهــی می کنــد  گــروه 
کــه زیــر پــای مرشــد پهــن شــده باشــد. اجراهــای بعــدی ارکســتر نیــز 
کــه بــا وجــود آنکــه بســیار جــوان  بــا همراهــی مبینــا آقاخانــی بــود 
اســت، فــردی بســیار توانــا در اجــرای شــاهنامه خوانی اســت. 

تصریــح  خــود  صحبت هــای  پایــان  در  مشــایخی  نــادر 
از  کــه  نیســتند  قطعاتــی  شــد،  اجــرا  کــه  قطعاتــی  کــرد: 
ــر  ــا تفک ــًا ب ــه تمام ــند، بلک ــه باش گرفت ــأت  ــرب نش ــر غ تفک
پرداختــه  و  ســاخته  ایرانــی  ذهنــی  مکانیــک  و 
ــی 

ّ
ِعل اصــواًل  ایرانی هــا  مــا  زیــرا  شــده اند؛ 
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فکــر نمی کنیــم و علت ومعلــول به خصــوص در موســیقی برایمــان 
جایگاهــی نــدارد؛ بلکــه بــه دنبــال ارزش هــا هســتیم. نکتــه دیگــر 
آنکــه، همجــواری موســیقی ایرانــی بــا غربــی هیــچ منافاتــی را ایجــاد 
ــی  ــازهای غرب ــتفاده از س ــوص اس ــته در خص گذش ــر  ــد. تفک نمی کن
کــه موســیقی ایرانــی بایــد از ظرایفــش می گذشــت و  این گونــه بــود 
کــه  آنهــا را حــذف می کــرد. ایرانی هــا ایــن جنبــه مثبــت را دارنــد 
ــه آن  ــه اینکــه غربی هــا ب ــه ریزپرده هــا حســاس اســت ــــ ن گوششــان ب
حســاس نباشــند ــــ بلکــه آنهــا تصورشــان از ریزپرده هــا فالش نواختــن 
کــه بــرای مــا بیــان احســاس اســت و جنبــه ای  اســت، در صورتــی 
کــه در ایــن بــاره در حــال  عاطفــی دارد و مــن بــه مــدت دو دهــه اســت 
کــه موســیقی ایرانــی و  کار و پژوهــش هســتم و به طــور قطــع می گویــم 

غربــی هیــچ منافاتــی بــا یکدیگــر ندارنــد. 

ــت  ــم نکوداش ــیدیم« در مراس ــر رس ــر دی ــه عم ــوس هم ــات »افس قطع
اســتاد جمشــید مشــایخی، دوشــنبه 27 خــرداد 1398،  زنده یــاد 

گرفــت.   اجــرا شــد و مــورد تحســین مخاطبــان قــرار 
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مراسم نکوداشت زنده یاد جمشید مشایخی 
 آییــن نکوداشــت زنده یــاد اســتاد جمشــید مشــایخی، بــا حضــور 
و اســتقبال چشــمگیر اهالــی فرهنــگ و هنــر، عصــر دوشــنبه 27 

شــد. برگــزار  آســمان  فرهنگی هنــری  مجموعــه  در   1398 خــرداد 

کــه بــا اجــرای ســید عبــاس ســجادی برگــزار شــد، در  در ایــن مراســم 
اظهــار  هنــر،  فرهنگســتان  سرپرســت  اســماعیلی،  علیرضــا  ابتــدا 
کــرد: دربــاره اســتاد مشــایخی بســیار گفته انــد و نوشــته اند؛ هنرمنــدی 
کــه به شــدت عاقه منــد بــه ادبیــات، فرهنــگ  مردمــی و اخاق مــدار 
یــد؛  کشــورش عشــق می ورز مــردم  بــه  یــغ  بــود و بی در ایــران  و هنــر 
کارنامــه ای درخشــان و پربــار در ســینما،  هنرمنــدی افتخارآفریــن بــا 
در  فراموش نشــدنی  و  مانــدگار  نقش هایــی  بــا  تلویزیــون،  و  تئاتــر 

یــخ هنرهــای نمایشــی مــا. تار

و  تجلیــل  در  کــه  هنــر  فرهنگســتان  برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  ی  و
برگــزار می شــود،  کشــور  بــزرگ  نکوداشــت مقــام هنــری هنرمنــدان 
و  تجلیــل  در  هنــر،  فرهنگســتان  نشســت های  ادامــه  در  افــزود: 
کــه  کشــورمان  نکوداشــت هنرمنــدان پیشکســوت و مفاخــر هنــری 
گروه هــای تخصصــی فرهنگســتان هنــر اســت، در  جــزو برنامه هــای 
گذشــته بــا اســتاد مشــایخی داشــتیم، قــرار  کــه اواخــر ســال  دیــداری 
کــه متأســفانه  شــد ایــن مراســم در اردیبهشــت ماه امســال برگــزار شــود 
ــا درگذشــِت ایشــان ایــن امــکان از مــا ســلب شــد و جامعــه هنــری  ب

کشــورمان یکــی از بــزرگان خــود را از دســت داد.

سرپرســت فرهنگســتان هنــر در همیــن زمینــه ادامــه داد: پــس از ایــن 
اســتاد  به ویــژه  اســتاد  خانــواده  هماهنگــی  بــا  تأســف بار،  ضایعــه 
کردنــد، بــا همــکاری  کــه مــا را در ایــن مــدت همراهــی  نــادر مشــایخی 
را  مناســب  برنامه هایــی  توانســتیم  هنــری  از ســازمان های  بعضــی 
بــرای ایــن مراســم تــدارک ببینیــم؛ از جمله کتاب یادنامه ای مشــتمل 
ــر، مصاحبه هــای  ــزرگان ســینما و تئات ــر مقــاالت، یادداشــت های ب ب
ــا همــکاری بنیــاد ســینمایی فارابــی  کتــاب ب تخصصــی و... . ایــن 

چــاپ و منتشــر شــد و در ایــن مراســم رونمایــی می شــود.

علیرضــا اســماعیلی در همیــن زمینــه افزود: به ســفارش فرهنگســتان 
کشــیده  هنــر توســط اســتاد درخشــانی نقاشــی پرتــره اســتاد مشــایخی 
کــه امــروز رونمایــی خواهــد شــد و بــا کمــک بنیــاد رودکــی  شــده اســت 
گرامــی اســتاد  قطعــات موســیقی توســط اســتاد نــادر مشــایخی فرزنــد 
ــدر اجــرا خواهــد شــد. فیلــم مســتندی  ــاد پ ــه ی جمشــید مشــایخی ب
کــه آخریــن مصاحبــه تخصصــی اســتاد مشــایخی اســت و تقریبــًا 
یــک مــاه قبــل از درگذشــت ایشــان تهیــه شــده اســت در ادامــه برنامــه 
کــه توســط  گذاشــته می شــود. ســردیس اســتاد مشــایخی  بــه نمایــش 
تهــران  شــهر  زیباســازی  ســازمان  کمــک  بــه  و  عرب بیگــی  احمــد 
ســاخته شــده در ایــن مراســم رونمایــی خواهــد شــد و همین طــور 
دوره هــای  در  مشــایخی  اســتاد  کــه  فیلم هایــی  پوســتر  گزیــده  از 
کــه  کرده انــد بــه همــراه افتخاراتــی  ــار نقش آفرینــی  مختلــف در آن آث
کــه  کرده انــد، نمایشــگاهی برپــا شــده اســت  کســب  اســتاد مشــایخی 
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در انتهــای مراســم، افتتــاح خواهــد شــد.

کــه در راســتای  او در پایــان ســخنان خــود بــه تــاش فرهنگســتان هنــر 
از مســئوالن بنیــاد  کــرد و  گام برمــی دارد اشــاره  اهــداف پژوهشــی 
رودکــی، خانــه ســینما، بنیــاد ســینمایی فارابی، ســازمان زیباســازی 
کــه  شــهر تهــران، مــوزه ســینما و بنیــاد آفرینش هــای هنــری نیــاوران 

کــرد. در برگــزاری ایــن برنامــه همــکاری داشــتند تشــکر و قدردانــی 

ســخنران بعــدی ایــن برنامــه ســید محمــد بهشــتی، عضــو پیوســته 
ــود. بهشــتی  ــر ب ــروه تخصصــی ســینمای فرهنگســتان هن گ و عضــو 
کــرد: مــا در عالــم معمــاری معاصــر، تجربــه ای جالــب بــه  عنــوان 
کار می کنــد  کــه بــه مــا می گویــد یــک معمــار چگونــه  دســت آورده ایــم 
کننــد  گــر معمــاران مــا بــه آن توجــه  کــه ا کارش مانــدگار می شــود  و 

کارشــان درســت می شــود. 

ی بــا اشــاره بــه بنــای حافظیــه بــه ســخنان خــود ادامــه داد: حافظیــه  و
کــه مخاطب احســاس قرابــت و نزدیکی بــا آن می کند.  بنایــی اســت 
کــه در دوره معاصــر مــا ســاخته شــده، خیلــی شــیرین  بنــای حافظیــه 
و آشناســت و عمــوم مــردم ایــن بنــا را دوســت دارنــد. انــگار ایــن بنــا با 
زبــان فارســی بــا مــا صحبــت می کنــد و شــعری از جنــس شــعر حافــظ 
را بــرای مــا قرائــت می کنــد. ایــن بنــا را یــک مهنــدس فرانســوی بــه 
کــه مــوزه ملــی ایــران و  کســی  کــرده؛ همــان  گــدار« طراحــی  نــام »آنــدره 

یــخ  کــرده اســت. او عاقه منــد بــه تار دانشــگاه تهــران را نیــز طراحــی 
کهــن معمــاری  معمــاری ایــران بــود و در زمانــی نســبتًا طوالنــی بــا آثــار 
ایــران مأنــوس بــوده اســت. بنــای ســعدیه را آقــای مهنــدس محســن 
کــرده و در آن نیــز از خیلــی از عناصــر ایرانــی ماننــد  فروغــی طراحــی 
کــرده اســت؛ بــا ایــن حــال چیــزی  کاشــی کاری و... اســتفاده  گنبــد و 
کــه در مقبــره حافــظ می بینیــم بی ســابقه اســت و در معمــاری مــا 
نمونــه ای نــدارد و مــا احســاس انــس بیشــتری بــا آن می کنیــم. علــت 
یــادی بــا معمــاری  گــدار انــس ز کــه آن چنان کــه آنــدره  آن ایــن اســت 

ایرانــی داشــت، مرحــوم محســن فروغــی نداشــت.

در  کــرد:  تصریــح  هنرمنــدان  خانــه  عالــی  شــورای  عالــی  مشــاور 
اثــر مأنوس بــودن  بــر  کــه  کار معمــاری اســت  واقــع بنــای حافظیــه 
کــوک اســت، امــا چــون ســاز معمــار ســعدیه  بــا معمــاری، ســازش 
یــم.  ندار چندانــی  همنشــینی  معمــار  آن  اثــر  بــا  نیســت  کــوک 
کــه او بــا مقولــه  شــخصیت زنده یــاد مشــایخی، حکایــت از ایــن دارد 
کــوک می کــرد.  شــاخص های ایرانــی مطابقــت داشــت و ســاز آدم را 
صــدای  کــه  اســت  کــوک  ســاز  اســت.  دلنشــینی  نقــش  نقــش، 

می شــود. شــنیده  آن  از  دلنشــین 

عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر در همیــن زمینــه ادامــه داد: مرحــوم 
کــه بــا عمــر  مشــایخی از معــدود ســرمایه های ســینمای ایــران اســت 
یــخ  تار کــه  اســت  درســت  بــود.  همــراه  ایــران  ســینمای  صنعــت 
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ــر« آغــاز شــد، امــا صنعــت ســینمای ایــران 
ُ
ســینمای ایــران از »دختــر ل

کــه بــا حضورشــان ســتون های  همــواره مدیــون چهره هایــی اســت 
یادگارهایــی  و  می دادنــد  تشــکیل  را  کشــور  ســینمای  اصلــی 

گذاشــتند. ارزشــمند را از خــود بــه جــا 

تفــأل  بــه حافــظ  مــا هنــوز  گــر  ا گفــت:  پایــان ســخنان خــود  او در 
ــاس  ــه احس ک ــت  ــن اس ــرای ای ــم، ب ــخ می خواهی ــم و از او پاس می زنی
بــا  نیــز  مرحــوم مشــایخی  اســت.  زنــده  مــا  بــرای  می کنیــم حافــظ 
گذاشــته اســت حتمــًا در ذخیــره حافظــه  کــه از خــود بــه جــا  آثــاری 
یــخ هنــری مــا چنیــن جایگاهــی دارد و همیشــه در اذهــان مــا زنــده  تار

یــد اســت. و جاو

کارگردان بنام ســینمای  کیمیایی،  این مراســم با ســخنرانی مســعود 
یگــر توانا، جمشــید مشــایخی  ایــران ادامــه یافــت. او گفــت: مــن بــا باز
کــردم و  کار  کــه هیچ وقــت نمی توانــم بگویــم رفتــه اســت ــــ ســه فیلــم  ــــ 
کــردم. در فیلــم  در فیلــم ســرب رابطــه خیلــی نزدیکــی بــا ایشــان پیــدا 
ســرب بــا ایشــان بــه محله هــای پاییــن تهــران رفتیــم و بــا هــم قــدم 

کوچه هــا را می شــناختیم. می زدیــم. هــر دو آن دیوارهــا و آن 

یــاد نمی توانــم راجــع  کــرد: مــن ز گوزن هــا خاطرنشــان  کارگــردان فیلــم 
بزنــم، حالــم  کــه هســتند و جسمشــان رفتــه حــرف  بــه دوســتانی 
همیــن  تنهــا  مشــایخی  جمشــید  بــه  راجــع  امــا  نمی شــود؛  خــوب 
کار  کــه افتخــار می کنــم ســه فیلــم را بــا ایشــان  را می توانــم بگویــم 
کــردم. مشــایخی جــزو افتخــارات ســینمای ایــران اســت. جمشــید 
بــا خلق وخوهایــی متفــاوت؛  مشــایخی الیه هایــی بســیار داشــت 
گفتــن  کهن مــردی بســیار توانــا بــود. در  کــه شــعر بــود. او  الیه هایــی 
ــا بــود و به راحتــی حرفــش را مــی زد. امثــال  نظرهــای خــود بســیار توان
می توانــم  کــه  اســت  کســانی  جملــه  از  او  کمیاب انــد.  مشــایخی 

کــه در ســه فیلــم بــا او همــکاری داشــتم. بگویــم افتخــار می کنــم 

گــروه تخصصــی نمایــش و  در ادامــه ایــن مراســم ایــرج راد، عضــو 
ی صحنــه رفــت و دربــاره  ادبیــات نمایشــی فرهنگســتان هنــر، بــه رو

زمــان  گفــت: جمشــید مشــایخی هــر  جمشــید مشــایخی چنیــن 
ی صحنــه می کشــید و  ی صحنــه می آمــد دســتی بــه رو کــه بــه رو
و  مقــّدس  جایــی  او  بــرای  صحنــه  می بوســید.  را  صحنــه  ک  خــا
ــرای او باالتریــن مقــام را داشــت.  کــه ب ــی  ــود؛ مکان محــل عبــادت ب

او عاشــق صحنــه بــود.

گفــت:  و  زندگــی پرداخــت  و  یگــری در صحنــه  باز بــه تحلیــل  او 
ی صحنــه  یگــری در زندگــی بــه دور از حقیقــت اســت؛ امــا مــا رو باز
کنیــم تــا بتوانیــم در جســم و جــان  یــم تــا حقیقتــی را عیــان   می رو
ــرد.  ک ــاز  ــر آغ ــایخی از تئات ــید مش ــیم. جمش ــذار باش گر تأثیرگ ــا تماش
کــه بســیار دشــوار اســت و بایــد در آن مالت هــای بســیار  تئاتــری 
کشــید و زحمــات بســیاری را انجــام داد و بــه تمرین هــای ســخت 
ارائــه  را  نقشــی  بتــوان  تــا  کــرد  تحقیــق  و  مطالعــه  بایــد  داد.  تــن 
کــه  کــه نقشــی متفــاوت بــا بــازی زندگــی باشــد؛ یعنــی نقشــی  داد 
کســی  آشــکارکننده حقیقــت و واقعیــت باشــد. جمشــید مشــایخی 
ــود. او همیشــه  یگــری در زندگــی و صحنــه اش یکســان ب کــه باز ــود  ب
کــرد و  حقیقــت را بی تکلــف بیــان می کــرد. او از صحنــه تئاتــر شــروع 

ــرد. ــینما ب ــه س ــود را ب ــارب خ تج

راد در پایــان ســخنان خــود افــزود: جمشــید مشــایخی شــخصیتی 
کــه همیشــه در اذهــان مــا باقــی خواهــد  کســی اســت  واال داشــت و 

مانــد.

در ادامــه ایــن مراســم، موســیقی ارکســترال »افســوس همــه عمــر دیــر 
ی صحنــه رفــت. در بخــش  رســیدیم« ســاخته نــادر مشــایخی بــه رو
ی  امیرمســعود خســرو مرشــد  بــا همراهــی  ملــی  ارکســتر  نخســت، 
المان هــای  از  اســتفاده  بــا  کــه  پرداخــت  قطعــه ای  اجــرای  بــه 
کــه در ورزش هــای زورخانــه ای مــورد توجــه قــرار دارد،  موســیقایی ای 
گــروه را همراهــی  ســاخته شــده اســت. او بــا ضرباهنــگ تنبــک، 
می کــرد. اجــرای بعــدی ارکســتر نیــز بــا همراهــی مبینــا آقاخانــی بــا 

پایــان رســید. بــه  شــاهنامه خوانی 
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پــدرش  یــاد  بــه  کــه  نــادر مشــایخی در خصــوص قطعاتــی  ســپس 
بــه مرام هــای اصیــل ایرانــی عاقــه  ای  پــدرم  کــرد:  ســاخته اظهــار 
دوســت  بســیار  را  شــعر  و  ادبیــات  همین طــور  داشــت،  خــاص 
ــندید  ــان را می پس ــتگاه اصفه ــیقی، دس ــوزه موس ــت و در ح می داش
در  خــاص،  مضامینــی  بــا  آثــاری  می خواســت  مــن  از  همیشــه  و 
در  را  کار  ایــن  کــه  پشــیمانم  بســیار  بســازم.  ایرانــی  دســتگاه های 
زمــان حیــات او انجــام نــدادم. بــه همیــن دلیــل بــا همــان الهاماتــی 
کــه بــرای او بســیار مهــم بــود، قطعاتــی را ســاختم بــا عنــوان »افســوس 

همــه عمــر دیــر رســیدیم«.

ی در همیــن زمینــه افــزود: پــدرم عاشــق ایــران بــود و ایرانی بــودن را  و
افتخــار می دانســت. مــن در دوران جوانــی و قبــل از انقــاب بــرای 
ادامــه تحصیــل بــه ویــن رفتــم. در آن زمــان در ایــران، بی اعتنایــی 
و ضعفــی نســبت بــه شــناخِت هنــر ایرانــی وجــود داشــت. مــن هــم 
ــور  کش ــارج از  ــه در خ ک ــودم  ــحال ب ــیار خوش ــوا بس ــان حال وه در هم
زندگــی و تحصیــل می کنــم. وقتــی پــدرم بــرای دیدنــم یــک مــاه را 
ــودن یعنــی چــه.  ــه مــن بیامــوزد ایرانی ب کــرد ب ــد، ســعی  گذران کنــارم 
کــرد و آن قــدر از فرهنــگ  گوشــزد  کشــورم را بــه مــن  او ارزش هــای 
ــان  ــر در آن زم ــن ام ــدم. ای ــیفته آن ش ــن ش ــه م ک ــت  گف ــم  ــی برای ایران
برایــم بســیار تعیین کننــده بــود و دیدگاهــم را تغییــر داد و ایــن مســئله 

مهم تریــن اتفــاق زندگــی ام بــود.

کوتاهــی از آخریــن مصاحبــه تصویــری  در ایــن مراســم فیلــم مســتند 
کــه توســط فرهنگســتان هنــر تهیــه  بــا زنده یــاد جمشــید مشــایخی 

شــده اســت بــه نمایــش درآمــد.

حبیــب  اثــر  مشــایخی  اســتاد  پرتــره  از  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
کوشــش  ــه  کتــاب یادنامــه اســتاد جمشــید مشــایخی ب درخشــانی، 
کنگرانــی، و ســردیس اســتاد مشــایخی اثــر احمــد عرب بیگــی  منیــژه 
گــروه نمایــش و ادبیــات نمایشــی  بــا حضــور علــی نصیریــان، عضــو 
فرهنگســتان هنــر، و جمعــی دیگــر از هنرمنــدان و مســئوالن فرهنگی 

رونمایــی شــد.

کــه  فیلم هایــی  پوســتر  گزیــده  نمایشــگاه  نیــز  مراســم  پایــان  در 
ــراه  ــه هم ــرده، ب ک ــش  ــای نق ــا ایف ــایخی در آنه ــید مش ــاد جمش زنده ی
ی در طــول عمــر  کــه و تصاویــر شــخصی و یادبودهــا و تندیس هایــی 

گشــایش یافــت. کــرده اســت،  یافــت  یگــری خــود در باز

کی نــژاد،  محمدعلــی  دعایــی،  حجت االســام  مراســم  ایــن  در 
محمــد  ســید  حق شــناس،  محمدجــواد  مســجدجامعی،  احمــد 
کبــر  مجتبــی حســینی، منوچهــر شاهســواری، علیرضــا تابــش، علی ا
ــت و...،  ــی رحماندوس ــان، مجتب ی ــدی حیدر ــور، محمدمه صفی پ
ــوش  ــن داری ــتند. همچنی ــور داش ــور حض کش ــی  ــئوالن فرهنگ از مس
یــا،  کیمیایــی، فاطمــه معتمدآر اســدزاده، علــی نصیریــان، مســعود 
احتــرام  الماســی،  جهانگیــر  فراهانــی،  بهــزاد  گرگیــن،  جمشــید 
برومنــد، ســیروس ابراهیــم زاده، منوچهــر طیــاب، شــاهین فرهــت، 
جملــه  از  و...  دهکــردی،  علــی  اوســیوند،  علــی  ســیف،  هــادی 

هنرمنــدان حاضــر در ایــن مراســم بودنــد.
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یادنامه استاد جمشید مشایخی 
کتــاب یادنامــه اســتاد جمشــید مشــایخی بــه مناســبت برگــزاری مراســم نکوداشــت ایــن 
یگــر فقیــد منتشــر و روز دوشــنبه 27 خــرداد 1398، در مجموعــه فرهنگــی و هنــری  باز
آســماِن فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران، همزمــان بــا برگــزاری ایــن مراســم 

رونمایــی شــد. 

کتــاب توســط انتشــارات فرهنگســتان هنــر و بــا همــکاری بنیــاد ســینمایی فارابــی  ایــن 
منتشــر شــده اســت. 

ــد  ــید محم ــی، س ــر الماس ــلو، جهانگی ــن آغداش ــت هایی از آیدی ــاب یادداش کت ــن  در ای
بهشــتی، قطب الدیــن صادقــی، احمــد ضابطی جهرمــی، حبیــب درخشــانی، احمــد 
بهمــن  فراهانــی، حســین فرخــی،  بهــزاد  کبــر عالمــی، محمــود عزیــزی،  ا طالبی نــژاد، 
یانــی، داریــوش مهرجویــی،  کاو فرمــان آرا، علیرضــا قاســم خان، حمیــد )محمدهــادی( 

ــه چــاپ رســیده اســت. علــی منتظــری و ایــرج راد ب

ی مقاالتــی بــا عنوان هــای »شــمایل هزارچهــره؛ ســیری در  کتــاب حــاو همچنیــن ایــن 
یگــری جمشــید مشــایخی« از شــاهپور عظیمــی، »کمال الملــک ســینمای  کارنامــه باز
ایــران؛ جمشــید مشــایخی« از عبدالحســین اللــه، »در جســت وجوی اســطوره شــخصی 
جمشــید مشــایخی« از بهمــن نامورمطلــق و »جمشــید مشــایخی، رازهــای مانــدگاری 

ــا اســت. ی بــدون جوانــی« از امیــر پور

گفت وگــوی اســتاد جمشــید مشــایخی بــا حضــور بهمــن نامورمطلــق و علیرضــا  آخریــن 
گفت وگــو بــا اســتاد علــی نصیریــان دربــاره شــخصیت برجســته اســتاد  قاســم خان، و 
کتــاب  ایــن  نیــز می توانیــد در  را  ایلیــا محمدی نیــا  مشــایخی از عبدالحســین اللــه و 

بخوانیــد.

کارنامــه شــصت ســال فعالیــت هنــری زنده یــاد جمشــید مشــایخی بــه همــراه تصاویــری 
کــرده،  کــه ایــن هنرمنــد بــزرگ در آنهــا نقش آفرینــی  از عکس هــا و پوســتر فیلم هایــی 
کوشــش منیــژه  کتــاب اســت. یادنامــه اســتاد جمشــید مشــایخی بــه  آخریــن بخــش ایــن 
گــردآوری و تدویــن شــده و در مؤسســه متــِن فرهنگســتان هنــر بــه چــاپ رســیده  کنگرانــی 

اســت.

کتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر عرضــه  کتــاب یادنامــه اســتاد جمشــید مشــایخی در 
می شــود. 
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کتاب ایران زمین، ظرافتی برای فضیلت ایرانیان
محبوبهحاجیپروانه

معمــاری  فضــای  علمــی  انجمــن  کوشــش  بــه  ایران زمیــن  کتــاب 
پژوهشــی  و  بــا همــکاری معاونــت علمــی  نشــر فضــا،  و  ایــران  نــو 
بــا حضــور جمعــی  اردیبهشــت 1398  فرهنگســتان هنــر، هشــتم 
از پژوهشــگران، دانشــجویان و عاقه منــدان در فرهنگســتان هنــر 

شــد. رونمایــی 

ــه قلــم عبدالمجیــد ارفعــی، محمدمنصــور فامکــی،  کتــاب ب ایــن 
محمدصــادق  مزداپــور،  کتایــون  اشــراقی،  احســان  آمــوزگار،  ژالــه 
ملک شــهمیرزادی و جمعــی دیگــر از نویســندگان تهیــه شــده اســت. 

کتــاب عبدالمجیــد ارفعــی، ایام شــناس،  در آییــن رونمایــی از ایــن 
آمــوزگار،  ژالــه  باســتانی؛  زبان هــای  متخصــص  و  پژوهشــگر  
محمدمنصــور  تهــران؛  دانشــگاه  اســتاد  و  باســابقه  پژوهشــگر 
اصانــی،  محمدرضــا  و  دانشــگاه؛  اســتاد  و  پژوهشــگر  فامکــی، 

کردنــد. ســخنرانی  هنرپــژوه؛  و  گر  ســینما شــاعر، 

ژالــه آمــوزگار پــس از قدردانــی از اثــر ارزشــمند انجمــن علمــی فضــای 
کتــاب تــاش  ــرای تهیــه ایــن  کــه ب ــو و ســپاس از آنهایــی  معمــاری ن
و  فامکــی  »دکتــر  کــرد:  آغــاز  این گونــه  را  خــود  ســخنان  کردنــد، 
همــکاران ارجمنــد ایشــان در فضایــی صمیمــی و سرشــار از خــرد 
ــخ و  ی ــاب تار ــخنرانی هایی در ب ــی س ــد و  ط ــع می آمدن ــم جم ــرد ه گ
یخــی را بــرای مــا روشــن  هویــت ایــران و ایرانــی، بســیاری از نــکات تار
می کردنــد. راه انــدازی بنیــاد فضــای معمــاری نــو بــه خاطــر خدمــات 

فرهنگــی ایشــان و تــاش بی انــدازه در شناســاندن هویــت ایرانــی 
نتیجــه  اســت.  تحســین برانگیز  بســیار  کاری  مختلــف،  ابعــاد  در 
کتــاب   ارزشــمند  اثــر  بنیــاد،  ایــن  گردهم آیی هــای  و  محافــل  ایــن 
ــت  ــن خدم ــتی در ای ــه دس ک ــی  ــه آنهای ــه هم ــن ب ــد. م ــن ش ایران زمی

فرهنگــی داشــتند، آفریــن می گویــم.«

از  مختصــر  گزارشــی  کتــاب،  از  تقدیــر  و  ســپاس  از  پــس  آمــوزگار 
درســگفتار  ســی  ی  حــاو اثــر  »ایــن  داد:  ارائــه  کتــاب  مقاله هــای 
انجــام  یــخ  تار بــه  بیشــتر  بلکــه  نــدارد  موضوعــی  تدویــن  و  اســت 
کــردم ایــن مقــاالت  ســخنرانی ها جمــع آوری شــده اســت. مــن تــاش 
کــدام  کوتــاه هــر  کنــون بــه معرفــی  کنــم و ا را از نظــر موضوعــی تنظیــم 
نمی کنــم.  اشــاره ای  نویســندگان  نــام  بــه  ولــی  می پــردازم،  آنهــا  از 
یــخ ایــام مــا بــا ایــن دوره درخشــان  در درســگفتاری بــا عنــوان تار
در  نویســنده  می شــویم.  آشــنا  ســرزمینمان  باســتانی  فرهنــگ  از 
دوره  می کنــد.  ردیابــی  را  مشــخص  دوره  چنــد  یــخ  تار ایــن  شــرح 
کــه  کــه بیشــتر منابــع آن بــه دوران ســومری بازمی گــردد  اســطوره ای 
در دوره اور ســوم تنظیــم و ترتیــب یافته انــد و احتمــااًل ســابقه آنهــا 
کــه بــه نخســتین  بــه دوره دورتــری هــم بازمی گــردد. از داســتان هایی 
شــاهان ســومری نســبت داده شــده اســت و بیشــتر متعلــق بــه دوران 
دو  ایامیــان  مــورد  در  می شــود.  گفتــه  ســخن  اســت  یــخ  پیش تار
یــم: یکــی بــا عنــوان وصیت نامــه ایامــی  درســگفتار دیگــر هــم دار
ایــام  در  بازرگانــی  دیگــری  و  ســوکل مخ ها  دوره  از  ادد  گیمیــل 
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ایــن  کــه در  بــرای ســفرهای تجــاری  قــرارداد  باســتان؛ تحلیــل دو 
دو درســگفتار بــا تمــدن ایامــی آشــنا می شــویم. در درســگفتاری 
گام بــه گام در خوزســتان پیــش  یــخ  گــذر تار دیگــر بــا عنــوان شــوش در 
گســترده آن، ســبِد نــان ایــران بــود و  کشــاورزی  کــه بــه دلیــل  یــم  می رو
گرفــت. بدین ســان  نخســتین حکومــت و شهرنشــینی در آنجــا پــای 
اطاعاتــی ارزنــده از منطقــه زرخیــز خوزســتان بــه دســت می آیــد. در 
ــاره روســتای  کهــن، درســگفتاری درب زمینــه باستان شناســی دوران 
کــه نویســنده آن  هفت هزارســاله زاغــه در دشــت قزویــن را می خوانیــم 
کــه آن را انقابــی بــزرگ  ِگل صحبــت می کنــد  نخســت از شــناخت 
یــخ آن را بــه حــدود ُنه هــزار  در زندگــی صنعتــی انســان می دانــد و تار
ســال پیــش می کشــاند. ســپس بــه معرفــی  روســتایی می پــردازد بــا 
کــه قدیمی تریــن جامعــه طبقاتــی در آن  قدمــت هفت هــزار ســال، 
مشــاهده می شــود. تصویرهــای زیبــا و دقیــق نویســنده، خواننــده را 

بــا اعمــاق ایــن روســتا آشــنا می کنــد.

باستان شناســی  زمینــه  در  دیگــر  درســگفتاری  کاشــان  یگــورات  ز
یگورات هــا  کل ز کــه نویســنده ضمــن آن شــرح مبســوطی از  اســت 
بــه  را  مطلــب  ســرانجام  و  می دهــد  آن  ســاختمانی  ویژگی هــای  و 
گــر اشــتباه نکنــم اولیــن  کاشــان می کشــاند. ا یگورات هــای ســیلک  ز
یگوراتــی  کــه ایــن نویســنده بخشــی از ســیلک را بــا دیــده ز بــار اســت 
نگریســته اســت. در مقالــه دیگــری بــا عنــوان ویژگــی فیزیکــی تحــوِل 
یــخ بــا مبحــث دیگــری از دنیای باستان شناســی  شــهر در پیــش از تار
ــش از  ــهرهای پی ــتین ش ــه نخس ک ــش  ــن پرس ــه ای ــویم و ب ــنا می ش آش
گرفته انــد پاســخ داده  یــخ چگونــه و بــا چــه ویژگی هایــی شــکل  تار

می شــود.«

بــه شــرح مختصــر باقــی مقاله هــای  تــا پایــان ســخنان خــود،  ی  و
پرداخــت. کتــاب 

اســتاد ارفعــی نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه جــزو ســخنرانان نبــوده و بــه 
گفــت: »مــن  احتــرام حضــور اســتادان در ایــن مراســم حاضــر شــده، 
کــه  کاری نکــردم جــز اینکــه آقــای دکتــر فامکــی از مــن خواســتند 
کــه ایــن درســگفتارها را  کنــم  تعــدادی از اســتادان بنــام را دعــوت 
کننــد و دیگــر تــاش آن اســتادان و آقــای دکتــر فامکــی و  ســخنرانی 
کــه ایــن کتــاب را توانســتند بــه چــاپ برســانند.  همــکاران ایشــان بــود 

ــردم.« ــاخصی نک کار ش ــن  م

محمدرضــا اصانــی پــس از تقدیــر و ســپاس از اســتادان: ارفعــی، 
»بــرای  گفــت:  ایران زمیــن،  کتــاب  تهیــه  در  فامکــی،  و  آمــوزگار 
گــر نشــر فضــا همیــن یــک  کــه ا کتــاب همیــن بــس  اهمیــت ایــن 
کتــاب را منتشــر می کــرد بــرای منــت و قدردانــی از ایــن انتشــارات 
کمــک دکتــر ارفعــی، ابتــدا  کتــاب بــا  کافــی بــود. در ایــن  و بنیــاد 
کــه  در بــاب موضوعــات و بعــد دربــاره محققانــش اندیشــه شــده 
محققــان ایــن موضوعــات را برتابنــد؛ بی اینکــه بــه آنهــا تحمیــل شــده 
کــدام در بــاب تخصــص خــود، موضوعاتــی  باشــد. پژوهشــگران هــر 
کردنــد.  گــرم و صمیمــی ســخنرانی  کردنــد و در فضایــی  را انتخــاب 
کــه آنهــا را بــه  خــود ایــن مقــاالت سیســتم چینشــی خاصــی داشــته 

کتــاب حاصــل یــک دوره  کــرده اســت. ایــن  یــک منظومــه تبدیــل 
شــاید  اســت.  معمــاری  فضــای  مرکــز  در  برگزارشــده  درســگفتاِر 
امــا  نداشــتند؛  اطــاع  یگدیگــر  مباحــث  از  چنــدان  ســخنگویان 
اساســی  مســئله  یــک  ایــن  و  می شــناختند  به خوبــی  را  همدیگــر 
ــدام  ک ــر  ــت و ه گف ــد  ــه خواهن ــه چ ک ــتند  ــک می دانس ــر ی ــت و ه اس
کننــد و ایــن خــود یــک نــوع رفتــار  کامــل  می خواســتند همدیگــر را 
کــه ایــن منظومــه نه تنهــا  گزینشــی اســت و ایــن امــر باعــث شــده 
کتــاب بــا زحمــت  کیهانــی باشــد. ایــن  ادبــی بلکــه یــک منظومــه 
آقــای خواجه ونــد و دکتــر ارفعــی و دکتــر فامکــی فراهــم شــده اســت. 
کار  کــه خــود ایــن،  کتــاب یــک تولیــد جامــع فرهنگــی اســت  ایــن 
هــر ناشــری نیســت و می توانــد یــک نــوع الگــوی درســت بــرای هــر 
فرانســه  گالیمــار  در  تقریبــًا  کــه  اســت  کاری  ایــن  باشــد.  نشــری 
انجــام می شــود. نشــر فضــا وابســته اســت بــه انجمــن علمــی فضــا، و 
کــه در پــی ایجــاد تفکــر  انجمــن علمــی فضــا در واقــع نــه دربــاره متــن 
در بــاب فضــا اســت. از همیــن بحــث می توانیــم بــه ضــرورت حضــور 

کتــاب برســیم.«  ایــن 

اصانــی در ادامــه ســخنان خــود بــه توضیــح مقــاالت محمدمنصــور 
پرداخــت  ایرانیــان  شــهرآفرینی  و  شهرنشــینی  بــاب  در  فامکــی 
بــه  ورود  بــرای  اســطوره زدگی  از  خــروج  کتــاب  »ایــن  گفــت:  و 
کتــاب نکتــه خاصــی  اسطوره شناســی اســت. دکتــر فامکــی در ایــن 
و  مدیریــت  بیــن  تفــاوت  هــم  آن  و  می کننــد  مطــرح  دقــت  بــه  را 
یــک  اولیــه مــا  یخ هــای  حکومــت اســت. ایشــان می گوینــد در تار
بســیار  به صــورت  مدیریــت  کــه  چرا نداشــتیم؛  خــاص  پایتخــت 
جــدی در ســطحی جــدا از زمــان بــوده؛ بــرای همیــن شــهرها زیــر 
را  خودشــان  اســتقال  امــا  بودنــد،  شاهنشــاهی  یــک  پوشــش 

داشــتند.«

ی در همیــن زمینــه افــزود: زندگــی شــهری ایرانیــان بســیار جــدی  و
بــوده  اداره می شــده اســت و مدیریــت فضــای شــهری به صورتــی 
کــه هزاران هــزار شــاه را بیافرینــد و از ایــن بیــن، یــک تــن می توانســته 
شاهنشــاه باشــد و ایــن نظــام حکومتــی رایــج بــوده. صــورت دیگــر 
کــه بــا یکدیگــر زندگــی  آن یــک نظــام مدیریتــی بــود. دو پدیــده ای 
می کردنــد؛ امــا یکــی از آنهــا آرام آرام مضمحــل می شــود و دیگــری 
اســت.  حکومتــی  نظــام  مضمحل شــده،  پدیــده  آن  و  می مانــد 
و  یســتن  شهری ز در  اصلــی  پدیــده  دو  اســام  ورود  از  پیــش  تــا 

بــود. و دیگــری مدیریــت  یکــی حکومــت  شــهری بودن 

گر بــه دوره بعــد اســام و خدمــات مدیریتــی آن پرداخت  ایــن ســینما
و افــزود: بعــد از اســام از دو تــن به عنــوان شــاخصه های مدیریــت نام 
برده انــد؛ یکــی نظام الملــک اســت و دیگــری خواجــه رشــیدالدین 
کــه مدیــران ایــن ســرزمین هســتند.  کــم  کــه ایــن دو، نــه حا فضــل اهلل 
تولیــد ارزش  بــرای  کــه می کننــد،  کاری  اینهــا نخســتین  ی  هــر دو
افــزوده اقتصــادی، نظــام آبیــاری ایــن ســرزمین را ســامان می دهنــد. 
ــن  ــی ای ــامان دهی اساس ــرای س ــل اهلل ب ــیدالدین فض ــه رش ــا خواج ام
کاری بنیــادی می کنــد؛ بــرای همیــن در هــر روســتا )مــا ســه  ســرزمین، 
چهــار شــهر بیشــتر نداشــتیم و همــه ســرزمین وســیع ایــران از شــمال 
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کنــده و پرشــمار بودنــد( یــک مدرســه  چیــن تــا بالــکان روســتاهای پرا
اســت؛  درســت  تفکــری  و  اندیشــه  ایــن  می ســازد.  حمــام  یــک  و 
ــدون فرهنــگ و اندیشــه مدیریتــی، ســامان نخواهــد  ــرا اقتصــاد ب زی

گرفــت. 

بــه توضیحــات بیشــتر دربــاره خدمــات خواجــه رشــیدالدین  ی  و
فضــل اهلل پرداخــت و ادامــه داد: او شــهر آرمانــی بغــداد را می ســازد. 
یــخ ملت هــای جهــان مــا نخســتین ملتــی  بــرای اولیــن بــار در تار
کــه توســط خواجــه رشــیدالدین فضــل اهلل یــک شــهر آرمانــِی  هســتیم 
ــوده اســت. یــک قداســت فرهنگــی  یم و آن بغــداد ب فارابــی می ســاز
و یــک حرمــِت جهانــِی فرهنگــی در آن بــه وجــود آمــد. شــهری بــوده 
آن  کتابخانــه  در  کتــاب  شــصت هزار  و  زبــان  شــصت  آن  در  کــه 
موجــود بــوده اســت و از همــه جهــاِن متمــدن آن زمــان ــــ از چیــن، 
ماننــد مصــر  آفریقــا  ســرزمین های شــمالی  و  ونیــز  بیزانــس،  هنــد، 
کــه فقــط  گــرد می آمدنــد. بغــداد شــهری بــود  ــــ دانشــمندان در آن 
کارگاه هــای  و  می کردنــد  زندگــی  آن  در  هنرمنــدان  و  دانشــمندان 
کتــاب مهــم  کــه نخســتین  کاغذســازی در آن بــوده  بســیار بــزرگ 
نقاشــی  و  بــوده  یــخ(  رشــیدیه )جامع التوار یــخ  تار آن،  منتشرشــده 
کار  ایرانــی بعــد از یــک دوره وقفــه به طــور رســمی در بغــداد  آغــاز بــه 
کــه شــهرهای  کــرد. و ایــن مدیریــت مناســب و حساب شــده اســت 
ایرانــی بــا همــه هجوم هــای اقــوام مختلــف قبیلــه ای همچنــان بــر ســر 
پــای می ماننــد. ســقوط ســمرقند، ســقوط بخــارا، ســقوط اصفهــان و 
باقــی شــهرهای بــزرگ ایــران، باعــث ازبین رفتــن و نابــودی شــهر نشــد 

و ایــن شــهرها همچنــان هســتند.

و  ارفعــی  از حضــور اســتاد  از ســخنان خــود  دکتــر فامکــی پیــش 
بانــی  ارفعــی  دکتــر  »جنــاب  گفــت:  و  کــرد  سپاســگزاری  آمــوزگار 

کتــاب را بــه  کــه بتوانیــم  کردنــد  کاری  کتــاب بودنــد. ایشــان  ایــن 
کتــاب، در دفتــر  ســرانجام برســانیم. مقوله هــای اصلــی مربــوط بــه 
ایشــان ســامان داده شــد و دلیــل اینکــه در فرهنگســتان هنــر بــرای 
کــه  گــرد هــم آمده ایــم ایــن اســت  کتــاب ایران زمیــن،  رونمایــی از 
ایــن فضــا منــور بــه حضــور ایشــان اســت و خانــه دکتــر ارفعــی اســت 
کتــاب در خانــه اســتاد ارفعــی زاده شــود.  کــه ایــن  و می خواســتیم 
آقــای  و  آمــوزگار  دکتــر  خانــم  از  کــه  نکته ســنجی هایی  برابــر  در 
نــدارم.  گفتــن  بــرای  چیــزی  مطلقــًا  شــنیدم،  مــن  اصانــی  دکتــر 
ــا  ــرای م ــن آمدوشــدها در حــدود دو ســال در فضایــی صمیمــی ب ای
کــه در ذهــن بودنــد و بــه  زندگــی شــد و ســازنده نظریه هایــی شــد 
بیــان نیامــده بودنــد و خوشــبختانه بــه بیــان آمدنــد. ســمج گونه و 
آمــوزگار  دکتــر  خانــم  دســت به دامان  خواجه ونــد  جنــاب  طریــق  از 
کتــاب  شــدیم و بــا همــه دشــواری بــرای دســتیابی ایشــان توانســتیم 
کــه آمــاده چــاپ شــد، بخــش  کنیــم و آخریــن مقالــه ای  را مــدّون 
کل مــن بعــد از ســخنان دوســتان  دوم مقالــه خانــم آمــوزگار بــود. در 
کــه بگویــم. نکتــه آخــر  کتــاب نــدارم  دیگــر چیــزی بــرای تعریــف ایــن 
ــاش  ــا ت ــاب، ب کت ــن  ــد ای ــد و تول ــه تولی ــم ب ــر از دور بخواهی گ ــه ا اینک
بی نهایــت اســتادان بــزرگ به ویــژه دکتــر ارفعــی و خانــم دکتــر آمــوزگار 
کنیــم، مــن یــاد یکــی از ایــن  در فراهم کــردن ایــن مجموعــه، نــگاه 

می گویــد: کــه  می افتــم  کشــورمان  ارجمنــد  ترجیع بندهــای 

ــن  ــت در ای ــی هس ــوی می ــا ب ــتیم / ت ــات الس ــینان خراب گوشه نش ــا  م
ــتیم.« ــده مس میک

در پایــان بــا حضــور اســتادان و ســخنرانان نشســت، اثــر ارزشــمند 
کتــاب ایران زمیــن بــا دســت های اســتاد ارفعــی رونمایــی شــد.
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به مناسب روز جهانی موزه 

تقدیر از موزه داران برتر
کمیتــه  آییــن »روز جهانــی مــوزه« و تقدیــر از مــوزه داران برتــر بــه همــت 
بین المللــی موزه هــا )ایکــوم( و بــا همــکاری فرهنگســتان هنــر عصــر 
هنــر  فرهنگســتان  ایــران  تــاالر  در  اردیبهشــت 1398،  شــنبه، 28 

برگــزار شــد.

معــاون  مونســان،  علی اصغــر  حضــور  بــا  کــه  مراســم  ایــن  در 
رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
گردشــگری؛ علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر؛  و 
ســید محمــد بهشــتی، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر؛ ســید احمد 
ایــران؛ محمدحســن طالبیــان،  ایکــوم  رئیــس  محیط طباطبایــی، 
گردشــگری؛ محمد رضــا  معــاون میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
کارگــر، مدیــرکل موزه هــای ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
گردشــگری؛ احمــد مســجدجامعی، عضــو شــورای شــهر تهــران؛  و 
هنــر؛  فرهنگســتان  ســینمای  گــروه  عضــو  قاســم خان،  علیرضــا 
فرهنگســتان  پژوهشــی  معــاون  سرپرســت  ســجادیارزاده؛  محمــد 
از  برگــزار شــد،  و...  هنــری؛  امــور  ناصــری، مدیــرکل  هنــر؛ مســعود 
در  مــوزه داری  و  مــوزه  حــوزه  فعــاالن  و  برتــر  مــوزه داران  از  تعــدادی 

کشــور تجلیــل شــد.

در ابتدای این مراســم علیرضا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان 
کــرد:  هنــر، ضمــن ابــراز خرســندی از میزبانــی ایــن مراســم اظهــار 
کشــورمان و غنــای آثــار هنــری، مــوزه  یخــی  بــا توجــه بــه قدمــت تار
و مــوزه داری در ایــران از اهمیــت و جایــگاه ویــژه ای، بــرای معرفــی 

ــت. ــوردار اس ــی، برخ ــم فرهنگ ــراث عظی ــن می ــی از ای بخش

از  فراتــر  امــروزه  موزه هــا  کارکــرد  داد:  ادامــه  زمینــه  همیــن  در  ی  و
به عنــوان  موزه هــا  اســت؛  بــوده  گذشــته  در  کــه  اســت  چیــزی  آن 
مؤسســاتی پویــا، عــاوه بــر مکانــی بــرای حفــظ و عرضــه آثــار هنــری، 
حلقــه واســط بیــن آثــار هنــری و فرهنــگ یــک کشــور بــا مــردم ســرزمین 
کلــی موزه هــا مؤسســاتی چندوجهــی  خــود به شــمار می آینــد. به طــور 
کــه همیشــه در حــال  گفتمان هــای جدیــد هســتند  از بــاب ایجــاد 
تبــادل فرهنــگ و هنــر از بســتر ســنت بــه دنیــای مــدرن و معاصــر 
کــه آینــده ســنت و حفــظ و اشــاعه آن  کــرد  هســتند. می تــوان اذعــان 

تــا حــدودی بــه عملکــرد موزه هــا بســتگی دارد.

کشــورمان در  سرپرســت فرهنگســتان هنــر بــا اشــاره بــه آثــار هنــری 
کــرد: امــروزه آثــار  داخــل و خــارج از مرزهــای جغرافیایــی، خاطرنشــان 
ینت بخــش  کشــورمان و نســخ خطــی فــراوان آن ز هنــری ارزشــمند 
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کشــور هســتند.  یــادی در داخــل و خــارج  مجموعه هــا و موزه هــای ز
کشــور  چندیــن برابــر آنچــه از آثــار هنــری و نســخ خطــی در داخــل 
کشــور نگهــداری می شــود. شــاید در  یــم، در موزه هــای خــارج  دار
کــه  ــرای مــا خوشــایند نباشــد؛ امــا از ایــن منظــر  ــگاه اول ایــن امــر ب ن
ینت بخــش موزه هــای جهان انــد و این چنیــن فرهنــگ و  ایــن آثــار ز
هنــر مــا را در اقصی نقــاط جهــان می گســترانند، بــر خــود می بالیــم. 
کــه آثــاری از ایــران در  کمتــر نقطــه ای در جهــان را می تــوان یافــت 

کتابخانه هــای آن موجــود نباشــد. موزه هــا و 

یکــرد فرهنگســتان هنر نســبت بــه این گونه  علیرضــا اســماعیلی بــه رو
کــرد: فرهنگســتان هنــر نســبت بــه  آثــار ارزشــمند پرداخــت و تصریــح 
کشــورمان  شناســایی و معرفــی آثــار هنــری و نســخ خطــی ارزشــمند 
کشــور اهتمــام ویــژه ای داشــته اســت.  در موزه هــای داخــل و خــارج 
بــا توجــه بــه اینکــه موزه هــا محــل نگهــداری نشــانه هایی هســتند 
یــخ  تار از مهم تریــن منابــع  را به عنــوان یکــی  آنهــا  کــه پژوهشــگران 
هنــر رمزگشــایی می کننــد، فرهنگســتان بــا شناســایی و معرفــی ایــن 
کتاب هــای نفیــس، همــراه بــا تحقیــق و پژوهــش در  آثــار در قالــب 
گام هایــی مؤثــر در ایــن زمینــه برداشــته اســت و بــرای  خصــوص آنهــا، 
کشــور ماننــد موزه هــای  یــادی در داخــل  ایــن منظــور بــا موزه هــای ز

ملــک، مقــّدم، ملــی، هنرهــای معاصــر و... و موزه هــای خــارج از 
ــان و...  کشــور چــون موزه هــای لهســتان، مجارســتان، بریتانیــا، آلم

همــکاری داشــته اســت.

او ســخنان خــود را بــا قدردانــی از مــوزه داران خصوصــی بــه پایــان 
کــه به تنهایــی بخــش  بــرد و یــادآور شــد: از مــوزه داران خصوصــی 
کســانی  عمــده ای از بــار ایــن حــوزه را بــر دوش می کشــند و خصوصــًا 
گرامیداشــت ایــن روز در  ــرای  ــروز از شــهرهای دور و نزدیــک ب ــه ام ک

اینجــا حضــور دارنــد، تشــکر و قدردانــی می کنیــم.

در ادامــه ایــن برنامــه، علــی اصغــر مونســان، معــاون رئیس جمهــور و 
گردشــگری، بــه  رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
کــرد: بیــش از چهــار دهــه از نام گــذاری  ســخنرانی پرداخــت و اظهــار 
)ایکــوم(  موزه هــا  بین المللــی  شــورای  ســوی  از  مــوزه  جهانــی  روز 
می گــذرد. طــی ایــن ســال ها، نه تنهــا نگــرش بــه اهمیــت موزه هــا 
دســتخوش تحــول شــده، بلکــه موزه هــا از محــل نگهــداری اشــیای 
یخــی بــه مکان هایــی آموزشــی و فرهنگ ســاز تبدیــل  فرهنگی-تار
کــه بــه بهتریــن و زیباتریــن شــکل ممکــن زندگــی بشــر و  شــده اند 

گذشــته او را برایــش روایــت می کننــد. دســتاوردهای 
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فرهنگــی  تعامــات  توســعه  جهــت  در  موزه هــا  کارکــرد  بــه  ی  و
از  مشــترک  نمایشــگاه های  برگــزاری  کــرد:  تصریــح  و  پرداخــت 
گامــی مؤثــر در تحقــق  کشــورها،  یخــی و فرهنگــی  تار داشــته های 
کــه پاســخی بــه نیــاز  گامــی  کارکردهــای بین المللــی موزه هاســت؛ 
کــه همــان توســعه صلــح و دوســتی از طریــق  جهــان امــروز اســت 
گســترش تعامــات فرهنگــی میــان دولت هــا و ملت هــا بــه شــمار 
اعتقــاد  بــا  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  ســال ها  ایــن  طــی  مــی رود. 
یکــردی در برگــزاری نمایشــگاه های متقابــل بــا ســایر  بــه چنیــن رو

اســت. کــرده  تاشــی مضاعــف  کشــورها 

و  اشــاره  ایکــوم  اساســنامه ای  اهــداف  بــه  رئیس جمهــور  معــاون 
ــی اســت  ــر مبنــای اساســنامه ایکــوم، مکان کــرد: مــوزه ب خاطرنشــان 
و  یخــی  تار فرهنگــی،  میــراث  معرفــی  و  حفاظــت  پژوهــش،  کــه 
و  می شــود  انجــام  آن  در  مســتمر  و  هم زمــان  به صــورت  طبیعــی، 
هــدف آن مطالعــه، آمــوزش و فراهــم آوردن شــرایط مناســب بــرای 
یســت بوم  گاهــی  عمومــی از هویــت و فرهنــگ و ز ارتقــای ســطح آ
امــکان  فراهــم آوردن  موزه هــا  اهــداف  دیگــر  از  همچنیــن  اســت. 
بهره منــدی بازدیدکننــدگان برشــمرده شــده اســت. بدیــن ترتیــب 
و  جامعــه  خدمــت  در  دائمــی  و  غیرانتفاعــی  مؤسســه ای  مــوزه، 
ی عمــوم مــردم بــاز اســت و امــکان  کــه دِر آن بــه رو توســعه آن اســت 
ارتبــاط عمــوم بــا ایــن میــراث را از طریــق نمایــش آن فراهــم مــی آورد.

کرد: امســال  کید بر شــعار امســال موزه ها بیان  این مقام مســئول با تأ
کانون هــای  به  مثابــه  »موزه هــا  شــعار  موزه هــا  بین المللــی  شــورای 
نشــان دهنده  کــه  کــرد  انتخــاب  را  ســنت ها«  آینــده  فرهنگــی: 
دغدغــه جــدی دربــاره حفــظ ســنت ها و نقــش موزه هاســت؛ ضمــن 
آنکــه توجــه مــا را بــه تعریفــی عمیــق و همه جانبــه از ایــن مکان هــا 
ســنت ها  اشــاعه  بــرای  محلــی  موزه هــا  بنابرایــن  می کنــد؛  جلــب 
کــه ایــن ســنت ها را بــه آینــده پیونــد  هســتند و مکان هایــی هســتند 

می زننــد.

آمــوزش مباحــث مــوزه ای در قالــب درســی اشــاره  بــه اهمیــت  او 
وزارت  بــا  بــه زودی  کــه  تفاهم نامــه ای  اســاس  بــر  کــرد:  تصریــح  و 
مــوزه داری  و  مــوزه  موضــوع  کــرد،  خواهیــم  امضــا  آموزش وپــرورش 
بــه دانش آمــوزان آمــوزش داده خواهــد شــد و بــا ایــن هــدف امضــای 
و شناســاندن  بــرای معرفــی  آموزش وپــرورش  وزارت  بــا  تفاهم نامــه 
کتاب هــای درســی در دســتور  میــراث فرهنگــی و موزه هــا در قالــب 

کار قــرار دارد.

کارگــر، مدیــرکل موزه هــا و امــوال  در ادامــه ایــن مراســم محمدرضــا 
یخــی میــراث فرهنگــی، ضمــن قدردانــی از تمــام همراهان  منقــول تار
ــا از همــه  گفــت: امــروز تــاش می شــود ت موزه هــا و میــراث فرهنگــی 
کــه انصافــًا ایــن روزهــا  فرصت هــا اســتفاده شــود؛ خصوصــًا رســانه ها 
در اختیــار مــوزه و مــوزه داری قــرار دارنــد و در ایــن راســتا اطاع رســانی 
تــا  شــد  فراهــم  فرصتــی  موزه هــا،  رایگان بــودن  بــا  امــروز  می کننــد. 
مــردم بیشــتر بــه موزه هــا ســر بزننــد و رشــد آمارهــای بازدیــد هــم نشــان 

از همیــن امــر دارد.

کــرد و افــزود: مــوزه یــک  کشــور اشــاره  ی بــه رشــد موزه هــای فعــال در  و
کوچــک می تواننــد بــا تمــام دنیــا  نهــاد فرهنگــی اســت و موزه هــا ولــو 
یــم و 208 موزه  در ارتبــاط باشــند. امــروز در کشــور 680 مــوزه فعــال دار
کــه بــا ایــن تفاصیــل رشــد 200درصــدی  در ســال گذشــته افتتــاح شــد 

را در ایــن زمینــه شــاهد بوده ایــم.

کشــور دارای 46 مــوزه خصوصــی  ــادآور شــد: در ســال 1391  کارگــر ی
بــود، امــا امــروز بیــش از صــد مــوزه در ایــن حــوزه دایــر شــده اســت.

در ادامــه ایــن مراســم احمــد محیط طباطبایــی، مدیــر ایکــوم ایــران، 
کــرد: ایکــوم ایران  در خصــوص بعضــی از فعالیت هــای ایکــوم اظهــار 
گذاشــت. دوره  ــاری را پشــت ســر  ــه همــراه ســایر نهادهــا ســال پرب ب
آمــوزش بین المللــی مدیریــت بحــران در موزه هــا را بــا همــکاری مــوزه 
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کردیــم. همچنیــن اجــاس  گذشــته برگــزار  دفــاع مقــدس در ســال 
کــه ســال پیــش بــا همــکاری ســایر  یــدادی بــود  »ایکوفــوم« دومیــن رو
کشــور  موزه هــا و نهادهــا و ســازمان میــراث فرهنگــی و بــا حضــور 20 

در تهــران برگــزار شــد.

کــرد و افــزود: شــاید در ظاهــر  او بــه مشــارکت ســایر نهادهــا اشــاره 
آنجــا  از  امــا  باشــند؛  نشــده  شــناخته  مــوزه  به عنــوان  کتابخانه هــا 
کــه از میــراث فکــری انســان ها حفاظــت و آن  کــه نهــادی هســتند 
را معرفــی می کننــد به عنــوان نهــاد مــوزه ای در آییــن امــروز شــرکت 

کرده انــد.

و  علــم  مــوزه  ایــران،  ملــی  مــوزه  همراهــی  بــه  محیط طباطبایــی 
و  اشــاره  ایکــوم  مؤسســه  بــا  انتفاعــی  مؤسســات  ســایر  و  فنــاوری 
کــرد: در ســال 2020 نیــز مــوزه ملــی علــم و فنــاوری، اجــاس  عنــوان 
تهــران میزبانــی  را در  بین المللــی و ســاالنه موزه هــای دانشــگاهی 
کیوتــو برگــزار می شــود، بــار  کــه در  می کنــد. امســال هــم در اجاســی 
ــا تغییــرات  ــا ب ــرار می گیــرد ت ــد نظــر ق دیگــر تعریــف مــوزه مــورد تجدی
کنــد  اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی جایــگاه ویــژه خــود را حفــظ 

و موفق تــر شــود.

و  گــروه معمــاری  رئیــس  و  ســید محمــد بهشــتی، عضــو پیوســته 
شهرســازی فرهنگســتان هنــر، یکــی دیگــر از ســخنرانان حاضــر در 
کــه در خصــوص عملکــرد موزه هــا بــه ســخنرانی  ایــن  مراســم بــود 
کــه  کــرد: آیــا مــوزه قــرار اســت جایــی باشــد  پرداخــت و خاطرنشــان 
چیزهایــی را بــه یــاد مــا آورد یــا اینکــه تبدیــل بــه فراموشــخانه شــود؟ 
کــه مــوزه  آنچــه امــروز موزه هــا را تهدیــد می کنــد همیــن مســئله اســت 

ــه باشــد. ــد یادخان بای

ادامــه  در  گردشــگری  و  فرهنگــی  میــراث  عالــی  شــورای  عضــو 
کــرد و افــزود: شــعار  ســخنان خــود بــه شــعار امســال ایکــوم اشــاره 

کانون هــای فرهنگــی:  امســال ایکــوم بــرای ایــن روز »موزه هــا به مثابــه 
کــه مــا مکــرر می شــنویم.  آینــده ســنت ها« بــود. ســنت واژه ای اســت 
کــه تجــدد  ــا ســنت آن چیــزی اســت  کــه آی حــال ســؤال ایــن اســت 
کــه  کــرده اســت و در آن امتنــاع وجــود دارد؟ در صورتــی  آن را نقــض 
یــخ به عنــوان شــیوه آزمــوده اســت. ســنت امتنــاع  ســنت در طــول تار
از نوشــدن نیســت. ســنت ابتــکار و خاقیــت شــما را افــزون می کنــد.

کــرد: عملکــرد موزه هــا  یکــرد موزه هــا خاطرنشــان  او بــا اشــاره بــه رو
یشــه های  کنــد و ر گذشــته رجــوع  کــه هــم بــه  گونــه ای باشــد  بایــد بــه 
کنــد، هــم متصــل بــه آینــده باشــد. موزه هــا بــه مــا نشــان  خــود را حفــظ 
بوده ایــم. هنرهــای دوره قاجــار  گذشــته چگونــه  کــه در  می دهنــد 
تکــرار هنــر صفــوی نبــود، هنــر صفــوی نیــز تکــرار هنرهــای ماقبــل خــود 
یــم بایــد اعتمــاد بــه نفــس  گــر قصــد تولیــد ثــروت دار نیســت. امــروز ا
ــه مــا نشــان می دهنــد. ــم و موزه هــا ایــن را ب ی ــه دســت بیاور خــود را ب

دفتــر  مســئول  تسوتکوفســکی«،  »تســوتان  پیــاِم  مراســم  ایــن  در 
منطقــه ای یونســکو و پیــام مدیــر دفتــر منطقــه ای یونســکو و رئیــس 

شــد.  قرائــت  جهانــی،  ایکــوم 

کشــور در ســال 1397 و قدردانــی از  همچنیــن معرفــی موزه هــای برتــر 
گــروه  آنهــا، تجلیــل از اعضــای ســابق هیئت اجرایــی ایکــوم، اجــرای 
موســیقی مــوزه صلــح اصفهــان، اجــرای پرفورمنــس و اجــرای نمایــش 

عروســکی از جملــه برنامه هــای ایــن مراســم بــود.

همزمــان بــا برگــزاری ایــن مراســم، نمایشــگاهی بــا عنــوان »آینــده 
ــاری از پرویــز تناولــی، منیــر شــاهرودی فرمانفرماییــان،  ــا آث ســنت« ب
بهــزاد اژدری، مجیــد فداییــان، بهــداد الهوتــی، محمدرضــا خلجی، 
حســین آبادی  اعظــم  خانــی،  علــی  ســید  شــیراحمدی،  مهــدی 
اســتاد  و  لــرزاده  اســتاد  تاالر هــای  در  ســاالرمحمدی  حجــت  و 

یافــت. گشــایش  صبــا  فرهنگی هنــری  مؤسســه  فرشــچیان 
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نگاهی به فعالیت انتشارات فرهنگستان هنر 
در آخرین نمایشگاه کتاب

تقــارن مــاه مبــارک رمضــان بــا زمــان برگــزاری ســی ودو مین نمایشــگاه 
کتــاب تهــران موجــب شــد تــا امســال ده روز زودتــر بــه  بین المللــی 
 14 تــا   4 از  آن  برگــزاری  شــاهد  و  یــم  برو نمایشــگاه  ایــن  اســتقبال 

باشــیم. اردیبهشــت 

امســال هــم انتشــارات فرهنگســتان هنــر ماننــد ســال های پیشــین بــا 
کــرد و پذیــرای  تازه هــای نشــر خــود در ایــن دوره از نمایشــگاه شــرکت 
کــه بــا نشــر  کــه بیــش از 15 ســال اســت  هنردوســتان بــود. انتشــاراتی 
همچــون  هنــری  مختلــف  حوزه هــای  در  تخصصــی  کتاب هــای 
فلســفه هنــر و زیبایی شناســی، ادبیــات، معمــاری و شهرســازی، 
هنرهــای  صناعــی،  هنرهــای  موســیقی،  تجســمی،  هنرهــای 
میــان  در  جایگاهــی  توانســته  هنــر،  یــخ  تار و  کلیــات  نمایشــی، 
کشــور خصوصًا پژوهشــگران و دانشــجویان حوزه  قشــرهای مختلف 
کارنامــه ای درخشــان  گــر بگوییــم  کنــد و اغــراق نیســت ا کســب  هنــر 
کتاب هــای  از  عنــوان   41 کــه  چرا اســت؛  زده  رقــم  خــود  بــرای  را 
تألیفــی یــا ترجمــه ای اش در زمــره جوایــز »کتــاب فصــل« و »کتــاب 
کــه از آن جملــه می تــوان بــه هنــر نقالــی در  ســال« تقدیــر شــده اند 
ــن غیبــی  ــران، مرشــدان پرده خــوان، جامــع االلحــان عبدالقــادر ب ای
حافــظ مراغــی، هنــر و معمــاری دوران صفویــه، مصحــف روشــن، 
گفتارهایــی در پدیدارشناســی  ــران،  کــی در ای دانشــنامه ُمهــر و حکا
هنــر، بحــران واقعیــت در عکاســی معاصــر، شــاهکارهای هنــر ایــران 
لهســتان، شــاهنامه  شاه طهماســبی، دانشــنامه  در مجموعه هــای 
زیبایی شناســی، معنــا در معمــاری غــرب، خوشنویســی اســامی 

کــرد. و... اشــاره 

افشــین شــیروانی، مدیرعامــل مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار 
هنــری )متــن( / انتشــارات فرهنگســتان هنــر، در گفت وگویــی اعــام 
کتــاب در نمایشــگاه  کــه ایــن مؤسســه بــا بیــش از 500 عنــوان  کــرد 
کــه از ایــن میــان، 24 عنــوان، چــاپ جدیــد و  امســال حاضــر شــد 
کتاب هــا نیــز ویراســتی  13 عنــوان تجدیــد چــاپ بــود. تعــدادی از 

جدیــد از آثــار قبلــی فرهنگســتان هنــر بــه شــمار می رفــت.  

ســی ودو مین  در  متــن  مؤسســه  منتشرشــده  تــازه  کتاب هــای  از 
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دیگــر،  قابــی  در  ُگتــاری  بــه   می تــوان  تهــران،  کتــاب  نمایشــگاه 
شــباهنگی،  اســتاد  آثــار  بــر  مــروری  دیگــر،  قابــی  در  کریســتوا 
نــزد  زیبایــی  اســامی،  آثــار هنــر  شــمایل نگاری صــور نجومــی در 
مقــاالت  مجموعــه  آذربایجــان،  دست ســاز  قفل هــای  روزبهــان، 
کــرد. البتــه مؤسســه متــن در چــاپ  هنــر و اخــاق، و دســترنج اشــاره 
پژوهشــکده  بلکــه  اســت؛  نبــوده  تنهــا  هنــری  کتاب هــای  نشــر  و 
ــر تألیــف  ــه ام ــه ب ک ــز چندیــن ســال اســت  ــر نی ــِر فرهنگســتان هن هن
کــه نیــاز جامعــه هنــری  کتاب هایــی مبــادرت مــی ورزد  و ترجمــه 
کتاب هــا را منتشــر  اســت و هــر ســاله بــا همــکاری مؤسســه متــن ایــن 

می دهــد.  قــرار  عاقه منــدان  دســترس  در  و  می کنــد 

 60 کنــون  تا را  چاپ شــده اش  کتاب هــای  آمــار  هنــر  پژوهشــکده 
کــه در زمینه هــای نقــد و فلســفه هنــر،  کــرده اســت  عنــوان اعــام 
یــخ هنــر، هنــر معاصــر، هنــر شــرق، و تصحیــح نســخ خطــی بــوده  تار
و از ایــن تعــداد، هشــت عنــوان بــه تازه هایــش اختصــاص داشــته 

اســت. 

نظریــه  شرق نگاشــت)2(؛  و  شرق نگاشــت)1(  مقــاالت  مجموعــه 
درآمــدی  نمادهــای چیــن؛  فرهنــگ  پرفورمنــس؛  بــرای مطالعــات 
ــران؛ کنکاشــی در احــوال مجالــس مضحکــه  ــخ داســتانی ای ی ــر تار ب
جملــه  از  چیــن؛  زیبــای  هنرهــای  خورشــیدی؛  ســیزده  ســده 
ــا  ــه ب ک ــتند  ــر هس ــتان هن ــِر فرهنگس ــکده هن ــار پژوهش ــن آث جدیدتری
ــرای نخســتین بار در ایــن دوره از  همــکاری مؤسســه متــن منتشــر و ب

نمایشــگاه عرضــه شــدند.

در  مؤسســه  ایــن  منتشرشــده  کتاب هــای  آمــار  بــه  ســری  گــر  ا
ســال های قبــل بزنیــم، بایــد بگوییــم فعالیــت ایــن انتشــارات تقریبــًا 
کاغــذ و در  آهنگــی یکنواخــت داشــته اســت؛ البتــه افزایــش بهــای 
کتــاب، در امــر چــاپ و فــروش  نتیجــه افزایــش قیمــت تمام شــده 
ــی از  ــد بعض ــه بخواهن ک ــی  ــتند عاقه مندان ــا هس ــوده، ام ــر نب بی تأثی
کتاب هــا را در ســبد مطالعاتــی خــود قــرار دهنــد و خواننــدگان ایــن 

کتاب هــا باشــند. نــوع 
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نقد و بررسی نمایشگاه قرآن نگاری
سمیراخوانساری

یــت  رؤ بــه  »آیینــه ای  قرآن نــگاری  نمایشــگاه  تخصصــی  نشســت 
ــگار،  ــد قرآن ن ــی، هنرمن ــهم الدین زمان ــت س ــن بزرگداش ــات« و آیی آی

ــزار شــد. ــرآن برگ در بهــار ق

 1398 اردیبهشــت ماه   31 سه شــنبه،  عصــر  کــه  نشســت  ایــن  در 
مصــادف بــا میــاد مبــارک امــام حســن مجتبــی )ع( برگــزار شــد، آثــار 

گرفــت.  قرآن نــگاری ســهم الدین زمانــی مــورد بررســی قــرار 

بــر  را  ســخنرانی ها  هدایــت  نشســت،  ایــن  در  حســن خانی  میثــم 
مدرســه  دانشــیار  موســوی گیانی،  رضــی  ســید  و  داشــت  عهــده 
در  قــرآن  از  مســلمانان  فهــم  »جایــگاه  عنــوان  بــا  هنــر،  اســامی 
پیوســته  عضــو  رجبــی،  محمدعلــی  اســامی«؛  هنــر  شــکل گیری 
فرهنگســتان هنــر، بــا موضــوع »در تمجیــد و تکریــم هنــر قرآنــی اســتاد 
زمانــی«؛ و دکتــر ابراهیــم بازرگانــی، اســتادیار مدرســه اســامی هنــر، 

دربــاره »قــرآن به مثابــه تصویــر« ســخن راندنــد. 

ابتــدا ســید رضــی موســوی گیانی، توجــه حاضــران را بــه موضــوع 
یــخ تمــدن فراخوانــد  تفــاوت میــان فهــم قــرآن و متــن قــرآن در طــول تار
بــرای  را  اول  جایــگاه  کــه  اســت  متنــی  قــرآن  کــه  کــرد  تشــریح  و 
کــه میــان آنچــه حقیقــت  مســلمانان دارد، ولــی بایــد توجــه داشــت 
آن اســت و آنچــه فهــم مســلمانان از ایــن متــن اســت، تفــاوت قائــل 

باشــیم. 

موســوی گیانی، ســخنانش را بــا ارائــه دو تعریــف پیشــینی و پســینی 
از منظــر خــود ادامــه داد و افــزود: »تعریــف پیشــینی یعنــی متــن قــرآن 
ــاره هنرهــا چــه می گویــد؟ و تعریــف  کل درب به عنــوان ســخِن دانــای 
گرفــت  کــه در تمــدن اســامی شــکل  پســینی آن ماجرایــی اســت 
کارهایــی  و اینکــه مســلمانان در تمــدن اســامی دربــاره هنــر چــه 

کرده انــد؟«

عضــو هیئت علمــی مدرســه اســامی هنــر، افــزود: خداونــد در قــرآن 
ماننــد  گفتــه   ســخن  مســتقیم  به صــورت  هنرهــا  بعضــی  دربــاره 
ادبیــات، تمثــال و...، امــا پــاره ای دیگــر از هنرهــا مثــل موســیقی، 
نمایــش و... بــه فهــم مــا به عنــوان مســلمان از ســخن خداونــد در 

برمی گــردد.  یــخ  تار طــول 

در  »امیرالمؤمنیــن  کــرد:  عنــوان  نهج الباغــه  از  روایتــی  ذکــر  بــا  او 
یــد. یعنــی مــا بایــد  نهج الباغــه می فرماینــد قــرآن را بــه ســخن وابدار
بازبینــی  را  ایــن متــن  از  قــرآن بیندیشــیم و دائمــًا فهم مــان  دربــاره 
کــه آیــا فهــم مــا از قــرآن درســت اســت یــا خیــر.« یــم  کنیــم و اندیشــه ورز

موســوی ادامــه داد: »آغــاز تمــدن اســامی توســط قــرآن و بــا تعلیمــات 
نبــوی شــکل گرفــت ولــی بعدهــا ایــن مســلمانان بودند که ایــن تمدن 
ــر ایــن  یــخ بــر غنــای آن افزودنــد. حتــی ب کردنــد و در طــول تار را فربــه 
کمــان مشــروعیت  کــه حا کــه در دوره امویــان و عباســیان نیــز  تصــورم 



13
98

ار 
، به

29
ره 

شما
م، 

هار
ل چ

 سا
نر،

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن

57

یه، تمــدن اســامی  سیاســی نداشــتند، بــا ایــن حــال در شــام و ســور
ولیــد  توســط  مســاجد  اولیــن  فرهنــگ،  همــان  در  گرفــت.  شــکل 
کمــان امــوی  ســاخته شــد و یــا مســجد طرقبــه در اســپانیا توســط حا
گرفــت.  شــکل  دوران  همیــن  در  نیــز  اســلیمی  نقــوش  و  شــد  بنــا 
توســط  محــراب  مثــل  اســامی  ســازه های  از  بعضــی  همچنیــن 
گرفــت و بــه اعتقــاد مــن مــواردی از ایــن دســت،  عبدالملــک شــکل 
کــه آنچــه تعالیــم نبــوی در حــوزه هنــر مــد نظــر داشــت  نشــان می دهــد 
کمیــت سیاســی  کــه در حا در ایــن دوران نیــز محقــق شــد؛ هرچنــد 

این گونــه نشــد.«

به عنــوان  ســخنانش  بیشــتر  فهــم  بــرای  را  مجسمه ســازی  هنــر  او 
بــه  مســلمانان  از  بعضــی  گذشــته،  در  کــه  کــرد  بیــان  مصــداق 
بــوده،  مشــرکان  کار  بت هــا،  پیکــره  ســاختن  کــه  دلیــل  ایــن 
کــرده  بودنــد و  یدن بــه خــدا فهــم  مجسمه ســاختن را نیــز شــرک ورز
بــود.  قــرآن  متــن  حــوزه  در  نادرســت  خوانش هــای  از  یکــی  ایــن 

دیگــر ســخنران ایــن نشســت، محمدعلــی رجبــی، صحبت هــای 
نمایشــگاه  آثــار  بــه  اول  نــگاه  در  کــه  نکتــه  ایــن  بیــان  بــا  را  خــود 
ــه مربعی بــودن تابلوهــا، ابتــدا  ــا توجــه ب یــت آیــات« ب ــه رؤ »آیینــه ای ب
ــر  ــا، ذک ــت تابلوه ــس از آن مرکزی ــده و پ ــان آم ــه چشمش ــا ب ــور آنه مح
کــرد: در همــه تابلوهــا »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم« در دایــره نقــش 
ــار  ــا آث کــه نشــانه برائــت اســت و متفــاوت ب ــه  بســته، به جــز ســوره توب

دیگــر و ایــن قســمت بــا رنــگ ســیاه پوشــیده شــده اســت.

رجبــی افــزود: »در فرهنــگ مــا و بســیاری از فرهنگ هــا، دایــره نمــاد 
کــه  آســمان اســت و نمــاد امــر نامحــدود. در ایــن آثــار، می بینیــم 
ِگــرد آن دایــره اول، دایــره دیگــری نقــش زده و آیاتــی  هنرمنــد، در 
کامــل بــا خــط ثلــث در آن بــه  از یــک ســوره یــا ســوره ای به صــورت 

گذاشــته  اســت.« نمایــش 

تابلوهــا  همــه  در  ثابــت  ترکیبــی  بــا  »بســم اهلل  داد:  ادامــه  رجبــی 
کیــد شــده؟  ی بســم اهلل الرحمــن الرحیــم تأ مشــاهده می شــود؛ چــرا رو
خواجــه عبــداهلل انصــاری می گویــد: بســم اهلل، ماننــد داغــی اســت 

کــه بــر انســان می زننــد و آن داغ، داغ عبودیــت اســت.«

عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر، بــا ارائــه توضیحاتــی دربــاره چهــار 
کــه در اســام ظهــور  کــرد: »اولیــن هنــری  شــاخه از هنــر اســامی بیــان 
هنــر  و ســومین  هنــر خوش نویســی  آن  از  پــس  و  بــوده  کــرده، شــعر 

تذهیــب اســت و چهارمیــن هنــر نگارگــری.«

هنرمنــد نقــاش معاصــر افــزود: هنر در فارســی به معنی »نیک نفســی« 
یــا »انســان نیک« اســت و مــا در ایــن ســاحت بــه دنبــال نیک نفســی 
کســی  هســتیم و هنــر چنیــن هنرمنــدی، صاحــِب شــأن می شــود و 
کــرده، خداونــد در اثــرش تجلــی می کنــد  کــه بــا آیــات خــدا انــس پیــدا 

و آثــارش دلبــری می کنــد.

نمایشــگاه  قرآن نــگار  هنرمنــد  از  تــی  جما بــا  پایــان  در  رجبــی 
کــرد و افــزود: »مــن اســتاد  یــت آیــات« تقدیــر و تشــکر  »آیینــه ای بــه رؤ
مدیریــت  بــه  دیــدم  کــه  را  آثارشــان  ولــی  نمی شــناختم  را  زمانــی 
گفتــم.« مؤسســه صبــا بــرای برگــزاری چنیــن نمایشــگاهی تبریــک 

حجت االســام والمســلمین، ابراهیــم بازرگانــی، آخریــن ســخنران 
قرآن نگاری هــای  هنرمنــد  نــام  بــه  اشــاره  بــا  و  بــود  نشســت  ایــن 
کــه  کــرد  یــت آیــات« یعنــی ســهم الدین زمانــی، ذکــر  »آیینــه ای بــه رؤ
ایشــان ســهم دیانــت خودشــان را از زمانــه برده انــد و قــرآن را بــا زبــان 
گویــی قــرآن را بــه زبــان تصویــر، تفســیر  کرده انــد و  خودشــان زبــان دار 

کرده انــد. 

کریــم بــه بیــان ایــن موضــوع  بازرگانــی بــا تشــریح بعضــی از آیــات قــرآن 
کــه آیــات قــرآن، در دو وجــه مفهومی و روایی ارائه شــده اند  پرداخــت 
کــه حیــث  و قــرآن، بعضــی آیــات را در قالــب مفاهیــم بیــان می کنــد 
مفهومــی آیــات اســت و بعضــی آیــات دیگــر، در واقــع تولیــد محتــوا 
کن، متحــرک و روایی انــد و بعضــی  ی تصاویــر ســا کــه حــاو می کننــد 

از ایــن تصاویــر، تصاویــری فراواقعــی هســتند.

در پایــان ایــن مراســم، علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان 
هنــر؛ محمدرضــا حســین خانی، رئیــس مؤسســه صبــا؛ و محمدعلی 
رجبــی، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر؛ از هنرآفرینــی ســهم الدین 

کردنــد. زمانــی در حیطــه آیــات قرآنــی تجلیــل 
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نمایشگاه »آیینه ای به رؤیت آیات« 

از  بــا رونمایــی  نــور، »صبــا«  مــاه خــدا و میهمانــی  روز  آغازیــن  در 
45 ســال قرآن نــگاری ســهم الدین زمانــی، از پیونــد ُپردرخشــش و 
کام وحــی«  زیبایی آفریــن »هنــر اصیــل و فاخــر ایرانــی« بــا »کیمیــای 

ــت. ــرده برداش پ

کــه حاصــل نزدیــک بــه نیــم قــرن  ســهم الدین زمانــی در نمایشــگاهی 
تــاش اوســت، تجربــه منحصربه فــرد ســنت نگارگــری و تذهیــب 
یافتــی انتزاعــی و تجریــدی از جوهــره و ماهیــت نقــش، بــه  را بــا در
کام وحــی نزدیــک ســاخته و میــان طــرح و نقــوش و  روح و مفهــوم 
کــرده اســت. رنگ هایــش بــا معنــا و درونمایــه هــر آیــه انطبــاق ایجــاد 

کــه عصــر روز سه شــنبه 16 اردیبهشــت  یــت آیــات«  »آیینــه ای بــه رؤ

فرهنگســتان  سرپرســت  اســماعیلی،  علیرضــا  حضــور  بــا   1398
فرهنگی هنــری  مؤسســه  رئیــس  حســین خانی،  محمدرضــا  هنــر؛ 
صبــا؛ شــماری از چهره هــای برجســته هنــری و عاقه منــدان بــه هنــر 
ــو را  گشــایش یافــت، مجموعــه ای از 114 تابل ــه »خیــال«  در نگارخان
کــه طــی 45 ســال توســط ســهم الدین زمانــی طراحــی  شــامل می شــد 

و اجــرا شــده اســت. 

کــه 114 آیــه قرآنــی در آن، بــه نشــان  در هــر تابلــوی ایــن مجموعــه 
از 114 ســوره از مصحــف شــریف وحــی، انتخــاب و اجــرا شــده، 
و  یافــت  در بــا  منطبــق  و  متنــوع  و  متفــاوت  رنگ هایــی  و  نقــش 
و  طــرح  و  رنــگ  هیــچ  و  کار شــده  آیــه  آن  از  حال وهــوای هنرمنــد 
حتــی هیــچ گل یکرنــگ و همســان بــا دیگــری در ایــن قــرآن بــه چشــم 
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نمی خــورد. بدین ترتیــب در هــر تابلــو ــــ در ابعــاد 114 ســانتی متر در 
دایــره  بــا دو  قــرآن(،  نیــت 114 ســوره شــریف  )بــه  114 ســانتی متر 
متحدالمرکــز بــه قطرهــای 30 ســانتی متر )بــه نیت 30 جــزء کام اهلل(، 
و 14 ســانتی متر )بــه نیــت 14 معصــوم( ــــ و در تمامــی 114 آیــه، بــا فــرم 
کــه در آن، نســبتی  و فضایــی خــاص و غیــر تکــراری روبــه رو هســتیم 
میــان فــرم و زیبایی شناســی بــا محتــوا و معنــا برقــرار شــده اســت.

کامــًا  رنگ هــای  از  مجموعــه  ایــن  در  به کاررفتــه  رنگ هــای 
اســتفاده شــده  کرلیــک  ا آثــار جدیدتــر، تکنیــک  و در  طبیعی انــد 

اســت.

ــص  ــه مخت ک ــه  گرفت ــرار  ــز ق ــر نی ــوی دیگ ــر، 6 تابل ــن 114 اث ــار ای کن در 
ســوره بقــره )دو تابلــو(، ســوره منافقــون )دو تابلــو( و چهــارده معصــوم 

)دو تابلــو( اســت.

سراســر  و  ایــران  در  نمایشــگاه   89 در  کنــون  تا زمانــی  ســهم الدین 
کــرده و بســیاری از نــام آوران  نقــاط جهــان، ایــن هنــر نفیــس را عرضــه 
و چهره هــای برجســته سیاســت، دیــن، هنــر و فرهنــگ دنیــا را از 

ــه تحســین واداشــته اســت. ــکا ب ــا و امری پ ــا ارو آســیا ت

یــت آیــات« بــا نمایان کــردن ظرایفــی ناب تــر، نوتــر  »آیینــه ای بــه رؤ
و نادیده تــر از هنرهــای قرآنــی، حاصــل ذوق و ابــداع ایــن هنرمنــد 
»خیــال«  نگارخانــه  در   1398 خردادمــاه   7 تــا  کــه  اســت  ایرانــی 
ــر  ــنت فاخ ــن س ــدان ای ــی عاقه من ــده گاه تمام ــا« وع ــه »صب مجموع

و ُپــرارج هنــری بــود.
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نخستین هم اندیشی آموزش عالی هنرهای سنتی
بــه همــت  آمــوزش عالــی هنرهــای ســنتی  نخســتین هم اندیشــی 
دانشــگاه اســامی _ ایرانــی اســتاد فرشــچیان، بــا همــکاری دانشــگاه 
ــا حضــور اســتادان،  ــر ب ــا مشــارکت فرهنگســتان هن آزاد اســامی و ب
عرصــه  پیشکســوتان  و  هیئت علمــی  اعضــای  پژوهشــگران، 
هنرهــای           دانشــگاه  در   1398 خردادمــاه   23 پنجشــنبه  روز  هنــر، 

اســامی _ ایرانــی اســتاد فرشــچیان برگــزار  شــد.

نامــورمطلــق:نظــاممتناســبآموزشــیبــرایتربیــتهنرمنــدانخــاق
وجــودنــدارد

سرپرســت دانشــگاه هنرهــای اســامی _ ایرانــی اســتاد فرشــچیان 
گفــت: خوشــبختانه ایــن نخســتین هم اندیشــی مــورد توجــه و اقبــال 
اســتادان و پژوهشــگران عرصــه آمــوزش هنــر به خصــوص دردمنــدان 

گرفــت. کشــور قــرار  هنرهــای بومــی 

گونــی موجــب تضعیــف  گونا کمبودهــای  افــزود: آســیب ها و  ی  و
کشــور شــده اند؛ چنان کــه بعضــی از آنهــا  هنرهــای ســنتی و بومــی 
ایــن  از مهم تریــن آســیب های  بــه نیســتی تهدیــد شــده اند. یکــی 
هنرمنــدان  تربیــت  بــرای  آموزشــی  متناســب  نظــام  نبــوِد  هنرهــا، 

خــاق و مؤلــف اســت.

ایرانــی   _ اســامی  هنرهــای  دانشــگاه  کــرد:  تصریــح  نامورمطلــق 
متناســب  آموزشــی  نظــام  بــه روزآوری  و  احیــا  بــرای  فرشــچیان 
راه انــدازی شــده اســت. ایــن دانشــگاه از ریــزش و نیســتی هنرهــای 
موجــب  و  می کنــد  جلوگیــری  مرزوبــوم  ایــن  زیبــای  و  اصیــل 

می شــود. آن  گســترش  و  شــکوفایی 

سرپرســت دانشــگاه هنرهــای اســامی _ ایرانــی اســتاد فرشــچیان 
کــرد: یکــی از عناصــر ایــن نظــام آموزشــی، شــیوه اســتاد _  عنــوان 
ــار بی نظیــری  گذشــته منشــأ و خاســتگاه آث کــه در  گردی اســت  شــا
آنهــا  بــه داشــتن  بــزرگ جهــان  و در حــال حاضــر موزه هــای  شــده 
مــورد بی مهــری  کــه مدت هاســت  ایــن شــیوه  بــه خــود می بالنــد. 
نشســت ها  از  مجموعــه ای  اصلــی  موضــوع  کنــون  ا گرفتــه،  قــرار 
و  گــون  گونا متن هــای  بایــد  نه تنهــا  کــه  شــده  هم اندیشــی ها  و 
ایــن شــیوه و دســتاوردهای واقعــی آن به طــور  تجربیــات متفــاوت 
ــانی و  ــکان به روزرس ــد ام ــه بای ــود، بلک ــی ش ــایی و بررس ــق شناس دقی

گیــرد. قــرار  مــورد مطالعــه  نیــز  آن  دانشــگاهی کردن 

آموزش هــای  و هم گرایــی  دوره سرمســتی  افــزود: خوشــبختانه  ی  و
کــه وعده هایــی بــزرگ داده بودنــد، بــه ســر رســیده و ایــن  غیربومــی 
گردی بــی اینکــه بخواهــد دیگــر شــیوه ها را نقــض  شــیوه اســتاد _ شــا
کســب  کنــد، بیــش از پیــش بــرای خــود جایــگاه و اعتبــار  و انــکار 

می کنــد.

اســتاد  دانشــگاه  ایرانــی   _ اســامی  هنرهــای  دانشــگاه  سرپرســت 
آمــوزش عالــی هنرهــای  کــرد: هم اندیشــی  فرشــچیان خاطرنشــان 
ســنتی منطبــق بــا افــق انتظــار اســتادان و پژوهشــگران عرصــه آمــوزش 

ــد. ــه یاب ــت ها ادام ــن نشس ــه ای ک ــم  ی ــت و امیدوار ــر اس هن

ایمانــی:دانشــگاهفرشــچیانفرصتــیبــرایعجینکــردنهنرهــایســنتی
وادبیــاتروزاســت

کــرد: دانشــگاه  محمدحســین ایمانی خوشــخو در ایــن جلســه اظهــار 
پژوهشــی،  و  آموزشــی  فعالیت هــای  کنــار  در  فرشــچیان  اســتاد 
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کــه بــا بحــث و  فرصــت و فضــای خوبــی بــرای اســتادان هنــر اســت 
کننــد  تبــادل نظــر بتواننــد هنرهــای ســنتی را بــا ادبیــات روز عجیــن 

ــرای نســل جــوان جذابیــت داشــته باشــد. کــه ب

ی افــزود: در ایــن جلســه بــه ارائــه چارچــوب مفهومــی معنویــت  و
گردی  شــا  _ اســتاد  نظــام  بــر  کیــد  تأ بــا  اســامی  هنــر  فلســفه  در 

یــم. می پرداز

کمیســیون هنــر و معمــاری شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی  رئیــس 
کات،  ــا ــذت، مح ــه ل ــوان ب ــامی می ت ــر اس ــر هن ــرد: از عناص ک ــان  بی

ــرد. ک ــاره  ــه اش ــر و مابعدالطبیع ــال، تصوی خی

نظــام                     از  فعلــی  شــرایط  در  کــرد:  تصریــح  خوشــخو  ایمانــی 
ــا الگوگیــری از قدمــا  ــد ب کــه بای ــم  گرفته ای گردی فاصلــه  اســتاد _ شــا
ــد نظــام            ــرای نســل جــوان بای کنیــم. ب در ایــن قضیــه، فکــری جــدی 
گردی را بــه شــکلی درســت آمــوزش دهیــم و در دانشــگاه  اســتاد _ شــا
گرفتــه شــده بــه ایــن مهــم  کــه بــرای آن در نظــر  فرشــچیان بــا پایلوتــی 

دســت یابیــم.

رحمتیــان:هنرمنــدامــروزبایــدزمینــهارتقــایجایــگاههنــراســامیرا
ــد کن فراهــم

غزالــه رحمتیــان، اســتاد هنــر دانشــکده فنــی شــریعتی، نیــز در ایــن 
کــرد: فرشــته در آثــار هنــری ایرانــی نقشــی ویــژه داشــته  جلســه اظهــار 
کنــار انســان  کــه بــا گذاشــتن دو بــال در  کــه از ابداعــات ایرانــی اســت 

حالــت ملکوتــی بــه فرشــته می دهنــد.

هنــر  در  ویــژه  جایگاهــی  شمســه  یــا  خورشــید  تجســم  افــزود:  ی  و
دارد. ایرانــی 

کــرد: هنرمنــد امــروز بــا  اســتاد هنــر دانشــکده فنــی شــریعتی بیــان 
گذشــته، بایــد زمینــه ای  سرمشــق از شــاهکارهای هنرمنــدان عصــر 
کــه هنرهــای ســنتی اســامی _ ایرانــی بــه جایگاهــی  کنــد  فراهــم 

مطلــوب برســد.

کــرد: هنرمنــد در خلــق آثــار هنــری بــه عنصــر  رحمتیــان تصریــح 
احســاس اهمیتــی ویــژه می دهــد و بــا نگــرش هنرمندانــه و الهــی بــه 

می نگــرد. طبیعــت 

گــر بــا نــگاه الهــی بــه پیرامــون اطــراف خــود  ی ادامــه داد: هنرمنــد ا و
کنــد، بــه آرامــش معنــوی قابل توجهــی می رســد. بایــد در زمینــه  نــگاه 
فرهنــگ و هنرهــای ســنتی ایرانــی توجهــی ویــژه صــورت بگیــرد. در 
دوره شــاه عبــاس صفــوی تحــوالت سیاســی موجــب شــد در هنــر 
ــد را  ــا نقاشــی تک ورقــی تحولــی جدی ــد؛ امــا او ب ــه وجــود بیای رکــود ب

در نگارگــری بــه وجــود آورد.

داداشی:صناعتدرجوامعسنتیباخردجمعیرقممیخورد
هنــر  و  فرهنــگ  پژوهشــکده  هیئت علمــی  عضــو  داداشــی،  ایــرج 
کــه در زمینــه هنرهــای  کــرد: بــا توجــه بــه اســتعدادی  اســامی، اظهــار 
ــه نســل جــوان هنرهــای ســنتی را به طــور ویــژه  ــد ب ــم، بای ی ســنتی دار

آمــوزش دهیــم.

کــه انســان ها در جوامــع ســنتی  ی افــزود: صناعــت چیــزی اســت  و
ــا خــرد  جمعــی می تواننــد آن را رقــم بزننــد. ب

کــرد:  عضــو هیئت علمــی پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســامی بیــان 
کــه در واقــع  کــه وحــی مــی آورد، صاحــب صناعــت اســت  پیامبــری 
کــه شــمولیت دارد و همــه را دربرمی گیــرد  باالتریــن صناعــت را دارد 

و قــرار اســت هنــر اســامی را بــه غایــت الهــی و ســعادت برســاند.

کمــال الهــی برســاند و مــا  کــرد: هنــر بایــد مــا را بــه  داداشــی تصریــح 
به عنــوان هنرمنــد  را  نقــش خودمــان در جامعــه  به خوبــی  بتوانیــم 

ــم. کنی ــا  ــی ایف ــلمان ایران مس

کــرد: هنرهــای ســنتی بایــد در قالــب نظام سلســله مراتب  ی عنــوان  و
گرد شــکل بگیرد.  ارائــه شــود، بایــد ارتبــاط عمیــق میان اســتاد و شــا

بیــان  اســامی  هنــر  و  فرهنــگ  پژوهشــکده  هیئت  علمــی  عضــو 
گرد نوآمــوز اســت، ســپس  گردی ابتــدا شــا کــرد: در نظــام اســتاد _ شــا
گذرانــدن درجاتــی خــودش بــه  گرد باتجربــه می شــود و پــس از  شــا
مقــام اســتادی می رســد. بایــد مراقــب باشــیم بــا عقانیــت و خــرد 
ــا هنرهــای ســنتی برخــورد شــود و هنرهــای ســنتی تحــت  جمعــی ب

ــرد. ــرار نگی ــی ق کنون ــرش  ــر نگ تأثی
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بنیاردالن:هنریعنیبتوانیمحقایقزیبایالهیراترسیمکنیم
هنــر،  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  بنــی اردالن،  اســماعیل   
کــرد: مهم تریــن عنصــر در تفکــر دینــی و شــیعه، »تذکــر«  خاطرنشــان 
کــرم)ص( می فرمایــد بــه امــت  اســت و خداونــد در قــرآن بــه پیغمبــر ا

ــت. ــادآوری اس ــای ی ــه معن ــر ب ــن تذک ــده و ای ــر ب ــود تذک خ

از  بخواهنــد  گــر  ا و  دارنــد  فوق العــاده  فکــری  ایرانی هــا  افــزود:  ی  و
کننــد از راه هنــر به خوبــی می تواننــد بــه  عوامــل معنــوی صحبــت 
گــون از عالــم رســیده  گونا آن بپردارنــد. ایرانــی بــا هنــر بــه حقایقــی 
ــه  ــی اینک ــر یعن ــت و هن ــتن نیس یس ــک از ز ــت منف ــت. راه حقیق اس

کنــم. مــن بتوانــم حقایــق زیبــای الهــی را ترســیم و تبییــن 

کــرد: در هنرمنــدان و جامعــه هنــری وحــدت  بنــی اردالن تصریــح 
روحانــی  و  جســمانی  نظــر  از  طبیعــت  بــا  مــا  دارد.  وجــود  خوبــی 
اســت  گنجــی  آشــکارکردن  طبیعــت  حقیقــت  هســتیم.  نزدیــک 
کــه در مــا وجــود دارد. بایــد بــه شــیوه آمــوزش قدمــا نگاهــی ویــژه 

. بیفکنیــم

کــرد: ایرانی هــا در  عضــو هیئت علمــی دانشــگاه هنــر خاطرنشــان 
کامــل می پردازنــد. آن دســته از  مقولــه هنــر بــه جزئیــات آن به طــور 
کــرد، ایرانی هــا بــا هنــر بیــان می کننــد. کــه نمی تــوان بیــان  حقایقــی را 

گردیدراحیــایهنــربایــدبهطــورویــژه محســنی:شــیوهاســتاد_شــا
ــریشــود پیگی

دانشــگاه  گفــت:  ایــران،  فــرش  پژوهشــگر  محســنی،  محســن 
حــوزه  در  کــه  اســت  خوبــی  دانشــگاه های  از  یکــی  فرشــچیان 
کــه بــه نــام اســتاد  هنــر به تازگــی تأســیس شــده و افتخــاری اســت 

در  گردی  _ شــا اســتاد  اســت. شــیوه  نامگــذاری شــده  فرشــچیان 
احیــای هنرهــای اســامی _ ایرانــی بایــد به طــور ویــژه پیگیــری شــود.

کــرد: دانشــگاه فرشــچیان بــا ســاختار  پژوهشــگر فــرش ایــران بیــان 
ــه  ــه ب ــن زمین ــدوارم در ای ــه امی ک ــده  ــاده ش ــا نه گردی بن ــا ــتاد _ ش اس

رشــدی قابل توجــه برســد.

کنــارهــمجمــع آقامیــری:دانشــگاهاســتادفرشــچیاناســتادانهنــررادر
کــردهاســت

نظــام            کــرد:  تصریــح  نگارگــری،  اســتاد  آقامیــری،  محمدباقــر   
شــکلی  بــه  دانشــگاه ها  در  حاضــر  حــال  در  گردی  شــا  _ اســتاد 

نمی شــود. رعایــت  درســت 

او افــزود: هنــر یکــی از صفــات خداونــد اســت و فرهنــگ را می ســازد. 
گــر در جامعــه ای هنــر پــرورش داده شــود جامعــه سرشــار از هنــر  ا

خواهــد شــد.

کــرد: دانشــگاه اســتاد فرشــچیان ارزشــگاهی اســت  آقامیــری عنــوان 
بــرای  فضایــی  تــا  کــرده  جمــع  هــم  کنــار  در  را  هنــر  اســتادان  کــه 

باشــیم. پیگیــری اصالتمــان داشــته 

گردی _شــا اســتاد نظــام احیــای بــرای فرشــچیان ســیفی:دانشــگاه
میکنــد تــاش

نــدا ســیفی، دبیــر علمــی هم اندیشــی آمــوزش عالــی هنرهای ســنتی، 
روبه رشــدی  جامعــه  هــر  دغدغه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  گفــت: 



64

13
98

ار 
، به

29
ره 

شما
م، 

هار
ل چ

 سا
نر،

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن

تربیــت و پــرورش نســلی کارآمــد و فرهیختــه اســت. نظــام آمــوزش هــر 
ــا بهره گیــری از مجموعــه ســاختارها، اهــداف و فرایندهــا در  کشــور ب
پــی تدویــن اصــول و چارچوبــی مشــخص بــرای نیــل بــه یــک برنامــه 

منســجم آموزشــی اســت.

کــرد:  دبیــر علمــی هم اندیشــی آمــوزش عالــی هنرهــای ســنتی بیــان 
دانشــگاه فرشــچیان در راســتای رســالت خــود مبنــی بــر ارج نهــادن و 
گردی، جلســه هم اندیشــی آمــوزش عالــی  احیــای نظــام اســتاد _ شــا

کــرد. هنرهــای ســنتی را برگــزار 

گرفته شــده  کــرد: سیاســت های آموزشــی هــر جامعــه  ســیفی عنــوان 
از الگــوی غالــب آن جامعــه اســت و خــط مشــی اصلــی آن متضمــن 

کیفیــت رشــد خواهــد بــود.

یــخ آموزش وپــرورش ایــران مشــخص  ی ادامــه داد: بــا مطالعــه تار و
کــه رونــد ایــن آمــوزش به ویــژه در بحــث هنرهــای دســتی و  می شــود 
آموختــن حرفــه بــه صــورت سینه به ســینه، از پــدر بــه پســر و از اســتاد 

گرد صــورت می گرفتــه اســت. بــه شــا

دبیــر علمــی هم اندیشــی آمــوزش عالــی هنرهــای ســنتی تصریــح 
گرد بــرای رســیدن بــه مقــام  گردی، شــا کــرد: در نظــام اســتاد _ شــا
یــادی را پشــت ســر بگــذارد و  اســتادی بایــد ســطح ها و مراحــل ز
کــه از همــه ایــن مراحــل ســربلند بیــرون آمــد، مجــاز بــه  هنگامــی 
یافــت »اجازه نامــه« از اســتاد  گاهــی بــا در کار،  اســتقال اســت و ایــن 
گردی،  شــا  _ اســتاد  آموزشــی  و  تربیتــی  نظــام  در  می شــد.  میســر 
کــه می بایســت در ایــن روش، عــاوه  گرد به نوعــی ســالکی بــود  شــا
ــی را  ــوی و اخاق ــق معن ــا، آداب و طری ــون و تکنیك ه ــوزش فن ــر آم ب

می آموخــت. نیــز 

کــرد: از مهم تریــن اهــداف ایــن هم اندیشــی می تــوان  ی خاطرنشــان  و
شــناخت  و  مطالعــه  ســنتی،  هنرهــای  آمــوزش  منبع شناســی  بــه 
از  نظام هــا،  اســتفاده  و  گردی در هنــر  اســتاد _ شــا آمــوزش  نظــام 

کــرد. یکردهــا و الگوهــای مختلــف در آمــوزش هنــر اشــاره  رو

کاتب:ازظرفیتاستادانهنربهخوبیاستفادهنشدهاست
کاتــب، رئیــس دانشــکده هنــر دانشــگاه الزهــرا)س(، اظهــار  فاطمــه 
کــرد: بــه رشــته صنایــع دســتی در حــوزه هنــر عاقــه ای  ویــژه دارم و بــا 
کمــک ســازمان صنایــع دســتی اقدامــات خوبــی در دانشــگاه الزهــرا 
کتــاب نیــز  کــرده و  کار   انجــام داده ایــم. راجــع بــه معمــاری ایرانــی 

کــرده ام. چــاپ 

به صورتــی  ایرانــی  هنــر  لطــف اهلل،  شــیخ  مســجد  در  افــزود:  ی  و
کــه در حــوزه هنــر  برجســته دیــده می شــود. مــا بایــد قــدر اســتادانی را 

هســتند بدانیــم؛ آنهــا مثــل جواهــر هســتند.

ــرد: از اســتادان  ک ــر دانشــگاه الزهــرا)س( بیــان  رئیــس دانشــکده هن
گردی  هنــر به خوبــی اســتفاده نکرده ایــم و بایــد در زمینــه اســتاد _ شــا
بزرگداشــت  بــه زودی  بگیــرد.  صــورت  جــدی  و  اساســی  فکــری 

اســتادان هنــر را در دانشــگاه هنــر برگــزار می کنیــم.

تکنیکگرانیست
ً
یاوری:هنرهایسنتیایرانیصرفا

کــرد: نظــام  حســین یــاوری، پیشکســوت هنرهــای ســنتی، اظهــار 
و  جایــگاه  ســنتی  هنرهــای  عالــی  آمــوزش  در  گردی  شــا  _ اســتاد 

نقشــی مهــم دارد.

تکنیک گــرا  فقــط  ایــران  در  ســنتی  هنرهــای  آمــوزش  افــزود:  ی  و
ــاد می دهــد. ــز ی ــار نیکــو را نی نیســت؛ بلکــه معرفــت و اخــاق و رفت

کــرد: مــرام و معرفــت و اعتقــاد بــه  پیشکســوت هنرهــای ســنتی بیــان 
گرد بــه اســتاد  خــدا موجــب می شــود هنــر مانــدگار شــود؛ احتــرام شــا
گذشــته به طــور ویــژه وجــود داشــت امــا امــروز نســل جــوان  در دوران 

به خوبــی احتــرام اســتاد خــود را ندارنــد.

گردیبایدتوسطاستادانهنرتبیینشود رجبی:موازیناستاد_شا
گفــت: موازیــن   محمدعلــی رجبــی، اســتاد هنــر دانشــگاه شــاهد، 
ــد  ــامی بای ــر اس گردی در هن ــا ــتاد _ ش ــه روش اس ــوزش ب ــب آم و مرات
توســط اســتادان هنــر تبییــن شــود. در نظــام تعلیــم و تربیــت، اســتاد 

درس می دهــد، علــم می آمــوزد و تربیــت می کنــد.
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کــرد: اســتاد بایــد کاس درس را بــا  اســتاد هنــر دانشــگاه شــاهد بیــان 
کنــد و بــا نــام او بــه پایــان ببــرد. در خوانــدن قــرآن  نــام و یــاد خــدا آغــاز 
کریــم هــر ســوره را بــا »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم« شــروع می کنیــم و 
گردی در  گــر شــا ــه پایــان می بریــم. ا ــا »صــدق اهلل العلــی العظیــم« ب ب
گرد خــود را قبــول داشــته  محضــر اســتادی بمانــد و آن اســتاد، شــا
گرد  شــا کــه  می کنــم  افتخــار  مــن  اســت.  بــزرگ  افتخــاری  باشــد 

اســتاد فرشــچیان هســتم.

گردانشــان فقــط  در بعضــی  کــرد: اســتادان بــه شا ی خاطرنشــان  و
بــه  اســتاد  نقاشــی،  حــوزه  در  مثــًا  می دادنــد؛  اجــازه  حوزه هــا 
گردش فقــط اجــازه مــی داد آبرنــگ را بــه هنرآمــوزان یــاد دهــد. شــا

هنرهــای  درس  کاس  در  کــرد:  تصریــح  هنــر  فرهنگســتان  عضــو 
شــیوه  بــا  و  دهــد  اهمیــت  خــود  پوشــش  بــه  بایــد  گرد  شــا ســنتی 

بپوشــد. لبــاس  ایرانــی   _ اســامی 

کهازهنربایددیدهشودوجودندارد آزموده:حکایتی
کــه از هنــر  گفــت: حکایتــی  بهمــن آزمــوده، پیشکســوت هنــر چــوب، 
ــدارد. در زمینــه هنــر ســفال گری حمایتــی  ــد دیــده شــود، وجــود ن بای

کــرد. از طــرف دولــت نمی شــود و بایــد فکــری اساســی در ایــن بــاره 

کــرد: در ترکیــه، آثــار هنــری ایرانــی  پیشکســوت هنــر چــوب بیــان 
کــه واقعــًا جالــب اســت.  ی شیشــه، لعــاب و ســفال را می بینیــم  رو
کشــور خودمــان باشــد. در عرصــه هنــر  آثــار برجســته هنــری بایــد در 

ــم. ــران دلســوز و متعهــد هنــری نیازمندی ــه مدی ب

رضایینبرد:پژوهشدربارهاستادفرشچیانضروریاست
گفــت: اســتاد محمــود فرشــچیان  امیــر رضایی نبــرد، پژوهشــگر هنــر، 

نمونــه برجســته آمــوزش هنرهــای ســنتی اســت.

گردی  ی افــزود: آمــوزش هنرهــای ســنتی در قالب نظام اســتاد _ شــا و
و  مؤثــر  نه چنــدان  دســتاوردهای  و  ســوء  کارکردهــای  بــه  توجــه  بــا 
کــه  کادمیــک، در شــرایط فعلــی نیــاز اســت  مطلــوب آموزش هــای آ

توســط اســتادان و هنرمنــدان دنبــال شــود.

کارهــای پژوهشــی و تحقیقاتــی دربــاره  کــرد:  پژوهشــگر هنــر بیــان 
دانشــگاه  تأســیس  بــا  یــم  امیدوار کــه  بــوده  کــم  فرشــچیان  اســتاد 
فرشــچیان، اســتادان و هنرمنــدان بیشــتر بــه شــخصیت و هنــر او 

بپردازنــد.

بخشدومنخستینهماندیشیآموزشعالیهنرهایسنتی
ــا اجــرای دو پنــل در بعدازظهــر، بخــش دوم نخســتین هم اندیشــی  ب
قبــل  از  برنامه ریــزی  طبــق  ســنتی  هنرهــای  عالــی  آمــوزش 

داد. پایــان  خــود  کار  بــه  و  شــد  برگــزار  تعیین شــده، 

بــه  آمــوزش عالــی هنرهــای ســنتی  مراســم نخســتین هم اندیشــی 
میزیانــی دانشــگاه هنرهــای اســامی _  ایرانــی اســتاد فرشــچیان، بــا 
ســخنرانی و ارائــه مقــاالت در دو پنــل در بخــش بعدازظهــر بــه پایــان 

رســید.

طبــق برنامــه، ابتــدا در پنــل »شــیوه های آمــوزش هنرهــای ســنتی« 
یاســت نــدا ســیفی، به ترتیــب مقــاالت »منبع شناســی نظــام  بــه ر
گردی در خوش نویســی ایــران« از حمیدرضــا  آموزشــی اســتاد _ شــا
گردی در آمــوزش عالــی  قلیچ خانــی؛ »جایــگاه نظــام اســتاد _ شــا
ــه  ــوزش ب ــب آم ــن و مرات ــاوری؛ »موازی ــین ی ــنتی« از حس ــای س هنره
گردی در هنــر اســامی« و »روش شناســی و فراینــد  روش اســتاد _ شــا
گلیمــی« از لیــا  ســنتی و جدیــد آمــوزش و تولیــد دســتبافت های 
ینلــی؛ ارائــه شــد و ســؤاالت حضــار و اعضــای پنــل پاســخ داده  ز

شــد.
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در آخریــن پنــل ایــن برنامــه بــا عنــوان »مــوارد و نمونه هــای آمــوزش 
مهــدی  به ترتیــب  یــزدی،  میثــم  یاســت  ر بــه  ســنتی«،  هنرهــای 
در  گردی  شــا و  اســتاد  سلســله  و  »اجازت نامــه  مقالــه  قربانــی 
»نظــام              مقالــه  رضایی نبــرد  امیــر  عثمانــی«،  خوش نویســی  هنــر 
کارگاه حــاج میــرزا آقــا امامــی: اســتاد محمــود  گردی  اســتاد _ شــا
فرشــچیان«، حســن ســتاری ســاربانقلی مقالــه »آمــوزش هنرهــای 
ــر اســاس بازخوانــی نظــام فتوت نامه هــا در تمــدن اســامی:  ســنتی ب
مطالعــه مــوردی فتوت نامــه ســلطانی« و مــژگان درانــی مقالــه »ســفری 
کریمــی از صنایــع مســتظرفه تــا دانشــگاه  یخــی بــا اســتاد علــی  تار

الزهــرا« را ارائــه و در پایــان بــه ســؤاالت حضــار پاســخ دادنــد.

ــه آنهــا  کــه چکیــده مقال ــرادی  ــه فرصــت اف ــا اشــاره ب میثــم یــزدی، ب
ــل  کام ــن  ــرداد 1398 مت ــا 15م ــرد: ت ک ــد  کی ــت، تأ ــده اس ــه ش پذیرفت
در  برگزیــده  مقــاالت  نهایــی،  داوری  از  پــس  و  یافــت  در مقــاالت 

یــا در قالــب ویژه نامــه ای از مجــات  کتابچــه ویــژه هم اندیشــی و 
علمــی و پژوهشــی منتشــر خواهــد شــد.

ی افــزود: دانشــگاه هنرهــای اســامی _ ایرانــی اســتاد فرشــچیان  و
کرســی های نظریه پــردازی، نقــد و مناظــره  کانــون برگــزاری  به عنــوان 
در حــوزه هنــر، برگزیــده و در حــال فعالیــت اســت؛ از ایــن رو همــه 
عاقه منــدان بــه مباحــث هنــری در بخش هــای مختلــف، از جملــه 
شــرکت کنندگان در هم اندیشــی و محققــان در موضوعــات آمــوزش 
گردی  استاد_شــا نظــام  از  منتقدانــی  )کــه  ســنتی  هنرهــای  عالــی 
نیــز در آنهــا دیــده می شــوند(، می تواننــد پیشــنهادهای خــود را در 
کرســی های نظریه پــردازی، نقــد و مناظــره، بــه ایــن  بــاب برگــزاری 
ــه دهنــد و مــا را در برپایــی نشســت هایی  ــه ارائ ــا دبیرخان دانشــگاه ی

ــد. کنن ــت  ــان، حمای ــات دلخواهش ــا موضوع ب
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نخستین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال 
هنرهــای  ملــی  جشــنواره  »نخســتین  تخصصــی  نشســت های 
دیجیتــال« در روزهــای 25، 26 و 29 خردادمــاه 1398 بــه همــت 
گــروه چند رســانه ای فرهنگســتان هنــر  دانشــگاه هنــر و بــا همــکاری 

برگــزار شــد. 

هنــر  ملــی  جشــنواره  علمی پژوهشــی  نشســت های  از  روز  اولیــن 
روز  عصــر  دیجیتــال«  هنــر  »هستی شناســی  عنــوان  بــا  دیجیتــال 

شــد. برگــزار  هنــر  فرهنگســتان  در   1398 خــرداد   25 شــنبه، 

کــه بــا هــدف ارائــه چشــم اندازی نظــری و عملــی  در ایــن نشســت 
از هنــر دیجیتــال و بــا حضــور جمعــی از اســتادان، متخصصــان و 
گرفــت، مباحثــی چــون هنــر دیجیتــال،  هنرمنــدان ایــن حــوزه شــکل 
در  انتخــاب  حــق  مفاهیــم،  اپیســتمیک  انحــراف  و  ناســازه ها 
بازســازی حقیقــت و پرســش از هنــر دیجیتــال، توســط هنرمنــدان 
و منتقــدان و پژوهشــگران عرصــه هنــر مــورد بحــث و بررســی قــرار 

گرفــت.

اندیشیدنفلسفیبهامردیجیتالدرآغازراهاست
و  منتقــد  دل زنــده،  ســیامک  نخســت،  روز  ســخنرانی  بخــش  در 
پژوهشــگر هنــر، در ســخنانی بــا عنــوان »هنــر دیجیتــال، ناســازه ها و 
انحــراف اپیســتمیک مفاهیــم« بــه تشــریح مســائل ماهــوی ایــن حــوزه 
ی بــا دقیق شــدن در نظــام معرفتــی همبســته بــا فنــاوری   پرداخــت. و
بحــث،  ایــن  محــوری  مفاهیــم  از  شــماری  بررســی  و  دیجیتــال 
کــرد. در  نمونه هایــی از آثــار موســوم بــه »هنــر دیجیتــال« را تحلیــل 
جابه جایــی  از  ناشــی  کــه  را  ناســازه هایی  دل زنــده  تحلیــل،  ایــن 
ــار  ــه ایــن آث ــا نظــر ب نظام هــای معرفتــی و تداخــل مفاهیــم هســتند، ب

ــت. گذاش ــث  ــه بح ب

ــر و  ــم و معاص ــی مدرنیس ــای معرفت ــریح پارادایم ه ــه تش ــپس ب ی س و
نیــز بــه شــرح و بســط هنــر دیجیتــال پرداخــت. 

ایــن منتقــد و پژوهشــگر، هنــر دیجیتــال را عرصــه ای در حــال تکامــل 
بیشــتری  زمــان  نیازمنــد  آن  بهتــر  درک  »بــرای  گفــت:  و  دانســت 

هســتیم.«

ســیامک دل زنــده، بــا تقســیم بندی بحــث خــود حــول ســه محــور امــر 
کوشــید  دیجیتــال، هنــر دیجیتــال و رســانه های دیجیتــال بیشــتر 

کنــد. ماهیــت ایــن هنرهــا را تبییــن 

کــه الزامــات ماهــوی  بــه اعتقــاد او، مثــل هــر رســانه و پدیــده دیگــر 
یســتی او تلقیــن می کنــد، هنــر دیجیتــال  خــود را بــه انســان و شــرایط ز
و اصــواًل فنــاوری دیجیتــال نیــز جهــان تفکــری خــاص خــود را ایجــاد 

می کنــد.

جملــه  از  صاحب نظــران  از  بعضــی  دیــدگاه  تشــریح  بــا  دل زنــده، 
امــر  بــه  جــان دیویــی، خاطرنشــان ســاخت: »اندیشــیدن فلســفی 

اســت.« راه خــود  آغــاز  دیجیتــال، در 

ی افــزود: »آغــاز هنــر معاصــر از ســال های 1960 میــادی اســت، امــا  و
ســال های ابتدایــی قــرن بیســتم ســال های بســط و تشــریح نظریــه 
کــه عرصــه هنــر  معاصریــت اســت؛ و درســت از همیــن سال هاســت 

دیجیتــال نیــز آغــاز شــده اســت.«

اثرهنریبا»وی.آر« تجربهایشهودیاز
کــه موضــوع  بخــش دوم نشســت، بــه یــک تجربــه اختصــاص یافــت 
ایــن  در  می کــرد.  بررســی  را  حقیقــت  بازســازی  در  انتخــاب  حــق 
کارگــردان ســینما و تئاتــر، تجربــه  یگــر و  گلســتانی، باز بخــش، ســهیا 

گذاشــت. ک  ــه اشــترا ــا مخاطبــان ب ی.آر« خــود را ب تولیــد فیلــم »و

قــرار  ایــن نشســت در معــرض تماشــای حضــار  کــه در  ایــن فیلــم 
ی.آر« طراحــی و ســاخته شــده و  گرفــت، بــرای تماشــا در سیســتم »و
گفتــه فیلم ســاز، اولیــن فیلــم داســتانی در ایــن تکنیــک بــه شــمار  بــه 

مــی رود.

گلســتانی، دربــاره شــرایط دشــوار ســاخت فیلم هایــی از ایــن  ســهیا 
گفــت و افــزود: »کنتــرل عوامــل محیطــی و نیــز هزینــه  دســت ســخن 

بــرای ســاخت ایــن دســته از فیلم هــا، بســیار ســخت اســت.«

بــا  نــوع فیلم ســازی در مقایســه  ایــن  گلســتانی،  بــه عقیــده خانــم 
فیلــم متعــارف، جذابیــت خــاص خــود را دارد و از شــرایط جدیــد 
کــه در آن، بخــش قابــل توجهــی  زیبایی شناســی تبعیــت می کنــد 
گفتــه شــده اســت. بــرای مشــارکت مخاطــب در تولیــد معنــا در نظــر 

چگونگــی  تجربــه،  ک گذاری  اشــترا بــه  ایــن  در  فیلم ســاز،  ایــن 
ی.آر« را توضیــح داد و فراینــد و شــیوه  مواجهــه مخاطــب بــا اثــر »و

کــرد. تشــریح  را  از رســانه هنــر دیجیتــال  ایــن شــکل  تولیــد 

تمــام  کنــار  در  ی.آر«  »و تکنیــک  از  اســتفاده  کــرد:  اظهــار  ی  و
گاهــی  کــه  جذابیت هایــش، هیجاناتــی را در ســازنده ایجــاد می کنــد 
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کامــل نتیجــه نهایــی اثــر می شــود و در نهایــت تبدیــل  مانــع از تصــور 
شــده  تصویربــردارى  360درجــه  صرفــًا  کــه  می شــود  تصویــرى  بــه 
بی آنکــه دلیلــی قطعــی بــراى اســتفاده از ایــن تکنیــک را در بطــن 

خــود داشــته باشــد.

گلســتانی افــزود: »بــراى تولیــد اثــرى متفــاوت، بایــد بــه فلســفه  خانــم 
ــی  ــید؛ روایت ــدى از آن اندیش ــل بهره من ــویه و دلی ــان چندس ــن جه ای

ــرود.« گر پیــش ب ــاى چشــم جســت وجوگر تماشــا کــه هم پ

گفتوگویتعاملیدربابهستیشناسیهنردیجیتال
مرتضــی  آقایــان  پنــل،  قســمِت  در  و  نشســت  ســوم  بخــش  در 
در  توضیحاتــی  اژدری  علیرضــا  و  مقیم نــژاد  مهــدی  احمدونــد، 
آن  از  پــس  و  دادنــد  دیجیتــال  هنرهــای  هستی شناســی  بــاب 
)شــامل  پنــل  هم اندیشــان  همــراه  بــه  تعاملــی  گفت وگویــی  در 
کمتــر دیده شــده از  هشــت نفــر از جوانــان شــرکت کننده(، زوایــای 

کردنــد. بررســی  را  دیجیتــال  هستی شناســی 

کــه هــرگاه »هنــر دیجیتــال« را از منظــر  در ایــن بخــش مطــرح شــد 
و  قانونمنــد  پیکــره ای  بــا  کنیــم  بررســی  دیجیتــال  و  کدنویســی 
ــل انعطــاف مواجــه می شــویم. هــرگاه پرســش های مــا از هنــر  غیرقاب
قــرار دهــد  را مخاطــب  و احساســات  دیجیتــال عرصــه عواطــف 
تعریــف  از  گریــز  بــرای  را  راه  کــه  یــم  برمی خور غیرمــادی  اثــری  بــه 
ــش هایی  ــا پرس ــی دارد ت ــا را وام ــه، م ــت دوگان ــن ماهی ــاید. ای می گش
یــم: نســبت دیجیتــال  گفت وگــو بگذار صریــح از هنــر دیجیتــال را بــه 
گفتمــان هنــرى چگونــه اســت؟ ماهیــت هنــر دیجیتــال  و هنــر در 
کجــا  چیســت؟ مــرز هنــر دیجیتــال بــا ســایر حوزه هــاى دیجیتــال در 

قــرار دارد؟

ــری، و  ــر هن ــمانیت اث ــاره جس ــژاد درب ــدی مقیم ن ــش، مه ــن بخ در ای
مهــرداد اژدری از رســالت هستی شناســانه هنــر دیجیتــال و هنرمنــد 

گفــت.  ســخن 

چگونگــی تبدیــل عواطــف و احساســات به مثابــه موضــوع هنــر، بــه 
کــرد.  کــه مرتضــی احمدونــد مطــرح  اعــداد دودویــی از مــواردی بــود 

دومینروزازجشنوارهملیهنردیجیتال
هنــر  علمی پژوهشــی  نشســت های  سلســله  از  نشســت  دومیــن 
ــا عنــوان »فنــاوری دیجیتــال و هنــر« عصــر روز یکشــنبه  دیجیتــال ب
26 خردادمــاه 1398، بــا همــکاری فرهنگســتان هنــر، در چارچــوب 
برنامه هــای نخســتین جشــنواره ملــی هنرهــای دیجیتــال و به منظــور 
بررســی، تبییــن و شناســایی هــر چــه بهتــر هنــر دیجیتــال، در محــل 

ایــن فرهنگســتان برگــزار شــد.

ــه  ــوگ ب گــذر از آنال در ایــن نشســت، ســه موضــوع »گفتمــان هنــر در 
دیجیتــال« در بخــش ســخنرانی؛ »هارمونــی« در بخــش یــک تجربــه؛ 
ــط  ــو؛ توس گفت وگ ــل  ــش پن ــال« در بخ ــر دیجیت ــده هن ــال و آین و »ح
ــر و هنــر دیجیتــال مــورد بحــث و  اســتادان و متخصصــان حــوزه هن

گرفــت. بررســی قــرار 

آنالوگبهدیجیتالوتغییرنگرشها از گذر
و  هیئت علمــی  عضــو  و  ســینما  پژوهشــگر  اللــه،  عبدالحســین 
گــروه چندرســانه ای فرهنگســتان هنــر، در ســخنرانی خــود  رئیــس 
گــذر از آنالــوگ بــه دیجیتــال پرداخــت و ایــن موضــوع را  بــه موضــوع 

کارکردهــا شــکافت. حــول ســه محــور فن شناســی، نظــری و 

ی در تفــاوت آنالــوگ و دیجیتــال بــه ناپیوســتگی و عــدم قطعیــِت  و
ــل پیوســتگی و قطعیــِت پدیده هــای  پدیده هــای دیجیتــال در مقاب
کــرد و افــزود: »در آنالــوگ تصاویــر نماینــده تصاویــر  آنالــوگ اشــاره 
واقعــی و یــا ذهنــی هســتند، امــا در دیجیتــال بازنمایی هــا رقومی انــد 

کــه بــر اســاس جهــان تصویــر تنظیــم شــده اند.«

ــی  ــاال، ارزان ایــن پژوهشــگر، چهــار ویژگــی ســرعت انتقــال، حجــم ب
ــل  ــرای جهــان دیجیتــال در مقاب یافــت داده هــا را ب و ســهولت در در
یجــی ُبعــد فیزیــک  گفــت: »حــذف تدر جهــان آنالــوگ برشــمرد و 
جــای  بــه  ذهنــی  جهــان  و  مجــازی  واقعیــت  جایگزینــی  مــواد، 
کــی  جهــان حقیقــی، تغییــر نگــرش انســان از نــگاه شــهودی و ادرا
بــا  انســان  فاصلــه  حــذف  و  معلولــی،  و  علمــی  یافت هــای  در بــه 

اســت.« دیجیتــال  جهــان  دســتاوردهای  از  طبیعــت، 

کــه هنــر  عضــو هیئت علمــی فرهنگســتان هنــر بــا طــرح ایــن موضــوع 
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پیشــین ادامــه طبیعــت اســت و هنــر مجــازی طبیعتــی دیگــر، بــا 
ــا  ــان ب ــن انس ــه بی ــال فاصل ــا دیجیت ــون: آی ــش هایی همچ ــرح پرس ط
کمتــر؛ و اینکــه آیــا ممکــن اســت  کــرد یــا  طبیعــت را بیشــتر خواهــد 
دیجیتــال جایگزینــی بــرای آغــاز تغییــر در روح، احســاس و تعقــل 
کــرد و  کیــد  ــر اهمیــت تأثیرگــذاری هنــر دیجیتــال تأ انســان باشــد؛ ب
ادامــه داد: »حــذف فاعلیــت بشــر از اثــر هنــری، بنــا بر این دســتکاری 
کــه چــه  طبیعــت، در زمــان نیــز رخ می دهــد. دیگــر فرامــوش می شــود 
ــا  ــر هنــر دیجیتــال ب کــرده و ایــن اث ــر ایجــاد  کســی خاقیــت را در هن

گرفتــه اســت.« کســی شــکل  خاقیــت و هــوش چــه 

واقعیــت  ســه  امــروز  دیجیتــال،  جهــان  وســاطت  »بــا  افــزود:  او 
مــن، واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده بــه وجــود آمــده اســت. 
در واقعیــت افــزوده جهــان قطعــی نیســت و ُبعــد زمــان و مــکان، 

اســت.« انســانی  اراده  تابــع  و  مصنوعــی 

گــروه چندرســانه ای فرهنگســتان هنــر، جهــان  بــه اعتقــاد رئیــس 
اســت؛  کــرده  ایجــاد  تغییــر  نیــز  زیبایی شناســی  در  دیجیتــال 
کــه الگوســازی طبیعــت و الگوســازی های مجــازی در  به گونــه ای 

شــده اند. جایگزیــن  رنــگ  و  دیــد  یــه  زاو حجــم، 

گفــت و افــزود:  ی از تغییــر در ذات آثــار هنــری در جهــان دیجیتــال  و
»در جهــان دیجیتــال، رنگ هــای دوازده گانــه طبیعــت بــه رنگ هــای 
ــه حــوزه عمومــی  ترکیبــی بی شــمار، و حــوزه اختصاصــی نقــد هنــر ب
پذیــری بــر اســاس تخیــل و حتــی  نقــد هنــر تبدیــل می شــود و باور

توهــم بشــر نیــز می توانــد شــکل بگیــرد.«

مشارکت:هارمونیهنردیجیتال
ی ده  در بخــش یــک تجربــه، ســاخت ملــودی بــا انتقــال نــور لیــزر رو
ــه  یــک رخ می دهــد، ب ــراد در یــک ســالن تار ــا مشــارکت اف کــه ب آینــه 
کــه نــور  گذاشــته شــد. در ایــن فیلــم نشــان داده می شــود  نمایــش 
ــه آینــه بعــدی منتقــل می شــود و هــر آینــه از یــک  ــزر از یــک آینــه ب لی
ــه  ــور لیــزر ب کــه وقتــی آینه هــا توســط ن الیــن موســیقی تشــکیل شــده 
کامــل می شــود. ایــن فراینــد  یکدیگــر متصــل می شــوند، موســیقی 
کامــل می شــود.  IP CAM یــدی بــا عنــوان توســط یــک نرم افــزار اندرو

ــن  ــر ای ــه، ب ــن تجرب ــازندگان ای ــمی، س ــال هاش ــر و ج ــین مهاج حس
کــه زبــان به عنــوان مهم تریــن رســانه ارتباطــی  کردنــد  کیــد  نکتــه تأ
کــه  کاســتی هایی  و  محدودیت هــا  بــا  و  نبــوده  کامــل  هیچ وقــت 
دارد، می توانــد مشکل ســاز باشــد. ایــن دو در تجربــه خــود پــی بردنــد 
کنــار هــم  کــه افــراد بــا هــر عقیــده، فرهنــگ و زبــان مختلــف وقتــی در 
ــا هــم ارتبــاط  ــا هــم مشــارکت می کننــد، می تواننــد ب قــرار بگیرنــد و ب

کننــد. برقــرار 

آنچــه در ایــن تجربــه مهــم بــود مشــارکت بــود و اینکــه چطــور می تــوان 
کاری  کــه بــرای  بــی اســتفاده از زبــان مشــترک، مشــارکت افــرادی را 

گــرد هــم آمده انــد، بــه دســت آورد.

در ایــن تجربــه، همچنیــن بــر اهمیــت تعامــل در خلــق اثــر هنــری 
کــه فنــاوری در هنــر، رابطــه ای دوگانــه ایجــاد  کیــد و بیــان شــد  تأ
می کنــد. هنــر در زمینــه اجتمــاع خلــق می شــود و تأثیــر آن در زمینــه 
اجتمــاع دیــده می شــود. آنچــه مــا را در ارتبــاط بــا فنــاوری دچــار 
آن  از  و  نمی دانیــم  را  قواعــدش  کــه  اســت  ایــن  می کنــد،  مشــکل 

می کنیــم. اســتفاده  ابــزار  به عنــوان 

هنــری  اثــر  خلــق  کــه  داد  نشــان  ســازندگانش  بــه  تجربــه  ایــن 
کار جمعــی و  کــه  به خصــوص در هنــر دیجیتــال یــک فراینــد اســت 
گروهــی را بــرای خلــق اثــر می طلبــد و نکتــه مهــم دیگــر ایــن  مشــارکت 

کــه بایــد بــرای مخاطــب اصالــت قائــل باشــیم. اســت 

گیر؛آیندههنردیجیتال هوشمصنوعیفرا
گفت وگــو، حــال و آینــده هنــر دیجیتــال بــه بحــث  در بخــش پنــل 
ــد  ــت آن را مجی یاس ــه ر ک ــل  ــن پن ــد. در ای ــته ش گذاش ــر  ــادل نظ و تب
بــر  دانشــگاه،  مــدرس  و  تئاتــر  و  ســینما  کارگــردان  شــیخ انصاری 
عهــده داشــت، منصــور براهیمــی نویســنده و پژوهشــگر و مــدرس 
ــی هنرمنــد و مــدرس دانشــگاه، به عنــوان  کامران دانشــگاه، و بهنــام 
بخشــمند،  توفیــق  همچنیــن  کردنــد.  شــرکت  پنــل  اعضــای 
عظیمــی،  پــدرام  ســرحدی،  مســتوره  پورمحمــدی،  مصطفــی 
کیــوان نیک طبیعــت، بهــارک میرزایــی و حمیــده  حســین مهاجــر، 
ــا تأثیــر تحــوالت  کوشــیدند ت میرزایــی، به عنــوان هم اندیشــان پنــل، 
فناوری هــای نــو به ویــژه فنــاوری  دیجیتــال بــر چگونگــی ســبک و 
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کننــد. زبــان هنــر را تــا حــدودی بررســی 

گفت وگــو پرســش هایی حــول موضــوع حــال و آینــده هنــر  در ایــن 
دیجیتــال مطــرح شــد؛ از جملــه اینکــه: وضعیــت هنــر دیجیتــال 
ــا توجــه بــه تحــوالت به وجودآمــده در حــال حاضــر چیســت و چــه  ب
کلــی  تحــوالت عمــده ای را باعــث شــده اســت؟ و اینکــه چشــم انداز 
وضعیــت هنــر و به خصــوص هنــر دیجیتــال بــا توجــه بــه تحــوالت 
فناورانــه در پیــش رو چیســت و انتظــارات ممکــن در ایــن خصــوص 

چــه خواهــد بــود؟

کیــد بــر اینکــه نــه می تــوان مرزهایــی بــرای رابطــه  شــیخ انصاری بــا تأ
بیــن فنــاوری و هنــر متصور شــد و نــه می توان به زوایــای آن پرداخت، 
کــه آیــا عرصــه هنــر دیجیتــال در مرحلــه تکامــل  بــا طــرح ایــن مســئله 
کــه  کــرد  ــه ایــن مقولــه اشــاره  ــا تحــول و انقــاب، ب ــرد و ی ــه ســر می ب ب
کارآمــد می شــوند  »در عصــر دیجیتــال وقتــی مفاهیــم و فرایندهــا نا
ــا انقــاب  و امــکان ارتبــاط بیــن فنــاوری و هنــر از بیــن مــی رود، مــا ب
ــرات را  ــوی تغیی ــاب، الگ ــد در انق ــتیم و بای ــه هس ــم مواج در مفاهی

تشــخیص دهیــم.«

هیئت علمــی  عضــو  ایــن  تقســیم بندی  اســاس  بــر  و  ادامــه  در 
دانشــگاه هنــر، حوزه هــای »خلــق اثــر هنــری توســط خالــق یــا هنرمنــد 
ــب و  ــط مخاط ــری توس ــر هن ــری«، »درک اث ــر هن ــاده«، »اث ــزار و م ــا اب ی
یــخ  رســانه« و »حــوزه دانــش هنــر شــامل مفاهیــم، ادبیــات، زبــان و تار

گرفــت. گفت وگــوی پنــل قــرار  و اصالــت« محــور 

کــه ایــن چهــار  کــرد  شــیخ انصاری همچنیــن ایــن مســئله را مطــرح 
چــه  دیجیتــال  هنــر  عرصــه  در  هنــر  تغییــر  بــا  مواجهــه  در  حــوزه 

را شــامل خواهنــد شــد. و تحوالتــی  تغییــرات 

ــا  ک ی ــا ــی خطرن ــه هــوش مصنوعــی به عنــوان انقاب ی همچنیــن ب و
گفــت: »هوش  کرد و  امیدوارکننــده بــرای آینــده هنــر دیجیتــال اشــاره 
گیــر )AGI( نیازهــای اولیــه را از خــود مــا می گیــرد ولــی  مصنوعــی فرا

کــرد.« در فــرد و هویــت فــردی تشــکیک خواهــد 

کــرد ســرعت و شــتاب تحــوالت فناورانــه از هنر دیجیتال  کیــد  ی تأ و
و  هــوش مصنوعــی می کنــد  نــو همچــون  فناوری هایــی  وارد  را  مــا 

ــر  ــر هنــری و درک اث ــق اث ــر هنــری، دانــش هنــر، خلــق و خال واژگان اث
هنــری را از چرخــه واقعــی خــود خــارج می کنــد و ایــن ممکــن اســت 

کنــد. کــه در آینــده عرصــه هنــر دیجیتــال را تهدیــد  خطــری باشــد 

منصــور براهیمــی نیــز بــه تحولــی عظیم تــر در آینــده هنــر دیجیتــال 
بــا  آالیندگــی  یــک  نوشــتار،  و  مغــز  و  »زبــان  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
خــود مــی آورد و هنرمنــد دیگــر رســالت نوشــتاری نــدارد. او مثــل 
ــری  ــه اث ــه را ب ــه ای داشــته باشــد و آن تجرب ــد تجرب جادوگــری می توان

کنــد.« هنــری تبدیــل 

بــه اعتقــاد براهیمــی، شــاید رســانه ها بــه مــا ایــن امــکان را می دهنــد 
کــرده بــه مــا منتقــل شــود، ولــی  کــه جادوگــر هنــر خلــق  کــه تجربــه ای 
کــه تجربــه هنرمنــد از  کمــک می کننــد  فناوری هــای دیجیتــال بــه مــا 
آن مــا شــود. و مخاطــب در تجربــه هنرمنــد و خالــق اثــر هنــری ســهیم 
ــر هنــری را دچــار دگرگونــی و  شــود و ایــن معنــای هنرمنــد و خالــق اث
ــا آن  ــر هنــری ب ــه جــای درک اث تحــول می کنــد. در واقــع، مخاطــب ب
مواجــه و در آن تجربــه، غــرق و غوطــه ور می شــود و در نهایــت اینکــه، 
ــه ای  گســترش تجرب ــر رخ نمی دهــد؛ بلکــه  چیــزی به عنــوان خلــق اث

در حــال رخ دادن اســت.

بهنــام کامرانــی نیــز در ادامــه ضرورت ســازمان دهی در هنــر دیجیتال 
گفــت: بایــد مرزهــای بیــن هنــر  کــرد و  را بــرای آینــده ایــن حــوزه مطــرح 
و هنــر دیجیتــال برداشــته شــود و بین رشــته ای بــودن ایــن حــوزه حــل 
گفت وگــوی ایــن حــوزه از هنــر بــا ســایر رشــته های هنــر  شــود و امــکان 
ایجــاد شــود؛ زیــرا بایــد از ســازوکار هنــر دیجیتــال بهــره جســت. یکــی 

گســتردگی آن اســت. از ویژگی هــای مهــم هنــر دیجیتــال 

یــخ آن بــرای بســیاری  ی، فلســفه هنــر دیجیتــال و تار بــه اعتقــاد و
کــه در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد، چنــدان مهــم  از هنرمندانــی 
اثــری  گالری هــا ُمعّیــن می کننــد چــه  نیســت. نهادهــای هنــری و 
ــه رابطــه  ک ــن بیانگــر ایــن اصــل اســت  ــا نیســت و ای هنــری اســت ی
یــک  کــه  اســت  گونــه ای  بــه  امــروز  هنــری  کار  در  بین رســانه ای 
ــن  ــود و ای ــا ش ــف جابه ج ــانه های مختل ــد درون رس ــد می توان هنرمن
کــه نهادهــای هنــری ایــن  ــر اســت  آزادی و خودمختــاری زمانــی مؤث
ــه شــکلی  ــه هنرمنــد بدهنــد. ســازوکار نهادهــای هنــری ب اجــازه را ب
بنابرایــن  می کنــد؛  تعریــف  را  هنــری  فضــای  انعطــاف  کــه  اســت 
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ک باشــد، بــه  آنچــه بــرای آینــده هنــر دیجیتــال ممکــن اســت خطرنــا
بازمی گــردد. هنــری  نهادهــای  و  گالری هــا  درون 

کــه آثــار دیجیتــال بــه ســمت  کــرد  کیــد  کامرانــی همچنیــن تأ بهنــام 
آثــار ســرگرم کننده نــرود و این گونــه هویــت ایــن حــوزه را مخــدوش 

نکنــد.

کــرد: »بازســازی  منصــور براهیمــی نیــز در یــک جمع بنــدی اظهــار 
یــخ بــا هنــر دیجیتــال ممکــن می شــود. مخاطــب  و برســاختن تار
می توانــد بــا هنــر دیجیتــال، در گذشــته و آینده حضور داشــته باشــد. 
گذشــته، حــال و آینــده برداشــته می شــود.  بــا هنــر دیجیتــال مرزهــای 
هنــر دیجیتــال ممکــن اســت ماننــد آزادشــدن انــرژی در یــک بمــب 
کــه دارد  ک باشــد، ولــی بــه خاطــر اهمیــت اساســی ای  اتــم خطرنــا
کننــده در عرصــه هنــر  بایــد خطراتــش را پذیرفــت و بــا حضــور اغنا
کمــک می کنــد  دیجیتــال بــه تأثیــر آثــار آن پاســخ داد. هنــر دیجیتــال 
مــا بــه اصــل هــر چیــز نزدیــک شــویم و ایــن همــان فراینــد تغییــر اســت 
کــه علمــا از آن یــاد می کننــد. مــا بــا هنــر دیجیتــال می توانیــم جهــان 

کنیــم؛ جهانــی آشــکار و آشــکارتر. را بــه اصــل آن نزدیــک 

سومینروزازجشنوارهملیهنردیجیتال
ــای  ــی هنره ــنواره مل ــت های جش ــله نشس ــت از سلس ــومین نشس س
بیشــتر  چــه  هــر  شناســایی  و  تبییــن  بررســی،  به  منظــور  دیجیتــال 
عنــوان  بــا   ،1398 خــرداد   29 چهارشــنبه  عصــر  دیجیتــال،  هنــر 
»هنــر دیجیتــال، آســیب های اجتماعــی« در ســالن همایش هــای 

فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

بخــِش  ســه  از  قبــل،  نشســت  دو  همچــون  کــه  نشســت  ایــن  در 
ســخنرانی، یــک تجربــه و پنــل تشــکیل شــده بــود، شــرکت کنندگان 
حــل  در  دیجیتــال  هنرهــای  تأثیــر  و  نقــش  مشــخص  به طــور 

کردنــد. بررســی  را  اجتماعــی  آســیب های 

بازیهایجدی؛محیطیامنبرایاشتباهکردن
در بخــش نخســت نشســت، یونــس ســخاوت، متخصــص علــوم 
رایانــه ای و مــدرس دانشــگاه، در ســخنرانی خــود بــا عنــوان »هنــر 
طراحــی بازی هــای جــدی بــرای تغییــر رفتارهــا« بــه بررســی نقــش 

پرداخــت. رایانــه ای  بازی هــای 

مشــخصات  همــان  دقیقــًا  رایانــه ای  بازی هــای  ی،  و اعتقــاد  بــه 
کــه در بــازی  و ویژگی هــای بــازی زندگــی را دارنــد؛ بــا ایــن تفــاوت 
گاهــی آزمونگــری  زندگــی اغلــب راهــی بــرای بازگشــت وجــود نــدارد و 
همــراه  بــاال  یســک  ر ضریــب  بــا  و  ک  خطرنــا تجربه انــدوزی  و 
راهبــردی،  گونــه  قالــب  در  کــه  »بازی هایــی  افــزود:  ی  و اســت. 
فعالیت هایــی مثــل اداره یــک شــهر، ســاختن یــک وســیله و حــل 
یکــن طلــب می کننــد، وســیله ای مناســب بــرای  یــک مشــکل را از باز
جامعه پذیرســاختن افــراد و رشــد رفتارهایــی همچــون همزیســتی 
مشــارکتی هســتند. امــروز حتــی سیاســت مداران نیــز از طریــق بــازی 
ــن  ــی ام ــدام آن را در محیط ــک اق ــه ی ــت زدن ب ــل از دس ــد قب می توانن

بیازماینــد.«

گونــه ســرگرم کننده و  ســخاوت بــا تقســیم  بازی هــای رایانــه ای بــه دو 
گونــه دوم به عنــوان یکــی از وســیله های مهــم و تأثیرگــذار  جــدی، از 
تقویــِت  و  توان بخشــی  درمــان،  تبلیغــات،  آمــوزش،  در  امــروز 

گفــت. خاقیــت ســخن 

گــروه  کــرد: »در  گــروه تقســیم  ی نحــوه مواجهــه بــا بــازی را نیــز بــه ســه  و
یــاد می گیرنــد و باورهایشــان  بــا بازی کــردن چیــز  افــراد فقــط  اول، 
گــروه دوم آنهــا قادرنــد بــازی را تغییــر دهنــد و از  تغییــر می کنــد؛ در 
گــروه ســوم دانــِش افــراد از  ایــن طریــق چیــز می آموزنــد؛ و باالخــره در 

ــد.« ــازی افزایــش می یاب طریــق قابلیــت طراحــی ب

فقــط  آمــوزش  کــه  شــد  یــادآور  رایانــه ای،  علــوم  متخصــص  ایــن 
انــواع  همــه  در  و  نمی گیــرد  صــورت  جــدی  بازی هــای  طریــق  از 
همچنان کــه  دارد؛  وجــود  آمــوزش  از  میزانــی  رایانــه ای  بازی هــای 
ــی از آمــوزش  ــا میزان گذشــته دور، همــواره ب ــز از  بازی هــای ســنتی نی

همــراه بــوده اســت.

ــده دیگــری، بازی هــای  ــه اینکــه مثــل هــر پدی ــا اذعــان ب ســخاوت ب
کنــار جنبه هــای مثبــت خــود جنبه هــای منفــی و  رایانــه ای نیــز در 
آســیب هایی در پــی دارنــد، بــه بحــث امنیــت و اخــاق در فضــای 
گفــت: »رفته رفتــه بــازی هوشــمند  کــرد و  بازی هــای رایانــه ای اشــاره 
یــاد می گیــرد عواطــف مــا را تشــخیص دهــد و آن را در بــازی دخیــل 
کــه مثــًا امــروز از نحــوه بازی کــردن یــک  کنــد. بــه همــان نســبت 
آســیب های  از  و  کــرد  بررســی  را  او  روانــی  وضعیــت  می تــوان  فــرد 
گاه شــد، ممکــن اســت از ایــن اطاعــات بتــوان بــرای  روحــی او آ

کــرد.« تصمیم ســازی های دیگــر نیــز اســتفاده 

ی در پایــان ســخنان خــود خواســتار برنامه ریــزی بــرای طراحــی و  و
ــه  ــتقیم، زمین ــوزش مس ــای دادن آم ــه به ج ک ــد  ــی ش ــد بازی های تولی

ــراد فراهــم ســازند. ــه را در اف پرسشــگری و پــرورش تفکــر نقادان

ویدئوگیمیکفرصتاستنهیکآسیباجتماعی
در بخــش »یــک تجربــه«، شــیوا مقانلــو و متیــن ایــزدی، هنرمنــدان 
»فرصت هــا،  دونفــره  گفت وگویــی  در  دانشــگاه،  مدرســان  و 
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بررســی  را  دیجیتــال«  جهــان  در  نــو  مخاطبــان  و  فرصت ســازان 
کردنــد.

بازی هــا  طراحــی  از  نمونه هایــی  ذکــر  بــا  گفت وگــو،  ایــن   در  آنهــا 
بازی هــای  )ازجملــه  مجــازی  فضــای  در  تعاملــی  برنامه هــای  و 
کمپین هــا و مســابقه های فضــای مجــازی، بازی هــای  رایانــه ای، 
کارایــی  و  ویژگی هــا  بــه  و...(  یســتی  ز زنــده  بــا فضاهــای  تعاملــی 
کمتریــن هزینــه در  ــا  کــه جهــان دیجیتــال ب ــد  کردن امکاناتــی اشــاره 

می گــذارد. کاربــران  اختیــار 

متیــن ایــزدی، بــا مقایســه دو نمونــه از بازی هــای تعاملــی ایرانــی و 
ــد در آمــوزش، تبلیغــات  خارجــی، از فرصت هــای ایــن رســانه جدی
کشــید تــا ایــن  گفــت و افــزود: »ده ســال طــول  و ســرگرمی ســخن 
ی اســت بــا افزایــش خشــونت در میــان  یدئوگیــم مســاو کــه و فرهنــگ 
یدئوگیــم  کــه و بچه هــا، بــه پایــان برســد. بایــد بــه ایــن بــاور برســیم 
یــک فرصــت اســت نــه یــک آســیب اجتماعــی. جامعــه دانشــگاهی 
کــه ایــن  گیــم وارد شــود. تــا هنگامــی  و پژوهشــی بایــد در موضــوِع 
جامعــه بــه موضــوع وارد نشــود و ایــن عینــِک آســیب اجتماعــی را از 

ــاز نخواهــد شــد.« ــازه ای ب ــم، راه هــای ت ی چشــم برندار

هنرهایدیجیتال،آسیبهایاجتماعی
دیجیتــال،  »هنــر  عنــوان  تحــت  نشســت،  روز  ســومین  پنــل  در 
ســلطانی،  حســن  ســید  مدیریــت  بــه  اجتماعــی«  آســیب های 
غفــاری،  غامرضــا  هنــر؛  دانشــگاه  رئیــس  و  جشــنواره  دبیــر 
جامعه شــناس، مــدرس دانشــگاه و معــاون وزیــر علــوم، تحقیقــات 
کشــور؛  و فنــاوری؛ رضــا محجوبــی، جامعه شــناس و مشــاور وزیــر 
شــهاب اســفندیاری، پژوهشــگر حــوزه مطالعــات ســینما و رئیــس 
دانشــگاه صداوســیما؛ به عنــوان اعضــای پنــل حضــور داشــتند و 
آرش احمــدی، پیمــان بانی شــرکا، حمیــد صادقیــان، امیــن طالبــی، 
ــوان  ــز به عن ــان نی ــن نوزادی ــلی و حس ــه مرس ــن، فاطم کیانی امی ــی  عل

کردنــد. مشــارکت  بحث هــا  در  پنــل  هم اندیشــان 

ضرورتایجادپلبینهنرهایدیجیتالوآسیبهایاجتماعی
هنرهــای  ملــی  جشــنواره  نخســتین  دبیــر  ســلطانی،  حســن  ســید 
بــا خیرمقــدم  دیجیتــال و رئیــس پنــل، در ابتــدای ســخنان خــود 
از  بــرای مقدمــه،  پنــل،  از شــرکت کنندگان در  بــه حضــار و تشــکر 
یــا ناهنجاری هایــی در هــر جامعــه  بدیهی بــودن وجــود آســیب ها 
گفــت و نقــش هنــر در بررســی و حــل مؤثــر ایــن ناهنجاری هــا  ســخن 
یکردهــای  رو مقابــل  در  ی،  و اعتقــاد  بــه  ســاخت.  خاطرنشــان  را 
ــد  یکردهــای جدی کهــن هســتند، رو ــزار  ــان و اب ــع زب کــه مداف ســنتی 
روش هــای نوآورانــه ای را بــرای بیــان جســت وجو می کننــد و هنرهــای 

دیجیتــال یکــی از ایــن روش هــای بســیار قدرتمنــد اســت.

رئیــس دانشــگاه هنــر، از ضــرورت ایجــاد پــل بیــن هنــر و جامعــه 
ناهنجاری هــای  و  »بــرای حــل معضــات  افــزود:  و  گفــت  ســخن 
عرصــه  هــم  بشناســیم؛  را  عرصــه  دو  هــر  اســت  الزم  اجتماعــی، 
ایــن  خــود  هــم  و  معضــات،  حــل  در  آن  توانایی هــای  و  فنــاوری 

را.« جامعــه  در  موجــود  آســیب های  و  معضــات 

کــرد و وظیفــه متولیــان  یــت و شــتاب تحــوالت اشــاره  ی بــه فور و
و برنامه ریــزان را خطیــر دانســت و در ادامــه، از حاضــران در پنــل 
»توانمندی هــا  بگوینــد:  ســخن  پرســش  ســه  حــول  کــرد  تقاضــا 
چیســت؟  دیجیتــال  هنرهــای  تأثیرگــذار  خصیصه هــای  و 
کدام انــد؟ چطــور می تــوان بیــن ایــن  آســیب های اجتماعــی موجــود 

کــرد؟« برقــرار  مؤثــر  ارتبــاط  دو، 

ازمهاجراِنفضایمجازیتابومیانآن
غامرضــا غفــاری، جامعه شــناس و رئیــس نخســتین جشــنواره ملــی 
برگــزاری شایســته  از  ابــراز خرســندی  هنرهــای دیجیتــال، ضمــن 
جشــنواره، بــر ضــرورت تعامــل رشــته ها و تخصص هــای دانشــگاهی 
کــه  کســانی  گفــت: »همــه  کــرد و  کیــد  در حــل مســائل اجتماعــی تأ
بــر  می پردازنــد،  فرهنگــی  و  اجتماعــی  امــور  سیاســت گذاری  بــه 
کــه امــروز بــه نــگاه و روش هــای بینارشــته ای  ایــن امــر اجمــاع دارنــد 
و منحصــرًا  به تنهایــی  امــروز هیــچ دانشــی نمی توانــد  نیازمندیــم. 
یــا  و  اجتماعــی  آســیب های  حــل  بــرای  سیاســت گذاری  پــس  از 

پیشــگیری از آنهــا بربیایــد.«

ی از یــک ســو آســیب های اجتماعــی را امــری اجتناب ناپذیــر و  و
موضوعــی بدیهــی در جریــان تطــور جوامــع دانســت و از ســوی دیگــر 
کــه بایــد مــورد توجــه دقیــق  در آن نشــاِن نوعــی »تجربــه تــازه« دانســت 

گیــرد. قــرار 

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
کــه طــی آن  بــا ارائــه بخشــی از نتایــج یــک پیمایــش دانشــگاهی 
مشــخص شــده 48درصــد از پاســخگویان بیــن 2 تــا 4 ســاعت از 
گفــت: »در حالــی  وقــت خــود را در فضاهــای مجــازی می گذراننــد، 
کــه مــا خــود را مهاجــران بــه فضــای مجــازی احســاس می کنیــم، 
گــر می خواهیــم مســائل  ا بومــی آن می دانــد.  را  نســل جدیــد خــود 
ــا  ــن دنی ــه ای ــبت ب ــم نس ــم نمی توانی کنی ــل  ــی و ح ــی را بررس اجتماع
کــه از آن بــه  گــر دنبــال آن هســتیم  بی اعتنــا باشــیم؛ به خصــوص ا

کنیــم.« شــکلی اثربخــش اســتفاده 

کــرد و افــزود: »بــر  غفــاری بــه نقــش و تأثیــر هنــر در ایــن امــر اشــاره 
کــه معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم  همیــن مبنــا بــود 
کشــور در جشــنواره ای بــه نقــش  گرفــت بــا مشــارکت وزارت  تصمیــم 
کــه بــا  هنرهــای دیجیتــال در حــل آســیب های اجتماعــی بپــردازد 
ــه ثمــر نشســتن آن  زحمــات همــکاران دانشــگاه هنــر امــروز شــاهد ب

هســتیم.«

فضایمجازی؛زیستبومحقیقینسلجدید
وزیــر  مشــاور  و  دانشــگاه  اســتاد  جامعه شــناس،  محبوبــی،  رضــا 
و  جشــنواره  برگــزاری  از  تشــکر  ضمــن  خــود  ســخنان  در  کشــور، 
نســل  بــرای  را  مجــازی  فضــای  آن،  علمی پژوهشــی  نشســت های 
کامــًا حقیقــی دانســت و بــه طــرح مهم تریــن  جدیــد یــک فضــای 
ابــزار  از  می تــوان  اساســًا  »آیــا  پرداخــت:  خــود  به زعــم  آن،  چالــش 
ــرای پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی پرداخــت؟ از  دیجیتــال ب
کــه ایــن خــود یــک  دیــد مــا جامعه شناســان شــواهدی وجــود دارد 
آســیب اجتماعــی اســت و حــاال مــا می خواهیــم از آن بــرای حــل 
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کــه  ی بــه ایــن نگرانــی  کنیــم.« و آســیب های اجتماعــی اســتفاده 
کــه فضاهــای اجتماعــی باعــث  از دو دهــه قبل تــر وجــود داشــت 
گفــت: ایــن نــوع نگرانی هــا  کــرد و  انــزوای جوانــان می شــود اشــاره 
یافتــه  افزایــش  به مراتــب  امــروز  دیجیتــال  فناوری هــای  توســعه  بــا 
اســت؛ ازجملــه: از بیــن رفتــن حریــم خصوصــی، فرســایش ســرمایه 

. و...  اجتماعــی 

درکماازسامتوازهنجارچیست؟
شــهاب اســفندیاری، اســتاد مطالعــات ســینما و رئیــس دانشــگاه 
ــه چنــد پرســش پیرامــون  صداوســیما نیــز در ســخنان خــود، ابتــدا ب
کــه قبــل از پرداختــن بــه ســؤال اصلــی بایــد  موضــوع پنــل پرداخــت 
بــه آنــان پاســخ داد: »در عنــواِن پنــل چنــد پیش فــرض وجــود دارد: 
کیســت؛  نخســت اینکــه هنــر دیجیتــال چیســت؟ دوم، ایــن “مــا” 
کنــد،  مقابلــه  اجتماعــی  آســیب های  بــا  می خواهــد  کســی  چــه 
آســیب  خــود  تعریــف  ســوم،  یــا...؟  والدیــن  دولــت،  هنرمنــدان، 
می گوییــم  وقتــی  اینکــه  چهــارم  باالخــره  و  چیســت؟  اجتماعــی 
آســیب، یــک ســامتی را پیش فــرض می گیریــم؛ درک مــا از ســامت 

و از هنجــار چیســت؟«

فنــاوری  کــه  پرداخــت  تغییراتــی  بــه  ادامــه ســخنان خــود  در  ی  و
کــرده اســت: »در  دیجیتــال در جهــان امــروز و انســان امــروز ایجــاد 
یتــم تبدیــل  کــه در آن انســان بــه یــک الگور جهانــی زندگــی می کنیــم 
ک  یتــم را تحلیــل و بــرای آن خــورا شــده اســت و نهادهایــی ایــن الگور
ایــن  جهت گیــری  طبعــًا،  نهادهــا  ایــن  می کننــد.  تهیــه  فکــری 
کــه زنــگ خطــر بــه  یتــم را هــم شــکل می دهنــد و اینجاســت  الگور

درمی آیــد.« صــدا 

اســفندیاری بــه تغییــرات پیــش رو ازجملــه حــذف فاصلــه فیزیکــی 
کــرد و افــزود:  انســان و فنــاوری دیجیتــال در آینــده نزدیــک اشــاره 
»وقتــی از هنــر دیجیتــال و از آســیب های اجتماعــی حــرف می زنیــم، 
خصوصــی،  حــوزه  و  عملــی  حــوزه  مثــل  کان تــری  مفاهیــم  بایــد 

ــم.« ــرار دهی ــر ق ــم مدنظ ــهروندی و... را ه ــت، ش کمی حا

در ادامــه، همیــاران پنــل دیدگاه هــای خــود را پیرامــون موضــوع بحــث 
مطــرح ســاختند. آرش احمــدی خواســتار تمایــز قائل شــدن بیــن 
کیــد  ــر ایــن تأ »جــرم« و »آســیب اجتماعــی« شــد. فاطمــه مرســلی ب
ــه یــک بخــش مغفول مانــده در ایــن مباحــث، یعنــی  کــه بایــد ب کــرد 
کــه بــه نظــر  ی توجــه شــود؛ چرا موضــوع »مخاطــب« و ســواد فنــاوری و
پیمــان  نخبه گراســت.  هنــری  همچنــان  دیجیتــال  هنــر  می رســد 
کــه هــر پارادایــم اجتماعــی بــه هنــر تحمیــل  بانی شــرکا از الزاماتــی 
کــه موضــوع از منظــر هنــر بررســی  کــرد و خواســتار آن شــد  می کنــد یــاد 
شــود. امیــن طالبــی هــم خواســتار توجــه بــه مطالعــات و زمینه هــای 

ــد. ــگاه ها ش ــی دانش ــوای درس ــی در محت ــته ای و بازبین بینارش

را  مطرح شــده  مباحــث  ســلطانی  حســن  ســید  پنــل،  خاتمــه  در 
کــرد. تشــکر  حضــار  و  پنــل  اعضــای  مشــارکت  از  و  جمع بنــدی 

افتتاحنمایشگاهمنتخبآثار
نشســت های  سلســله  از  نشســت  آخریــن  و  ســومین  پایــان  در 

غامرضــا  دیجیتــال،  هنرهــای  ملــی  جشــنواره  علمی پژوهشــی 
غفــاری، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری؛ بــه همــراه ســید حســن ســلطانی، رئیــس دانشــگاه هنــر؛ 
از  جمعــی  و  صداوســیما؛  دانشــگاه  رئیــس  اســفندیاری،  شــهاب 
اســتادان و دانشــجویان و پژوهشــگران و هنرمنــدان حــوزه هنرهــای 
ملــی  جشــنواره  نخســتین  آثــار  منتخــب  نمایشــگاه  دیجیتــال، 
کردنــد و بــه تماشــای 28 اثــر هنــری  هنرهــای دیجیتــال را افتتــاح 
یدئــو، موســیقی  ارائه شــده در آن رفتنــد. ایــن آثــار در قالــب تصویــر، و
و هنــر اجــرا )پرفورمانــس آرت(، همــه روزه تــا شــنبه اول تیرمــاه 1398 

در تــاالر آیینــه فرهنگســتان هنــر میزبــان ناظــران بــود.

اختتامیهنخستینجشنوارهملیهنرهایدیجیتال
کــه به منظــور معرفــی و  نخســتین جشــنواره ملــی هنرهــای دیجیتــال 
شناســایی هنــر دیجیتــال در عرصه هــای علمــی، هنــری و سیاســی 
یافــت آثــار آغــاز شــده  از اســفندماه 1397 بــا ارائــه فراخــوان بــرای در
بــود، عصــر روز پنجشــنبه 30 خــرداد 1398، بــا برگــزاری اختتامیــه و 

کار خــود پایــان داد. اعــام آثــار برگزیــده بــه 

غامرضــا غفــاری، معــاون وزیــر علــوم، تحقیقات و فنــاوری و رئیس 
کیــد بــر نــگاه منظومــه ای  جشــنواره، در آییــن اختتامیــه ضمــن تأ
علمــی،  مخلتــف  عرصه هــای  در  جشــنواره  ایــن  چندرشــته ای  و 
ــه معضــات و آســیب های اجتماعــی،  هنــری و سیاســی نســبت ب
ــت  ــد جه کارآم ــانه های  ــق رس ــدف خل ــا ه ــنواره ب ــن جش ــت: »ای گف
شناســایی و معرفــی آســیب های اجتماعــی، ایجــاد ارتبــاط بیــن 
هنرمنــدان و نهادهــای مســئول و بهره جســتن از زبــان و بیــان توانــای 
داشــت  ســعی  جامعــه،  آســیب های  و  معضــات  حــل  در  هنــر 
کنــد تــا در آینــده شــاهد دســتاوردهای خوبــی بــرای  مســیری را آغــاز 
رفــع آســیب های اجتماعــی باشــیم و ایــن جــای قدردانــی بســیار 

دارد.«

کــه  کشــور  وزارت  اجتماعــی  معاونــت  حمایــت  و  حضــور  از  ی  و
دارد،  و  داشــته  اجتماعــی  آســیب های  حــل  بــرای  مؤثــر  نقشــی 
گفــت: »امیــدوارم ایــن تجمیــع  کــرد و  در ایــن جشــنواره قدردانــی 
سیاســت گذاران، اســتادان، دانشــگاهیان و هنرمنــدان بــرای رفــع 
آســیب های اجتماعــی در آینــده بــه ثمــر بنشــیند و نتایــج بســیار 

خوبــی بــه همــراه داشــته باشــد.«

در ایــن مراســم همچنیــن ســید حســن ســلطانی، رئیــس دانشــگاه 
هنــر و دبیــر جشــنواره، برگــزاری ایــن جشــنواره را حرکتــی در ســه ُبعــد 
کمبودهــای  رفــع  در  کــه  دانســت  فرهنگــی  و  پژوهشــی  آموزشــی، 

ــود. ــد ب ــذار خواه ــیار تأثیرگ ــال بس ــر دیجیت ــوزه هن ــته در ح گذش

ی از جملــه دســتاوردهای ایــن جشــنواره را شــناخِت مشــکات  و
کــه بــرای پیشــبرد اهــداف، یاری رســان متولیــان  و مســیری دانســت 
کــرد: »زبــان هنــر  هنــر دیجیتــال در ایــران اســت. ســلطانی اظهــار 
دیجیتــال ایــن امــکان را بــرای مــا فراهــم مــی آورد تــا بتوانیــم تعهــد 
و  نیــاز دارد  زمــان  بــه  ایــن  و  کنیــم  ادا  بــه جامعــه  را  خــاص خــود 
فرصــت  هنرمنــدان  بعــدی،  جشــنواره های  در  کــه  یــم  امیدوار
و  فرهنگــی  اولویت هــای  حــوزه  در  کــه  باشــند  داشــته  بیشــتری 
کننــد.« اجتماعــی جامعــه حضــور یابنــد و آثــاری مؤثرتــر را خلــق 
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بحــث  بــه  همچنیــن  دیجیتــال  هنرهــای  جشــنواره  دبیــر 
علمی پژوهشــی ایــن جشــنواره به عنــوان دســتاورد دیگــر آن اشــاره 
کــه  علمی پژوهشــی ای  ســخنرانی های  و  »پنل هــا  گفــت:  و  کــرد 
بــه  امیــدوارم  و  بــود  مؤثــر  بســیار  شــد،  برگــزار  نشســت ها  طــول  در 
همــت فرهنگســتان هنــر ایــن مجموعــه چــاپ شــود و در اختیــار 

گیــرد.« قــرار  عاقه منــدان 

علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، ســخنران دیگــر 
کــه ضمــن خیرمقــدم بــه حضــار و اظهــار خشــنودی  ایــن مراســم بــود 
برگــزاری نشســت های علمــی و اختتامیــه نخســتین جشــنواره  از 
ملــی هنرهــای دیجیتــال در فرهنگســتان هنــر افــزود: »در اساســنامه 
موضوعــات  دربرگیرنــده  کــه  آمــده  اهدافــی  هنــر  فرهنگســتان 
لــذا  دانشگاه هاســت؛  بــا  فرهنگســتان  بیــن  ارتبــاط  بــه  مربــوط 
دفتــری در فرهنگســتان بــرای تعامــل بــا دانشــگاه ها، به خصــوص 
دانشــگاه های هنــر ایجــاد شــد و ایــن جشــنواره از مصادیــق ایــن 

همــکاری و تعامــل اســت.«

کــرد: »فرهنگســتان  کیــد بــر اهمیــت هنــر دیجیتــال اظهــار  ی بــا تأ و
ــایر  ــار س کن ــیس در  ــدو تأس ــه از ب ک ــود  ــت ب ــن اهمی ــل ای ــه دلی ــر ب هن
و  کــرد  تأســیس  نیــز  را  گــروه  چندرســانه ای  گروه هــای تخصصــی، 
هنــر  حــوزه  بــه  کــه  دولتــی  نهادهــای  نخســتین  از  یکــی  به عنــوان 
ایــن  گســترش  زمینــه  در  فعالیــت  بــه  بــود،  شــده  وارد  دیجیتــال 
حــوزه از هنــر پرداخــت. خوشــبختانه امــروزه بــا ایجــاد رشــته هایی 
در ایــن حــوزه در دانشــگاه ها و برگــزاری چنیــن جشــنواره هایی در 
کتاب هایــی  بخش هــای دولتــی و خصوصــی و نیــز چــاپ و نشــر 
ــده  ــک ش کم ــور  کش ــال در  ــر دیجیت ــترش هن گس ــه  ــه، ب ــن زمین در ای

اســت.«

چندرســانه ای  گــروه  فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  اســماعیلی 
چندرســانه ای  تخصصــی  »گــروه  افــزود:  هنــر،  فرهنگســتان  در 
گذشــته هم اندیشــی پیرامــون هنــر  فرهنگســتان هنــر، در اواخــر ســال 
کــه بــه زودی  کــه ماحصــل آن، مقاالتــی اســت  کــرد  و رســانه را برگــزار 
گــروه همچنیــن مقدماتــی را فراهــم  چــاپ و منشــر می شــود. ایــن 

کمــک ســازمان های مرتبــط، همایشــی  ــا  ــا در آینــده ب کــرده اســت ت
کنــد.« برگــزار  بین المللــی در حــوزه هنــر دیجیتــال 

کشــور و ســایر حامیــان  کــه نمایندگانــی از وزارت  در ایــن مراســم 
جشــنواره، و جمعــی از هنرمنــدان و متخصصــان حــوزه هنرهــای 
دیجیتــال حضــور داشــتند، بیانیــه هیئــت داوران جشــنواره توســط 
عبدالحســین اللــه خوانــده شــد. در بخشــی از بیانیــه بــا ســپاس 
دوره هــای  در  پربارتــر  آثــار  یافــت  در ی  آرزو و  شــرکت کنندگان  از 
ــه  ــه ب ــا توج ــه »ب ک ــت  ــده اس ــاره ش ــه اش ــن نکت ــه ای ــنواره، ب ــی جش آت
نوآمدبــودن هنــر دیجیتــال و قرارداشــتن آن در مرحلــه آزمونگــری و 
کــرد  تجربــه، هیئــت داوران از رتبه بنــدی آثــار در ایــن دوره اجتنــاب 

و تعــدادی از آثــار را حائــز قدردانــی تشــخیص داد.«

در پایــان مراســم، اســامی صاحبــان آثــار هنــرِی حائــز قدردانــی در دو 
بخــش آزاد و آســیب های اجتماعــی، و نیــز مقاله هــا و پایان نامه های 
برگزیــده اعــام شــد و برگزیــدگان لــوح ســپاس و جایــزه نقــدی خــود 
ــدگان  ــه برگزی ــت داوران، ب ــام هیئ ــاس اع ــر اس ــد. ب کردن ــت  یاف را در

جوایــزی اعطــا شــد. و امــا اســامی برگزیــدگان:

در بخــش آثــار برگزیــده: روجــا عزیززاده آرایــی، محمدعلــی فامــوری، 
حســین توقیــری، حســین قیصــری، فریــد یاحقــی، مهــدی نظــری، 
کریمی قهــرودی، مســعود  فرشــید خدایــارزاده، محمــد زارع، معیــن 
علــی دهقانــی زاده، همــا همایونــی،  گلســتانی،  مــکاری، ســهیا 
جــال  ســید  و  بروجــردی  مهاجــری  حســین  ســرداری،  ابراهیــم 

هاشــمی.

در بخــش مقــاالت برگزیــده: نرگــس یــزدی، پیــام صیــدی و ســعیده 
ســادات موســوی.

کری  الهــه شــا یزدانــی،  برگزیــده: مهنــاز  پایان نامه هــای  در بخــش 
جوانعلی بــدر. روح اهلل  و  یانــی  دار
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پژوهشی درباره شاهنامه ابراهیم سلطان

سفری به شگفتی های عصر شاهنامه نگاری
مولود زندی نژاد

ــا بــه قولــی شــاهنامه نگاری و مصورســازی ایــن داســتان شــگفت انگیز ایرانــی بــه قــرون ششــم و هفتــم هجــری  آفرینــش هنــری شــاهنامه ها ی
برمی گــردد؛ البتــه روایت هایــی وجــود دارد از اینکــه پیــش از اســام نیــز مصورســازی وجــود داشــته امــا آنچــه بــه صــورت نســخ مصــور باقــی مانــده 
کــرده و متأثــر از فرهنــگ و هنــر ایــران  کــه بــه دربــار تیمــوری نیــز نفــوذ  بــه بعــد از اســام تعلــق دارد. بــه هــر روی ایــن ســنت ادامــه یافتــه تــا جایــی 
کــه جملگــی پســران شــاهرخ بودنــد،  نســخ باارزشــی خلــق می شــود و بایســنقر میــرزا، محمــد جوکــی و ابراهیــم ســلطان، ســه شــاهزاده تیمــوری 
کردنــد، شــاهنامه فردوســی، حماســه باشــکوه ایرانــی را بــه نگاره هــا،  کــه به منظــور خلــق آثــار هنــری بــه پــا  کارگاه هایــی  تصمیــم می گیرنــد تــا در 

کننــد.  آرایه هــا و خطــی خــوش مزیــن 

گلســتان نگهــداری می شــود بــا 22 نــگاره، شــاهنامه محمــد جوکــی بــا 31  کاخ  کتابخانــه  کنــون در  کــه هم ا بدین ترتیــب شــاهنامه بایســنقری 
ــج انگلســتان به عنــوان  کمبری گنجینــه بادلیــان دانشــگاه  ــا 45 مجلــس در مجموعــه  ــر در مــوزه بریتانیــا و شــاهنامه ابراهیــم ســلطان ب تصوی

یــخ فرهنــگ و هنــر ایــران در ایــن دوره تاریخــی برجــای می ماننــد.  گران بهــا از تار میراثــی 

کارگاه هــای هنــری شــاهان ادامــه می یابــد تــا در دوره صفــوی بــه اوج خــود می رســد و شــاهنامه شاه طهماســبی یــا  فرهنــگ شــاهنامه نگاری در 
گران بهــا و یکــی از برجســته ترین نســخ خطــی بــرای ایــران بــه شــمار  کــه اثــری ملــی و  همــان شــاهنامه شــاهی در 258 مجلــس خلــق می شــود 

کــه هــر بــرگ از شــاهنامه های خطــی خــود حدیثــی مفّصــل اســت.  مــی رود. امــا پرداختــن بــه شــاهنامه ها در ایــن مجمــل نمی گنجــد، چرا

یــم؛  کتــاب شــاهنامه ابراهیــم ســلطان می پرداز از ایــن میــان مــا بــه 
بــه  بــار در سراســر جهــان  کــه چندیــن  ارزشــمندی  از نســخ  یکــی 
گرفــت  نمایــش درآمــد و دســتمایه بعضــی پژوهش هــای علمــی قــرار 
کتــاب شــاهنامه ابراهیــم ســلطان، نوشــته  کــه از آن بیــن می تــوان بــه 
کــرم احمدی توانا اشــاره  فیــروزه عبــداهلل یــوا و چارلــز ملویــل، و ترجمه ا
کــه به تازگــی توســط مؤسســه »متــن«، انتشــارات فرهنگســتان  کــرد 
مناســبت  بــه  امســال،  اردیبهشــت   25 و  رســید  چــاپ  بــه  هنــر، 
بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم فردوســی در محــل ایــن فرهنگســتان 

ــد.  ــی ش رونمای

ایــن کتــاب در واقــع پژوهشــی درباره شــاهنامه ابراهیم ســلطان اســت 
کــه از ســال 2005 میــادی توســط فیــروزه عبــداهلل یــوا، اســتاد دانشــگاه 
صــورت  کمبریــج،  دانشــگاه  اســتاد  ملویــل،  چارلــز  و  کســفورد،  آ
گرفــت و در ســال 2008 میــادی به عنــوان ســومین جلــد از مجموعــه 
ــه  ک ــه ای  ــه در مقدم ــد؛ البت ــر ش ــان« منتش ــه بادلی کتابخان ــه  »گنجین
ایــران نگاشــته اند، ذکــر  کتــاب در  ایــن  بــرای ترجمــه  نویســندگان 
کــه نســخه خطــی شــاهنامه ابراهیــم ســلطان در هفــت ســال  کرده انــد 
گذشــته و در حاشــیه هــزاره ســرایش شــاهنامه در نمایشــگاه »هــزاره«، 
در مــوزه فیتــز ویلیــام و نمایشــگاه »عشــق و صمیمیــت« در ملبورن به 
گذاشــته شــد. پــس از آن  نمایــش درآمــد و نقاشــی های آن بــه بحــث 
کارهــای علمــی مهمــی نیــز روی آن انجــام شــد: اولیــن مــورد بررســی 
کــه ِالیــن  کتاب آرایــی قــرون چهاردهــم و پانزدهــم میــادی بــود  روی 
کــرد. دومیــن  رایــت از نگاره هــای شــاهنامه ابراهیــم ســلطان اســتفاده 
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کــه بــه مقایســه شــاهنامه ابراهیــم  ــر نیــز مطالعــه باربــارا برنــد اســت  اث
ســلطان و شــاهنامه محمــد جوکــی اختصــاص دارد. 

کــه پــس از انتشــار  نویســندگان همچنیــن در مقدمــه اشــاره می کننــد 
نســخه انگلیســی معمــای ابیــات ابتــدای بخــش دوم ایــن نســخه نیــز 
حــل شــد. ابیاتــی کــه میــان دو بخش متــن اصلی، پیش از پادشــاهی 
لهراســب، آمده انــد، ســروده شــرف الدین علــی یــزدی، مــورخ مشــهور 
کــه بــه ســفارش ابراهیــم ســلطان  تیمــوری )متوفــی 858ق( هســتند 
تاریخــی از زمــان پدربزرگــش تیمــور نوشــت و آن را ظفرنامــه نــام نهــاد. 
ایــن شــعر )از پشــت برگــه 237 تــا پشــت برگــه 239(، 157 بیــت دارد 
ــلطان  ــم س ــن ابراهی ــعارش، و همچنی ــی و اش ــتایش فردوس ــه در س ک

کــه ســفارش دهنده ایــن نســخه بــوده ســروده شــده اســت. 

ــاره ایــن نســخه  ــز ملویــل درب کــه فیــروزه عبــداهلل یــوا و چارل پژوهشــی 
خطــی بــه انجــام رســاندند، ابتــدا بــا شــاهنامه آغــاز می شــود. آنهــا 
یــخ  تار از  افســانه هایی  و  اســطوره ها  حــاوی  را  فردوســی  شــاهنامه 
قدیــم ایــران می شــمارند و نقــش آن را چــون داســتان های هومــر بــرای 
کــه  البتــه تصریــح می کننــد  باســتانی مدیترانــه می داننــد؛  تمــدن 
شــاهنامه دو برابــر مجمــوع ایلیــاد و اودیســه هومــر اســت و بلندتریــن 
یــخ جهــان ســروده شــده اســت.  کنــون در تار کــه تا شــعری اســت 
آنهــا در ایــن پژوهــش پرسشــی را مطــرح می کننــد و آن ایــن اســت 
کــه متعلــق بــه فرهنــگ ایــران اســت و 400 ســال  کــه چــرا شــاهنامه 
مــورد توجــه  تیمــوری ســروده شــده، این قــدر  از شــاهزادگان  پیــش 
ایــن شــاهزادگان قــرار می گیــرد؟ آنهــا پاســخ بــه ایــن پرســش را اعتبــار 
کــه خــود را مســلط  فرهنگــی شــاهنامه می داننــد. شــاهان بیگانــه ای 
در  باســتانی  میــراث  پذیــرش  اهمیــت  از  کرده انــد  کشــور  ایــن  بــر 

بهــره می برده انــد.  آرمان هــای خــود  جهــت تصدیــق 

و  پرداخته انــد  فردوســی  حــال  شــرح  بــه  ســپس  نویســندگان  ایــن 
خاقیتــی  کــه  می کننــد  معرفــی  شــخصیتی  دارای  را  فردوســی 
شــگرف داشــت و فــردی بزرگ منــش بــود. پــس از آن بــه هجونامــه ای 
کــه فردوســی بــه دنبــال شــاهنامه در وصــف ســلطان  کرده انــد  اشــاره 
کــه بــه جــز شــش بیــت از آن چیــزی باقــی نمانــده  محمــود ســراییده، 

اســت. 

فیــروزه عبــداهلل یــوا و چارلــز ملویــل در پژوهش هــای خــود بــه ایــن 
به طــور غیرمســتقیم  کــه احتمــااًل فردوســی  اشــاره می کننــد  نکتــه 
ــتر  ــع بیش ــت و مناب ــته اس ــی داش ــاهنامه دسترس ــتان های ش ــه داس ب
کتــاب اوســتا )کتــاب مقــّدس  ــه  ــوط ب بخش هــای اول شــاهنامه مرب

زرتشــتیان( اســت. 

قســمت  ســه  شــامل  را  شــاهنامه  کتــاب،  ایــن  در  نویســندگان 
اســاطیری، حماســی و تاریخــی قابــل تقســیم می داننــد و در ایــن 

کــه بخــش اول شــامل تشــکیل جامعــه انســانی،  پژوهــش آورده انــد 
اهلی کــردن حیوانــات، مبــارزه بــا نیروهــای اهریمنــی و تعییــن قلمــرو 
ــه همســایگان اســت. پادشــاهی جمشــید،  ــرام ب ــران در عیــن احت ای
کــه پادشــاهی عــادل و  معمــای بخــش نخســت شــاهنامه اســت 
گرفتــه اســت.  ــرار  ــه دلیــل غــرور مــورد خشــم ایــزد ق ــوده امــا ب آبادگــر ب

و  سیســتان  ماجراهــای  روایتگــر  نیــز  حماســه  طوالنــی  بخــش 
کمــان نیمه مســتقل سیســتان  داســتان های رســتم و خانــدان او، حا
در جنوب شــرقی ایــران اســت. ایــن پژوهشــگران عنــوان می کننــد 
کــه فردوســی از دیگــر  بــاره  ایــن  بــه دالیلــی متعــدد نمی تواننــد در 
کــرده، یــا بــه داســتان های دیگــر  داســتان ها و روایت هــا چشم پوشــی 

کننــد.  دسترســی نداشــته، اظهــار نظــر 

کوتــاه از زمــان تولــد ابراهیــم ســلطان  کتــاب ســپس بــا مقدمــه ای  ایــن 
و چگونگــی بــه تخــت نشســتن او و حکومــت فــارس ادامــه می یابــد 
و بعــد از آن بــه ســفارش شــاهنامه مصــور ابراهیــم ســلطان پرداختــه 

شــده اســت. 

کــه ایــن نســخه  کتــاب پژوهشــی آمــده بیانگــر آن اســت  آنچــه در ایــن 
کــه در آن متــن اهدائیــه شــرح داده شــده  دارای شمســه ای زیباســت 
ــتی  ــه یادداش ــن ب ــت. همچنی ــده اس ــاره ش ــذاری آن اش ــه تاریخ گ و ب
کــه بعــد از صفحــات شمســه یافــت  از ابراهیــم ســلطان پرداختــه 
گمــان  شــده اســت. متأســفانه ایــن نســخه فاقــد انجامــه اســت و 
کــه دلیــل آن، مــرگ ابراهیــم ســلطان بــوده باشــد؛ البتــه در  مــی رود 
مــورد تاریخ گــذاری ایــن نســخه نیــز شــبهاتی عنــوان می شــود، امــا 
بــر جــای  را  کافــی تنهــا پاســخ های شــبهه آمیزی  نبــوِد مســتندات 
روی  کــه  تاریخــی  معتقدنــد  نویســنده  دو  ایــن  البتــه  می گــذارد؛ 
کــه 30 رجــب ســال 1003 را نشــان می دهــد،  شمســه نگاشــته شــده 
کتابخانــه  کتابخانــه را حکایــت می کنــد، امــا هویــت  یــخ فهرســت  تار
کــه در هنــد ایــن نســخه  نیــز نامشــخص اســت و احتمــال مــی رود 
فهرســت شــده باشــد. فیــروزه عبــداهلل یــوا و چارلــز ملویــل عنــوان 
کــه پشــت برگــه 468 جــای خالــی انجامــه و تزیینــات را  می کننــد 
کــه به صــورت ُمهــر در پــای صفحــه آمــده  نشــان می دهــد و نــام مالــک 

کنــون رمزگشــایی نشــده اســت. و متأســفانه تا

شــاهنامه  خطــی  نســخه  مشــخصات  پژوهشــی،  کتــاب  ایــن 
کــرده اســت: »در حــال حاضــر  ابراهیــم ســلطان را چنیــن توصیــف 
ــرگ )936 صفحــه(  شــاهنامه مصــور ابراهیــم ســلطان دارای 468 ب
در انــدازه 28/8 در 19/8 ســانتی متر )تقریبــًا صفحــه A4( اســت. 
از جلــد اصلــی فقــط قــاب مرکــزی مزیــن بــه طــا و بــه ســبک ویــژه 
گلــدار زیبــا باقــی  مانــده اســت. نســخه مرتــب شــده  شــیراز بــا طــرح 
ــیرازه  ــک ش ــی و ی ــرن نوزدهم ــاده ق ــیاه س ــی س پای ــرم ارو ــد چ ــا جل و ب
جدیــد صحافــی شــده اســت. آســتر بدرقه هــا بــا کاغــذ اروپایــی ســاده 
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نــگار  و  پرنقــش  طرح هــای  احتمــااًل  امــا  شــده،  پوشــیده  ضخیــم 
بیشــتری داشــته اســت. در حــال حاضــر جلــد از شــیرازه جــدا شــده 
و نقاشــی ها نیــز در ســال 1952م بــرای جلوگیــری از زوال بیشــتر از 
ــده اند.  ــاب ش ــه ای ق ــات شیش ــان صفح ــده و در می ــدا ش ــخه ج نس
در ایــن زمــان یــا پیش تــر، ترتیــب اصلــی صفحــات ســرآغاز برهــم 
ــود را  ــی خ ــب اصل ــه ای اول ترتی ــاب شیش ــد ق ــاال چن ــده  و ح زده ش
کاغذهــا آب خورده انــد و در چنــد جــا مرمــت  از دســت داده انــد. 
اوراق مصــور صفحــات هنــوز در وضعیــت  از  امــا جــدا  شــده اند، 

کامــًا خوبــی هســتند... .« 

کــه به زیبایــی انجــام  ــه تذهیــب ایــن نســخه اشــاره شــده  در ادامــه ب
فراتــر  شــاهنامه  از  تذهیب هــا  کــه  شــده  عنــوان  واقــع  در  و  شــده 
کــه  رفته انــد. ویژگــی دیگــر تذهیــب ایــن نســخه، چلیپــا عنــوان شــده 
بــه شــکل نوارهــای تکــی یــا بیشــتر اســت. چلیپاهــا نزدیک بــه تصاویر 
ــرار  ــی ق ــه نقاش ــل از صفح ــت قب ــی درس کل ــور  ــوند و به ط ــده می ش دی
اثــر  ایــن  بــه سرداســتان ها، جدول کشــی و متــن  گرفته انــد. ســپس 

هنــری پرداختــه شــده اســت. 

کتــاب نمونه هــای  کرده انــد تــا در ایــن  ایــن دو اســتاد دانشــگاه تــاش 
کــه در موزه هــای ایــران و جهــان موجود اســت  دیگــر نســخ شــاهنامه را 
بــا نســخه ابراهیــم ســلطان تطبیــق دهنــد و ســپس دربــاره تصاویــر آن 
ــه »شــکار بهــرام و  کــه مربــوط ب ــه بحــث بنشــینند؛ مثــًا تصویــر 82  ب
کــه در مــوزه  آزاده« اســت بــا نمونــه بشــقاب نقــره ای دوره ساســانی 
ارمیتــاژ ســن پترزبورگ، مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن دو حتی 
دســت بــه مقایســه خــود نگاره هــا بــا یکدیگــر و هنرمندانــش زده انــد؛ 
کــه مربــوط بــه  چنان کــه بــه تصویــری در ایــن شــاهنامه می پردازنــد 
کــه هنرمنــد آن،  ــار ابراهیــم ســلطان اســت و احتمــال می دهنــد  درب

کــرده اســت.  کــه صفحــات افتتــاح را نقاشــی  کســی باشــد  همــان 

کتــاب، فیــروزه عبــداهلل یــوا و چارلــز ملویــل، شــاهنامه  در پایــان ایــن 
ــور  ــاهنامه های مص ــان ش ــر از می ــه ای بی نظی ــلطان را نمون ــم س ابراهی
دســت  بــه  پژوهــش  ایــن  در  آنهــا  کــه  نتایجــی  می کننــد.  معرفــی 
می آورنــد نیــز بســیار جالــب اســت؛ ماننــد اینکــه میــان تعــداد تصاویــر 
آنهــا  اول و دوم نســخه اختافــی فاحــش وجــود دارد.  بخش هــای 
ایــن  رنگ بنــدی  و  ترکیب بنــدی  انــدازه،  در  تنــوع  بــه  همچنیــن 

می پردازنــد.  نســخه 

کــه شرق شناســان  در پایــان منابــع تصویــری در موزه هــا یــا مطالعاتــی 
کشــور انجــام داده انــد، آورده شــده اســت.  دربــاره فرهنــگ و هنــر ایــن 

گســترده دربــاره نســخه ای ویــژه  کتــاب عــاوه بــر آنکــه پژوهشــی  ایــن 
کشــور را پیــِش رو می گــذارد،  یــخ  گران بهــای تار و مصــور از میــراث 
گذاشــته اســت و  تصویــر 45 نــگاره از ایــن اثــر هنــری را بــه نمایــش 

ایــن  از  را می تواننــد  آنکــه اطاعاتــی جامــع  بــر  عــاوه  خواننــدگان 
نســخه بــه دســت آورنــد، می تواننــد از تصاویــر نیــز بــرای مطالعــات 

کننــد.   پژوهشــی خــود اســتفاده 

کتــاب خواننــدگان بــه ایــن پرســش  کامــل ایــن  شــاید پــس از مطالعــه 
کمتــر دســتمایه پژوهشــگران ایرانــی  کــه چــرا ایــن آثــار هنــری  برســند 
شــاید  و  برآمــده  ایرانــی  فرهنــگ  از  آثــار  ایــن  اســت؟  گرفتــه  قــرار 
بســیاری از پژوهشــگران خارجــی در حــد حــدس و گمــان بــه نتایجــی 
کــه مــا بــه آن واقــف باشــیم، و دالیــل بهتــری بتوانیــم  رســیده باشــند، 
کــدام از پرســش های تاریخــی بیابیــم؛ امــا کم توجهــی، عــدم  بــرای هــر 
پویایــی و بررســی های بنیادیــن توســط خــود پژوهشــگران داخلــی بــه 
کــه بخواهیــم بــه دســتاوردهای پژوهشــگران خارجــی  آن منتــج شــده 
ــم. امیــد اســت ایــن  ی ــاره آن برندار کنیــم و قدمــی بیشــتر درب بســنده 
کارهــای تحقیقاتــی باشــد بلکــه  کتــاب نه تنهــا مرجعــی متقــن بــرای 
ــع  کــه در فهرســت مناب ــاری پژوهشــی باشــد  ــد موجــب خلــق آث بتوان

کننــد.  خارجــی از آن یــاد 
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کتــاب زیبایــی نــزد روزبهــان؛ آنچــه امــروز از او می تــوان آموخــت، بــه 
ــار هنــری )متــن(، وابســته  همــت مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آث

بــه فرهنگســتان هنــر، منتشــر شــد.

ــزد روزبهــان، نوشــته ســعید بینای مطلــق به تازگــی  کتــاب زیبایــی ن
منتشــر شــد و در دســترس دوســتداران اندیشــه های روزبهــان قــرار 

گرفــت.

یخــی  کتــاب پژوهشــی تار کتــاب آمــده اســت: ایــن  در پیشــگفتار 
ــزد  ــه تحــول معنــای زیبایــی ن کــه ب ــدارد  نیســت. نویســنده ســِر آن ن
کتــاب،  ایــن  در  را  خــود  کار  اســاس  نویســنده  بپــردازد.  روزبهــان 
مشــارب االرواح،  شــطحیات،  شــرح  عبهرالعاشــقین،  رســاله های 
کوتــاه دیگــر، قــرار داده  کشف االســرار، عرائس البیــان و چنــد رســاله 

ــت. اس

کــه آشــنایی بــا پــاره ای از اصطاحــات بــرای پی بــردن بــه  از آنجــا 
مؤلــف  می نمــود،  ضــروری  زیبایــی،  بــاب  در  روزبهــان  مقصــود 
در  ُحســن  و  جــال  و  جمــال  التبــاس،  تبییــن  بــه  روشــنگری  بــا 
طریــق  »ســه  بحــث  در  و  پرداختــه  کتــاب  نخســت  فصل هــای 
نگــرش  دو  بــا  تقابــل  در  را  زیبایــی  از  روزبهــان  تلقــی  روزبهــان«، 

اســت. داده  قــرار  »زاهــدان«  و  لــذت«  یــان  »متوار

در فصــول دیگــر از منظــر زیبایــی یــک بــار بــه معرفــت، بــار دیگــر 
بــه عقــل و در نســبت بــا عقــل، بــه عشــق پرداختــه شــده اســت؛ 
کتــاب، جایــگاه عقــل و عشــق نیــز نــزد روزبهــان  بدین ســان در ایــن 

می شــود. روشــن 

کتــاب زیبایــی نــزد روزبهــان بــا شــمارگان 500 نســخه، 208 صفحــه و 

زیبایی نزد روزبهان منتشر شد

بهــای 28هــزار تومــان توســط مؤسســه متن منتشــر شــد.

کتاب فروشــی فرهنگســتان  کتــاب را از  عاقه منــدان می تواننــد ایــن 
از چهــارراه طالقانــی،  پایین تــر  ولیعصــر،  نشــانی خیابــان  بــه  هنــر 

ــد. کنن ــه  ــماره 1550، تهی ش
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مجموعــه مقــاالت هنــر و معمــاری شــرق بــا عنــوان شرق نگاشــت)1( 
بــه همــت پژوهشــکده هنــر و بــا همــکاری مؤسســه متن منتشــر شــد.

مجموعــه مقــاالت شرق نگاشــت )1(، جلــد نخســت از مجموعه ای 
کــه محــور اصلــی آن بررســی  ســه جلدی بــا همیــن عنــوان اســت 

اهمیــت جایــگاه هنــر و فرهنــگ شــرق اســت.

هنــر         »دایرة المعــارف  اســت:  آمــده  کتــاب  ایــن  جلــد  پشــت  در 
گــردآوری شــده  کوشــش ِجیــن ترنــر  )The Dictionary of Art( بــه 
گســترده ای از مطالــب و موضوعــات  اســت و دربرگیرنــده طیــف 
گروه هــا، مکاتــب و ســبک های هنــری در  مربــوط بــه نهضت هــا، 
معاصــر  دوره  تــا  یــخ  تار از  پیــش  دوره هــای  از  شــرقی  تمدن هــای 

اســت.

مجلــد پیــِش رو، بــا عنــوان مجموعــه مقــاالت شرق نگاشــت )1(، 
ــده ای از  گزی ــگاه هنــر شــرق می پــردازد،  ــه بررســی اهمیــت جای کــه ب
کــره، تّبــت و چیــن ایــن دایرة المعــارف  مدخل هــای هنــد، ژاپــن، 

اســت.«

نســخه   500 شــمارگان  بــا   )1( شرق نگاشــت  مقــاالت  مجموعــه 
بــار  نخســتین  بــرای  تومــان  45هــزار  قیمــت  و  صفحــه   278 در 
غرفــه  در  تهــران  کتــاب  بین المللــی  نمایشــگاه  ســی و دومین  در 
کنــون  کتــاب هم ا انتشــارات فرهنگســتان هنــر  عرضــه شــد. ایــن 
دســترس  در  هنــر  فرهنگســتان  انتشــارات  کتاب فروشــی  در 

عاقه مندان است. 

مجموعه مقاالت »شرق نگاشت )1(« 
منتشر شد
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0
انتشارپژوهشنامهفرهنگستانهنرازسرگرفتهشد
نخســتین شــماره از دوره دوم فصلنامــه علمی پژوهشــی پژوهشــنامه 
فرهنگســتان هنــر بــا مطالبــی از بهمــن نامورمطلــق، فیــروزه شــیبانی 
محمــد  زنــدی زاده،  هومــن  شــریف زاده،  محمدرضــا  رضوانــی، 

هاشــمی، رامتیــن شــهبازی و میثــم یــزدی منتشــر شــد.

نامورمطلــق،  بهمــن  قلــم  بــه  ایــن فصلنامــه  از ســرآغاز  در بخشــی 
اســت: آمــده  ســردبیر،  و  مدیرمســئول 

»شــماره آغازیــن پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر پــس از ســال ها توقــف 
ی عاقه منــدان اســت... . پژوهشــنامه فرهنگســتان  نشــر، پیــش رو
کــه برگرفتــه از همیــن  هنــر و ســپس نقدنامــه هنــِر خانــه هنرمنــدان 
ــد  کرده ان ــود، همــواره چندیــن هــدف اصلــی را دنبــال  پژوهشــنامه ب
یکردهــای معاصــر و نــو  کــه مهم تریــن آنهــا عبارت انــد از: معرفــی رو
بــه  در عرصــه مطالعــات و نقــد هنــری؛ توســعه شــناخت نســبت 
کاربردی کــردن  کم شناخته شــده در عرصــه نقــد هنــر؛  یکردهــای  رو
یکردهــای مطالعــه در عرصــه هنــر و نقــد هنــری به ویــژه هنــر ایرانــی؛  رو
گســترش مناســبات بینارشــته ای در مطالعــات هنــری بــا حوزه هــای 

دیگــر معرفتــی.

را  پیشــین  اهــداف  همــان  پژوهشــنامه  ایــن  نیــز  جدیــد  دوره  در 
کــه یکــی از  کــرد؛ زیــرا همچنــان بــر ایــن بــاور اســت  پیگیــری خواهــد 
کشــور، نبــوِد شــناخت  مهم تریــن آســیب های پژوهش هــای هنــری 

یکردهــای مطالعاتــی و نقــد اســت... . کافــی نســبت بــه رو

ــار پژوهشــگران و اندیشــه ورزان  ــا ارائــه آث ــا ب ــر آن اســت ت ایــن نشــریه ب
گســترش مرزهــای دانــش و اندیشــه، شــیوه های  عرصــه هنــر ضمــن 
کنــد و ایــن مهــم  صحیــح نقــد و پژوهــش و تحقیــق هنــری را معرفــی 

بــدون همدلــی و یــاری اهــل نظــر و هنــر ممکــن نخواهــد شــد.«

کــه  هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــنامه  جدیــد  دوره  شــماره  نخســتین 
فرهنگســتان های چهارگانــه  نظــر  از  اعتبــار علمی پژوهشــی  دارای 
جمهــوری اســامی ایــران اســت، بــه مدیرمســئولی و ســردبیری بهمــن 

ــت. ــده اس ــر ش ــق منتش نامورمطل

کتاب فروشــی  از  را  فصلنامــه  ایــن  می تواننــد  عاقه منــدان 
فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان ولیعصــر، قبــل از تقاطــع خیابان 

کننــد. تهیــه   ،1550 ک  پــا طالقانــی، 

0
همایشهنروتمدنحوزههیرمنددرفرهنگستانهنر
شــهر  هیرمنــد:  حــوزه  تمــدن  و  »هنــر  همایــش  هنــر،  فرهنگســتان 

می کنــد.  برگــزار  را  ســوخته« 

فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران در نظــر دارد به منظــور 
آخریــن  ارائــه  و  ســوخته  شــهر  تمــدن  و  هنــر  یــخ  تار بررســی 
زمینــه،  ایــن  در  باستان شناســان  و  پژوهشــگران  دســتاوردهای 

کنــد. برگــزار  را  ســوخته  شــهر  تمــدن  و  هنــر  همایــش 
ــتانی،  ــای باس ــی، هنره ــات باستان شناس ــش موضوع ــن همای در ای
یــخ  معمــاری باســتانی و باورهــای باســتانی در ســه دوره پیــش از تار
اســامی،  دوره  و  هخامنشــی(  )دوره  یخــی  تار یخــی(،  تار )آغــاز 

طرح ریــزی شــده اســت. 
دبیــر علمــی ایــن همایــش، ســید منصــور سیدســجادی، دکتــری 
گروه هــای  و عضــو  ناپــل  از دانشــگاه شرق شناســی  ایران شناســی 
کاوش در محوطه هــای تپــه قبرســتان قزویــن، چغامیــش  بررســی و 
کرمانشــاه،  ماهیدشــت  آذربایجان غربــی،  حســنلوی  خوزســتان، 
اســت.  و...  ســوخته،  شــهر  کرمــان،  غبیــرای  بختیــاری،  ایــذه 
ــده  ــر عه ــش را ب ــن همای ــی ای ــری اجرای ــی دبی ــام طالب ــن اله همچنی

دارد. 
همایــش »هنــر و تمــدن حــوزه هیرمنــد: شــهر ســوخته« پاییــز امســال 

ــود. ــزار می ش ــر برگ ــتان هن در فرهنگس

0
عبدالحسیناللهسرپرستپژوهشکدههنرشد
گروه چندرســانه ای  عبدالحســین اللــه، عضــو هیئت علمی و رئیس 
فرهنگســتان هنــر، طــی حکمــی از ســوی علیرضــا اســماعیلی بــه 

ســمت سرپرســت پژوهشــکده هنــر منصــوب شــد.

مراســم تودیــع رئیــس پیشــین و معارفــه سرپرســت جدیــد پژوهشــکده 
هنــر، عصــر یکشــنبه 23 تیــر 1398 بــا حضــور علیرضــا اســماعیلی، 
سرپرســت فرهنگســتان هنــر، مدیــران ایــن فرهنگســتان و اعضــای 

کارکنــان پژوهشــکده هنــر برگــزار شــد. هیئت علمــی و 

عضــو  ربیعــی،  هــادی  از  اســماعیلی،  علیرضــا  مراســم  ایــن  در 
هیئت علمــی دانشــگاه هنــر و رئیــس ســابق پژوهشــکده هنــر، بــرای 
کــه در مــدت مدیریــت  انجــام فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی ای 
ی همچنیــن، بــا اشــاره بــه  کــرد. و ی بــه انجــام رســید، قدردانــی  و
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ی  ســوابق مدیریتــی و علمــی و اجرایــی عبدالحســین اللــه بــرای و
کــرد. ی توفیــق روزافــزون  آرزو

عبدالحســین اللــه، متولــد 1341 در تبریــز اســت و مــدرک دکتــری 
تخصصــی  دکتــری  و  ســینما،  و  تلویزیــون  رادیــو،  تخصصــی 
یس در دانشــکده  دراماتورژی از دانشــگاه آنکارای ترکیه دارد. او تدر
ــز (،  ــامی )تهران مرک ــگاه  آزاد اس ــر، دانش ــگاه هن ــر  دانش ــینما و تئات س
و  تبریــز  هنــر  دانشــگاه  دانشــکده  خبــر ،  دانشــکده  صداوســیما ، 

دارد. خــود  کارنامــه  در  را  تبریــز  کــرم)ص(  نبی ا دانشــگاه 

علمــی  مقــاالت  و  ترجمه هــا  تألیفــات،  دارای  همچنیــن  ی  و
کتاب هــای تبییــن  کــه از ایــن میــان می تــوان بــه  بســیاری اســت 
جایــگاه داســتان در ادبیــات نمایشــی؛ دالیــل موفقیــت ســینمای 
ترجمــه  دیجیتــال؛  ســینمای  عصــر  در  تخیــل  جهــان؛  در  ایــران 
یادداشــت هایی در مــورد ســینمای ترکیــه نوشــته نیلگــون آبیســل، و 
مقاالتــی چــون »ب ام ــداد خ م ــار، م ح ک م ــه  اشــ راف ی ت«، »نقــد بومــی 
و بایســته های فرهنگــی«، »ســینمای ملــی، مؤلفه هــای متناقــض« 

کــرد. و... اشــاره 

کارگردانــی آثــار تلویزیونی  از فعالیت هــای هنــری اللــه، نویســندگی و 
حیدربابــا  اپــرت  بــه  می تــوان  جملــه  آن  از  کــه  اســت  نمایشــی  و 
کــه در ســه دهــه حضــورش،  کــرد  ســام، رکــورددار تئاتــر ایــران، اشــاره 

ی صحنــه رفتــه اســت. ــه ســال بــه رو ُن

گــروه ادب وهنــر شــبکه دو ســیما از ســال 1378 تــا 1382؛  مدیریــت 
یاســت  یاســت دبیرخانــه شــورای هنــر از ســال 1378 تــا 1381؛ ر ر
یاســت مرکــز  دفتــر رئیــس فرهنگســتان هنــر از ســال 1378 تــا 1380؛ ر
تحقیقــات مردم شناســی )انجــوی( صداوســیما از ســال 1386 تــا 

1389؛ از جملــه ســوابق اجرایــی عبدالحســین اللــه اســت.

0
فراخوانهمایشعلمیاستادعلیمحمداصفهانی
منتشرشد

کاشــی کار دوران  همایــش علمــی اســتاد علی محمــد اصفهانــی، 
قاجــار، در فرهنگســتان هنــر برگــزار می شــود.

کاشــی کار و نقــاش  همایــش علمــی اســتاد علی محمــد اصفهانــی، 

برجســته دوران قاجــار، دی مــاه 1398 در فرهنگســتان هنــر برگــزار 
می شــود.

اســتاد علی محمــد اصفهانــی از مشــهورترین و پرکارتریــن هنرمنــدان 
کــه  یــه اســت  کاشــی کار طــراز اول اواخــر دوره قاجار طــراح، نقــاش و 
کــرده و آثــار بســیاری از جملــه تابلوهــای  در تهــران و اصفهــان زندگــی 
ــی از  ــیای تزیین ــی و اش ــی های قالب کاش ــدان و  گل ــروف و  ــی، ظ کاش
ــا توصیــه رئیــس  ــده اســت. او در ســال 1301هـــ  .ق ب ــه جــای مان او ب
و  عزیمــت  تهــران  بــه  دارالخافــه،  تلگراف خانــه  و  پســت  اداره 
ــا می کنــد  کنــار دروازه شــاه عبدالعظیم برپ کاشــی کاری در  ــه  کارخان
کاشــی کاری  کارخانــه جــزو بهتریــن نمونه هــای  کــه تولیــدات ایــن 
یــخ هنــر ایــران بــه حســاب می آینــد. از آثــار مشــهور ثبت شــده  در تار
کاشــی کاری مســجد نظام الدولــه و  کتیبــه و  بــه نــام او می تــوان بــه 
از  عبدالعظیــم)ع(  حضــرت  حــرم  ورودی  ایــوان  سراســری  کتیبــه 
کــرد. نمونه هایــی از آثــار اســتاد علی محمــد  صحــن عتیــق اشــاره 

اصفهانــی در موزه هــای مشــهور دنیــا نگــه داری می شــود.

اســتاد  آثــار  و  زندگــی  از:  عبارت انــد  همایــش  ایــن  محورهــای 
بررســی  گردان؛  شــا و  همــکاران  معرفــی  اصفهانــی؛  علی محمــد 
فنــون  تکنیک هــا،  اصفهانــی؛  علی محمــد  عملــی  رســاله 
و  ســبک  شــخصی،  شــیوه های  کاشــی؛  تولیــد  روش هــای  و 
کاشــی  کاری؛ مضامیــن  ــی در حــوزه  ابداعــات علی محمــد اصفهان
در  اصفهانــی  علی محمــد  تأثیــر  و  جایــگاه  آثــار؛  موضوعــات  و 
یکــرد نشانه شناســی،  کاشــی کاری دوره قاجــار؛ مطالعــه آثــار بــا رو
روایت شناســی و اسطوره شناســی و...؛ و بررســی آثــار علی محمــد 

خــارج. و  داخــل  موزه هــای  در  اصفهانــی 

مهــدی مکی نــژاد دبیــر علمــی ایــن همایــش اســت و آقایــان عبــاس 
ســیف،  هــادی  معتقــدی،  کیانــوش  بهارلــو،  علیرضــا  کبــری،  ا
اعضــای  نیــز  مقــدم،  ک نــگار  خا ســعید  و  یاضــی  ر محمدرضــا 

می دهنــد. تشــکیل  را  همایــش  ایــن  هیئت علمــی 

آثــار  بــر  تمرکــز  بــا  اصفهانــی«  علی محمــد  اســتاد  »همایــش 
هنــر  فرهنگســتان  بــه همــت  نامــدار  اســتاد  ایــن  از  به جای مانــده 
ــان،  ــهرداری اصفه ــا، ش ــری صب ــی هن ــه فرهنگ ــکاری موسس ــا هم ب
دانشــگاه هنرهــای اســامی ایرانــی اســتاد فرشــچیان و خانــه ســفال 

می شــود. برگــزار   1398 مــاه  دی  کاشــان 

ــا 15 مهــر 1398  عاقه منــدان می تواننــد چکیــده مقــاالت خــود را ت
و اصــل مقــاالت را تــا 15 آذر 1398 بــه نشــانی پســت الکترونیکــی 
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خیابــان  نشــانی  بــه  یــا  و   alimohamad.kashi@gmail.com
 ،1552 ک  پــا طالقانــی،  خیابــان  تقاطــع  از  پایین تــر  ولیعصــر، 

کننــد. ارســال  پژوهشــی،  معاونــت  هنــر،  فرهنگســتان 

0
اعضایکمیسیونتخصصیفرهنگستانهنر

انتخابشدند
علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، طــی حکمــی 
کــرد.  کمیســیون تخصصــی فرهنگســتان هنــر را منصــوب  اعضــای 
مشــترک  هیئت ممیــزه  تشــکیل  آیین نامــه   7 مــاده  اســتناد  بــه 
فرهنگســتان های جمهــوری اســامی ایــران و جلســه 78 شــورای 
مصطفــی  کی نــژاد،  محمدعلــی  هنــر،  فرهنگســتان  تخصصــی 
گــودرزی، محمدعلــی رجبــی، منوچهــر طیــاب، علــی منتظــری، 
از اعضــای  بهشــتی،  کیانــی هنــدی، ســید محمــد  عبدالمجیــد 
تخصصــی  کمیســیون  عضویــت  بــه  هنــر،  فرهنگســتان  پیوســته 

درآمدنــد.  هنــر  فرهنگســتان 
بــه  نســبت  دارد  وظیفــه  هنــر  فرهنگســتان  تخصصــی  کمیســیون 
تصویــب  و  تأییــد  بررســی،  هیئت علمــی،  اعضــای  اســتخدام 
و  کارکنــان،  وضعیــت  تغییــر  متقاضیــان  علمــی  صاحیــت 
ارتقــای اعضــای هیئت علمــی  اتخــاذ تصمیــم دربــاره  همچنیــن 
ــی  ــای علم ــوب اعض ــه مص ــاس آیین نام ــر اس ــر ب ــای باالت ــه مرتبه ه ب

کنــد.  نظــر  اظهــار  کشــور  پژوهشــی  کــز  مرا و  دانشــگاه ها 
مدت این احکام دو سال تعیین شده است.

0
دبیرواعضایهیئتعلمی

همایشخمسهنگاریمنصوبشدند
طــی حکمــی از ســوی علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان 
»خمســه نگاری؛  همایــش  هیئت علمــی  اعضــای  و  دبیــر  هنــر، 

بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر« منصــوب شــدند.

ایــن  علمــی  دبیــر  به عنــوان  نامورمطلــق  بهمــن  حکــم  ایــن  طــی 

آژنــد،  یعقــوب  کامرانــی،  بهنــام  حســینی،  مهــدی  و  همایــش 
علی اصغــر میرزایی مهــر، محمــد خزایــی، مهــدی مکی نــژاد، علــی 
ایــن  هیئت عملــی  اعضــای  به عنــوان  گنگرانــی  منیــژه  و  تقــوی 

شــدند. منصــوب  همایــش 

پژوهشــی  معــاون  تقــوی،  علــی  از ســوی  همچنیــن طــی حکمــی 
فرهنگســتان هنــر، پروانــه رمضانــزاده به عنــوان دبیــر اجرایــی ایــن 

شــد.  منصــوب  همایــش 

ــه ایــن همایــش، مهلــت ارســال چکیــده  مقــاالت  از ســوی دبیرخان
پایــان دی  تــا  مقــاالت  ارســال اصــل  و مهلــت  آبــان 1398  تــا 15 
اصــل  می تواننــد  شــرکت کنندگان  اســت.  شــده  اعــام   1398
الکترونیکــی                                   پســت  نشــانی  بــه  را  خــود  مقــاالت  چکیــده  و 

کننــد. ارســال   khamseh@honar.ac.ir

بــرای شــرکت در همایــش خمســه نگاری می تواننــد  عاقه منــدان 
 66954200  -5 شــماره های  بــا  بیشــتر  اطاعــات  یافــت  در بــرای 
)داخلــی 1121( تمــاس بگیرنــد و یــا بــه نشــانی خیابــان ولیعصــر، 
از چهــارراه طالقانــی، شــماره 1552، دبیرخانــه همایــش  پایین تــر 

کننــد. مراجعــه 

»همایــش خمســه نگاری؛ بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر« بــا هــدف 
پژوهــش و بازجســت دقیــق و عمیــق قابلیت هــای هنــری خمســه 
گــون  گونا نظامــی و نقــش تأثیرگــذار و جریان ســاز آن در حوزه هــای 

هنــری و ادبــی، برگــزار می شــود.

0
رئیسواعضایگروهفلسفههنرفرهنگستانهنر
منصوبشدند
گــروه  سرپرســت فرهنگســتان هنــر طــی احکامــی رئیــس و اعضــای 

کــرد.  فلســفه هنــر را منصــوب 

ــه چهاردهمیــن جلســه مجمــع عمومــی و تبصــره  ــه اســتناد مصوب ب
یــک مــاده 12 اساســنامه فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران، 
علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، طــی احکامــی 
گــروه فلســفه هنــر فرهنگســتان هنــر را  گانــه رئیــس و اعضــای  جدا

کــرد. منصــوب 
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گــروه فلســفه  طــی ایــن احــکام، شــمس الملوک مصطفــوی، دانشــیار 
دانشــکده علــوم انســانی دانشــگاه آزاد اســامی، به عنــوان رئیــس 
گــروه منصــوب شــد و ســید محمدرضــا حسینی بهشــتی، عضــو  ایــن 

گــروه درآمــد.  پیوســته فرهنگســتان هنــر، بــه عضویــت ایــن 

همچنیــن پرویــز ضیــاء شــهابی، دانشــیار دانشــکده فلســفه هنــر 
هنــر  فلســفه  گــروه  اســتادیار  یــار،  ماز امیــر  اســامی؛  آزاد  دانشــگاه 
گــروه فلســفه مؤسســه  دانشــگاه هنــر تهــران؛ شــهرام پازوکــی، اســتاد 
طباطبایــی،  محمدتقــی  ایــران؛  فلســفه  و  حکمــت  پژوهشــی 
یــخ و تمــدن غــرب پژوهشــگاه علــوم انســانی و  گــروه تار اســتادیار 
گــروه فلســفه  مطالعــات فرهنگــی؛ محمدجــواد صافیــان، دانشــیار 
پژوهشــی  امــور  مدیــرکل  پناهــی،  اســماعیل  اصفهــان؛  دانشــگاه 
گــروه فلســفه  ــه مــدت دو ســال به عنــوان عضــو  ــر؛ ب فرهنگســتان هن

هنــر منصــوب شــدند. 

0
محمدرضاخاکیعضوگروهنمایشوادبیات
نمایشیفرهنگستانهنرشد
اســماعیلی،  از ســوی علیرضــا  کــی طــی حکمــی  محمدرضــا خا
گــروه تخصصــی نمایــش  سرپرســت فرهنگســتان هنــر، بــه عضویــت 

ــد.  ــر درآم ــتان هن ــی فرهنگس ــات نمایش و ادبی

کرمانشــاه اســت و مــدرک  کــی، متولــد 1329 از شــهر  محمدرضــا خا
همچنیــن  او  دارد.  ســوربن  دانشــگاه  از  تئاتــر  تخصصــی  دکتــری 
هنــر  دانشــکده  یــس،  پار دانشــگاه  تئاتــر  گــروه  در  یــس  تدر ســابقه 
دانشــگاه  زیبــای  هنرهــای  دانشــکده  مــدرس،  تربیــت  دانشــگاه 
نیــز دانشــگاه  تهــران، دانشــگاه های آزاد تهــران و اراك و بوشــهر، و 

را دارد. ســوره 

ی همچنیــن دارای تألیفــات، ترجمه هــا و مقاالت علمی بســیاری  و
کــی  در زمینــه تئاتــر اســت. از فعالیت هــای هنــری و مدیریتــی خا
)انســتیتوی  ایــران   I.T.I. مؤســس  شــورای  در  عضویــت  می تــوان 
تخصصــی  پژوهشــی  فصلنامــه  ســردبیری  تئاتــر(؛  بین المللــی 
تئاتــر؛ دبیــری سلســله ســخنرانی های فیلمخانــه تخصصــی هنــر؛ 
در  نمایشــی ســیمافیلم؛ عضویــت  ادبیــات  در شــورای  عضویــت 
گــروه نقــد هنــر فرهنگســتان جمهــوری اســامی ایــران و... را برشــمرد.

0
رئیسفرهنگستانزبانوادبفارسی

ازفرهنگستانهنردیدنکرد

ــادل،  ــی حدادع ــرداد 1398، غامعل ــم خ ــنبه هفت ــح روز سه ش صب
رئیــس فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی، بــا حضــور در فرهنگســتان 
در حــال  نمایشــگاه های  از  فرهنگی هنــری صبــا،  و مؤسســه  هنــر 
کتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان  برگــزاری، مــوزه بانــک پاســارگاد و 
در  چندزبانــه  هنــری  تخصصــی  کتابخانــه  بزرگ تریــن  کــه  ــــ  هنــر 

کــرد. کشــور محســوب می شــود ــــ دیــدن 

سرپرســت  اســماعیلی  علیرضــا  همراهــی  بــا  کــه  دیــدار  ایــن  در 
فرهنگســتان  مختلــف  بخش هــای  معاونــان  هنــر،  فرهنگســتان 
هنــر، و محمدرضــا حســین خانی رئیــس مؤسســه صبــا انجــام شــد، 
از نمایشــگاه »آیینــه ای  زبــان و ادب فارســی  رئیــس فرهنگســتان 
یــت آیــات«، قرآن نگاری هــای »اســتاد ســهم الدین زمانــی«،  بــه رؤ
اســتادان طــرازاول  از  فرهنگســتان  گنجینــه  آثــار شــاهنامه نگاری 
قهوه خانــه،  نقاشــی  و  خوش نویســی  ایرانــی،  نقاشــی  نگارگــری، 
ی در ادامــه ایــن دیــدار، در مــوزه بانــک پاســارگاد و  کــرد. و بازدیــد 
کــه در ایــن مجموعــه قــرار  کتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان هنــر نیــز 
ــی  ــه توضیحات ــه ارائ کــه مســئوالن هــر بخــش ب گرفتــه حضــور یافــت 

پرداختنــد.

غامعلــی خــداد عــادل در پایــان بازدیــد چندســاعته خــود از ایــن  
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مجموعــه، فرهنگســتان هنــر و صبــا را دارای قابلیتــی منحصربه فــرد 
کشــورمان دانســت و جهــت توســعه  در مدیریــت فرهنگــی هنــری 
همکاری هــا و انجــام پروژه هــای مشــترک دو فرهنگســتان زبــان و 

کــرد. ــراز خوشــنودی و اعــام آمادگــی  ــر، اب ادب و فرهنگســتان هن

هــم  مــن،  بــرای  هنــر  فرهنگســتان  از  بازدیــد  اینکــه  بیــان  بــا  او 
هــم  ارزشــمند  تجربــه ای  عــاوه،  بــه  و  آموزنــده  هــم  و  بــود  مفیــد 
آثــار  کــه  شــاهنامه  نمایشــگاه  شــد:  یــادآور  می شــود،  محســوب 
هنرمنــدان طــرازاول معاصــر بــا موضــوع شــاهنامه بــود و نمایشــگاه 
قرآن نگاری هــای اســتاد زمانــی و همین طــور مــوزه بانــک پاســارگاد 
کــه شــاهکارهای هنــر معاصــر مــا را در خــود جــای داده، در نــوع خــود 
کــرد تــا در آینــده بیشــتر بــا ایــن  بســیار ارزنــده بــود و مــن را مصمــم 

باشــم. ارتبــاط  در  مجموعــه 

گــردآوردن چنیــن مجموعــه و مرکزیتــی بــرای هنــر  ی بــا تشــکر از  و
کــرد: تــاش می کنــم بســیاری از  و هنرمنــدان ایرانــی، خاطرنشــان 
شــخصیت های فرهنگــی ــــ چــه در داخــل و  چــه در جهــان ــــ را بــرای 
مجموعــه  ایــن  بــه  پیشــرفت هایش  و  ایــران  امــروز  هنــر  شــناخت 
بفرســتم تــا از نزدیــک شــاهد واقعیــت هنــر مــا باشــند و تنــوع، رشــد و 
گســتردگی افق هــای آن را در کشــورمان بــا چشــم خــود شــاهد باشــند.

0
دیدارسرپرستفرهنگستانهنربامحمدعلیکشاورز

همراهــی  بــا  هنــر،  فرهنگســتان  سرپرســت  اســماعیلی،  علیرضــا 
گــروه تخصصــی نمایــش  علــی منتظــری، عضــو پیوســته و رئیــس 

کشــاورز،  محمدعلــی  بــا  هنــر،  فرهنگســتان  نمایشــِی  ادبیــات  و 
و  ســینما  نمایــش،  عرصــه  صاحب نــام  و  پیش کســوت  هنرمنــد 

کردنــد.  گفت وگــو  و  دیــدار  تلویزیــون 
ی  کشــاورز آرزو بــرای اســتاد  ایــن دیــدار علیرضــا اســماعیلی،  در 
یــادآوری نقش هــای مانــدگار ایشــان در تئاتــر،  بــا  کــرد و  ســامتی 
گــروه  جلســات  در  حضــور  بــرای  اســتاد  از  تلویزیــون،  و  ســینما 
تخصصــی نمایــش و ادبیــات نمایشــِی فرهنگســتان هنــر دعــوت 

گرفــت. کــه مــورد اســتقبال قــرار  کــرد 
ســابقه  از  نیــز  هنــر،  فرهنگســتان  پیوســته  عضــو  منتظــری،  علــی 
آشــنایی خــود بــا محمدعلــی کشــاورز در ســال های پیــش از انقــاب 

کــرد. گفــت و از توانایی هــای ایشــان تجلیــل 
همچنیــن محمدعلــی کشــاورز ضمــن ابراز خرســندی از ایــن دیدار، 
کــرد: افــراد باســوادی از قبــل انقــاب وارد تئاتــر ایــران شــدند،  اظهــار 
البتــه تئاتــر در برهــه ای در حــال ازبین رفتــن بــود، امــا خوشــبختانه در 
کشــورمان پیشــرفتی شــایان در زمینــه هنــر تئاتــر  گذشــته،  چنــد دهــه 
کوشــش های بســیاری در ایــن زمینــه  داشــته و وزارت ارشــاد هــم 

کــرده اســت.
ی بــا ذکــر خاطراتــی از هنرمنــدان پیش کســوت درخصــوص فنــون  و
کــرد: آنچــه بــرای یــک هنرمنــد مهــم اســت، اول  یگــری، عنــوان  باز
کشــورش آشــنا  نجابــت اوســت، بعــد آنکــه بــا ادبیــات و فرهنــگ 
ــه شــهرهای مختلــف  ــان توصیــه می کنــم ب ــه جوان باشــد. همیشــه ب
گــر نقشــی بــه آنــان داده شــد بــا فرهنــگ آن شــهر آشــنا  کننــد تــا ا ســفر 
کننــد؛ بــه شــهرها و روســتاها  کارشــان پیشــرفت  باشــند و بتواننــد در 

برونــد و بــا رفتــار و فرهنــگ اقــوام ایرانــی آشــنا شــوند.
کــه نــگار  کتابــی  در پایــان ایــن دیــدار، در خصــوص چــاپ و نشــر 
گفت وگــو  کشــاورز در دســت تألیــف دارد،  حســینی دربــاره اســتاد 

شــد.

0
نمایشگاهعکس»هایایتهاوریمایتهادر
طبیعت«
صبــا در ادامــه میزبانــی تجربه هــای نــو در حــوزه عکاســی خــاق، 
یمایت هــا در طبیعــت« بــود. میزبــان نمایشــگاه »هایایت هــا و ر

ــه  کــه عصــر سه شــنبه 7 خــرداد 1398، در نگارخان ایــن نمایشــگاه 
ــر  گشــایش یافــت، شــامل چهــل اث اســتاد فرشــچیان ایــن مجموعــه 
گــروه »اهوراهــور-1«  قالــب  ایــن هنرمنــدان در  بــود.  از 21 هنرمنــد 
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ــور در طبیعــت و اشــیا و  ــاب ن ی بازت ــروژه ای دوســاله را رو حاصــل پ
گذاشــتند.  پدیده هــای طبیعــی، بــه نمایــش 

متفــاوت  یکــردی  رو نتیجــه  طبیعــت،  در  یم الیــت  ر و  های الیــت 
و  منحصربه فــرد بــه پدیدارشناســی نــور بــه لحــاظ حکمــت نظــری 
کــه داریــوش  و جلــوه زیباشناســانه در طبیعــت را شــامل می شــد 
کنــون  یتــور ایــن نمایشــگاه، تا کیور محمدخانــی، عــکاس حرفــه ای و 
آن را در قالــب ســبکی تجربه نشــده در یــک نمایشــگاه و چنــد کارگاه 
کــرده و بــه ثبــت رســانده اســت.  کشــور معرفــی  در ایــران و خــارج از 

در افتتــاح ایــن نمایشــگاه، چهره هــای نام آشــنای عکاســی ایــران 
کیانــی، امیرعلــی جوادیــان، ســعید دســتوری،  از جملــه داریــوش 

ــتند. ــور داش ــیاه حض ــی قلمس ــی و عل ــر عالم کب ــه، ا ی ــک برزو باب

ــز در مراســم اختتامیــه  ــار ایــن نمایشــگاه نی کتــاب آث گفتنــی اســت 
رونمایــی شــد. 

0
کارگاهآموزشهنرقلمزنیودواتگریبهمناسبتهفته
صنایعدستی
مؤسســه فرهنگــی و هنــری صبــا بــه مناســبت هفتــه صنایــع دســتی، 
بــه مــدت ســه روز در »رواق  کارگاه آمــوزش قلمزنــی و دواتگــری را 

کــرد.  هنــر« فرهنگســتان هنــر برگــزار 

کنــار اســتاد  کــه در  کارگاه محــل گردهمایــی دوازده قلمزنــی بــود  ایــن 
محمــد صحرانــورد بــه مــدت ســه روز میزبــان هنردوســتانی بودنــد 
و  قلمزنــی  هنــر  بــا  نزدیــک  از  می توانســتند  هزینــه ای  بی هیــچ  کــه 

ــر هنــری آشــنا شــوند. چگونگــی آفرینــش یــک اث

زهــرا ســهروردی، رامیــن فاحتــی، یوســف مجــرد، فــرزاد ابوالفتحــی، 
فرزیــن رجبــی، محمــد محمدنیــا، شــقایق جزایــری، فریبــا بختیــار، 
یــا ارفعــی  فاطمــه حســینی، باقــر خوشــبخت، علیرضــا تقدیــری و آر
محمــد  زیرنظــر  مــاه  شــش  مــدت  در  کــه  هســتند  هنرجویانــی 

صحرانــورد، تکنیــک ســاخت آثــار قلزنــی را آمــوزش دیدنــد. 

ــه ایــن  ــان عاقه  منــدان ب ــا 23 خــرداد 1398 میزب کارگاه از 20 ت ایــن 
هنــر بــود.

0
»سومینسمپوزیومملیروزجهانیگرافیک«
»مؤسســه  را  گرافیــک«  جهانــی  روز  ملــی  ســمپوزیوم  »ســومین 
ــا  ــه صب ــکاری مؤسس ــا هم ــان« ب ــش ایرانی ــه نق ــری عرص فرهنگی هن

کــرد.  برگــزار  گرافیــک  روز جهانــی  بــا  همزمــان 

ایــن ســمپوزیوم در دو بخــش علمــی )ســخنرانی و ارائــه مقــاالت 
ــار و نمایشــگاهی )پوســترهای فتوگرافیســتی:  پژوهشــی(، و خلــق آث
گرافیــک(، روز پنجشــنبه 10 اردیبهشــت 1398،  تلفیــق عکــس و 
به ویــژه هنرمنــدان حــوزه  و  اهالــی هنــر  و  بــا حضــور عاقه منــدان 

گرافیــک در مؤسســه فرهنگــی و هنــری صبــا برگــزار شــد.

کلــی ایــن ســمپوزیوم، پژوهش محــور در عرصــه مطالعــات  یکــرد  رو
گرافیــک ایــران و رهیافــت آن در ایــن حــوزه؛ ارزش گــرا، توســعه  نظــری 

اجتماعــی و انســانی، هنرمحــور و توســعه پایــدار بــود.

پــس از مراســم افتتاحیــه ایــن ســمپوزیوم، ســخنرانی و ارائــه مقــاالت 
ــه »مطالعــات  ــه شــد. بخــش نخســت ب ــل ارائ تخصصــی در ســه پان
گرافیــک«، بخــش دوم بــه »هنــر در تعامــل بــا رشــته های  تخصصــی 
برتــر  مقالــه  بــه »هشــت  و بخــش ســوم  پزشــکی«  و  انســانی  علــوم 

دانشــجویی« اختصــاص داشــت.

در ادامــه ایــن ســمپوزیوم، نمایشــگاه منتخــب آثــار در نگارخانــه 
»آیینــه« مؤسســه صبــا افتتــاح شــد. ایــن نمایشــگاه شــامل چهــل اثــر 
کــه هیئــت داوران آنهــا را برگزیــده  از مجمــوع 285 اثــر ارائه شــده بــود 

کــرده بودنــد.  اعــام 

0
تورجژولهعضوگروههنرهایسنتیوصنایعدستی
فرهنگستانهنرشد

بــا حکــم علیرضــا اســماعیلی سرپرســت فرهنگســتان هنــر، و بــه 
پژوهشــگر  و  ژولــه محقــق  تــورج  گــروه هنرهــای ســنتی،  پیشــنهاد 
دســتی  صنایــع  و  ســنتی  هنرهــای  گــروه  عضویــت  بــه  فــرش، 

درآمــد. هنــر  فرهنگســتان 

تــورج ژولــه مؤلــف و محقــق حــوزه فــرش و مــدرس دانشــگاه اســت که 
کتــاب علمــی و پژوهشــی از او چــون شــناخت  تــا بــه حــال چندیــن 
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شــناخت  خراســان،  قالــی  از  برگــی  ایــران،  فــرش  از  نمونه هایــی 
فــرش؛ برخــی مبانــی نظــری و زیرســاخت های فکــری، پژوهشــی در 
فــرش ایــران، عیــوب قالــی، فــرش ایــران آیینــه فرهنــگ و عامیانه هــا، 
بــا  آشــنایی  و  ایــران )در ســه جلــد(  فــرش  بــا طرح هــای  آشــنایی 
ایــران و جهــان )در دو جلــد( و... منتشــر شــده  فــرش  طرح هــای 
آثــار  کارشناســان  هیئــت  در  عضویــت  همچنیــن  ی  و اســت. 
فرهنگی هنــری ســازمان میــراث فرهنگــی، داوری جایــزه جهانــی 
ــران در حــوزه هنــر، عضویــت در  کتــاب ســال جمهــوری اســامی ای
شــورای پژوهــش و آمــوزش مرکــز ملــی فــرش ایــران، تأســیس واحــد 
ایــران،  فــرش  ســهامی  شــرکت  در  فــرش  مطالعــات  و  تحقیقــات 
ایــران،  فــرش دســتباف  آییــن بزرگداشــت  یاســت هیئت علمــی  ر

کارنامــه خــود دارد. ســردبیری فصلنامــه قالــی ایــران و... را در 

0
انتشارکتابخاطراتعلینصیریان

در دیــدار سرپرســت فرهنگســتان هنــر بــا اســتاد علــی نصیریــان، 
کتــاب خاطــرات ایشــان توســط فرهنگســتان هنــر مطــرح  انتشــار 

ــد. ش

کــه علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان  در ایــن دیــدار 
و  نمایــش  تخصصــی  گــروه  رئیــس  منتظــری،  علــی  دکتــر  هنــر؛ 

ادبیــات نمایشــی؛ و جمعــی از مدیــران فرهنگســتان هنــر حضــور 
بــرای اســتاد  ی ســامتی  نــو و آرزو داشــتند، ضمــن تبریــک ســال 
و نمایشنامه نویســی  ایرانــی  نصیریــان، در خصــوص نمایش هــای 

شــد.  گفت وگــو  ایرانــی 

یــخ معاصــر تئاتــر  علــی نصیریــان در ایــن همنشــینی در خصــوص تار
کیــد  ایــران و اهمیــت نمایشنامه نویســی و لــزوم جدی گرفتــن آن تأ
کــرد و بــرای انتقــال تجــارب خــود در حــوزه هنرهــای نمایشــی ایــران 
کــرد. علیرضــا  و بازخوانــی آن بــرای جوانــان عاقه منــد اظهــار تمایــل 
اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، نیــز بــا توجــه بــه اظهــارات 
ــی  کارگاه هــای عملــی نمایش هــای ایران ایشــان، پیشــنهاد برگــزاری 

کــرد.  در فرهنگســتان هنــر را مطــرح 

کتــاب خاطــرات اســتاد علــی نصیریــان  همچنیــن پیشــنهاد شــد 
شــامل  و  شــده  تدویــن  منصــوری  محمدعلــی  کوشــش  بــه  کــه 
ــرای انتشــار در اختیــار  زندگی نامــه و ســلوک هنــری ایشــان اســت، ب

گیــرد.  فرهنگســتان هنــر قــرار 

0
معماریاندیشه؛مدلسازیفکریدرپژوهشهای
هنری

کارگاه تخصصــی »معمــاری  پژوهشــکده هنــر فرهنگســتان هنــر، 
اندیشــه؛ مدل ســازی فکــری در پژوهش هــای هنــری« را بــا حضــور 

کــرد. »ســید غامرضــا اســامی« برگــزار 

در  فکــری  مدل ســازی  اندیشــه؛  »معمــاری  تخصصــی  کارگاه 
پژوهش هــای هنــری« بــا حضــور ســید غامرضــا اســامی، اســتاد 
پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران، روزهــای چهارشــنبه 22 و 

29 خــرداد 1398بــه مــدت دو جلســه برگــزار شــد. 

کارآمدتریــن  ــا »معمــاری اندیشــه« یکــی از  »مدل ســازی مفهومــی« ی
کارگاه بــا بهره گیــری از آموزه هــای  کــه در ایــن  روش هــای تفکــر اســت 
»طوفــان ذهنــی«، »تفکــر افقــی«، »طراحــی شــبکه موضوعــی« و... 

گرفــت. مــورد بحــث و بررســی قــرار 
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0
درسگفتار»نقدشمایلنگاریساسانیان«
پژوهشــکده هنــر فرهنگســتان هنــر درســگفتار »نقــد شــمایل نگاری 

کــرد.  ساســانیان« را برگــزار 

کمیتــه هنــر ایــران پیــش از اســام  ایــن درســگفتار آموزشــی بــه همــت 
یــس نــدا اخوان اقــدم، عضــو هیئت علمــی  پژوهشــکده هنــر و بــا تدر

ایــن پژوهشــکده، برگــزار شــد. 

در ایــن درســگفتار، نــدا اخوان اقــدم، عضــو هیئت علمــی و مدیــر 
کلــی  یــخ هنــِر پژوهشــکده هنــر، ضمــن تعریــف مفاهیــم  گــروه تار
بحــث خــود از جملــه شــمایل، شمایل شــکنی و هنــر ساســانی، بــه 
ــان و  ــر مقدس ی تصاوی ــاو ــه ح ک ــانیان  ــار ساس ــدادی از آث ــی تع بررس
خدایان انــد )نقــوش برجســته و ســکه ها( پرداخــت. همچنیــن در 
ایــن درســگفتار تعریــف شمایل شــکنی در ادیــان دیگــر از جملــه 

ــت. گرف ــرار  ــی ق ــورد بررس ــز م ــام نی ــیحیت و اس ــت و مس یهودی

 11 چهارشــنبه  روز  ساســانیان«  شــمایل نگاری  »نقــد  درســگفتار 
بــود. پژوهشــگران  میزبــان   ،1398 اردیبهشــت 

0
نمایشگاه»کجایندمردانبیادعا«
بــا  نقاشــی  نمایشــگاه  میزبــان  فلســطین  معاصــر  هنرهــای  مــوزه 

شــد. مقــّدس  دفــاع  موضــوع 

نقاشــی  نمایشــگاه  خرمشــهر،  آزادســازی  ســالروز  مناســبت  بــه 
ــا  »کجاینــد مــردان بی ادعــا« در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین برپ

شــد.

دیــد  معــرض  در  هنرمنــد   37 از  اثــر   37 نمایشــگاه  ایــن  در 
گرفــت. قــرار  عاقه منــدان 

گشــایش یافــت و  ایــن نمایشــگاه، سه شــنبه 31 اردیبهشــت 1398 

گــرم هنردوســتان بــود.  تــا 6 خــرداد میزبــان نــگاه 

0
نمایشگاه»فراسویبهار«برگزارشد
گروهــی  نمایشــگاه »فراســوی بهــار« به عنــوان نخســتین نمایشــگاه 
برگــزار  تجســمی در ســال 1398 در مؤسســه فرهنگی هنــری صبــا 

شــد.

در   1398 فروردیــن   26 دوشــنبه  عصــر  کــه  بهــار«  »فراســوی 
گشــایش یافــت، شــامل 110  ــرزاده« و »فرشــچیان«  نگارخانه هــای »ل
کــه از پیشکســوتان و نــام آوران تــا هنرمنــدان  اثــر از 70 هنرمنــد بــود 

بــود.  آورده  گــرد  هــم  کنــار  را  اول  تجربه هــای  و  جــوان 

چــون  تجســمی  هنرهــای  از  بــزرگ  مجموعــه ای  نمایشــگاه  ایــن 
نقاشــی، نگارگــری، عکاســی و حجــم را شــامل می شــد. آثــار نقاشــی 
گرایش هــای  ایــن نمایشــگاه در قالب هــا، تکنیک هــا، ســبک ها و 
آبرنــگ  و  مــواد  ترکیــب  کــوالژ،  پاســتل،  روغــن،  رنــگ  از  متنوعــی 
خلــق شــده بودنــد. همچنیــن مســتندنگاری در زمینــه عکــس و 
شــیوه های تلفیقــی در زمینــه حجــم نیــز در ایــن نمایشــگاه بــه چشــم 

می خــورد. 

چــون  صاحب نــام  هنرمنــدان  از  مجموعــه ای  بهــار«  »فراســوی 
ــز  یســی، احمــد نصراللهــی، جــال شــباهنگی، رضــا بانگی ناصــر او
و  جــوان  تجربه هــای  و  نگاه هــا  نام هــا،  درکنــار  را  دبیــری  بهــرام  و 
ــیراز،  ــان، ش کشــور )تهــران، اصفه ــاط مختلــف  جســت وجوگر از نق
ــود.  ــم آورده ب ــرد ه گ ــتان و...(  ــت، لرس ــرج، رش ک ــمنان،  ــهد، س مش

اردیبهشــت 1398، میزبــان عمــوم  تــا 2  بهــار«  بــا »فراســوی  صبــا 
بــود. تجســمی  هنرهــای  در  نــو  تجربه هــای  عاقه منــدان 
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نمایشگاه»درامتدادایثار«
از  حمایــت  به منظــور  ایثارگــر  و  شــاهد  هنرمنــدان  آثــار  نمایشــگاه 

برگــزار  شــد. ســیل زدگان در نگارخانــه خیــال شــرقی صبــا 

بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران، بــا همــکاری انجمن هــای نخبــگان و 
ــار هنــری جامعــه  تشــکل های شــاهد و ایثارگــر، نمایشــگاه فــروش آث
کشــور را بــه منظــری  کمــک بــه هموطنــان ســیل زده  ایثارگــر بــرای 
ــد هنــر، ایثــار و وحــدت ملــی تبدیــل  روشــن از همدلــی، مهــر و پیون

کــرد.

اردیبهشــت   9 دوشــنبه  عصــر  کــه  ایثــار«  امتــداد  »در  نمایشــگاه 
1398 در نگارخانــه »خیــال شــرقی« مجموعــه صبــا گشــایش یافت، 
شــامل 143 اثــر از هنرمنــدان خانــواده شــاهد و ایثارگــر )اعــم از فرزنــد 
ــار در رشــته های مختلــف هنــری  ــود. ایــن آث شــهید، جانبــاز و...( ب
گرایش هــا(، خوش نویســی  اعــم از نقاشــی )در انــواع تکنیک هــا و 
ــی خط،  ــث، و...(، نقاش ــخ، ثل ــتعلیق، نس ــته های نس ــه رش )در هم
یکاتــور، تصویرســازی، عکاســی و صنایــع دســتی ارائــه شــده بــود  کار
کــه بــرای فــروش بــه ایــن نمایشــگاه اهــدا شــد و تمامــی عوایــد آن بــه 
کشــورمان  هموطنــان ســیل زده در اســتان های جنوبــی و شــمالی 

اختصــاص یافــت.

جملــه  از  کشــور  هنــر  برجســته  و  صاحب نــام  چهره هــای  حضــور 
منظــم،  اردوان  عامــری،  داود  برجــی،  رضــا  درمبخــش،  کامبیــز 
از  مهــر،  و  همدلــی  بــزرگ  عرصــه  ایــن  در  و...  طاهــری  غامعلــی 

می شــد.  محســوب  نمایشــگاه  ایــن  ویژگی هــای  جملــه 

آثــار ارائه شــده، آزاد و در تنوعــی از موضــوع و مضمــون و همچنیــن 
کــه بــا فراخــوان انجمن هــای هنــری  گــون بــود  گونا گرایش هــای هنــری 

نخبــگان ایثارگــر و شــاهد، جمــع آوری و عرضــه شــد.

»در امتداد ایثار« پیوندی از خاقیت هنری و شــور ملی در حمایت 
ــتان ــــ را  ــا خوزس ــتان ت گلس ــاه ــــ از  ــیب دیده و بی پن ــان آس از هموطن
ــرای  ــا شــنبه 14 اردیبهشــت 1398، پذی کــه ت گذاشــت  ــه نمایــش  ب

همــت و همدلــی بــا هــدف یــاری بــه مصیبت دیــدگان بــود.

0
»اطلسمهر«درآیینهصباگشودهشد
صبــا همزمــان بــا روز جهانــی گرافیــک، بــا گشــایش نمایشــگاه هنــری 
هنــر  نوآفریده هــای  از  دیگــر  مجموعــه ای  میزبــان  مهــر«،  »اطلــس 
ـــ از پیشکســوتان  یــت همدلــی و وفــاق اســتادان هنــرـ  معاصــر بــا محور

تــا جوانــان ــــ شــد.

در   1398 اردیبهشــت   9 دوشــنبه  روز  عصــر  کــه  نمایشــگاه  ایــن 
گشــایش یافــت، مجموعــه ای شــامل 120 اثــر از  نگارخانــه »آیینــه« 
گــروه هنــر دانشــگاه فنــی دختــران  کــه همــه از اســتادان  40 هنرمنــد را 
شــریعتی هســتند ــــ از اســتادانی پیشکســوت و صاحب نــام تــا نســل 
ــه هنــری و  جــوان ــــ در طیــف وســیعی از قالب هــای خاقیــت و ارائ

گذاشــت. گــون بــه نمایــش  گونا گرایش هــای متنــوع و 

پوســتر،  تصویرســازی،  خوش نویســی،  نقاشــی خط،  نقاشــی، 
کــه ایــن هنرآفرینــان هنرآمــوز  بــود  عکــس، حجــم، از قالب هایــی 

برگزیدنــد. خــود  ایده هــای  بیــان  و  ارائــه  بــرای 

در »اطلــس هنــر« نام هــای درخشــانی از بــزرگان هنــر معاصــر ایــران هم 
ــا حضــور  ــه ب ک ــه چشــم می خــورد  ــار اســتادان هنرمنــد دیگــر ب کن در 
خــود بــه ایــن نمایشــگاه، رنــگ و درخششــی دیگــر بخشــیدند: ســید 
کویکــی،  عبــاس  جــال شــباهنگی، محمــد معمــارزاده، خلیــل 

ســیدی، حســین محجوبــی و... .

این نمایشگاه تا 19 اردیبهشت 1398 ادامه داشت.

0
نمایشگاهکاریکاتور»آیاصبحنزدیکنیست؟«
ــا صبــح  ــور »آی یکات کار ــی قــدس، نمایشــگاه  ــه مناســبت روز جهان ب
کشــورهایی چــون برزیــل،  نزدیــک نیســت؟« بــا 66 اثــر از هنرمنــدان 

نــروژ، ترکیــه و... در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین برگــزار شــد. 

بــا   1398 خــرداد   8 چهارشــنبه  نمایشــگاه،  ایــن  گشــایش  آییــن 
یکاتــور، برگــزار  کار حضــور جمعــی از هنرمنــدان و عاقه منــدان بــه 

شــد.

این نمایشگاه تا 13 خرداد 1398 دایر بود.
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