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هنروتمدنایرانزمین

وجــود  بــا  کــه  دارد  دیرینــه  تمدن هایــی  از  نشــان  خــود،  جای جــای  در  ایــران  فــات 
کاوش هــا و پژوهش هــای صورت گرفتــه در ســده حاضــر، هنــوز رازهای ســربه مهر بســیاری 
یــخ هنــر ایــران  گــون پیــدا و پنهــان تار گونا را در خــود نهــان دارنــد. پژوهــش دربــاره زوایــای 
و تأمیــن منابــع پژوهشــی، همــواره از دغدغه هــای معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر 
ــه بررســی و تحلیــل و تبییــن هنــر و معمــاری  ــوده اســت. بخشــی از ایــن پژوهش هــا، ب ب
می تــوان  خــاص،  به طــور  زمینــه  ایــن  در  دارد.  اختصــاص  ایــران  تمدنــی  حوزه هــای 
کــه پــس از چنــد ســال  کــرد  از همایــش »هنــر و تمــدن حــوزه هلیــل رود؛ جیرفــت« یــاد 
مطالعــه و پژوهــش مســتمر، ســال 1387 در تهــران و جیرفــت برگــزار و دســتاوردهای 
پژوهشــی آن بــه هنرمنــدان و پژوهشــگران عرضــه شــد. از همــان ســال، دیگــر حــوزه 
یــت شــهر ســوخته،  تمدنــی مهــم ایــران، یعنــی حــوزه دلتــای رودخانــه هیرمنــد بــا محور
گرفــت. ایــن حــوزه تمدنــی، در زمــره مهم تریــن  کار فرهنگســتان هنــر قــرار  در دســتور 
کــه به عنــوان نخســتین  کــز ســکونتی در حــوزه فرهنگــی جنوب شــرق ایــران اســت  مرا
تپــه باســتانی ایــران در فهرســت میــراث جهانــی ســازمان یونســکو نیــز ثبــت شــده اســت. 
و  هنــری  یافته هــای  و  دســتاوردها  و  ســوخته  شــهر  منحصربه فــرد  جایــگاه  وجــود  بــا 
ــاره  ــی، پژوهــش و مطالعــات بنیادیــن درب علمــی و باستان شناســی  از ایــن حــوزه تمدن
ــر  ــا دکت ــوع ب ــرح موض ــا ط ــس ب ــود؛ پ ــترده نب گس ــق و  ــد عمی ــه بای ــه، آن چنان ک ــن  منطق ای
ســیدمنصور سیدســجادی، باستان شــناس ممتــاز ایرانــی و مدیرگــروه باستان شناســی 
کتابــی  پژوهشــی دربــاره ایــن حــوزه تمدنــی،  شــهر ســوخته، و ســفارش تألیــف و تدویــن 
یــت شــهر ســوخته«  زمینــه برگــزاری همایــش »هنــر و تمــدن جنوب شــرق ایــران، بــا محور
کتــاب شــهر ســوخته، هنــر و باستان شناســی حــوزه دلتــای  در آبــان 1398 فراهــم شــد. 
کــه بــه قلــم باستان شناســان و پژوهشــگران  رودخانــه هیرمنــد، از آغــاز تــا دوره تیمــوری 
ایرانــی و غیرایرانــی، دربــاره جلوه هــای تمدنــی شــهر ســوخته بــه نــگارش درآمــده اســت، 
کــه در آینــده ای نزدیــک منتشــر خواهــد شــد،  بــه همــراه مجموعــه مقــاالت همایــش 
ــه  ــع پژوهشــی در تبییــن و توضیــح  ایــن تمــدن دیرین ــوان مهم تریــن مناب ــد به عن می توان
قــرار بگیــرد و  مــورد توجــه پژوهشــگران، صاحب نظــران، دانشــجویان و عاقه منــدان 
ــا تمــام ایــن تفاســیر، بایــد اذعــان  زمینــه مطالعــات و پژوهش هــای آتــی را فراهــم آورد. ب
کــرد راه هــای نرفتــه بســیار اســت و ضــرورت دارد همــه ســازمان ها و نهادهــای مرتبــط، 
بیــش از پیــش، بــا عــزم و اهتمامــی دوچنــدان، در حفــظ و صیانــت  و تعریــف و تبییــن 

میراث هــای غنــی تمدنــی ایران زمیــن بکوشــند.
علیتقوی
معاونعلمیوپژوهشی
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محبوبهحاجیپروانه

موســیقایی  آرای  »بازخوانــی  همایــش  پیش همایــِش  نخســتین 
فارابــی« بــا موضــوع »آرای فارابــی در باب موســیقی؛ تنبور خراســانی« 
حضــور  بــا  هنــر،  فرهنگســتان  پژوهشــی  و  علمــی  معاونــت  را 
تخصصــی  گــروه  رئیــس  و  پیوســته  عضــو  کیانــی،  عبدالمجیــد 
همایــش  علمــی  دبیــر  بیانــی،  علــی  هنــر؛  فرهنگســتان  موســیقی 
گــروه موســیقِی فرهنگســتان  فارابــی؛ و بابــک خضرایــی، از اعضــای 
هنــر؛ و هنرمنــدان و متخصصــان موســیقی، سه شــنبه 19 آذر 1398 

کــرد. برگــزار 

علــی بیانــی، معــاون هنــری پیشــین فرهنگســتان هنــر و دبیــر علمــی 
همایــش بازخوانــی آرای فارابــی، به عنــوان نخســتین ســخنران ایــن 
همایــش بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نشســت بــه موســیقی خراســان 
اصلــی  همایــش  بــرای  اســت  پیش همایشــی  و  دارد  اختصــاص 
گفــت: در ابتــدا ممکــن اســت در ذهــن هــر مخاطبــی ایــن  فارابــی، 
بــرای  و  بازمی گردیــم  گذشــته  بــه  مــا  چــرا  کــه  شــود  مطــرح  ســؤال 
شــخصیت های علمــی، این چنیــن همایش هایــی برگــزار می کنیــم 
بایــد  ایــن پرســش  بــه  پاســخ  بررســی می کنیــم؟ در  را  آنهــا  آرای  و 
ــه قــول حضــرت  گذشــته نیســت؛ بلکــه ب ــه  گفــت ایــن، بازگشــت ب
کــه می فرمایــد: »هــر چــه شــد ِاشکســته، ســازندش درســت  موالنــا 
گــم شــد می کننــدش بازجســت«، بازجســت اســت؛ زیــرا  / آنچــه 
بازگشــت محــال و امــری غیرممکــن اســت و هیــچ گاه نمی توانیــم بــه 
ــا آن آدم هــا هســتیم و  ــه م ــم؛ ن ــم برگردی کرده ای ــور  ــه از آن عب ک ــی  زمان
نــه آن فضــا و موقعیــت همــان اســت و همــه اینهــا متغیــر اســت. مــا 

نخستین پیش همایش »همایش بازخوانی آرای موسیقایی فارابی«

آرای فارابی در باب موسیقی؛ تنبور خراسان
ــر  یــم و بایــد ب کنیــم و بــه ســمت آن برو ــه آینــده نظــر  می خواهیــم رو ب
کنیــم تــا ایــن امــر  گذشــته پله هایــی بــه پله هــای قبــل اضافــه  اســاس 
گذشــته  محقــق شــود، و ایــن ممکــن نیســت مگــر آنکــه بازجســتی از 

گیــرد. صــورت 

آینــده  بــه  کــه در حــال حرکــت  فــردی  ادامــه داد:  پژوهشــگر  ایــن 
گــر  کــه ا کوچــک پدیــدار می شــود  اســت، در مســیرش رودخانــه ای 
گــر بخواهــد بمانــد  بخواهــد رد شــود ممکــن اســت موفــق نشــود و ا
آن شــخص  و  اســت  نگرفتــه  و حرکتــی صــورت  مانــده  کــه  هــم، 
کنــد  ــرای اینکــه نیرویــی ذخیــره  ــه عقــب بازگــردد ب ممکــن اســت ب
کنــد. پــس بــرای جهــش بــه آینــده نیــاز بــه قــوه ای  و بــه آینــده جهــش 
ــا  کنیــم. نســبت انســان ب ــه ســمت آینــده جهــش  ــا آن ب کــه ب ــم  ی دار
یخــی در حــال تغییــر اســت و ایــن تغییــر  عالــم در ادوار مختلــف تار
کــه رجــوع موســیقی  را امــروز از وجهــی دیگــر مــد نظــر قــرار می دهیــم 
انســان  نســبت  اســت.  یــخ  تار ســرآغاز  و  پیــش  ســال  هــزاران  بــه 
گاهانــه بــود و ایــن  بــا ســرآغاز عالــم و آدم نســبتی حضــوری و دل آ
یــخ  یــخ را وقایــع نمی ســازد، تار کــرده اســت. تار نســبت امــروز تغییــر 
برقــرار می کننــد می ســازد.  بــا عالــم  انســان ها  کــه  را نســبت هایی 
یــخ اســت،  کــه رجوعــش بــه ســرآغاز تار بعضــی از انحــای موســیقی 
یــخ  یــخ را همــراه خــود دارنــد و نظــر بــه ســرانجام تار ودایــع ســرآغاز تار
یخــی  تار دوره  یــک  ســرانجام،  و  ســرآغاز  ســیر  ایــن  در  می کننــد. 
یخــی دانشــمندان و هنرمنــدان ظهــور  ایــن دوره تار کــه در  اســت 
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کــه درکــی عمیــق  کرده انــد. از چندهــزار ســال پیــش افــرادی بوده انــد 
کتاب هــا  از حقایــق زندگــی داشــته اند و انحــای مختلــف آن را در 
مــا  کــه  ایــن دوره در منطقــه ای  کرده انــد. در  آرایشــان منعکــس  و 
تقریبــًا  و  کرده انــد  بســیاری ظهــور  دانشــمندان  زندگــی می کنیــم، 
ــار خــود شــده اند. ایــن  تمامــی دانشــمندان متعــرض موســیقی در آث
یاضیــات، طــب و علــوم دیگــر تســلط  دانشــمندان بــر حکمــت، ر
گذشــته فرهنگــی مــا بــر اســاس زحمــات آنهــا پایه ریــزی  داشــته اند و 
کتــب دانشــمندان و  یخــی وقتــی بــه  شــده اســت. در ایــن دوران تار
بــزرگان عرصــه علــم و فرهنــگ نــگاه می کنیــم، تقریبــًا همــه متعــرض 
کــه امثــال  کــه هســت آن اســت  موســیقی شــده اند، امــا نکتــه ای 
در  مســتقل  رســاالتی  و  کتــاب  صفی الدیــن  و  فارابــی  و  ابن ســینا 
کــه پیــش می آیــد  بــاب معمــاری و نقاشــی و... ننوشــتند. ســؤالی 
ایــن موضوعــات مطالبــی  بــزرگان دربــاره  ایــن  کــه چــرا  اســت  آن 
ــی  ــًا فاراب ــد و مث ــاب موســیقی رســاالتی دارن ــا همــه در ب ــد، ام ندارن
در عمــل نیــز بــر نواختــن موســیقی تســلط داشــت و چیره دســت بــود 
کــرده بــود. پــس از ایــن دانشــمندان، تــا  و ســازهایی هــم طراحــی 
کــه موســیقی در آثــار ایــن بــزرگان  ســال ها ایــن چالــش وجــود داشــت 
بــر چــه اســاس و مبنایــی تعریــف شــود. بعضــی دنبــال موســیقی 
پــا و غــرب بودنــد و در آخــر می گفتنــد ایــن جــواب موســیقی مــا  ارو

نیســت.

کتــاب موســیقی الکبیر در بــاب  گفــت: فارابــی در  ایــن موالناپــژوه 
علــم و عالــم صحبــت می کنــد و می گویــد علــم عبــارت اســت از 
اصــول معرفــت بــه وجــود شــئ و معرفــت بــر ســبب و وجــود آن. او 
کــه معنــی بــر آن حاصــل باشــد. موســیقی  کســی می دانــد  عالــم را 
یافتــی از حقایــق هســتی اســت و بایــد بــر اســاس  کشــف و در نوعــی 
کله ای خــاص تحقــق و انتقــال یابــد. ایــن موضــوع  ضابطــه و شــا
چالش هــای بســیاری را می طلبــد و اینکــه اساســش بــر چــه مبنــا 
باشــد. اصــل و اســاس موســیقی فواصــل صــوت اســت و در هــر نــوع 
کلیــت  کــه ایجــاد شــود، معانــی خاصــی را طلــب می کنــد و  ترکیبــی 
کــه در درون انســان درج  و اســتعداد بــروز بعضــی ویژگی هایــی را 

شــده، بــه نحــوی انعــکاس می دهــد.

ــان  ــی زم ــه نف ــادر ب ــد ق ــه داد: هنرمن ــن ادام ــخنانش را چنی ــی س بیان
و مــکان اســت؛ چــون در دل هســتی نفــوذ می کنــد و از ســاحتی 
بــه ســاحت دیگــر مــی رود و عبــور از ســاحت اول بــه دوم بــه ایــن 
کــه بعضــی بــزرگان داشــته اند  ســادگی نیســت و ایــن امــری اســت 
کــه مثــًا  و امثــال فارابــی قــادر بــه ایــن درک بوده انــد. تقســیماتی 
بقیــه  و  اســت  توجــه  قابــل  می کنــد  احصاءالعلــوم  در  فارابــی 

قــرار  حکمــت  و  یاضیــات  ر از  ی  جــزو را  موســیقی  دانشــمندان 
گفتــه  کتــب دیگــر.  کتــاب شــفا یــا در  داده انــد؛ مثــًا ابن ســینا در 
یاضــی و حکمــت اســت. ایــن  کــه موســیقی بخشــی از ر می شــود 
کــه  کنیــم  کــه حکمــت چیســت، بدیــن صــورت می توانیــم بیــان  را 
حکمــت علم االشــیا اســت؛ علــم بــه ماهیــت و اعیــان اشــیا و عمــل 
بــه مقتضــای آن اســت. پــس یــک وجــه موســیقی بــه عالــم مجــرد 
یــه دیگــر آن حکمــت اســت  یاضــی باشــد مرتبــط اســت و رو کــه ر
ــن  ــه ای کــه شــناخت و معرفــت محســوب می شــود و ایــن معرفــت ب
ســادگی حاصــل نمی شــود؛ مگــر آنکــه انســان بتوانــد از ســاحتی بــه 
ســاحت دیگــر انتقــال یابــد، و موســیقی زمینــه ایــن انتقــال معرفتــی 
کــه  را مهیــا می کنــد؛ البتــه نــه هــر موســیقی ای؛ بلکــه موســیقی ای 

بــزرگان بــا ایــن دقــت و وســواس دربــاره آن مطلــب نوشــته اند.

کــه  بــا موســیقی به عنــوان عامــل تفنــن  امــروز  گفــت:  او در ادامــه 
کــه ایــن تنهــا  بتوانــد تــا حــدی بــه مــا آرامــش دهــد برخــورد می کنیــم 
گســترده  یــک وجــه از موســیقی اســت؛ حــال آنکــه موســیقی، خوانــی 
کــس بــه قــدر تــوان و اســتعداد از آن بهره منــد می شــود.  کــه هــر  اســت 
ــن  ــتی از ای ــناخت هس ــت و ش ــزرگان، حکم ــزد ب ــیقی ن ــاس موس اس
کــه یکــی از راه هــای شــناخت عالــم اســت. موســیقی  طریــق اســت 
دو وجــه دارد؛ فیزیــک و جــان. عمومــًا در ایــن جلســات و ســمینارها 
ــه وجــه فیزیکــی آن پرداختــه می شــود و بعضــًا از وجــه حکمــی آن  ب

غافــل می شــویم.

گفــت: پیش همایــش امــروز قــرار  دبیــر علمــی ایــن همایــش در پایــان 
برگــزار  مــاه  و در همیــن  باشــد  بین المللــی  و  بــود همایــش اصلــی 
کــه یونســکو ســال 2020 را ســال فارابــی اعــام  شــود، امــا بــه ایــن دلیــل 
کــرده اســت و بعضــی کشــورهای دیگــر در ایــن امــر حضــور دارنــد، بنــا 
کنیــم و  کــه مــا هــم در ســال آینــده همایشــی بین المللــی برگــزار  شــد 

ــزار می شــود. ــا آن همایــش اصلــی، پیش همایش هایــی دیگــر برگ ت

گــروه  رئیــس  کیانــی،  عبدالمجیــد  همایــش  ایــن  دوم  ســخنران 
ــاز  ــه آغ ــود را این گون ــخنان خ ــه س ک ــود  ــر ب ــتان هن ــیقی فرهنگس موس
ــا  کــه م کــه چــه لزومــی دارد  کــرد: همیشــه ایــن ســؤال مطــرح اســت 
کنیــم؛ وقتــی  یــم و بــه آن بازگشــت  آثــار فارابــی را بــه ایــن صــورت بکاو
یســته و بــا موســیقی آن  کــه او بیــش از هــزار ســال قبــل ز می دانیــم 
مــن  کار  می دانیــد  کــه  همان طــور  اســت.  بــوده  ارتبــاط  در  زمــان 
کــه اهــل تحقیــق باشــم و نــه ســخنورم.  نوازندگــی اســت. نــه محققــم 
کــه مخاطــب مــن بایــد از  کنــم، ولــی از آنجــا  دوســت دارم نوازندگــی 
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ــی  ــم. هنگام ــوع می کن ــی رج ــاب فاراب کت ــه  ــاورد، ب ــر دربی ــن س کار م
کــه دارد بــه  کتــاب فارابــی روبــه رو می شــوم متوجــه می شــوم  کــه بــا 
مــن  بــرای  ایــن  می دهــد.  یــاد  را  پژوهش کــردن  چگونــه  درس  مــن 
جالــب بــود؛ نــه به عنــوان تحقیــق، بلکــه به عنــوان نیــازی شــخصی. 
وقتــی مطالعــه می کنــم، می بینــم چقــدر اصــول پژوهــش در مقدمــه 
فارابــی اســت و چقــدر امــروز بــه درد مــا می خــورد و مــا چقــدر در 
چقــدر  فارابــی  آثــار  در  پژوهــش  هســتیم.  نارســا  پژوهش هایمــان 
باشــد؛  مفیــد  خصوصــی  کاس هــای  و  دانشــکده ها  در  می توانــد 
باشــد؛  مــا  دانشــجویان  تحقیــق  روش  بــرای  راهنمایــی  می توانــد 
کــه می خواهــم بیــان بکنــم از ایــن لحــاظ اســت. بنابرایــن موضوعــی 

گفــت: علــت  او دربــاره نــگارش صناعــات موســیقی بــه قلــم فارابــی 
ــاره موســیقی مراجعــه  گذشــتگان درب کتاب هــای  ــه  اینکــه فارابــی ب
گــر  کــه ا کــه درســی بــه مــا بدهــد؛ ایــن درس  می کنــد ایــن اســت 
بایــد  کنیــم و بنویســیم،  می خواهیــم دربــاره موضوعــی ســخنرانی 

دانــش پیشــینیان را دربــاره آن بدانیــم.

صناعــات  تحقیــق  بــرای  منطقــی  و  علمــی  روشــی  بــا  فارابــی 
کتابــی  موســیقی و شــناخت آن، بــه نوشــتن می پــردازد تــا بتوانــد 
کثــر موســیقی دان های پــس از او، تحــت تأثیــر و وامــدار  کــه ا بنویســد 
و  کتاب هــای غــرب  بــه  و ســوم،  قــرن دوم  مــا در  بگیرنــد.  قــرار  او 
کــه در آن دوران اســتفاده  ــان مراجعــه می کنیــم و جالــب اســت  یون
کــه موســیقی خودمــان را  کتاب هــای یونانــی، اســتفاده ای اســت  از 
کامــًا  سروســامان می دهــد؛ بــر عکــس، در دوره قاجــار به صورتــی 
یــم  تقلیــدی و شــیفته وار از غــرب بــه موســیقی خودمــان واردات دار
کــه نتیجــه خوبــی نصیبمــان نشــد. فارابــی بــا اینکــه از موســیقی 
ایرانــی  و  تــازه  رنگــی  عــوض  در  می کنــد،  اســتفاده  یونــان  نظــری 
بــه آن می بخشــد و آن مطالــب یونانــی را روشــن تر و عمیق تــر  هــم 

می کنــد و آن را بــا تجربــه علمــی خــود می آمیــزد.

بــه بیــان موســیقی علمــی و نظــری از دیــدگاه فارابــی  او در ادامــه 
از  پــس  را  نظــری  موســیقی  صناعــت  فارابــی  گفــت:  و  پرداخــت 
موســیقی عملــی می دانــد؛ یعنــی موســیقی عملــی نخســت تکامــل 
گرفــت. اینجــا هــم فارابــی  یافــت و ســپس موســیقی نظــری شــکل 
کــه  دارد روش تحقیــق را بــه ایــن صــورت بــرای مــا مطــرح می کنــد 
کــه هســت، تجزیــه و تحلیــل کنیــم و علــم نظــری را بر اســاس  آنچــه را 

ــم. ــکل بدهی ــت، ش ــود اس ــه موج آنچ

انســان در بعضــی از علــوم می توانــد یــک فرضیــه را نظریــه ای بدهــد و 
کنــد، امــا در زمینــه موســیقی بــه نظــر نمی رســد چنیــن  بعــد آن را اجــرا 
کاری فرهنگــی و ذوقــی و هنــری اســت و  چیــزی ممکــن باشــد؛ زیــرا 
ابتــدا بایــد هنرمنــد یــا فرهنــگ و جامعــه آن را بــه وجــود آورده باشــند.

گفــت:  موســیقی  نوازنــده  دربــاره  فارابــی  دیــدگاه  بــاب  در  کیانــی 
و  نوازنــده  می توانــد  موســیقی  پژوهشــگر  اســت  معتقــد  فارابــی 
کــه بــه عمــل صناعــت موســیقی  کســانی  خواننــده نباشــد، ولــی 
کمتــر خطــا  نوشــتار خــود  و  گفتــار  و  آن  در شــناخت  می پردازنــد 
کــه  می کننــد. ایــن دیــدگاه اشــتباه نیســت؛ البتــه فارابــی آنهایــی را 
ــد  ــه خــودش می گوی ــا تجرب ــی ب ــده نیســتند، نقــض نمی کنــد ول نوازن

می کننــد. خطــا  کمتــر  موســیقی  شــناخت  در  نوازنده هــا  کــه 

گفــت: موســیقی صــوت اســت و عمــل.  ــان ســخنان خــود  او در پای
بــرای شــناخت موســیقی می شــود، در  کــه  ایــن صحبت هایــی  و 
اینکــه  بــرای  مــن  اســت.  موســیقی  شــنیدن  بهتــر  بــرای  حقیقــت 
موســیقی خــودم را بهتــر بشناســم، بــه فارابــی رجــوع می کنــم؛ نــه بــرای 

ــم. ــه بنویس ــم و مقال کن ــخنوری  ــه س اینک

هنــر،  فرهنگســتان  موســیقِی  گــروه  اعضــای  از  خضرایــی،  بابــک 
بیــان  بــا  را  خــود  ســخنان  کــه  بــود  همایــش  ایــن  ســوم  ســخنران 
کــرد و از او به عنــوان اولیــن  مطالبــی در بــاب شــخصیت فارابــی آغــاز 
کــرد  کــرد و اذعــان  موسیقی شــناس دوره اســامی و حتــی جهــان یــاد 

ی از دو منظــر قابــل بررســی اســت. شــخصیت و

خــود،  پیشــینیان  خــاف  بــر  فارابــی  اینکــه  اول  داد:  توضیــح  او 
در  را  آن  بلکــه  نمی کنــد؛  بررســی  مجــرد  فضایــی  در  را  موســیقی 
کــه  میــان یــک ملــت، یــک قــوم و یــک محیــط انســانی می بینــد 
نمونــه اش را می توانیــم در تنبــور خراســانی و بغــدادی شــاهد باشــیم. 
اســحاق موصلــی  و  کنــدی، سرخســی  آثــار  نقــد  بــه  او  آنکــه  دوم 
کافــی و  کــه ایشــان بی اینکــه شــناختی  می پــردازد و معتقــد اســت 
اطاعاتــی دقیــق از پیرامــون خــود داشــته باشــند، صرفــًا آرای دیگــران 
به خصــوص یونانیــان را بازگــو می کننــد. او معتقــد بــود ایــن در واقــع 
کــه بدانیم موســیقی ای  نوعــی منــش موســیقیایی محســوب می شــود 
ــاره اش صحبــت می کنیــم چــه جایگاهــی در میــان مردمــان  کــه درب

دارد و تفــاوت آن را بــه نســبت هــر قومیــت و ملتــی بدانیــم.

را  خراســانی  فارابــی  تنبــور  دســتان بندی  ســخنانش،  بیــان  در  او 
ــا دســتان بندی َده  کــه رابطــه آنهــا را بــر حســب ســنت نوشــته بــود، ب
نفــر از موســیقی دانان خراســانی همچــون حــاج قربــان ســلیمانی، 
افــکاری، ســهراب محمــدی، غامعلــی پورعطایــی  غامحســین 
کــرد و بــه تشــریح فواصــل و دســته بندی آنهــا پرداخــت  و... مقایســه 

و همچنیــن توضیحاتــی در بــاب ترتیــب دســتان بندی داد.

کــه موســیقی در شــرق و شــمال  خضرایــی بــا اشــاره بــه ایــن مهــم 
ذکــر  فارابــی  کــه  فواصلــی  تمامــی  و  بــوده  متفــاوت  نیــز  خراســان 
ــن در  ــرد: م ک ــوان  ــد، عن کار نمی رون ــه  ــک دوره ب ــم در ی ــا ه ــد ب می کن
ــوه ای  گام بالق ــن  ــا ای ــه آی ک ــتم  ــؤال هس ــن س ــخ ای ــت وجوی پاس جس
کــه فارابــی بــه مــا معرفــی می کنــد و در واقــع میــراث فارابــی اســت، بــا 

تنبــور خراســانی امــروز انطبــاق دارد یــا خیــر؟

این گونــه  را  ســخنانش  هنــر،  فرهنگســتان  موســیقِی  گــروه  عضــو 
کــه امــروزه به صورتــی  کــه ایــن دســته بندی هایی  کــرد  جمع بنــدی 
یــم ظاهــرًا بــا آرای فارابــی منطبــق اســت و  کنــده از خراســان دار پرا
ــد و  احتمــااًل بســیاری از ایــن پرده هــا در میــان مردمــان حضــور دارن
کــه نحــو فردوســی و مولــوی بــرای  ایفــای نقــش می کننــد و همان طــور 
ــا  ــد ایســتا و پای ــان موســیقی هــم می توان مــا آشناســت، همان طــور زب

باشــد.

همچنیــن در ایــن نشســت، ســعید ســروراحمدی، نوازنــده برجســته 
از  مقام هایــی  حبیبی فــرد،  حبیــب  خوانندگــی  همــراه  بــه  دوتــار، 

کردنــد.  موســیقی تربت جــام اجــرا 



مولودزندینژاد

ضیاءالدینی،  هادی  استاد  آثار  نمایشگاه  و  نکوداشت  مراسم 
اهالی  از  کثیری  با حضور جمع  کردستانی،  نقاش و مجسمه ساز 
فرهنگستان  در  آبان 1398،   9 پنجشنبه  روز  کشور  و هنر  فرهنگ 

شد. برگزار  هنر 

در این نشست که با استقبال بی نظیر عاقه مندان و به ویژه هموطنان 
ُکرد در تاالر ایران برگزار شد، ابتدا حبیب اهلل صادقی، عضو پیوسته 
سخن  ضیاءالدینی  هادی  احوال  و  آثار  درباره  هنر،  فرهنگستان 
ابتدا  هنر،  فرهنگستان  تجسمی  هنرهای  گروه  عضو  این  گفت. 
به سابقه آشنایی سی ساله خود از دوران دانشگاه با ضیاءالدینی 

کرد و درباره استاد مشترکشان، هانیبال  اشاره 
ماندگار  چهره های  از  یکی  گفت:  الخاص، 
از  را  تجسمی  هنر  که  کشورمان  ارزشمند  و 
که  مدیریت شده ای  یا  روایت بخشی  قالب 
به  را  اجتماعی مان  هنر  تصنیف  و  تعریف 
همراه نداشت، به سمت هنر اجتماعی پیش 
در  بود.  الخاص  هانیبال  استاد  زنده یاد  ُبرد، 
و  بیانگر  عرصه هنرهای تجسمی، هنرمندان 
مؤلفی چون هادی ضیاء الدینی دست پرورده 
که متأسفانه بخش اعظم آثار زنده یاد  او بودند 
قرار  جامعه  دسترس  از  دور  الخاص  هانیبال 
و  پژوهش  و  آثار  این  نمایش  فرصت  و  گرفته 
و  ازبین رفتن است  آنها در حال  ی  مطالعه رو

برطرف شود. مانع  این  امیدوارم 

هادی  آثار  در  عواطف  و  احساس  به  او 
هادی  آثار  افزود:  و  کرد  اشاره  ضیاء الدینی 
اجتماعی  زندگی  از  روایتی  ضیاءالدینی 
مردمان ایران زمین است. او به عنوان هنرمند 
مقّدس،  دفاع  سال  هشت  در  مقّدم  خط 
نقشی ارجمند داشته و آثاری زیبا و خاقانه 
دارد،  مطابقت  ما  فرهنگی  ارزش های  با  که 

در  دل  او  است.  آورده  وجود  به  سرزمینمان  معاصر  یدادهای  رو از 
گرو ملت و سرزمین و فرهنگش داشته است؛ چنان که توانسته در 

بدرخشد. نیز  همجوار  کشورهای 

گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر، به آثار ضیاء الدینی  عضو 
خاطرنشان  و  اشاره  کردستان  گون  گونا شهرهای  کنار  و  گوشه  در 
در  امیدوارم  و  کرده  مزّین  را  کردستان  جای جای  او  آثار  کرد: 
آثار باشیم. این هنرمند فرزانه، چهره  اقصی نقاط ایران شاهد این 
کشیده و تعدد  کشور را  و پرتره بسیاری از هنرمندان و فرهیختگان 
در  را  او  آثار  از  بزرگی  گالری  که می توان  فراوان است  آن قدر  او  آثار 

 

نکوداشت و نمایشگاه آثار
 هادی ضیاءالدینی 
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دارد. ایران جای  تمامی مردم  او در قلب  کرد.  برپا  کشور  سراسر 

فیلم نامه نویس، مترجم،  نویسنده،  ادامه قطب الدین صادقی،  در 
کارگردان تئاتر و استاد دانشگاه، با اشاره به شناخت ضیاءالدینی 
از دوران کودکی، به سخنرانی پرداخت و گفت: سختکوشی هادی 
که از راه آب ها  ِگل هایی  کودکی زبانزد است. او از  ضیاءالدینی از 
ذخیره  سختکوشی  این  می ساخت.  مجسمه  می آورد،  دست  به 
که هیچ گاه نتوانست  ی است. این ذات و فطرت اوست  کودکی و

این جوشش را ترک بگوید.

کردستان،  جغرافیای  افزود:  زمینه  همین  در  صادقی  قطب الدین 
و  گل  بلکه  دارد،  حماسی  روح  نه فقط  و...  کوه ها  باورهایش، 
که بسیاری از آنها دارویی اند؛ این ظریف بینی  گیاهانی فراوان دارد 
آورده  وجود  به  هادی  در  را  تغزل  روح  این گونه  که  است  خلقت 
دلیلش  نه فقط  که  است  معنوی  ذخیره ای  دارای  هادی  است. 
است؛  روحانی  خانواده ای  داشتن  دلیل  به  بلکه  نژادی،  اصالت 
به طوری که در کودکی به او »یا شیخ« می گفتیم. این ذخیره معنوی 

می یابد. تجلی  آثارش  در  که  می شود  معرفتی  بنیاد  به  تبدیل  او 

هادی  آثار  کرد:  تصریح  و  پرداخت  ضیاءالدینی  هادی  آثار  به  او 
چهار وجه تمایز دارد؛ در آثار او تسهیل، حرکت، رنگ و موسیقی 
است  معرفتی  بنیاد  همان  منشأ  این  کنید.  مشاهده  می توانید  را 

که آن  تا اصالت و ذهنیتی مستقل داشته باشد  که موجب شده 
که چه می خواهد.  او می داند  نقاشانی می توان دید.  را در معدود 
و  او استقال شخصیتی دارد  ابتذال.  نه  نه تقلید می بینید  او  نزد 
و  کرده است. شهر  پر  را  امروز  و  بین فرهنگ دیروز  آثارش شکاف 
ارزش های  به  که  آثار اوست و هرگز ندیدم  از  ُپر  خانه های شهرش 
فرمالیستی  شکل های  قربانی  ندیدم  هرگز  کند.  پشت  خود  ملی 
شود. او هنرمندی جریان ساز است. آثارش به شدت دارای قدرت 
و تکنیک است و محتوایی دارد که باید سر تعظیم برایش فرود آورد.

قطب الدین صادقی در پایان سخنان خود به دو نظریه نخبه گرای 
آثار  گفت:  و  کرد  اشاره  تیلور«  »ادوارد  مردمی  هنر  و  »آرنولد« 
ضیاءالدینی عمیقًا نخبه گراست و در عین نخبه گرایی، وابسته به 

می آفریند. هنر  روحش  و  قلب  با  او  است.  مردمی  هنر 

او  پرداخت.  سخنرانی  به  وکیلی  احمد  نشست  این  ادامه  در 
جوانی  سال های  به  مربوط  را  ضیاءالدینی  هادی  با  خود  آشنایی 
گفت: نسل ما نسلی عجیب  کرد و  دانست و به این دوران اشاره 
و  انقاب  برهه  در  اما  داشت،  آرزو  و  آمال  هزاران  که  نسلی  بود؛ 
کشور دفاع می کرد. ما در این  جنگ باید پایداری، و از ارزش های 
می کردیم.  کار  بسیار  الخاص،  هانیبال  استادمان،  همراه  دوران 

می کرد. تحسین  را  ما  آثار  همیشه  هانیبال  استادم 
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دیگران  و  بود  برگشته  شهرش  به  هادی  گفت:  زمینه  همین  در  او 
و  شدم  دور  او  از  من  برگردند.  شهرشان  به  تا  می کرد  ترغیب  نیز  را 
کردم  پیدا  زمانی  را  او  که  این است  به دنبالش می گشتم. جالب 
که داشت از مردم شهرش طراحی می کرد. هنر او مردمی بود. او به 

بیافریند. با مردمش  ارتباط  را در  آثارش  تا  بود  این  دنبال 

طراح  و  تصویرگر  غریب پور،  کیانوش  سخنرانی  با  نشست  این 
را سرلوحه  مردمی  و هنر  نیز هنر نخبه گرا  او  یافت.  ادامه  گرافیک، 
سخنانش قرار داد و گفت: آثار هنری، اقدام عملی هنرمند به شمار 
می رود. حال سؤال این است که هنر مربوط به نخبه هاست؟ یا هنر 

اساسًا مربوط به مردم و جامعه است و پدیده ای عامیانه است؟

گذشته  در  متأسفانه  داد:  ادامه  خود  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 
از  بعضی  و  می کردند  خود  آن  از  را  زیبا  هنرهای  َاشراف، 
آن  از  اطاعاتی  بعضًا  و  هنر  از  تعریفی  بی آنکه  مجموعه داران 
مبادالتی،  عرصه های  و  رقابتی  بازارهای  در  را  آن  باشند،  داشته 
از زندگی مردم به شمار  خریدوفروش می کردند. زمانی هنر بخشی 
و  داد  قرار  مختلف  بازارهای  در  را  هنر  مسئله  این  اما  می رفت، 

شود. خارج  خود  تعریف  از  هنر  که  شد  موجب 

کمیسیون  عالی  مشاور  نامورمطلق،  بهمن  نشست  این  پایان  در 
ی صحنه آمد و اظهار  ملی یونسکو ـ ایران، برای اعام خبری به رو

شد  برگزیده  خاق  شهر  به عنوان  سنندج  شهر  امروز  صبح  کرد: 
و  ایران  از  شهر  چهار  است.  من  عزیز  مردم  برای  افتخاری  این  و 
کاندید شده بودند، اما از میان  کشورها  شهرهای بسیاری از دیگر 
آنها دو شهر سنندج )به عنوان شهر برتر خاق در حوزه موسیقی( و 
شهر بندرعباس )به عنوان شهر برتر در حوزه صنایع دستی( برگزیده 

به مردم و هموطنانم دارد. تبریک  که جای  شدند 

بررسی  برای  یونسکو  سوی  از  بسیاری  کارشناسان  گفت:  او 
نیز  بار  این  و  می شوند  جمع  گون  گونا کشورهای  پرونده های 
کشورهای مختلفی شرکت کرده بودند که از آن جمله ایران توانست 

آورد. دست  به  را  مقام  دو  این 

نفیس  نسخه  جلد  یک  و  تقدیر  لوح  هنر  فرهنگستان  پایان،  در 
شاهنامه شاه طهماسبی به رسم یادبود به استاد ضیاءالدینی اهدا 
امور هنری وزارت فرهنگ و  را معاون  کرد. همچنین لوح تقدیری 
کردستان به این  ارشاد اسامی و لوح دیگری را حوزه هنری استاد 

کردند. تقدیم  هنرمند 

چهارصد  نمایش  با  ضیاءالدینی  هادی  آثار  نمایشگاه  ادامه،  در 
که دربرگیرنده چهار دهه فعالیت  اثر »طراحی، نقاشی و مجسمه« 
مستمر اوست، با همکاری حوزه هنری استان کردستان در مؤسسه 
گشایش یافت. این نمایشگاه تا 19 آذر 1398 ادامه داشت. صبا 
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مجسمه ســاز  اســت.  طــراح  اســت.  نقــاش  ضیاءالدینــی  هــادى 
اســت.  فیلســوف  اســت.  شــاعر  اســت.  تصویرگــر  اســت. 
ى اســت. معمــار اســت. هنرمنــد اســت.  موســیقی دان اســت. راو
ُکــرد اســت. شــریف اســت. ُپــرکار اســت. فرزنــد زمــان  اســتاد اســت. 
کــدام از اینهــا  خویشــتن اســت و... . امــا هــادى ضیاءالدینــی هیــچ 

اســت. ضیاءالدینــی  هــادى  ضیاءالدینــی،  هــادى  نیســت. 

کــه: روزی بــه مســجد  یــاد حکایتــی از ابوســعید ابوالخیــر افتــادم 
کــم. مــردی نــدا  شــد تــا ســخنی بگویــد. ُحّضــار، بســیار بودنــد و جــا، 
گامــی فراپیــش نهــد!  کنــد آنکــه برخیــزد و  کــه خــدا رحمــت  در داد 
ــن  ــم، ای ــتم بگوی ــه ای می خواس ــن در خطب ــه م ــود: آنچ ــعید فرم ابوس

ــرود آمــد. مــرد در جملــه ای بگفــت. و از منبــر ف

گــر بخواهــم از هــادی ضیاءالدینــی بگویــم، می گویــم او  و مــن هــم ا
کــم. ــه بیــش و نــه  هــادى ضیاءالدینــی اســت. ن

گوید باز که سّر عشق  قلم را آن زبان نبود 

گر زبانشان را بدانیم. کارهایش می گویند؛ ا هادی را 

او متولــد  1335در ســنندج اســت و در ســال 1356 وارد دانشــکده 
کــرده اســت. هنرهــاى زیبــا شــده و در رشــته نقاشــی تحصیــل 

در آن ســال ها، دانشــکده هنرهــاى زیبــا، اســتادان نامــور و دانشــور 
بســیارى داشــته امــا ضیاءالدینــی می گویــد بیشــترین و مؤثرتریــن 
می گویــد  هــادی  اســت.  پذیرفتــه  الخــاص  هانیبــال  از  را  تأثیرهــا 
همــان  امــا  نمی گفتنــد  دانشــجویان  بــه  بســیاری  نــکات  اســتاد 
کلیــدى و راهگشــا بــود. هــادى  گفتنــد بســیار  کــه  چنــد نکتــه اى 
ضیاءالدینــی بــر پــاى خــود ایســتاد. بــر زمینــی ســخت چــون ســنگ، 
گــر نقاشــی را از الخــاص آموخــت، مجسمه ســازى را  و بــر آبیــدر. ا
کــرد؛ بــا آزمــون و خطــا و خودآموختــه بــه مهــارت رســید.  خــود تجربــه 

او هادی ضیاءالدینی است
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هنــر  حواشــی  هیاهــوى  از  دورى  و  پرشــور  تــاش  و  خلوت گزینــی 
کــه او بــه شــکوفایی در خویشــتِن خویــش برســد.  موجــب شــد 

ــروز و نمایــش،  او اهــل تجلــی نیســت. الزمــه هنــر حضــور اســت و ب
امــا گاهــی بعضــی از هنرمنــدان بیــش از تولیدشــان تجلــی می کننــد، 
تولیدشــان حضــور دارنــد و عــده ای بســیارکم  انــدازه  بعضــی هــم 
را  هــادى  کاك  هنــر می کننــد.  تولیــد  از جلوه گری شــان  بیــش  هــم 
کــه از ایــن زمــره اســت. یــاد ایــن شــعر  کــه مــرور می کنــم می بینیــم 

کــه:  ســیمین می افتــم 

سال و ماهی شکیبا، ترکه در ترکه می بافت

گاه گاهی به سودا، سوى بازار می شد...

ــه  کــه ب ــه ســودا  ــه ب ــار، و آن هــم ن کــه یــك ب گاه گاهــی  ــه  و او حتــی، ن
موجــب تعهــد فرهنگــی و هنــرى، بــه نمایشــگاهی در تهــران آمــد. او 
ــازار رقابــت و تجــارت شــود  می توانــد در ســطوح بــاالى هنــرى وارد ب
کــرده  یشــی اش بســنده  امــا ایــن دغدغــه او نیســت. او بــه زندگــی درو

اســت.

گالرى هــاى صبــاى فرهنگســتان  کــه در مجموعــه  در  نمایشــگاهی 
گشــایش  او  مجســمه هاى  و  نقاشــی ها  از   ١٣٩٨ آبــان   9 در  هنــر 
کار طراحــی  یافــت و چنــد بــار تمدیــد شــد، 175 تابلــو نقاشــی، 1۴5 
کل می شــود ۴00 اثــر  کــه در  و 80 اثــر حجمــی از او بــه نمایــش درآمــد 

ــار او.  منتخــب از آث

یافــت  کارهــاى به نمایش درآمــده می تــوان در بــا نگاهــی اجمالــی بــه 
کــه او خــود را مقیــد بــه ســنت و ســبك و شــیوه اى نکــرده اســت:

گفت بگو، می گویم آنچه استاد ازل 

ى ســور و ســوگ مردمــش اســت؛  او می گویــد، روایــت می کنــد. راو
یســتن و قهرمانانــه رفتــن.  ی زادن و مهربانانــه ز راو

بــه نظــر می رســد او بیــش از آنکــه در قیــد ســبك و تکنیــك باشــد، 
ــا  گرچــه هــر تکنیکــی را ب دغدغــه بیــان غــم و شــادى مــردم را دارد؛ ا

کار می گیــرد. اســتادی و بــه شــیرینی و ماحــت بــه 

او  شــده اند.  تشــکیل  مــواد  ترکیــب  از  نقاشــی هایش  از  بســیارى 
گاه بــا رنــگ  کرلیــك و  گاهــی بــا ا حتــی در بنــد تکنیــك هــم نیســت. 
کــرده اســت.  کار را تمــام  کــرده و ســپس بــا پاســتل روغنــی  کار  روغــن 

را  شــرق  ســنت  یشــه هاى  ر و  نگارگــرى  ظرافــت  کارى  در  گاهــی 
کــه بــه مــرز ســاخت و ســاز نزدیــک می شــود و حتــی بــا  می بینیــم 
یــا نوعروســی بــه ظرافــت و لطافــت شــرقی  قلمگیــرى چهــره زنــی 
کسپرسیونیســت  بیانگرانــه، همچــون نقاشــان ا گاهــی  می رســد و 
گــوش می شــنویم.  فریــادى دلخــراش را بــا نقــش و رنــگ بــه چشــم و 
کــه بــه حــس  در بعضــی از نقاشــی ها نوعــی نورپــردازی می بینیــم 
گاهــی  نورپردازی هــا  از  نــوع  ایــن  در  می کنــد.  کمــک  روایــت 
را  بــاروک  مکتــب  اســتادان  در  نورپــردازی  ســنت  بــه  نیم نگاهــی 
بــه  کارهــا  از  نــور در بعضــی  تغییــر منبــع  کــرد.  می تــوان مشــاهده 
کــه  کــرده اســت؛ مثــًا در یکــی از نقاشــی ها  کمــک  بیانگرایــی اثــر 
ُکــرد را در عیــن زیبایــی و  چهــره معصــوم و وحشــت زده دختــری 
گرفتــار اســت؛  کــه در فضایــی بــی زمــان و مــکان  ظرافــت می بینیــم 
ابرهــای تیــره و روشــن و نــوری از پاییــن که شــاید اشــاره ای بــه بمباران 
گــر تکنیــک  کــه ا شــیمیایی حلبچــه اســت و حــس تصویرســازانه ای 



10

13
98

یز 
 پای

،31
ره 

شما
م، 

هار
ل چ

 سا
نر،

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن

نقاشــی را نادیــده بگیریــم احســاس می کنیــم یــک فریــم از فیلمــی 
گویایــی بــرای آن فیلــم فرضــی باشــد. کــه می توانــد پوســتر  اســت 

ک را  کــه دردمندانــه خــا یــا در نقاشــی دیگــری، زنــی را می بینیــم 
ک. ایــن  تــا خــا گویــی عزیــزش را بدرقــه می کنــد  چنــگ می زنــد؛ 
کنــی. مــادران خطــه غــرب  ــت  ــه روای ک یســته باشــی  ــد ز حــس را بای
کــدام بــه صوتــی مویــه می کننــد: در جنــوب »رود رود« می گوینــد  هــر 
کردســتان »رولــه رو« یــا »رو هــی رو«. ضجــه جگرســوز ایــن مــادر  و در 
کــه زمیــن را چنــگ می زنــد بــه زبــان رنــگ و خــط  ک را  افتاده برخــا
ُکــردی دارد؛ مثــل  می تــوان شــنید. لبــاس ایــن زن هنــوز رنــگ تغــزل 
ک هــم بیــش از آنکــه چرکیــن  نــوای دوزلــه و دیــوان و دف. رنــگ خــا
کــه  کــی  گندمــزار افتــاده، یــا خا گویــا او بــر زمیــن  باشــد زریــن اســت. 
ک طایــی  ایــن خــا بایــد هــم  چنگــش می زنــد درخشــان اســت. 
گــر  کردســتان؛ حتــی ا ک  ک وطــن اســت؛ خــا باشــد و درخشــان؛ خــا

ــد. ــه باش گرفت ــوش  ــش را در آغ عزیزان

از دیــدن قلمگیــری خطــوط پیرامــون ســوژه و نیــز انــدام تکیــده او 
گــون شــیله«  کسپرسیونیســت ها و به ویــژه »ا کارهــای ا یــاد بعضــی از 

ــد. ــه می کنن گری ــان  ــک زب ــه ی ــدان ب ــه دردمن ــا هم گوی ــم.  می افت

کــه در نــگاه نخســت پیکــره ای می بینیــم، امــا  یــا در نقاشــی دیگــری 
کــه زنــی را در آغــوش امــن  کــه می نگریــم مــردی می بینیــم  دوبــاره 
ــاد، امنیــت، عشــق، و جمــع  گرفتــه؛ وحشــت، روزهــای بــد، ب خــود 
ــا تنالیته هــای بســیار جاافتــاده و رنگ هــای اســتادانه  همــه اینهــا؛ ب
فرم هــای  چشــم نواز.  رنگــی  کســتری های  خا پختــه،  و  متیــن  و 
کوبیســم، فضــا را شکســته  هندســی اطــراف ســوژه همچــون فرم هــای 
کوبیســم نیســت. فرم هــای تکه پاره  کاری در  امــا هــدف نقــاش، ارائــه 

کــه ایــن دو پیکــره، یکــی شــوند. کــرده  اطــراف، فضــا را خشــن 

گاهــی  می کنــد.  گــزارش  به زیبایــی  را  جهــان  ایــن  زشــتی های  او 
کــه بایــد همان جــا  کــرده اســت  بعضــی از نقاشــی ها را در جایــی رهــا 
گریمــن،  آپریــل  بــا  گفت وگویــی  پیــش  چندســال  می شــد.  رهــا 
کــه بــه نکتــه اى  گرافیــك را ترجمــه می کــردم  ملکــه مــوج نــو طراحــی 
کار. او بــه اصطاحــی  کــرده بــود دربــاره به موقــع پایــان دادن بــه  اشــاره 
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گفتــه بــود مــن هــم بــا  کــرده بــود: تفکــر بــا قلــب. و  سرخ پوســتی اشــاره 
کامــل شــده، آن  کار  ــد  کــه قلبــم بگوی قلبــم فکــر می کنــم. هــر وقتــی 

را رهــا می کنــم. 

گــواه  کــرده  کار را رهــا  کــه  هــادى هــم باقلبــش فکــر می کنــد. جاهایــی 
کــه او فکرکــردن بــا قلبــش را می دانــد و می توانــد. ایــن نکتــه اســت 

بــر  کــه تغــزل  آثــار مــوج می زنــد؛ هرچنــد  ایــن  غــزل و حماســه در 
گاه در چهــره پیــر  کــه  حماســه برتــری دارد. حضــور زنانــی باالبلنــد 
شــاعرانگی  کارهــا  ایــن  بــه  دارنــد،  اســاطیری  و جوانشــان حســی 
بیشــتری بخشــیده اســت. رنگ هــای شــاد و سرشــار از موســیقی در 

ُکــردی نشــان می دهــد.  کامــًا  کارهــا را  ایــن آثــار، 

کارهــای مجســمه اش نیــز مثــل نقاشــی اش، پایبنــد  ضیاءالدینــی در 
کــه  گیر ســبک و مکتــب نیســت. هــر جــا  پا اصــول و قواعــد دســت و
الزم می بینــد حرفــش را بگویــد، می گویــد و خــوب هــم می گویــد. 
کــه چگونــه بگویــد؛  و می دانــد  را خــوب می شناســد  و فضــا  فــرم 
ــر  ــنا ظاه ــی ناآش ــزد و در مکتب ــم درآمی ــا ه ــم را ب ــد ایس ــر چن گ ــی ا حت
کودکــش را بــر شــانه راســت نشــانده و  کــه مــردی  کنــد. در پیکــره ای 
گــذر از ســنگاخ یــا رود یــا معبــری صعب العبــور اســت، از  در حــال 
یســم و در  ــم و ســپس نوعــی فتور ی کسپرسیونیســمی دار دور حســی ا
اجــزا یــاد مجســمه ای از ارنســت بــارالخ می افتیــم بــا نــام »شــورش امــر 
مطلــق« یــا »یادبــود جنــگ«. راحتــی اجــرای اجــزای دســت و صــورت 
ک هــادی را بــه رخ منتقــدان  کا و لبــاس و... قــدرت نــگاه و دســت 
می کشــد و بــا مــردم ارتباطــی حســی برقــرار می کنــد. در بعضــی از 
امــا  می بینیــم،  کاســیک  مکتــب  بــه  شــباهت هایی  ســردیس ها 
بــا  او  رفتارهــای  از  در آن ســبک هــم نمی گنجنــد. شــاید بعضــی 
ی بعضــی از  کــه رو مجســمه ها را مــن نپســندم؛ مثــل رنگ هایــی 
ــه دســت مــردی بی ســر اســت  کــه ب ــا زنجیــری  پیکره هــا نشســته و ی
کــه  ی بــه جــای او دیــده می شــود، امــا بایــد انصــاف داد  گاو کــه ســر 
ــت  ــگاه درس ــا ن ــه و ب ــود هنرمندان ــگاه ب ــن نمایش ــه در ای ک کاری  ــر  ه
و قــوی از آب وگل درآمــده و اثــری هنــری بــا عیــاری باالســت. بــه 
احتــرام کاه از ســر برمی گیــرم و نویســم: هــادی ضیاءالدینــی، هــادی 

ضیاءالدینــی اســت.



 

روح عصیانگر  و تخیات ظریف
منصورهسیدتفرشیها

کــه افــکار در تنهایــی، طنیــن دیگــری دارنــد.  در جایــی خوانــدم 
یــخ بشــر  کــه همــه می دانیــم در تمــام دوران طوالنــی تار در حالــی 
چیــزی ترســناك تر از احســاس تنهایــی وجــود نداشــته اســت. فقــط 
کنــد.  کــه می توانــد ایــن تنهایــی را دلنشــین  هــوش سرشــار اســت 
بــه قــول پابلــو پیکاســو »مجسمه ســازی، هنــر هــوش اســت«. هنــری 
کــه می توانــد به راحتــی ایــن تنهایــی را بــه بهتریــن شــکل ارائــه دهــد. 
کــه تنهایــی توانمنــدی بــه بــار مــی آورد و البتــه هنــری  اینجاســت 
کــه در تنهایــی خویــش بــرای  ارزشــمند خلــق می کنــد. هنرمنــدی 
درمــان روح عصیانگــرش بــه تخیــل پنــاه می بــرد و مجســمه هایی 
و...  اردالن  مســتوره  گانــدی،  ینــی،  قزو میرعمــاد  آزادی،  چــون، 
مخلوقــات  اســت.  هنــر  اهــل  ُپرکارترین هــای  از  هنــوز  می ســازد، 
ســبک های  و  قواعــد  و  نبــوغ،  از  همزمــان  هنرمنــد  ایــن  هنــری 
ــرای ایــن هنرمنــد، خلــق  مختلــف هنــری بهــره می برنــد. در اصــل ب

ــدارد. ــا ن ــوغ معن ــی نب ــر، ب هن

مجسمه ســازی  بــه  نقاشــی کردن  بــا  »همزمــان  می گویــد:  خــودش 
ــه  ــن زمین ــتادی در ای ــچ اس ــه هی ــم اینک ــودم و به رغ ــد ب ــم عاقه من ه
کســب  ــه  کــه در ایــن راه تجرب کار بســتم  ــه  نداشــتم همــه تاشــم را ب
ــد مجسمه ســاز  کــه نقــاش خیلــی ســاده می توان کنــم. مــن معتقــدم 

کــه امــروز همــه  کار فــراوان و عشــق باعــث شــد  شــود و تنهــا دو عامــل 
مــرا به عنــوان یــک پیکره ســاز بشناســند.«

دیــار  و  ســنندج  مــردم  همــه  بــرای  ضیاءالدینــی«  »هــادی  نــام 
کــه در ســال 1356 وارد دانشــکده  کردســتان نامــی آشناســت؛ او 
گردان  هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران شــد و به عنــوان یکــی از شــا
ممتــاز اســتاد »هانیبــال الخــاص« بــا ارزش هــای طراحــی آشــنا شــد. 
کــه از او  گفتــه خــودش »فــردی در ســنندج نیســت  کــه بــه  کســی 

طراحــی نکــرده باشــم«.

»جورآبــاد«  محلــه  در  و  اســت   1335 ســال  متولــد  ضیاءالدینــی 
دنیــا  بــه  و عرفــان  اهــل شــعر  و  روحانــی  ســنندج، در خانــواده ای 
آمــد. پــدرش شــاعر و جــدش از نامــداران عالــم شــعر و از مشــاهیر 
کردســتان بــود؛ بنابرایــن شــعرگفتن و شعرشــنیدن و تفســیر شــعر، 
بــوده اســت. ایــن وفــاداری  امــری رایــج در جمــع خانوادگــی آنهــا 
او  کــه  مجســمه هایی  از  بعضــی  در  می تــوان  به خوبــی  را  شــعر  بــه 
تــراش داده نظاره گــر بــود؛ در تــراش مجســمه ماه شــرف خانــم قــادری 
ُکــرد ایرانــی.  یخ نــگار  متخلــص بــه »مســتوره«، شــاعر و نویســنده و تار
از ایــن پیکــره 9 ســال پیــش در ســنندج رونمایــی شــد؛ مجســمه ای 

ــت.  ــر اّبه ــف و ُپ ــا، لطی زیب

هــادی ضیاءالدینــی از افتخــارات مــردم ســنندج اســت و بــا توجــه 
بــه جایــگاه هنــری اش، خیابانــی در ســنندج بــه نــام ایــن هنرمنــد 
در  ایشــان  کارگاه  نیــز  حاضــر  حــال  در  اســت.  شــده  نام گــذاری 

عمــارت خســروآباد شــهر ســنندج فعــال اســت.

کــه هنرمنــد بایــد قلبــی خون گــرم بــرای  م اســت ایــن اســت 
ّ
آنچــه مســل

هم نوعــان خــود داشــته باشــد و ایــن به راســتی دربــاره ضیاءالدینــی، 
صادق اســت.

در فرقت تو صبر و تحمل تا چند / ناالن و غزل سرا چو بلبل تا چند

خون شد دلم از محنت ایام فراق / این جور و جفا با منت اى گل تا چند
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پیکره تمام قد »گاندی«، در اندازه طبیعی

پیکره »چوپان« با ارتفاع 3 متر در پارک آبیدر سنندج

پیکره »آزادی« با ارتفاع 6 متر در میدان آزادی سنندج

مستورهاردالنکردستانیشاعرقرن13
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13 مستورهاردالنکردستانیشاعرقرن13

کودک« با ارتفاع ۴ متر در پارک آبیدر سنندج  پیکره »دو 

ُکــرد  ارتفــاع 3/5 متــر در میــدان مولــوی  بــا  کــرد«  پیکــره »مولــوی 
ج ســنند

کارگر سنندج پیکره »کارگر« با ارتفاع ۴ متر در میدان 

پیکره »استاد هه ژار« با ارتفاع ۴ متر در میدان استاد هه ژار مهاباد

پیکــره »اســتاد هیمــن« بــا ارتفــاع ۴ متــر در میــدان اســتاد هیمــن 
مهابــاد

پیکــره »اســتاد محمــد قاضــی« بــا ارتفــاع ۴ متــر در میــدان محمــد 
قاضــِی مهابــاد

میرعمــاد  میــدان  در  متــر   5 ارتفــاع  بــا  ینــی«  قزو »میرعمــاد  پیکــره 
یــن قزو

کــودک  پــارک  ارتفــاع 3 متــر در میــدان  بــا  پیکــره »لــذت رهایــی« 
اصفهــان

پیکــره »شــیخ محمــود برزنجــی« بــا ارتفــاع 8 متــر در پــارک شــیخ 
عــراق ســلیمانیه  محمــود 

پیکــره »مســتوره اردالن« بــا ارتفــاع ۴ متر در پارک ســامی عبدالرحمن 
اربیــل عراق

پیکره »شیخ حسن علی )جگرخون(« در شهر دهوک عراق

نقش برجسته »سرباز مادی« با ارتفاع 2/5 در سردر موزه سنندج

نقــش برجســته »زیویــه« بــا وســعت 100 مترمربــع در میــدان و ورودی 
پــارک آبیــدر

ُکــرد بــرای  ســاخت چندیــن ســردیس از شــخصیت ها و مشــاهیر 
نمایــش در مــوزه مردم شناســی خانــه آصــف

از  بیــش  )بــا  شــخصی  مجســمه های  نمایشــگاه  اولیــن  برگــزاری 
راهیابــی ارشــاد  نگارخانــه  در  پیکــره(  چهــار 

پیکره »بیسارانی« در سنندج 

نقش برجسته »انفال« )هنوز نصب نشده است.(

پیکره »معلم« در دهگان

پیکره »مادر« در میدان دایک دیواندره

منابع:
طــراح،  ضیاءالدینــی:  هــادی   ،)1390( هــادی،  ضیاءالدینــی، 
یســاولی،  تهــران:  رضاپــور،  ســونیا  ترجمــه  مجسمه ســاز،  نقــاش، 

دوم. چــاپ 

https://www.hamshahrionline.ir/news/139
https://www.isna.ir/news/9003-13565
https://www.mehrnews.com/news/1486679
www.ziaoddini.com
http://kurdistan.irib.ir
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نکوداشت مسعود عربشاهی
 در فرهنگستان هنر

داووداحمدیبلوطکی

آییــن نکوداشــت اســتاد مســعود عربشــاهی، هنرمنــد ممتــاز عرصــه 
بــا  و  هنــری  مدیــران  و  هنرمنــدان  حضــور  بــا  تجســمی،  هنرهــای 
کشــور، عصــر یکشــنبه 12 آبــان 1398،  اســتقبال اهالــی هنردوســت 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــامی ای ــوری اس ــر جمه ــتان هن در فرهنگس

همــکاری  و  هنــر،  فرهنگســتان  میزبانــی  بــه  کــه  مراســم  ایــن  در 
انجمــن نقاشــان ایــران، مــوزه هنرهــای معاصــر، و مؤسســه فرهنگــی 
هنــری و پژوهشــی صبــا )وابســته بــه فرهنگســتان هنــر(، بــه مناســبت 
چهلمیــن روز درگذشــت ایــن اســتاد فقیــد برگــزار شــد، یــاد و خاطــره 

ــان هنرمنــدان روایــت شــد. ایشــان از زب

در ابتــدای ایــن مراســم محمدرضــا حســین خانی، رئیــس مؤسســه 
صبــا، در ســخنانی ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــر زنده یاد مســعود 
کــرد: مناســبت حضــور مــا یادکــرد چهلمیــن روز  عربشــاهی، اظهــار 
کــه پیشــگام هنــر نوگــرای ایــران از دهــه 13۴0  فــراق هنرمنــدی اســت 

کــه در جنبــش ســقاخانه ای نقشــی مهــم  شمســی اســت؛ هنرمنــدی 
کــرد و اثــر دســت او  کار  داشــت و تــا آخریــن روزهــای زندگــی خــود 

ینت بخــش بســیاری از ســاختمان های تهــران اســت. ز

کــرد:  حســین خانی همچنیــن در بخشــی از ســخنان خــود اعــام 
ــبت  ــه مناس ــا ب ــن روزه ــه ای ک ــاهی  ــاد عربش ــار زنده ی ــگاه آث در نمایش
ــت،  ــا برپاس ــه صب ــد در مؤسس ــن هنرمن ــت ای ــن روز درگذش چهلمی

ــت. ــده اس ــش درآم ــه نمای ــر ب ــتان هن ــه فرهنگس گنجین ــر از  ــه اث ُن

کوتــاه  در ادامــه امیــر راد، رئیــس انجمــن نقاشــان ایــران، در ســخنانی 
کــه هنــر زنده یــاد عربشــاهی در آثــار هنرمنــدان  کــرد  اظهــار امیــدواری 

آتــی نیــز متبلــور شــود.

مهــدی حســینی، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنر، نیــز از هنرمندانی 
کــه دعــوت بــه ایــراد ســخن را پذیرفــت و ضمــن ابــراز تأســف از  بــود 
فقــدان ایــن هنرمنــد بــزرگ، بــه خاطــرات خــود بــا ایشــان از دوران 
بــه  عربشــاهی  گرایــش  بــه  اشــاره  ضمــن  و  پرداخــت  دانشــجویی 
ــو از نمادهــای  ــار ایــن هنرمنــد ممل گفــت: آث جنبــش ســقاخانه ای، 
کــه از فرهنــگ  باســتانی و اســاطیری بــود و الیه هایــی عمیــق داشــت 

تصویــری، باســتانی و ایرانــی بهــره می جســت.

در  نقاشــی  بــر  عــاوه  عربشــاهی  زنده یــاد  شــد:  یــادآور  حســینی 
دیگــر حوزه هــای هنرهــای تجســمی همچــون طراحــی نیــز سررشــته 
گذاشــت. او  داشــت و آثــار بســیاری خوبــی را نیــز از خــود بــه جــا 
کــه خــود او نیــز درس  گردان فعــال مرحــوم محمــود اولیــاء بــود  از شــا
کمال الملــک آموختــه بــود. نقاشــی های او در ســطوح  نقاشــی را از 
کــه  همان طــور  و  بــود  شناخته شــده  بســیار  بین المللــی  و  ملــی 
می دانیــد یکــی از آثــار او اخیــرًا در حــراج بونامــز بــا قیمتــی بســیار 

خــوب بــه فــروش رفــت.

ــار  ــه آث ــزوم توجــه ب ــاره ل او همچنیــن در بخشــی از ســخنان خــود درب
کــه بــر  گفــت: امیــدوارم آن اثــری از زنده یــاد عربشــاهی  ایــن هنرمنــد 
دیــوار پــارک طالقانــی قــرار داشــت و بعدهــا بــه دالیلــی برداشــته شــد، 

دوبــاره در جــای خــود نصــب شــود.

کــرد: یکــی  حســینی در همیــن زمینــه خاطــره ای را روایــت و اظهــار 
ــه متأســفانه  ک ــود  ــی او ســردِر یکــی از بانک هــا ب ــار خیابان دیگــر از آث
ی ایــن اثــر هنــری زده بودنــد. خوشــبختانه آن قــدر  تابلــوی بانــک را رو
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ی اثــر  کــه باالخــره تابلــوی بانــک را از رو بــه ایــن موضــوع نقــد شــد 
برداشــتند.

ــار  ــه آث ک ــزود  ــه را اف مهــدی حســینی در انتهــای ســخنانش ایــن نکت
ایــن هنرمنــد را می تــوان در چارچــوب هندســه انتزاعــی قــرار داد و 
کــه در شــعر  کــه به خوبــی توانســت تغزلــی را  کــرد. هنرمنــدی  بررســی 
یابــد و در آثــارش بــه شــکل  و عرفــان مــا وجــود دارد، به درســتی در

ــد. ــال ده ــه مخاطــب انتق کنــد و ب ــس  ــری منعک عینــی و تصوی

زنده یــاد  دوســتان  از  و  پژوهشــگر  و  نویســنده  ســیف،  هــادی 
کــه او نیــز بعضــی از  عربشــاهی، از دیگــر ســخنرانان ایــن مراســم بــود 

کــرد. ایــن هنرمنــد مرحــوم را روایــت  بــا  خاطــرات خــود 

کــه عربشــاهی چهــره ای متمایــز بــود و راه و رســمی  او یــادآور شــد 
کــه از منظــر  ایــن امــکان را مــی داد  بــه همــه  کــه  کــرد  را انتخــاب 

داوری هایــی متعــدد او را بســنجند. مــن او را نقاشــی رهــا و دوســتار 
ــود  ــم. مســعود عربشــاهی مورخــی ب فرهنــگ و هنــر ســرزمیش می دان
یــخ باســتانی ایــران و تمدن هــای منطقــه را  بــا قلــم، نقــش تار کــه 
کــرد. در واقــع دنیــای او دنیــای نقش آفرینــی نبــود، بلکــه  ی  کاو وا

کــردن راز و رمزهــا بــود. کاوش کــردن و پیدا دنیــای 

گفــت  هــادی ســیف همچنیــن از لــزوم توجــه بــه هنرمنــدان ســخن 
کســی هنــر  کــه  کــرد: ســتودنی ها را بایــد ســتود. هــر جایــی  کیــد  و تأ
یــا اندیشــه دارد یــا موســیقی می نــوازد، بایــد او را ســتود. بــه همیــن 
کنیــم. بــر همیــن  کشــورمان توجــه  منظــور مــا نیــز بایــد بــه هنرمنــدان 
کــه یکــی از مهم تریــن  اســاس از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
متولیــان ایــن امــر اســت، درخواســت می کنــم بــا انجــام پژوهشــی 
و  بدهــد  نمایــش  را  عربشــاهی  مســعود  آثــار  مجموعــه  وســیع تر، 

کتابــی دربــاره او و آثــارش بــه چــاپ برســاند. 
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کــرد:  ســیف بــا اشــاره بــه ســال های آخــر عمــر ایــن هنرمنــد، بیــان 
همیــن  می رفــت.  مــا  میــان  از  ســربلندتر  بایــد  عربشــاهی  مســعود 
و  توجــه  بایــد  کــه  می کنــد  یــادآوری  را  نکتــه  ایــن  مــا  بــه  موضــوع 
محافظــت از هنرمنــدان را دوچنــدان کنیــم. مســعود عربشــاهی مرگ 
جســمی دارد، ولــی هنرمنــدان، بــزرگان و اندیشــمندانی همچــون او 

هرگــز نخواهنــد ُمــرد.

عبــاس مشــهدی زاده، هنرمنــد نقــاش نیــز از فراینــد حضــور زنده یــاد 
کــرده  کــه او طــی  عربشــاهی در عرصــه هنرهــای تجســمی و مســیری 
کم گــو  کــرد: مســعود عربشــاهی  گفــت. او خاطرنشــان  بــود ســخن 
کارهــای واال و ممتــاز و طایــی بســیاری  و آرام و ســربلند بــود. او 
ــت  ــا فیگوراتیس ــن راحتی ه ــه همی ــر ب ــم دیگ ــان  نمی کن گم ــت.  داش
و نقش برجســته کاری هماننــد عربشــاهی بــه وجــود بیایــد. هنــوز هــم 

ــازه اســت. ــو و ت ــرای آینده هــای بســیار دوری، ن کارهــای او ب

همچنیــن ســهراب هــادی، نویســنده و هنرمنــد نقــاش، در ســخنانی 
مســعود  حضــور  زمــان  در  مجلــس  ایــن  کاش  ای  کــرد:  اظهــار 
عربشــاهی برگــزار می شــد! او اهــل ســکوت بــود، امــا می آفریــد. یکــی 
از ویژگی هــای او عبــور از پرســپکتیو بــود. آثــار او تخــت و درســت 
ــود؛ چــه جــرأت و عظمتــی  ــی ب هماننــد بنیــاد هنرهــای اصیــل ایران
یاضــی و هندســه و  کــه این چنیــن تخــت بیافرینــی و محاســبات ر

ــور را هــم در نظــر بگیــری! ن

کــه جریــان نوگرایــِی مســعود عربشــاهی  کــرد  او اظهــار امیــدواری 

همچنــان در میــان نســل های آینــده هنرهــای تجســمی ایــران ادامــه 
یابــد.

آخریــن  عربشــاهی،  مســعود  زنده یــاد  فرزنــد  عربشــاهی،  رامیــن 
ــن  ــد: م ــادآور ش ــاه ی کوت ــخنانی  ــه در س ک ــود  ــم ب ــن مراس ــخنران ای س
پــدر  میزبــان  مــاه  چنــد  ســال  هــر  کــه  بــودم  خوشــبخت  انســانی 
او  کنــار  در  بیشــتر  چــرا  کــه  می خــورم  افســوس  االن  امــا  می شــد؛ 

نبــودم!

کــرد: پــدر واقعــًا عاشــق فرهنــگ باســتان ایــران بــود. او روحــی  او بیــان 
ک بــود، امــا متأســفانه عــده ای  بســیار ســاده داشــت و انســانی پــا
کار خــود را ناتمــام  کــه پــدر  کردنــد. حیــف شــد  از او سوءاســتفاده 

ــت! ــت و رف گذاش

در ایــن مراســم همچنیــن پیامــی تصویــری از غامحســین نامــی، 
هنرمنــد نقــاش، پخــش شــد.

مســتندی  فیلــم  از  بخش هایــی  مراســم،  ایــن  پایانــی  بخــش  در 
گذاشــته شــد. ســپس حضــار  دربــاره مســعود عربشــاهی بــه نمایــش 
بــرای افتتــاح نمایشــگاه آثــار زنده یــاد مســعود عربشــاهی، هنرمنــد 
فقیــد، بــه نگارخانــه »لــرزاده« مجموعــه صبــا دعــوت شــدند و یــازده 
کــه ُنــه اثــر آن بــه گنجینــه فرهنگســتان هنــر  اثــر دیدنــی از ایــن هنرمنــد 
گنجینــه مــوزه پاســارگاد بــود، بــه نمایــش  تعلــق داشــت و دو اثــر از 

گذاشــته شــد.
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گفت وگو با مهدی حسینی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر

نگاه »عربشاهی« به تصویر، فرم، فضا و
 هندسه تصویر، نگاهی جهانی بود

فرزادزادمحسن

ــر معاصــر و  در پــی درگذشــت مســعود عربشــاهی، پیش کســوت هن
یکــی از پایه گــذاران جنبــش هنــری ســقاخانه در ایــران، بــا مهــدی 
کشــور،  هنــری  باســابقه  پژوهشــگر  و  مــدرس  هنرمنــد،  حســینی، 
کردیــم. او ایــن شــخصیت را یکــی از هنرمنــدان  کوتــاه  گفت وگویــی 
ایــران  معاصــر  هنــری  تحــوالت  رونــد  در  جریان ســاز  و  اثرگــذار 
کهــن  گفــت: نــگاه »عربشــاهی« بــه نشانه شناســی ایــران  دانســت و 
گفت وگــوی مــا را بــا ایــن  در نقاشــی هایش، نگاهــی از فراســو بــود. 

می خوانیــد. هنــری  صاحب نظــر 

بــافقــدانیکــیدیگــرازهنرمنــدانپیشکســوتوصاحبســبکهنــر
کــه»مســعودعربشــاهی« معاصــرایــران،ایــنپرســشمطــرحمیشــود
چــهرویکــردورهیافــتمســتقلومنحصربهفــردینســبتبــهدیگــر
جریــان در و ســقاخانه هنــری جنبــش در همکارانــش و همنســان

تحــوالتهنــریدهــه1340داشــت؟
کــه او را از دیگــر هنرمنــدان هــم دوره اش متمایــز  بایــد بگویــم چیــزی 
یــک  در  او  آثــار  هویت بخــش  مؤلفــه  و  عنصــر  اساســًا  و  می کــرد 
کــه: نــگاه مســعود عربشــاهی بــه تصویــر، فــرم، فضــا  جملــه، ایــن بــود 
را  ایــن  و  بــود  نگاهــی جهانــی  و مناســبات تصویــری،  و هندســه 

بزرگ تریــن مشــخصه و وجــه امتیــاز او بایــد شــمرد.

جایــگاهمســعودعربشــاهیرادرجنبــشســقاخانهودررونــدتحــوالت
هنــریچگونــهارزیابــیمیکنیــد؟

در  حاضــر  چهره هــای  جریان ســازترین  و  اثرگذارتریــن  از  یکــی  او 
بــود. در تمــام  ایــران  بــه بعــد در  از دهــه 13۴0  جنبــش ســقاخانه 
گــروه و جریــان هنــری در آن ســال ها برگــزار  کــه ایــن  نمایشــگاه هایی 
مــوزه هنرهــای  افتتاحیــه  کــه  و به خصــوص در نمایشــگاهی  کــرد 
معاصــر در ســال 1356 بــود، عربشــاهی حضــوری جــدی و مســتمر 

داشــت و از آن دوره آثــار درخشــانی هــم از او مانــده اســت. 

ــیهمــه کــهازجهت ــم ــردیمحــوریداری ــادرمکتــبســقاخانهراهب م
هنرمنــدانایــنمکتــبرابــاهــمپیونــدمیدهــدوآنتلفیــقعناصــر
کهــنایرانــی،فرهنــگقومــی،بومــیونمادشناســیمذهبــیو هنرهــای
آیینــیبــارفتارشناســیودســتورزبانیمــدرنو»نگاهــیمعاصــر«بــود.
درتحلیــلنــگاهعربشــاهیبــهایــنســنتهاومواریــثفرهنگــی حــاال
کاراو وایــن»نشــانهشــناخت«تصویــری،چــهویژگــیمهمــیرادر

میتــوانیافــت؟
یکــرد بصــری« او بــه ایــن  مــن اصلی تریــن تفــاوت او را در »نــوع رو
ــان  ــقاخانه در آن زم ــان س ــتر نقاش ــم. بیش ــته می دان گذش ــینه و  پیش
فرم هــای  در  کهــن  طلســمات  و  تعویــذات  و  ادعیــه  و  حــروف  از 
تزیینــی اســتفاده می کردنــد، امــا عربشــاهی ســعی می کــرد از عناصــر 



فرهنــگ باســتانی و نشانه شناســی اســطوره ای الهــام بگیــرد. آن هــم 
نــه تقلیــد مســتقیم از نقش هــا، بلکــه نوعــی نــگاه از فراســو؛ مثــل 
کاخ هــا، معابــد و آتشــکده ها از دیــد و منظــری بــاال. عربشــاهی  پــان 
از بــاال بــه ایــن ســاخته ها و خرابه هــا و بازمانده هــا نــگاه می کــرد؛ 
کــه دیگــر نقاشــان ایــن جریــان، مثــل زنــده رودی و پیــارام  در حالــی 
کــرده بودنــد  و صــادق تبریــزی و...، تــاش خــود را بــر ایــن متمرکــز 
کننــد.  کالیگرافــی و خــط و متــن رمــل و اســطرالب اســتفاده  کــه از 

ــود.  ــه فضاهــا ب عربشــاهی امــا نگاهــش ب

در  معاصرانــش  و  همتایــان  بــا  عربشــاهی  مســعود  دیگــر  تفــاوت 
کار او نقــش اساســی داشــت؛ در حالــی  »هندســه« بــود؛ هندســه در 
این گونــه  یکــردی  رو جنبــش،  و  جریــان  ایــن  نقاشــان  دیگــر  کــه 
نداشــتند و ایــن نــگاه و رفتــار هندســی هــم تــا پیــش از او ســابقه 
نداشــت و حاصــل نــگاه نوآورانــه او بــه میــراث ایــران پیــش از اســام 

ــود. ب

کاریعربشــاهیتــاچــهحــدنســبتســاختاریوعمیــقبــا فضــای

کهــناســطورهایونمادهــایباســتانیداشــت؟ نشانهشناســی
بایــد پیــش از هرچیــز بدانیــم عربشــاهی دانش آموختــه دانشــکده 
می کردنــد،  یــس  تدر آنجــا  در  کــه  کســانی  بــود.  تزیینــی  هنرهــای 
کبــر تجویــدی،  مثــل محمــد مقــدم، بهنــام، داریــوش شــایگان و ا
کاس هایــی در حــوزه  کردنــد. آنجــا  ایده هــای خوبــی بــه او منتقــل 
فرهنــگ باســتانی و اسطوره شناســی و نمادشناســی داشــتند. مــن 
کــه عربشــاهی بــا توجــه و دغدغــه جــدی و  خــوب بــه خاطــر دارم 
ــا پشــتکار و پیگیــری در ایــن  کــه در ایــن حــوزه داشــت و ب عمیقــی 
کاس هــا حاضــر می شــد و ایــن مباحــث را پــی می گرفــت. ایــن 
کــه ایــن عاقــه و توجــه او بــه نمادهــا و ســمبل های  نشــان می دهــد 
یشــه در حضــور و تحصیــل  اســاطیری باســتانی بی دلیــل نبــوده و ر

او در دانشــکده هنرهــای تزیینــی داشــته اســت. 

هــم  او  فعالیــت  اوج  دوران  کــه   ،1350 دهــه  و  ســقاخانه  از  بعــد 
محســوب می شــد، دیگــر رفته رفتــه حضــور عربشــاهی در ایــن زمینــه 
ــار  ــن ب ــا ای ــتمرار داد؛ منته ــگاه را اس ــم آن ن ــاز ه ــا ب ــد، ام ــگ ش کم رن
ــا  ــا بهره گیــری از عناصــر انتــزاع هندســی. او ت در قالبــی انتزاعــی و ب
کنــار نرفــت، امــا  کــرد و  آخــر عمــر فعالیــت 
ایــن بــار بــا نگاهــی جهانــی و فراملیتــی 
بــه تصویــر، فــرم، فضــا و هندســه تصویــر.

جمعبنــدی و پرســش آخریــن بهعنــوان
گــربخواهیــمفشــردهوماحصــل بحــث،ا
ایــنهنرمنــدرا نیــمقــرنحضــور بیــشاز
درفضــایهنــرایــرانازدهــه1340بــهبعــد
جریانهــای تکامــل و تحــول اوج در و
را عربشــاهی مســعود کنیــم، تحلیــل آن
اویــاد چگونــهبایــددیــدوچگونــهبایــداز

ــرد؟ ک
ایــن  در  بســیاری  هنرمنــدان 
کرده انــد،  کار  ســال  ــ پنجــاه  چهل ـ ـ 
نــام  چنــد  بخواهیــم  فقــط  گــر  ا امــا 
کــه نامشــان  انگشت شــمار را برگزینیــم 
به تنهایــی تجســم دورانــی از شــکوفایی 
و  اندیشــه  لحــاظ  از  و  باشــد  هنــری 
خاقیــت و اســتمرار، ممتــاز و درخشــان 
عربشــاهی  مســعود  بی تردیــد  باشــند، 
چهره هاســت. و  نام هــا  آن  از  یکــی 

*
مســعود  زنده یــاد  می شــود،  یــادآور 
مجسمه ســاِز  و  نقــاش  عربشــاهی، 
در  امســال  شــهریور  ایرانــی،  پیشــرو 
ــ ریــوی  8۴ســالگی بــر اثــر عارضــه قلبی ـ 

گفــت.  وداع  را  فانــی  دار 





رســالت  مبنــای  بــر  ایــران  اســامی  جمهــوری  هنــر  فرهنگســتان 
برنامه هایــی  اســامی،  و  ایرانــی  هنــر  توســعه  و  حفــظ  در  خویــش 
حوزه هــای  در  نقــد  و  پژوهشــی  آموزشــی،  مختلــف  ســطوح  در 
گــون هنــر بــه انجــام رســانده و در درســت اقــدام دارد. از آن میــان  گونا
یــخ هنــر ایــران در قالــب  می تــوان بــه مطالعــات و بررســی های تار
اصفهــان«،  »مکتــب  و  شــیراز«  »مکتــب  چــون  گردهمایی هایــی 
حــوزه  تمــدن  و  »هنــر  شــرق«،  هنــر  در   »طبیعــت  همایش هــای 

کــه توانســت زمینــه ای مناســب  کــرد  هلیــل رود؛ جیرفــت« و... اشــاره 
یــخ هنــر ایران زمیــن  بــرای مطالعــه بنیادیــن و شــناخت و معرفــی تار
ــه همیــن منظــور همایــش »هنــر و تمــدن جنوب شــرق  فراهــم آورد. ب
از  یکــی  بــه  دیگــر  نگاهــی  بــا  ســوخته«  شــهر  یــت  محور بــا  ایــران، 
در  جــاری  ســال  آبان مــاه  ســرزمین  ایــن  تمدنــی  مهــم  حوزه هــای 

فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.
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با حضور گسترده اهالی فرهنگ و هنر

همایش »هنر و تمدن جنوب شرق ایران، با 
محوریت شهر سوخته« برگزار شد

سمیراخوانساری

شــهر  یــت  محور بــا  ایــران،  جنوب شــرق  تمــدن  و  »هنــر  همایــش 
ســوخته« دوشــنبه 27 آبــان 1398 بــا اســتقبال اصحــاب فرهنــگ و 

هنــر در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

در مراســم افتتاحیــه ایــن همایــش علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت 
فرهنگســتان هنر؛ ســید محمد بهشــتی، عضو پیوســته فرهنگســتان 
گــروه تخصصــی معمــاری و شهرســازی؛ ســیدمنصور  هنــر و رئیــس 
اســتاد  اســکالونه،  انریکــو  همایــش؛  علمــی  دبیــر  سیدســجادی، 
گوتینگــن آلمــان؛ احمدعلــی موهبتــی،  باستان شناســی دانشــگاه 
رئیــس  عمرانــی،  بهــروز  و  سیستان وبلوچســتان؛  اســتاندار 

کردنــد. گردشــگری؛ ســخنرانی  پژوهشــکده میــراث فرهنگــی و 

کــه اجــرای آن را اردشــیر صالح پــور بــر عهــده  در ابتــدای ایــن مراســم 
داشــت، سرپرســت فرهنگســتان هنــر بــه جایــگاه ســخنرانی رفــت و 
کــرد: »فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران بــر مبنــای  اظهــار 
ــ اســامی،  ایرانی  هنرهــای  توســعه   و  حفــظ  در  خویــش  رســالت 
و  ســبک ها  معرفــی  و  شناســایی  در  را  گــون  گونا برنامه هایــی 
در  بنیادیــن  پژوهش هــای  انجــام  و  هنــری  نقــد  هنــری،  مکاتــب 
ــوان  کــه در ایــن میــان می ت ــه ثمــر رســانده اســت  ــران ب ــر ای ــخ هن ی تار
گردهمایی هــای مکاتــب هنــری شــیراز، تبریــز، هــرات، اصفهــان،  بــه 

ــت،  ــل رود: جیرف ــوزه هلی ــدن ح ــر و تم ــرق، و هن ــر ش ــت در هن طبیع
آثــار و  مــرور  بــا  بــه ظرفیت هــای هنــری اســتان ها  و توجــه خــاص 
کــه ماحصــل  کــرد  برگــزاری نمایشــگاه هنرمنــدان شــاخص اشــاره 
ــن  ــروزه جــزو مهم تری ــه ام ک ــوده  ــاری ارزشــمند ب آنهــا چــاپ و نشــر آث
یــخ هنــر ایــران محســوب می شــوند. مجموعــه مقــاالت  منابــع تار
همایــش جیرفــت )باستان شناســی حــوزه هلیــل رود؛ جنوب شــرق 
کوشــش یوســف مجیــدزاده )دبیــر  کــه در ســال 1387 بــه  ایــران( نیــز 
علمــی همایــش( تدویــن شــده بــود و انتشــارات فرهنگســتان هنــر 
ــرای رجــوع  کــرد، در حــال حاضــر در زمــره منابــع مهــم ب آن را منتشــر 
کنــون نیــز فرهنگســتان  محققــان و پژوهشــگران ایــن حــوزه اســت. ا
بــا  ایــران،  جنوب شــرق  تمــدن  و  “هنــر  همایــش  برگــزاری  بــا  هنــر 
یــت شــهر ســوخته” نگاهــی دیگــر بــه یکــی از حوزه هــای مهــم  محور

تمدنــی ایــن ســرزمین انداختــه اســت.«

کــز  کنــار جیرفــت جــزو مهم تریــن مرا اســماعیلی شــهر ســوخته را در 
کــه در فهرســت میــراث  ســکونتی حــوزه فرهنگــی جنوب شــرق ایــران 
گفــت: »بــا وجــود  جهانــی یونســکو ثبــت شــده اســت، برشــمرد و 
یافته هــای  و  دســتاوردها  و  ســوخته  شــهر  منحصربه فــرد  جایــگاه 
ایــن  دربــاره  بنیادیــن  مطالعــات  و  پژوهــش  آن،  علمــی  و  هنــری 
انجام شــده  کاوش هــای  حاصــل  و  بــوده  انــدک  بســیار  منطقــه 
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به صــورت منســجم و یکجــا ارائــه و منتشــر نشــده اســت. بــه همیــن 
منظــور فرهنگســتان هنــر مطالعــه و پژوهــش دربــاره هنــر و تمــدن 
کار خــود قــرار داد و بــا طــرح موضــوع بــا  شــهر ســوخته را در دســتور 
کشــورمان  آقــای ســیدمنصور سیدســجادی، باستان شــناس ممتــاز 
و  تألیــف  ســفارش  ســوخته،  شــهر  باستان شناســی  گــروه  مدیــر  و 
کــه امــروز همزمــان  تدویــن پژوهشــی دربــاره ایــن حــوزه تمدنــی را داد 
کتــاب، مــا شــاهد به ثمررســیدن ایــن پژوهــش در قالــب  بــا هفتــه 
کــه در ایــن مراســم رونمایــی خواهــد شــد.« کتابــی دوجلــدی هســتیم 

سرپرســت فرهنگســتان هنر ادامه داد: »خوشــبختانه پس از انقاب 
اســامی بــا گســترش آمــوزش و مطالعــات باستان شناســی در کشــور، 
کاوش هــا زیــر نظــر باستان شناســان  گذشــته  کــه به رغــم  شــاهدیم 
ایرانــی، همچــون دکتــر سیدســجادی، صــورت می گیــرد. کتابشــهر 
ســوخته، هنــر و باستان شناســی حــوزه دلتــای رودخانــه هیرمنــد، از 
کــه بــه قلــم مهم تریــن پژوهشــگران ایرانــی و  آغــاز تــا دوره تیمــوری 
خارجــی در حــوزه شــهر ســوخته بــه نــگارش درآمــده اســت، می توانــد 
منبعــی پژوهشــی در تبییــن دســتاورهای هنــری و علمــی ایــن تمــدن 
قــرار  مــورد توجــه دانشــجویان و صاحب نظــران  کــه  دیرینــه باشــد 
یــم  بگیــرد و زمینه ســاز مطالعــات و پژوهش هــای آتــی شــود. امیدوار
بــا ادامــه چنیــن فعالیت هایــی بتوانیــم در راه پژوهش هــای بنیادیــن 
یــم؛ البتــه فرهنگســتان  ــر بردار گام هایــی مؤثرت کشــورمان  یــخ هنــر  تار
کنــار این گونــه پژوهش هــای بنیادیــن، در حــوزه تجســمی نیــز  هنــر در 
منابــع و مآخــذی مهــم مثــل شــاهنامه شاه تهماســبی و شــاهکارهای 
هنــر ایــران در لهســتان و جلوه هایــی از هنــر ایــران در دوره قاجــار در 
هفتــه  از  إن شــاءاهلل  و  کــرده  منتشــر  را  مجارســتان  مجموعه هــای 
آینــده نیــز چــاپ نفیس تریــن نســخه خمســه نظامــی را شــروع خواهــد 

کــرد.«

کــه فرهنگســتان هنــر در نظــر  گفــت: »از جملــه دیگــر برنامه هایــی  او 
ــه منطقــه  کــه ب ــه را دربرمی گیــرد  ــه آن بپــردازد، هنــر دوره آل بوی دارد ب
کــه منطقــه ای بســیار تأثیرگــذار بــوده، مربــوط  ســیراف و شــرق افریقــا 

خواهــد شــد.«

اســماعیلی در پایــان صحبت هایــش از تاش هــای تمامــی نهادهــا و 
ســازمان های همــکار و همچنیــن واحدهــای مختلــف فرهنگســتان 
ــد،  کرده ان ــزاری ایــن همایــش مشــارکت و همــکاری  کــه در برگ ــر  هن

کــرد. قدردانــی 

هنــر،  فرهنگســتان  سرپرســت  ســخنرانی  از  پــس  برنامــه  مجــری 
سرپرســت  و  همایــش  علمــی  دبیــر  سیدســجادی،  ســیدمنصور 
دعــوت  ســخنران  جایــگاه  بــه  را  ســوخته  شــهر  کاوش هــای  گــروه 
کــرد:  کــرد. سیدســجادی ضمــن تشــکر از فرهنگســتان هنــر بیــان 
بــرای  باســتانی  مطالعــات  ارزش  به درســتی  هنــر،  »فرهنگســتان 
یافــت. چــون در هــر محوطــه باســتانی،  کتشــاف مســائل هنــری را در ا
ــاره چگونگــی  گنجانــده شــده اســت و بایــد درب ــار هنــری فراوانــی  آث

یــخ هنــر فــات ایــران مطالعــه شــود.« تحقیــق در تار

گسســتنی  دبیــر علمــی همایــش ادامــه داد: »بــا توجــه بــه روابــط نا
گذشــته تــا امــروز وجــود داشــته، نمی تــوان  کــه از  بیــن فرهنگ هــا 
گرفــت؛ بــه همیــن دلیــل بــا اینکــه  بخش هــای دوره هایــی را نادیــده 
همکارانمــان  از  مــا  اســت،  ســوخته  شــهر  دربــاره  کار  یــت  محور
کــه  کردیــم  خواهــش  نیــز  اســامی  و  یخــی  تار دیگــر  دوره هــای  در 

مطالعاتشــان را بــه مــا بدهنــد.«

ی  سیدســجادی گفــت: »بیــش از صــد ســال اســت که مطالعــات رو
گــروه باستان شناســی ایتالیایــی  کاِر  ایــن شــهر شــروع شــده اســت و 
کــرد؛ چــون در همــه زمینه هــا، تحقیقاتــی مؤثــر را  کار مــا را ســخت 
ــت آمده  ــای به دس ــی از موفقیت ه ــد باالی ــد و درص ــرده بودن ک ــت  ثب

یتســیو تــوزی اســت.« مدیــون پرفســور مار

کارگــروه باستان شناســی ایرانــی در شــهر ســوخته  او دربــاره فعالیــت 
بــا  ســوخته  شــهر  در  ایرانــی  باستان شناســی  »گــروه  داد:  توضیــح 
کــه بــه دســت آورد،  آغــاز فعالیت هایــش و موفقیت هــای اولیــه ای 
ــوده، تأثیــری  ــه غــرب ب کــه همیشــه چشمشــان ب کســانی  در نگــرش 
کاوش در بســیاری از قســمت های  ــا  گذاشــت و ســبب شــد ت بســزا 
گــروه  کننــد و امــروز حــدود 20 ـ ــــ25  گــذار  گــروه ایرانــی وا دیگــر را نیــز بــه 
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کشــور  تخصصــی باستان شناســی و مرمتــی از ایــران در ایــن بخــش 
فعال انــد.«

کارهــای تأثیرگــذار در شــهر ســوخته را آمــوزش  سیدســجادی یکــی از 
جوانــان و فارغ التحصیــان و پژوهنــدگان جوان تــر دانســت و بیــان 
کــه آنهــا بــا تکیــه بــر توانایــی خودشــان، پژوهش هــای بیشــتری را  کــرد 

انجــام دادنــد.

مــا در  اهــداف  از  »یکــی دیگــر  گفــت:  ایــن همایــش  دبیــر علمــی 
کار  کــه مــا بــر ایــن  شــهر ســوخته، بازســازی جامعــه باســتانی بــود 
گــروه  زدیــم.  کاوش  بــه  دســت  کار  ایــن  بــرای  و  داشــتیم  اصــرار 
کنــون توانســته اســت مطالعاتــی  باستان شناســی شــهر ســوخته تا
در زمینــه  انسان شناســی در شــهر ســوخته انجــام دهــد و مــا ســعی 
کردیــم آن را بــه مطالعــات دیگــر هــم تعمیــم دهیــم. در حــال حاضــر 

مطالعاتــی در حــوزه پزشــکی نیــز انجــام شــده اســت.«

بــه تبییــن و معرفــی محورهــای همایــش پرداخــت  سیدســجادی 
اســتادان  زبده تریــن  را  مطالعــات  ایــن  امــروز  کــه  کــرد  اذعــان  و 
از  پایــان  در  او  کــرد.  خواهنــد  ارائــه  ایرانــی  و  آلمانــی  و  ایتالیایــی 
کننــده نقشــی  کــه آنهــا را ایفا کارگــران منطقــه سیستان وبلوچســتان، 
کــه او را در ایــن  کار دانســت، و همچنیــن دیگــر کســانی  مهــم در ایــن 

ــرد. ک ــکر  ــام، تش ــر ن ــا ذک ــد، ب ــانده بودن ــاری رس ــر ی ام

پــس از سیدســجادی، انریکــو اســکالونه، اســتاد ایتالیایی االصــل 
ــود. ــش ب ــن همای ــر ای ــخنران دیگ ــان، س ــن آلم گوتینک ــگاه  دانش

کــرد: »ایــران به مثابــه وطــن دوم و مــادر دوم مــن،  اســکالونه بیــان 
کــه در آن مجالــی یافتــه ام تــا تحقیقــات خــود را توســعه  جایــی اســت 
دهــم و پیــش از هــر موضــوع دیگــری باورهایــم را درخصــوص مفاهیــم 
مــردم،  بــا  همــکاری  و  تعامــل  و  بــرادری  دوســتی،  خوشــبختی، 

وســعت بخشــم.«

ــت؛  ــوان یاف ــوخته می ت ــهر س ــا را در ش ــن ویژگی ه ــه ای ــت: »هم گف او 

امــروز و اینــک در پروژه هــای محوطه هــای حفــاری، و دیــروز در دوره 
عصــر برنــز. در واقــع اهمیــت و ارزش شــهر ســوخته در هــزاره ســوم 
و  فرهنگ هــا  تاقــی  محــل  به مثابــه  آن  نقــش  در  میــاد،  از  پیــش 
و دره  تمــدن جیحــون  و  ایــران  به دســت آمده در جنــوب  تجــارب 
ســند، در قالــب یــک نظــام تبــادل فرهنگــی اســت. نقطــه تاقــی ای 
در  مهــم  نقشــی  فرهنگــی  کات  اشــترا و  اختافــات  آن،  در  کــه 
یخــی در فاصلــه زمانــی اواخــر هــزاره چهــارم تــا  تحــوالت بنیادیــن تار

کردنــد.« اوایــل هــزاره دوم پیــش از میــاد ایفــا 

گوتینکــن دربــاره شــهر ســوخته ادامــه داد: »شــهر  اســتاد دانشــگاه 
ســوخته، به عنــوان پایگاهــی ثبت شــده در یونســکو، بــه همــراه دیگــر 
ــل مالیــان و شــوش،  ــر جیرفــت، ت ــز نظی محوطه هــای مهــم عصــر برن
یــخ  ِی محققــان تار مهم تریــن چالــش باستان شناســی ایــران را فــرا رو
کــه بــه  و باستان شناســی می نهــد. حفاظــت ویــژه و فوق العــاده ای 
دلیــل ترکیــب خــاص و شــوره زاربودن بیابــان، از بقایای شــهر ســوخته 
صــورت می پذیــرد باعــث شــده مــا در ایتالیــا از آن بــا عنــوان “پومپئی 
کنیــم. از ایــن منظــر، همــه محققــاِن شــهر ســوخته بــه  شــرق” یــاد 
در  شهرنشــینی  نظام هــای  تشــکیل  در  جایگاهــش  و  ارزش  دلیــل 
یــخ بشــر، آن را یکــی از محوطه هــای باستان شناســی جــذاب و  تار

ــته اند.« ــه دانس ــور توج درخ

خطــه  از  محلــی  موســیقی  اجــرای  اســکالونه،  از  پــس 
از آن  بعــد  و  بــود  ایــن مراســم  ینت بخــش  سیستان وبلوچســتان، ز
گــروه تخصصــی معماری و شهرســازی  ســیدمحمد بهشــتی، رئیــس 

کــرد. ســخنرانی  ایــراد  هنــر،  فرهنگســتان 

ــن  ــه ای ک ــحالم  ــرد: »خوش ک ــاز  ــه آغ ــود را این گون ــخنان خ ــتی س بهش
کــه مطالعــه  روز رســید. ایــن همایــش، یکــی از مقاصــدی اســت 
امــروز  و  برســد  آن  بــه  بــود  قــرار  ســوخته  شــهر  در  باستان شناســی 
گــزارش تحلیلــی ایــن مطالعــات در شــهر ســوخته هســتیم و  شــاهد 
بــه نظــر مــن، امــروز در مطالعــات باستان شناســی روزی بســیار مهــم 

اســت.«
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بهشــتی، شــهر ســوخته را از جملــه محوطه هــای باستان شناســی ای 
جملــه  از  بســیار،  مطالعــات  به واســطه  امــروزه  کــه  کــرد  قلمــداد 
و  همکارانشــان  و  سیدســجادی  ســیدمنصور  پژوهش هــای 
افــکار  بــرای  داده انــد،  انجــام  گــروه  ایــن  کــه  اطاع رســانی هایی 

نیســت. ناآشــنا  عمومــی 

گــر  یخــی ای را ا گفــت: »هــر اثــر تار عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر 
آن  در  را  مرجعــش  کشــوِر  فرهنــگ  کنیــم،  نــگاه  آینــه ای  به مثابــه 
می توانیــم ببینیــم؛ ولــی ایــن اثــر در بعضــی آثــار بیشــتر نمایــان اســت. 
شــهر ســوخته از لحــاظ فرهنگــی، بســیار غنــی اســت و قــد و باالیــی 

کهــن را بــه نمایــش می گــذارد.« کامــل از فرهنــگ ایرانــی در دوران 

کــه شــهر ســوخته، اولیــن تجربیــات شهرنشــینی  کــرد  بهشــتی عنــوان 
بشــر را می توانــد نشــان دهــد و از جملــه مــوارد قابــل اتــکا در ایــن شــهر 
باســتانی، حصارنداشــتن آن و یافت نشــدن هرگونــه ابــزار جنگــی 
)شــاعربودن  ســوخته  شــهر  مردمــان  از  یافته هایــی  اســت.  آن  در 
ماننــد  رشــته هایی  در  بزرگــی  قله هــای  فاتــح  و  گربــودن  کیمیا و 

گذشــته دارد. پزشــکی بــودن(، حکایــت از فرهنــگ ایرانــی در 

اســتاندار  موهبتــی،  احمدعلــی  بهشــتی،  ســیدمحمد  از  پــس 
بــود. مراســم  ایــن  ســخنران  دیگــر  سیستان وبلوچســتان، 

گذشــته می توانــد  موهبتــی بــا اشــاره بــه آنکــه هنرآفرینــی مــردم در 
گفــت:  باشــد،  آینــده  تضمین کننــده  و  حــال  اســتحکام بخش 
خداونــد هنرمنــدِی خــود را در همــه مخلوقــات بــه ظهــور رســاند و 
گذشــته ابــزار و وســایلی  اوج آن در انســان بــود. انســان در اعصــار 
یــت شــهر ســوخته یافته هایــی بــه  کــه امــروز بــا محور کــرد  درســت 
کــه در ایــن حــوزه شناســایی شــده و بررســی آ ن  دســت آورده ایــم 
چــراغ راه آینــدگان خواهــد بــود. هنــر مدیریــت، موســیقی، دانــش، 
کــه ظهــور آن در ایجــاد یــک فرهنــگ ســبب  علــم و... آن گونــه اســت 
گــر بــه آن بی توجــه باشــیم  گیــرد. ا می شــود تــا رشــد و تعالــی صــورت 
آســیب خواهیــم دیــد؛ به خصــوص امــروزه در سیستان وبلوچســتان، 

گذشــته داشــتیم، ناشــناخته مانــده و مــا  کــه در  کهنــی  فرهنگ هــای 
ــنودیم. ــر ناخش ــن ام از ای

کوشــش  و  تــاش  فرهنــگ   فرهنگ هــا  ایــن  از  یکــی  داد:  ادامــه  او 
کاذب  کارهــای  و  رفتــه  بیــن  از  کــه  اســت  تولیــد  بــه  اهتمــام  و 
و  ســرمایه  افزوده شــدن  ســبب  کــه  یافتــه  ظهــور  قاچــاق  ماننــد 
بــه دلیــل همیــن امــر موجــب  آراســتگی زندگــی ظاهــری اســت و 
اصــل  کــه  افــرادی  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  گرفتــه،  قــرار  تکریــم 
تحقیق هــای  گــر  ا می شــوند.  محــو  جامعــه  در  دارنــد،  نســب  و 
و  سیستان وبلوچســتان  باستان شناســی  حــوزه  در  انجام شــده 
کــه  یــخ انجــام شــده منجــر نشــود  کــه در اعمــاق تار شــهر ســوخته 
فرهنــگ متعالــی انســانی در منطقــه محقــق شــود، حتمــًا خســران 
داشــت.  خواهــد  غیرملمــوس  نتیجــه ای  و  بــود  خواهــد  پیــش  در 
یــخ، به خصــوص  بــه حــوزه باستان شناســی و اعمــاق تار مــا بایــد 
آثــار  دیگــر  و  فــراوان  ســنگ نگاره های  و  سیستان وبلوچســتان  در 
کنیــم و ایــن یافته هــا را چــراغ  دفن شــده در منطقــه، توجهــی ویــژه 
گــر اصــول راز بقــا را در  کــه ا یــخ نشــان داده  راه آینــده قــرار دهیــم. تار

بــود. بــه شکســت خواهیــم  نکنیــم، محکــوم  رعایــت  یــخ  تار

کــه بــه همــت معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر  ایــن همایــش 
و  کتــاب دوجلــدی شــهر ســوخته، هنــر  رونمایــی  بــا  برگــزار شــد، 
تــا دوره  از آغــاز  باستان شناســی حــوزه دلتــای رودخانــه هیرمنــد، 
کوشــش ســیدمنصور سیدســجادی تدویــن شــده  کــه بــه  تیمــوری 
نیــز  و  اســت،  کــرده  منتشــر  را  آن  هنــر  فرهنگســتان  انتشــارات  و 
تجلیــل از ســیدمنصور سیدســجادی، بــا ایــراد ســخنانی از بهــروز 
گردشــگری، همــراه  عمرانــی، رئیــس پژوهشــکده میــراث فرهنگــی و 
بــود. بخــش نخســت ایــن همایــش بــا افتتــاح نمایشــگاه آثــار هنــری 
و صنایــع دســتی سیستان وبلوچســتان بــه پایــان رســید. همایــش 
یــت شــهر ســوخته« در  »هنــر و تمــدن جنوب شــرق ایــران، بــا محور
بعدازظهــر دوشــنبه 27 آبــان 1398 بــا دو نشســت تخصصــی میزبان 

بــود. عاقه منــدان 
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نخستین نشست تخصصی همایش »هنر و تمدن جنوب شرق ایران، با محوریت شهر سوخته«

واکاوی یافته های هنر و معماری 
شهر سوخته از دوران مفرغ

یاشاسامیمیانی

در ادامــه برگــزاری همایــش »هنــر و تمــدن جنوب شــرق ایــران، بــا 
و  ایرانــی  متخصصــان  و  پژوهشــگران  ســوخته«،  شــهر  یــت  محور
کــه عصــر دوشــنبه، 27 آبــان  پایــی در دو نشســت تخصصــی  ارو
کاوش هــای باســتانی  1398 برگــزار شــد، بــه ارائــه آخریــن یافته هــا و 

پرداختنــد.

کــه مدیریــت آن را  در نخســتین نشســت تخصصــی ایــن همایــش 
روح اهلل شــیرازی بــر عهــده داشــت، علیرضــا جال زایــی، حســین 
مــرادی، انریکــو اســکالونه1، ســیلویا فســتوچا2، و حبیــب درخشــانی، 

کردنــد. ســخنرانی 

 روح اهلل شــیرازی، مدیــر پژوهشــکده باستان شناســی و مدیــر ایــن 

1. EnricoAscalone
2. Silvia Festuccia

نشســت، ضمــن تشــکر از حضــور باستان شناســان و پژوهشــگران و 
کــرد. عاقه منــدان، برنامه هــای ایــن نشســت را اعــام 

ســپس علیرضــا جال زایــی، مدیــرکل میــراث فرهنگــی و صنایــع 
کــه شــهر  تأثیراتــی  از  گردشــگری سیستان وبلوچســتان،  و  دســتی 
گذاشــته  سیستان وبلوچســتان  گردشــگری  صنعــت  بــر  ســوخته 
کــرد: یکــی از خاســتگاه های تمــدن، شــهر  گفــت و مطــرح  اســت 
ســوخته اســت و ایــن تمــدن و خاســتگاه می توانــد به عنــوان جاذبــه 
پدیده هــای  سیستان وبلوچســتان  در  شــود.  مطــرح  گردشــگری 
کــه هــر  خــاص و منحصربه فــرد طبیعــی و غیرطبیعــی فــراوان اســت 
گردشــگر شــود. شــهر ســوخته به مثابــه  کــدام می توانــد باعــث جــذب 
گردشــگر شــود،  کــه می توانــد باعــث جــذب  صنعــت و یــا محلــی 
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گذاشــت. گردشــگری خواهــد  ی صنعــت  تأثییراتــی فــراوان رو

در ادامــه، حســین مــرادی پژوهشــگر و باستان شــناس، نخســتین 
بــا موضــوع »ســبک و اســلوب  ســخنران تخصصــی ایــن مراســم، 
یــخ سیســتان: الگوهــای پایــدار در معمــاری  معمــاری پیــش از تار
شــهر ســوخته، از ابتــدای هــزاره ســوم تــا آغــاز هــزاره دوم پ.م« بــه 
ارائــه ایــن مطلــب پرداخــت و توضیــح داد: شــهر ســوخته یکــی از 
و حــوزه  ایــران  فــات  در شــرق  دوره شهرنشــینی  کــز  مرا مهم تریــن 
فرهنگــی جنوب شــرق ایــران اســت. ایــن محوطــه در هــزاره ســوم 
و  کشــاورزی  کانون هــای  اصلی تریــن  از  یکــی  میــاد  از  پیــش 
ــهری  ــاحت ش ــه مس ک ــوده  ــران ب ــات ای ــرقی ف ــه ش ــی در نیم مبادالت
ــه  ک ــی  ــت، در حال ــترش داده اس گس ــار  ــش از 80 هکت ــه بی ــود را ب خ
بــوده  هکتــار   250 از  بیــش  باســتانی  محوطــه  ایــن  کل  مســاحت 

اســت.

او ادامــه داد: در ایــن زمــان در شــهر ســوخته تخصیــص فضایــی 
را  شــهری  بافــت  در  هــم  و  معمــاری  ســاختار  در  هــم  مکانــی، 
کلــی  کــه ایــن شــهر به صــورت  شــاهدیم و مطالعــات نشــان می دهــد 
گورســتان و صنعتــی تشــکیل شــده  از ســه بافــت اصلــی مســکونی و 
ــار معمــاری بخــش مســکونی نشــان دهنده نظــم و ترتیــب  اســت. آث
در تقســیم بندی واحدهــای مســکونی اســت و بناهــای مســکونی 
ــی،  ــای اصل ــت دیواره ــد. جه ی می کن ــرو ــتاندارد پی ــه ای اس از نقش
شــمالی ــ جنوبی بــوده و بــا اندکــی انحــراف بــه ســمت غــرب، ایــن 
از  متأثــر  احتمــااًل  کــه  شــده  حفــظ  بناهــا  بیشــتر  در  جهت گیــری 

شــرایط اقلیمــی و جهــت وزش بادهــای سیســتان بــوده اســت.

گفــت: شــکل همــه ســاختمان های موجــود در  ایــن باستان شــناس 
شــهر ســوخته طــی هــر چهــار دوره اســتقراری، چهارگــوش بــا زوایــای 

تقریبــًا قائمــه اســت.

ــر  او در ایــن نشســت ساخت وســازهای موجــود در شــهر ســوخته را ب
اســاس عواملــی چــون مســاحت بنــا، ترکیــب فضاهــای معمــاری و 
ــن  ــژه و همچنی ــر وی ــود عناص ــا، وج ــر بن ــاختاری در ه ــای س واحده
و  عــادی  خانه هــای  دســته  ســه  بــه  به کاررفتــه،  مصالــح  کیفیــت 
ــک  ــر ی ــاره ه ــرد و درب ک ــیم  ــی تقس ــای همگان ــژه و بناه ــای وی خانه ه

ــه توضیــح پرداخــت. ب

باستان شــناس  اســکالونه،  انریکــو  مراســم  ایــن  دوم  ســخنران 
یخــِی شــهر ســوخته در دوران مفــرغ  کــه بــه معنــای تار ایتالیایــی بــود 

پرداخــت.

او توضیــح داد: ســال 2017 بــر اســاس قــرارداد بیــن وزارت خارجــه 
کاوش هــای شــهر  ایتالیــا و ســازمان میــراث فرهنگــی ایــران، پــروژه 
تحــوالت  اســت  قــرار  پــروژه  ایــن  اســاس  بــر  شــد.  آغــاز  ســوخته 
اقتصــادی و اجتماعــی شــرق ایــران و آســیای مرکــزی و دره ســند از 
اواخــر هــزاره چهــارم تــا اوایــل هــزاره دوم پیــش از میــاد بررســی شــود و 
یکردهــای چندرشــته ای و بینارشــته ای  کاوش هــا بایــد از رو در ایــن 
کــرد.  اســتفاده  ســوخته  شــهر  باستان شناســی  پژوهش هــای  در 
کــه  کــه ســاختمان شــماره 33  هــدف اولیــه ایــن پژوهــش ایــن اســت 
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کاوش شــده اســت، توضیــح داده شــود. بــرای ســه ســال 

او در ادامــه بــا اســتفاده از تصاویــر، بــه توضیــح بخش هــای مختلــف 
گفــت: ســاختمان 33  کشف شــده ســاختمان 33 پرداخــت و  و 
در میانــه هــزاره ســوم پیــش از میــاد قــرار می گیــرد و مــا در ایــن دوره، 
ارتباطــی درونــی و مســتحکم و قدرتمنــد بــا چهــار تمــدن و فرهنــگ 

یمــن و هیرمنــد را شــاهدیم. رودخانــه ای جیرفــت، ســند، ر

نظــام  و  دوره  ایــن  در  داد:  توضیــح  پایــان  در  پژوهشــگر  ایــن 
و  نظرهــا  انتقــال  در  مهــم  حــوزه  چهــار  احتمــااًل  درهم تنیــده، 
ــه  تصــورات فرهنگــی نقــل شــده اســت. از نظــر مــا ســاختمان 33 ب
دالیلــی چــون امتــداد بنــا، ضخامــت دیــوار، نظــم و ســازمان دهی 

اســت. مهــم  ســاختمانی  ســاختمان،  داخــل 

ســیلویا فســتوچا، باستان شــناس ایتالیایــی، ســخنران بعــدی بــود 
ــه  ــوخته ب ــهر س ــماره 33 ش ــاختمان ش ــری س ــروف مرم ــاره ظ ــه درب ک

ــت. ــخنرانی پرداخ ــراد س ای

باستان شــناختی  پــروژه  کاوش هــای  طــی  در  کــه  داد  توضیــح  او 
کــه در ســاختمان 33 واقــع در منطقــه  چندرشــته ای ایتالیایــی3، 
مســکونی شــهر ســوخته بــه رهبــری انریکــو آســکالونه اجــرا شــده، 
نمایــش  معــرض  بــه  کلســیت۴  ظــروف  از  بســیاری  قطعه هــای 

اســت. شــده  گذاشــته 

در  انجام شــده  کاوش هــای  طــی  در  گفــت:  فســتوچا  ســیلویا 
بین المللــی  پــروژه  قالــب  در  ســوخته  شــهر   33 شــماره  کارگاه 
بســیاری  قطعــات  ســوخته،  شــهر  میان رشــته ای  باستان شناســی 
انجام شــده  اولیــه  مطالعــات  آمــد.  دســت  بــه  مرمــری  ظــروف  از 
گونه شناســی ظــروف  ی ایــن قطعــات شــامل ایــن مــوارد اســت:  رو
کاوش در ایــن  کــه در حیــن انجــام بررســی های ســطحی و  مرمــری 
گاه نــگاری ظــروف پیداشــده  ســاختمان پیــدا شــده اســت؛ تعییــن 
 B 5و مقایســه بــا مجموعــه ســفال های فازهــای 3ـــــ۴ و فازهــای ۴ـــــ
کــه شــواهد آن در الیه هــای 1 و 2  دوره ســوِم اســتقرار در شــهر ســوخته 
کارگاه شــماره 33 بــه  )2500ـــــ2350 پیــش از میــاد( تجزیــه شــده و 
دســت آمــده اســت؛ تحلیــل ســنگ ها بــرای بررســی وضــع ظاهــری و 

ســاختار و بافــت آنهــا.

ــروف  ــماره 33 و ظ ــاختمان ش ــری از س ــش تصاوی ــا نمای ــپس ب او س
آنهــا  خصوصیــات  و  ویژگی هــا  بیــان  بــه  کشف شــده،  مرمــری 

پرداخــت.

3. MAIPS
4. Calcite

بــر  »درآمــدی  بــا  معاصــر،  هنرمنــد  و  نقــاش  درخشــانی،  حبیــب 
ســوخته«  شــهر  یافتــه  باز هنــری  نمونه هــای  حقیقــت  و  ماهیــت 
کــه بــر اســاس ســه محــور ســپهر و  آخریــن ســخنران ایــن نشســت بــود 
یکــرد  کار بــه طــرح موضــوع پرداخــت و رو یکــرد، و روش  افــق تفکــر، رو
و نگــرش خــود را تفســیر پدیدارشناســی و روش بررســی تطبیقــی »در 

زمانــی« و »همزمانــی« در تجزیــه و تحلیــل نمونه هــا دانســت.

بازخوانــی  در  گــون  گونا آزمون هایــی  و  تجربــه  اینکــه  بــا  گفــت:  او 
ماننــد جیرفــت، ســیلک  نقاشــی های دیگــر بخش هــا  و  نگاره هــا 
تأمــل در  و  بررســی  کار  ایــران داشــته ام،  و دیگــر تمدن هــای نجــد 
کم شــماربودن آنهــا و در  نمونه هــای هنــری شــهر ســوخته، از حیــث 
کارهــای هنــری به دســت آمده از دیگــر مکان هــای  قیــاس بــا دیگــر 
گونــی دارنــد، بســیار  گونا کــه در شــیوه های هنــری تنــوع و  نجــد ایــران 

ــت. ــوارتر اس دش

کوشــیده ام  کــرد: در ایــن راه، همــواره  او در ســخنان خــود تصریــح 
ــه مــدد نشــانگان تصویــری، تمثیل هــا، نمادهــا،  ــا ب ــوده ام ت ــر آن ب و ب
بیرونــی بگــذرم  از صــورت  و  بیابــم  بــه درون  راهــی  نقش مایه هــا5، 
پیوســته در  راه  ایــن  در  بــه معنــا بگشــایم.  راهــی  بتوانــم  تــا شــاید 
گفت وگــو و پرس وجــو و مقایســه نمونه هــا بــوده ام تــا بــا  جســت وجو و 
درنظرداشــتن و نگاهــداری هــر یــک از ســاحت6 های فرادهش 7هــا، 

ی نمونه هــا بپــردازم. کاو بــه تحلیــل و وا

ایــن نقــاش ادامــه داد: مــن آثــار یافت شــده در شــهر ســوخته را بــه 
کارکــردی مثــل ظــروف  کــرده ام؛ آثــار یافت شــده  چنــد بخــش تقســیم 
کارکــردی  نقــش  و  اســتفاده اند  مــورد  کــه  و...  بشــقاب  و  کــوزه  و 
ی ایــن ظــروف در مرتبــه دوم اســت. بخــش  دارنــد. نقــوش زیبــا رو
و  ســادگی  حیــث  از  کــه  هســتند  پیکرک هــا  یــا  تندیس هــا  دوم، 
کامــًا بــا تمــام نقــاط ایــران  معیارهــای هنــر معاصــر، قابــل توجه انــد و 
ــاِر  متفاوت انــد و منحصربه فــرد محســوب می شــوند. بخــش ســوم آث
کــه  یجــی تصویــر از حالــت فیگوراتیــو  یافت شــده، شــامل تکامــل تدر
شــیئی را بــه نمایــش می گــذارد تــا بــه انتــزاع و تجریــد اســت. بخــش 
در  نقــوش  ایــن  اســت.  یافت شــده  ریزنقــِش  زیــورآالت  نیــز  آخــر 
یجــی خــود، از حالــت نقــوش طبیعت گرایانــه تــا رســیدن  تکامــل تدر
بــه نقــوش تجریــدی، راهــی دراز پیمــوده اســت و ماهیــت ایــن نقــوش 
و  از حــد و چکیده نــگاری  بیــش  بــه دلیــل ســادگی  ایــن شــهر  در 
کــه بــر اثــر ایــن تکــرار بــه وجــود آمــده اســت،  تکــرار، و بــا ضرباهنگــی 

در مجمــوع می توانــد تم هایــی فــراوان را نشــان دهــد.

5. Motives
6. Context
7. Tradition
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دومین  نشست تخصصی همایش »هنر و تمدن جنوب شرق ایران، با محوریت شهر سوخته«

تازه ترین یافته ها
 و مطالعات پژوهشگران و باستان شناسان 

محبوبهحاجیپروانه

دومیــن نشســت از نشســت های تخصصــی همایــش »هنــر و تمــدن 
مطالعــات  بــه  ســوخته«  شــهر  یــت  محور بــا  ایــران،  جنوب شــرق 
جدیــد  پژوهش هــای  جامعــه،  در  بهداشــت  انسان شناســی، 
معمــاران  و  هنرمنــدان  تــاش  و  ســوخته  شــهر  باستان شناســان 
کهنــه  زاهــدان  یخــی  تار شــهر  ســاخت  در  سیستان وبلوچســتان 

داشــت. اختصــاص 

در ایــن بخــش از همایــش، پیر فرانچســکو فابری، بهمــن نامورمطلق، 
بــه  کاودیــا مینیتــی، جیوالمــو فیورنتینــو و رســول موســوی حاجی 
بیــان مقــاالت خــود همــراه بــا نمایــش تصاویــر پرداختنــد. مدیــر ایــن 

بخــش از نشســت همایــش شــهر ســوخته، حبیــب درخشــانی بــود.

»مطالعــات  دربــاره  را  خــود  ســخنان  فابــری  فرانچســکو  پیــر 
تصاویــر  نمایــش  همــراه  بــه  ســوخته«  شــهر  در  انسان شناســی 
و  جنســیت  انسان شــناختی،  تیــم  کــرد:  بیــان  این گونــه  مربــوط، 
و  کرده انــد  بــرآورد  را  آنهــا  و  مشــخص  را  دنــدان  ســاییدگی  و  قــد 
یکی و دندانــی را در یــک نمونــه  شــاخص های اســترس اســتئولوژ
کرده انــد. ایــن مــوارد در زنــان بیشــتر از مــردان یافــت  اســکلت ثبــت 
کــه شــیوع بیمــاری آرتــروز به طــور معنــاداری در زنــان  و مشــاهده شــد 
ــه تقســیمات جنســِی  ــد ب بیشــتر از مــردان اســت. ایــن یافتــه می توان
کار و احتمــااًل اســتفاده فــراوان از ســنگ آســیاب مرتبــط  ی  نیــرو

باشــد.

»نشانه شناســی حرکــت در نقــوش شــهر ســوخته« عنــوان پژوهــش و 
گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع  ســخنرانی بهمــن نامورمطلــق، عضــو 
یکــرد نشانه شناســی را بــرای  کــه رو دســتی فرهنگســتان هنــر بــود. او 
ــار هنــری شــهر ســوخته برگزیــده بــود، در ایــن بــاره  ــاره آث پژوهــش  درب
گــون نشانه شناســی می تــوان بــه  گونا یکردهــای  توضیــح داد: بــا رو
کــه باستان شناســان دربــاره شــهر ســوخته  مطالعــه دســتاوردهایی 
کشــفیات معمارانــه و  گذشــته از  بــه ارمغــان آورده انــد، پرداخــت. 
ــار منقــول  ــرای نشانه شــناس دارد، آث کــه اهمیتــی خــاص ب فضایــی 
و ســیار، به خصــوص ظــروف ســفالی، بیــش از همــه نظرهــا را جلــب 
کــه موضــوع مطالعاتــی چنــد بــوده،  کــرده اســت. نقــوش ایــن ظــروف 

ــرای نشانه شناســی جــذاب اســت. همچنــان ب

گروه تخصصی هنرهای ســنتی و صنایع دســتی فرهنگســتان  عضو 
هنــر بــه تشــریح بیشــتر نقــوش ظــروف شــهر ســوخته پرداخــت و در 
گــون، بــر مضمــون حرکــت در نقــوش یادشــده  گونا میــان مضامیــن 

کــرد و توضیــح داد: بــه نظــر می رســد هنرمنــدان شــهر ســوخته  کیــد  تأ
کــه موجــب  بــه بیانــی ویــژه از حرکــت در تصویــر دســت یافته انــد 
جهــان  در  پویانمایــی  نمونه هــای  نخســتین  از  یکــی  شــکل گیری 
شــده اســت. ایــن تفکــر حرکتــی بــه نمونــه یادشــده محــدود نمی شــود 
کــه نشــان  گــون در تصاویــر خودنمایــی می کنــد  و بــه شــکل هایی گونا
ــه حرکــت دارد. او ادامــه داد: موضــوع  ــوع تعلــق تفکــر ایــن قــوم ب از ن
کــه ایــن هنرمنــدان  اصلــی، نــوع بیــان و باغــت تصویــری اســت 
نمایــش  بــه  ثابــت  بــا تصاویــر  را  توانســته اند حرکــت  آن  به واســطه 
یکــرد ترامتنــی  بگذارنــد. ایــن بیــان باغــی تصویــری را می تــوان بــا رو

کــرد. ژنتــی به خصــوص بیش متنــی تجزیــه و تحلیــل 

»فعالیت هــای  موضــوع  بــا  را  خــود  ســخنان  فیورنتینــو  جیوالمــو 
ســوخته«  شــهر  دیرینه شناســی  و  باستان شناســی  آزمایشــگاه 
باستان شناســی  آزمایشــگاه   2017 ســال  از  کــرد:  آغــاز  این گونــه 
باستان شــناختی  چندرشــته اِی  پــروژه  در  ســالنتو،  دانشــگاه  و 
یابــی منظــم  باز بــرای  فعالیت هایــی  ایتالیایــی در شــهر ســوخته، 
کاِن1  مناطــِق جدیــد حفاری شــده از ســایت  گیاهــان از بقایــای 
زمانــِی  الیه نــگاری  و  مکانــی  زمینه یابــی  بــرای  ســوخته،  شــهر 
انجــام  قبلــی،  باستان شــناختِی  تحقیقــات  از  داده هــای حاصــل 
ــای  ــر نمونه برداری ه ــزی ب ــی متمرک ــال 2017 بررس ــت. در س داده اس
گرفتــه اســت؛ ســاختاری  انجام شــده از »ســاختمان 33« صــورت 
کــه حداقــل دو مرحلــه شــغلی را در دوره ســوم ایــن منطقــه نشــان 
می دهــد: مرحلــه اول 2500ـــــ2۴50 / 2۴00 پیــش از میــاد و مرحلــه 
دوم بیــن ســال های 2۴50 / 2۴00ـــــ2350 / 2300 پیــش از میــاد 
اســت. ایــن ســاختمان بیــن منطقــه مرکــزی شــهر ســوخته در غــرب 
گرفتــه اســت. احتمــااًل ایــن فرورفتگــی بــه  و فرورفتگــی ای بــزرگ قــرار 

گواهــی می دهــد.  وجــود یــک حــوض آب قدیمــی در منطقــه 

ایــن باستان شــناس ادامــه داد: تحلیــل باستان شــناختی، به رغــم 
کــه در اختیــار داشــته )8۴5 ذغــال  تعــداد قابل قبــول باقی مانــده ای 
گونــه درختــی و  ســنگ و 109 بذر/میــوه(، بــه تعــدادی انــدک از چنــد 
کــه به عنــوان ســوخت اســتفاده می شــده توجــه  گیاهــی بوتــه  پوشــش 
گیاه هــا  کاِن  کــه از تجزیــه و تحلیــل بقایــای  کــرده اســت؛ در حالــی 
بیشــتری دســتگیرمان می شــود. در  و میوه هــا، چیزهــای  بذرهــا  و 
بارندگــی  و  تابســتان  بــاال در  بــا دمــای  کــه  محیطــی نیمه بیابانــی 

1. Macro-Remains
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کم وبیــش منابــع  محــدود ســاالنه مشــخص می شــود، مطمئنــًا وجــود 
کشــت و  آب پایــدار، عاملــی مــورد توجــه در پویایــی انســان ها در 
کاِن ســبزیجات،  گیاهــی اســت. تحلیــل بقایــای  مدیریــت منابــع 
گنــدم( اســت  گونه هــای مختلــف  کــی از وجــود غــات )جــو و  حا
کــه می توانــد مربــوط بــه شــبکه ای پیچیــده از مبــادالت بازرگانــی 
مــواد غذایــی از مناطــق دیگــر باشــد. بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه وجــود 
علــف هــرز و باقی مانــده پوشــال )کاه(، محصــوالت فــراوری محلــی 
ــوده و  ــم فراهــم ب کشــت دی ــرای  کــه آب ب خوشــه ها، در طــی دوره ای 
ــه  ــک ب ــان نزدی ــد انس ــر می رس ــه نظ ــته، ب ــتر آب داش ــم بیش ــون ه هام

ــت. ــته اس ــت داش ــی اقام ــای زراعت محدوده ه

کلودیــا مینیتــی، اســتاد دانشــگاه ســالتانو ایتالیــا، ســخنرانی  ســپس 
ــا عنــوان »مطالعــات جانورشناســی در شــهر ســوخته« آغــاز  خــود را ب
چندرشــته ای  پــروژه ای  جانورشــناختی،  مطالعــه  گفــت:  و  کــرد 
مجموعه حیواناتــی  ی  رو مطالعــه  بــه  کــه  اســت  ســوخته  شــهر  در 
کاوش هــای  در  ایرانــی  باستان شناســان  را  آنهــا  کــه  می پــردازد 
باستان شــناختی جدیــد در شــهر ســوخته یافته انــد. هــدف از ایــن 
ســخنرانی، تحقیــق دربــاره بهره بــرداری از حیوانــات ایــن منطقــه در 
کلــی  طــول هزاره هــای دوم و چهــارم پیــش از میــاد اســت؛ به طــور 
گونه هــای اصلــی  بررســی متمرکــز بــر درک بهتــر دامــداری و نقــش 

اهلــی و وحشــی در شــهر ســوخته.

کشــف اســکلتی از  او همچنیــن بــا نشــان دادن تصاویــر، از جزئیــات 
گفت: میمون رزوس، هنگام  گورستان، خبر داد و  میمون رزوس در 
مــرگ حــدود پنــج ســال داشــته و مطابــق همان رســوم تشــییِع نــوزادان 
گورســتان دفــن شــده اســت. از نــکات جالــب توجــه ایــن  انســان در 
کــه  می دهــد  نشــان  ران  اســتخوان  یــک  پاتولوژ بررســی  کــه  اســت 
میمــون در قفــس نگهــداری می شــده اســت و شــاید بــه دلیــل فشــار 
ی  گونه هــای بــدو گونــه میمــون، از  کــرده باشــد. ایــن  فیزیکــی فــوت 
غیرانســانی بومــی ایــران نیســت. میمون هــای رزوس در بخش هایــی 
بــوده  کن  ســا مرکــزی  آســیای  جنوب شــرقی  و  جنوبــی  مناطــق  از 
فــرض  ســند  دره  می تــوان  را  میمــون  نــوع  ایــن  احتمالــی  زادگاه  و 
کشــف یکــی از اولیــن نمونه هــای میمون هایــی را نشــان  کــرد. ایــن 
کــه به عنــوان حیوانــات خانگــی نگهــداری می شــده اند. می دهــد 

طراحــی  در  سیســتان  شهرســازان  و  معمــاران  هنرمندانــه  »تــاش 
کهنــه« عنــوان مقالــه و پژوهــش  یخــی زاهــدان  و ســاخت شــهر تار
ــود. او  سیدرســول موســوی حاجی، آخریــن ســخنران ایــن نشســت ب

توضیــح داد: در اواخــر ســده چهــارم هجــری قمری، خلــف بن احمد 
کــم دست نشــانده  کــه حا صفــاری بــا غلبــه بــر حســین بــن طاهــر 
گرفــت و  ســامانیان در ایالــت سیســتان بــود، قــدرت را بــه دســت 
کــه به درســتی متوجــه  حکومتــی مســتقل در سیســتان بنــا نهــاد. او 
در  آن  آســیب پذیری  و  زرنــگ  شــهر  دفاعــی  مواضــع  فرســودگی 
از  ناشــی  ســیاب  جریــان  به ویــژه  طبیعــی  تهدیــدات  بــا  مقابلــه 
ــا شــهری بســازند  ــود، دســتور داد ت ــه هیرمنــد شــده ب طغیــان رودخان
و  شــود  زرنــگ  شــهر  جایگزیــن  جدیــد  دارالحکومــه  به عنــوان  کــه 
برخــاف زرنــگ، هــم مواضــع دفاعــی برتــری داشــته باشــد و هــم در 
کــه حیــات آن بــا جریــان ســیاب بــه مخاطــره  محلــی واقــع شــود 
ــا نــام »شــهر سیســتان«  یخــی از ایــن شــهر جدیــد ب نیفتــد. منابــع تار
کــه از اواخــر ســده چهــارم تــا نیمــه دوم ســده هشــتم  یــاد می کننــد 
بــا  اســت.  بــوده  دارالحکومــه سیســتان  قمــری همچنــان  هجــری 
یخــی و شــواهد متعــدِد باستان شــناختی  اســتناد بــه قرایــن متنــوِع تار
کهنــه، واقــع در بیســت  کــه محوطــه عظیــم زاهــدان  تردیــدی نیســت 
سیســتان«  »شــهر  همــان  بقایــای  زابــل،  جنوب شــرقی  کیلومتــری 
کــه بعدهــا  دومیــن دارالحکومــه سیســتان در دوران اســامی اســت 
گورکانــی و فرزنــدش شــاهرخ در  بــا حملــه بی رحمانــه امیــر تیمــور 
و  دیــد  آســیب  به شــدت  قمــری  هجــری   812 و   785 ســال های 
کامــل متــروک شــد. ــًا نیــز در ســال 8۴0 هجــری قمــری به طــور  نهایت

کــه در  کهنــه  او ادامــه داد: نتایــج مطالعــات میدانــی در زاهــدان 
طــول ســال های 1381 تــا 1386 خورشــیدی انجــام شــد، آشــکارا 
یخــی  کــه طراحــان و شهرســازان و معمــاران شــهر تار ثابــت می کنــد 
زاهــدان کهنــه، قبــل از آنکــه بــه ســاخت شــهر و بناهای موجــود در آن 
اقــدام کننــد، بــا انجــام مطالعــات کارشناســانه و علمــی، نخســت بــر 
ــا درنظرگرفتــن  جغرافیــای طبیعــی منطقــه تســلط یافتنــد و ســپس ب
کــه چــون از همــه  کردنــد  تمامــی جوانــب، بــه ســاخت شــهری اقــدام 
گونــه تمهیــدات اقلیمــی و امنیتــی و ســازگاری محیطــی برخــوردار 

کنانش در پــی داشــت. بــود، آســایش و آرامــش را بــرای ســا

بــه ایــن ترتیــب همایــش یــک روزه »هنــر و تمــدن جنــوب شــرق ایــران، 
یــت شــهر ســوخته« بــا پرســش حاضــران و پاســخ هنرمنــدان  بــا محور

کار خــود پایــان داد. و باستان شناســان داخلــی و خارجــی، بــه 

دارد  نظــر  در  ایــران  اســامی  جمهــوری  هنــر  فرهنگســتان 
کنــد. مجموعه مقــاالت ایــن همایــش را در آینــده نزدیــک منتشــر 
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پیکرک های شهر سوخته،
 کارکرد آیینی داشته اند

سمیراخوانساری

بــا  ایــران،  جنوب شــرق  تمــدن  و  »هنــر  همایــش  برگــزاری  پــی  در 
یــت شــهر ســوخته«، بــا روح اهلل شــیرازی، رئیــس پژوهشــکده  محور
باستان شناســی، دربــاره پیکرک هــای یافته شــده در شــهر ســوخته 

ادامــه می خوانیــد. کــه در  انجــام شــده  گفت وگویــی 

پیکرکهایشهرسوختهدرچهدورههاییشکلگرفتهاند؟
ــوخته  ــهر س ــی ش ــای فرهنگ ــه دوره ه ــه از هم ک ــت  ــن اس ــت ای واقعی
اســت؛  شــده  یافــت  شــهر  ایــن  در  پیکرک هایــی  دوره(،  )چهــار 
یعنــی از حــدود ســال های 3200 قبــل از میــاد تــا ســال های 2000 
و 1900 قبــل از میــاد، ایــن پیکرک هــا را در الیه هــای باســتانی شــهر 
تنــوع  و  تعــداد  بیشــترین  امــا  کنیــم.  مشــاهده  می توانیــم  ســوخته 
پیکرک هــا مربــوط بــه دوره هــای دوم و ســوم اســتقرار در شــهر ســوخته 
و ســال های حــدود 2350 قبــل از میــاد اســت. در ایــن ســال ها بــه 
کــه بــا اســتقرار شهرنشــینی روبه روییــم، بــر تعــداد و تنــوع  ایــن دلیــل 
پیکرک هــا در شــهر ســوخته افــزوده می شــود و در اغلــب بافت هــای 
این گونــه  گورهــا،  و  تدفینــی  بافت هــای  به جــز  باستان شناســی، 

کرده ایــم. اشــیا را مشــاهده 

چــه بــه امــروز، بــه تــا شــهر ایــن  در باستانشناســانه کاوشهــای
اســت؟ رســیده دســتاوردهایی

کــه بیــش از پنجــاه ســال پیــش در شــهر  کاوش هــای باستان شناســی 
ــاره چگونگــی  ســوخته انجــام شــده، اطاعاتــی بســیار مناســب درب
ایــن  می دهــد.  مــا  بــه  ســوخته  شــهر  در  شهرنشــینی  شــکل گیری 
گــون از نظــر ابعــاد و انــدازه بــه مــا می دهــد.  گونا کاوش هــا اطاعاتــی 
دوره شهرنشــینی در ایــن شــهر، از ســال های 2800 قبــل از میــاد آغــاز 
ــا ســال های 2۴00 و 2300 قبــل از میــاد، بی وقفــه ادامــه  می شــود و ت
از  نشــان می دهــد بخش هــای مختلــف،  یافته هــا  اســت.  داشــته 
کارکــردی، از هــم منفــک بوده انــد؛ به عنــوان مثــال، بخش هــای  نظــر 
ــده  ــد و ایــن، ای گورســتان، مســکونی، اداری و... از هــم مجــزا بوده ان
کــه در فــات ایــران زندگــی می کردنــد نشــان  شهرنشــینی مردمانــی را 
می دهــد. ایــن ایــده مطابــق بــا همــان ایــده شهرنشــینی شــهرهای 
کارکــردی بخش هــا، شــکل  بااهمیــت، یعنــی بــر اســاس تفکیــک 
تجــارت  در  مهــم  بســیار  نقشــی  شــهر،  ایــن  اســت.  بــوده  گرفتــه 
کمیابــی مثــل الجــورد  فرامنطقــه ای ایفــا می کــرده اســت. مــواد خــام 
در  َسرســنگ  معــادن  از  یــا  تاجیکســتان  بدخشــاِن  کوه هــای  از 

افغانســتان بــه ایــن شــهر وارد می شــده و تجــار، آنهــا را به صــورت 
کاال، بــه بازارهــای مصــرف در  مــواد خــام اولیــه یــا پــس از ســاخت 

ســرزمین های غــرب ایــران و یــا میــان رودان منتقــل می کردنــد.

از  یکــی  شــهر  ایــن  میــاد،  از  قبــل  هــزاره  انتهــای  تــا  ابتــدا  از 
بزرگ تریــن اســتقرارگاه های منطقــه شــرقی فــات ایــران بــوده و بــه 
همــراه محوطه هــای شــاخص دیگــری در ایــران و آســیای مرکــزی 
یــای  در و  خلیج فــارس  جنوبــی  ســرزمین های  و  هنــد  شــبه قاره  و 
َمکــران، شــبکه مهــم مبادالتــی و حــوزه فرهنگــی مســتقلی را تشــکیل 

اســت. مــی داده 

کــهچــه دریافــت آیــامیتــوان و ازچیســت ایــنپیکرکهــا جنــس
ســاختهاند؟ را آنهــا کســانی

گل پخته شــده )ســفال( اســت و  یــا  ِگل حرارت دیــده و  عمومــًا از 
ــاخته  ــنگ س ــه از س ک ــم  ی ــی دار ــم پیکرک های ــدود ه ــواردی مع در م
کلــی می توانیــم پیکرک هــا را بــه دو دســته انســانی  شــده اند. به طــور 
کنیــم. انســانی ها را بــاز بــه دو بخــش زنانــه و مردانه  و حیوانــی تقســیم 
کــرد و اغلــب پیکرک هــای انســانی، پیکرک هایــی  ــوان تقســیم  می ت
گاو،  بــا شــمایل زنانــه اســت. حیوانی هــا هــم شــامل پیکرک هــای 
تمثــال  به صــورت  کــه معمــواًل  اســت  و...  پرنــدگان، ســگ، شــتر 
پیکرک هــا شــیوه ســاخت خیلــی  ایــن  اغلــب  ســاخته شــده اند. 
کســی می توانســته آنهــا را ســاخته باشــد.  ماهرانــه ای ندارنــد و هــر 
کــه نشــان می دهــد اینهــا  ولــی نکتــه قابــل تأمــل دیگــری وجــود دارد 
کاربــرد روزانــه در زندگــی افــراد داشــته اند و بــه ایــن دلیــل در مقطعــی 
مصادیقــی  می شــده اند.  گذاشــته  کنــار  مدتــی  از  بعــد  و  ســاخته 
کــه ایــن پیکرک هــا را بعــد از اســتفاده شکســته اند؛ پــس  وجــود دارد 
ــتفاده  ــا اس ــدودی از آنه ــی مح ــرای دوره زمان ــه ب ک ــم  ــه می گیری نتیج

می کرده انــد.

اینپیکرکهادرزمانخودشانچهکاربردهاییداشتهاند؟
بــا توجــه بــه نظرهــای موجــود، یکــی از مهم تریــن و پذیرفته شــده ترین 
کارکــرد  کــه ایــن پیکرک هــا،  کــه وجــود دارد، ایــن اســت  فرضیه هایــی 
آیینــی داشــته اند و مرتبــط بــا نیروهــای الوهــی در زندگــی مردمــان 
بوده انــد؛ بنابرایــن بــه آنهــا توجــه می کردنــد و از جنبــه تقــدس بــه ایــن 

ــد. ــگاه می کردن پیکرک هــا ن
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آیــاایــنپیکرکهــاوجــهتمایــزیبــادیگــرپیکرکهــایســرزمینمــا
دارنــد؟

محوطه هــای  اغلــب  در  پیکرک هــا  کلــی  مفهــوم  حــال  هــر  بــه 
توجــه  بایــد  کــه  نکتــه ای  ولــی  آمــده،  دســت  بــه  ایــران  باســتانی 
ــر اســاس ســنت  کــه پیکرک هــای هــر منطقــه ای ب کنیــم ایــن اســت 
پیکرک هایــی  می شــدند.  ســاخته  منطقــه  همــان  شــمایل نگاری 
کــه در منطقــه فرهنگــی ایــام یــا در بخش هــای شــمالی یــا در جنــوِب 
فــارس ســاخته شــده اند، همــه را به راحتــی می تــوان از هــم تفکیــک 
ــوان  ــا را می ت ــن پیکرک ه ــط ای ــه نه فق ک ــت  ــن اس ــم ای ــه مه ــرد. نکت ک
کــه دارای وجــه جغرافیایــی  گرفــت  از اشــیایی در نظــر  دســته ای 
گاه نــگاری هــم می تــوان آنهــا را عاملــی در  متمایزی انــد، بلکــه از نظــر 
یخ گــذاری نســبی  ــرای تشــخیص در تار کــه می تواننــد ب گرفــت  نظــر 

باشــند. کمک کننــده  باســتانی  محوطه هــای  در 

آیــاقدمــتهمــهایــنپیکرکهــایکســاناســتوهمــهدریــکدوره
تاریخــیســاختهشــدهاند؟

پیکرک هــا از دوره هــای مختلــف اســتقرایی یعنــی از اواخــر هــزاره 
ــی  ــار دوره فرهنگ ــاد، در چه ــل از می ــزاره دوم قب ــل ه ــا اوای ــارم ت چه
گســترش  در دوره  آنهــا  تعــداد  بیشــترین  امــا  آمده انــد.  بــه دســت 
شهرنشــینی یعنــی در دوره هــای دوم و ســوِم اســتقرار فرهنگــی ایــن 
شــهر، همزمــان بــا ســال های 2800 تــا 2350 قبــل از میــاد، قابــل 

مشــاهده اســت.

نکتــه گــر ا و چیســت؟ پیکرکهــا ایــن دربــاره شــما جامــع تحلیــل
کــهدربــارهآنهــابیــانشــودبفرماییــد. دیگــریازمنظــرشــما،الزماســت

در  بیشترشــان  کــه  یــم  دار متنــوع  پیکــرِک  فراوانــی  بســیار  تعــداد 
اینهــا شــامل دو دســته  گرفته انــد و  دوره آغــاز شهرنشــینی شــکل 
می شــوند؛  باستان شناســی  بافت هــای  در  حیوانــی  و  انســانی 
ســوخته  شــهر  مردمــان  نــزد  در  آنهــا  بگوییــم  می توانیــم  ایــن رو  از 
گرفتــه می شــده اند؛  گونــه در نظــر  به عنــوان نمادهایــی الوهــی و خدا
کــه شــمار فراوانــی نیــز دارنــد و شــاید  خصوصــًا پیکرک هــای زنانــه 
مهم تریــن  از  یکــی  کــه  بوده انــد  مــادری  الهه هــای  از  یکــی  نمــاد 
وفــور،  ایجــاد  و  شــهر  مردمــان  نیازهــای  بــرآوردن  آنهــا  کارکردهــای 
فراوانــی، حاصل خیــزی و بــاروری بــوده اســت. الزم بــه ذکــر اســت 
کمــی از اینهــا، پیکرک هــای مردانه انــد. همچنیــن  کــه درصــد بســیار 
گاو بــه دلیــل  گاو اســت.  حــدود 80درصــد ایــن پیکرک هــا، پیکــرک 
کــه دارد،  اهمیتــش از نظــر اقتصــادی و همچنیــن بــه دلیــل نیرویــی 
حیوانــی مقــّدس اســت. ایــن نیروهــای الوهــی در تجســم دیــدگاه 

مردمــان شــهر ســوخته نمایــان می شــده اســت.
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گفت وگو با یوسف مجیدزاده، سرپرست كاوش هاى جیرفت

دستاوردهاى جنوب شرق ایران 
افتخارى براى همه ایرانی هاست

الهامطالبی

کــه در دوازدهــم آبــان  گفت وگویــی اســت  آنچــه می خوانیــد حاصــل 
1398 بــه مناســب همایــش »هنــر و تمــدن جنوب شــرق ایــران، بــا 
یــت شــهر ســوخته« بــا یوســف مجیــدزاده انجــام پذیرفت. محور

کــهدرفرهنگســتانهنــربرگــزارمیشــودهمایــش»هنــر همایشــی
وتمــدنجنوبشــرقایــران،بــامحوریــتشــهرســوخته«اســت؛
امــروزجنوبشــرقایــراندرمقایســهبــاجنوبغــربایــران،از

نظــرباستانشناســیچــهجایگاهــیدارد؟
یــك  ایــران  جنوب غــرب  در  باستان شناســان 
کرده انــد. ایــن  کاوش را آغــاز  کار  کــه  قــرن اســت 
منطقــه از منظــر فرهنگــی بــه تمــدن بین النهریــن 
ایــن  و  اســت  نزدیــك  بســیار  امــروزی(  )عــراق 
مناطــق ارتباطــات بســیاری بــا یکدیگــر داشــته اند. 
غربــی،  باستان شناســان  کــه  علــت  ایــن  بــه  امــا 
مناطــق  دیگــر  بــه  نســبت  را  بین النهریــن  تمــدن 
کردنــد، ایــن مناطــق در دنیــا  ایــران زودتــر حفــاری 
زبــان  و  خــط  ی  رو و  اســت  شــده  شــناخته  بیشــتر 
آنهــا  از  و  شــده  انجــام  بســیاری  پژوهش هــای  آنهــا 
اســت.  موجــود  بســیاری  باستان شناســی  اطاعــات 
اســت.  مانــده  مغفــول  هنــوز  ایــران  جنوب شــرق  امــا 
تمــدن  وام دار  ایــران  کــه  بــوده  ایــن  بــر  گمــان  همــواره 
گرفتــه  یشــه  ر تمــدن  آن  از  و  اســت  بــوده  بین النهریــن 

. نیســت  چنیــن  به واقــع  امــا  اســت، 

همــه  جیرفــت،  در  انجام شــده  کاوش هــاى  از  قبــل  تــا 
غربــی  باستان شناســان  را  باســتانی  مناطــق  در  حفاری هــا 
انجــام می دادنــد و ایرانی هــا فقــط بــا آنهــا همــکاری داشــتند، 
ــار ایرانی هــا، مدیریــت حفــاری و  ــرای اولیــن ب ــا در جیرفــت ب ام
کاوش، غربی هــا  گرفتنــد. حتــی در فصــل اول  کاوش را در دســت 
توجهــی بــه ایــن امــر نداشــتند و صرفًا تعــدادی اندک از دانشــمندان 
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کردنــد. لیکــن  مثــل خانــم هالــی پیتمــن در ایــن حفــارى همــکاری 
کشــفیات بی نظیــر یافت شــده،  بــه علــت  بــه بعــد،  از فصــل دوم 
کاوش هــا جلــب شــد. در فصــل ســوم  ــه ایــن منطقــه و  توجــه دنیــا ب
کــه  کــه خــط آن از َاشــکال هندســه بــود  حفــاری، مــا الواحــی یافتیــم 
کــه خطــی  یافتیــم  بســیار قدمــت داشــت و بــراى نخســتین بــار در
بــا خــط میخــی بین النهرینــی  کــه هیــچ ارتباطــی  اســتفاده شــده 
کــه از لحــاظ  کشــفیات مــا حکایــت از آن داشــت  نــدارد. همچنیــن 
کردیــم  کشــف  اشــیایی  و  پیشــروتریم  بین النهریــن  هنــر  از  هنــری 
هنــری  ســبك  لحــاظ  از  بین النهرینی هــا  کــه  مــی داد  نشــان  کــه 
قدیم تریــن  از  یکــی  جیرفــت  ایــن رو  از  می کرده انــد؛  تقلیــد  مــا  از 
کنــار تمــدن مصــر و  تمدن هــای دنیاســت و می توانــد جایگاهــی در 
تــه نوشــتم و  ســومری داشــته باشــد. مــن مقاله هایــی دربــاره تمــدن اّرَ
کامــًا توضیــح دادم. در بین النهریــِن قدیــم  ایــن مبحــث را در آنجــا 
ــه، منطقه هایــی  ت ــه وجــود داشــته اســت. اّرَ ت کــه تمــدن اّرَ ذکــر شــده 
کهــن ایرانــی داشــته و همزمــان و هم پیمــان  کــه تمــدن بســیار  اســت 

بــا بین النهریــن بــوده اســت.

تمــدنهلیــلرود بــا آن قرابتهــای و دربــارهجایــگاهشــهرســوخته
بگوییــد. برایمــان

بیــن جنوب شــرق ایــران و جنوب غــرب ایــران تفــاوت بســیار اســت. 
کوچــك فرهنگــی، مــردم  در جنوب غــرب بــه دلیــل وجــود مناطــق 
دائــم بــا یکدیگــر درگیــر بودنــد و بخشــی، بخــش دیگــری را تصاحــب 
می کــرد؛ حــال آنکــه در جنوب شــرق ایــران بــه علــت وســعت منطقــه 
کندگــی آنهــا چنیــن نبــود و آرامــش بیشــترى  کــم و پرا و جمعیــت 

برقــرار بــود.

تمــدن هلیــل رود بــا شــهر ســوخته شــباهت هایی دارد. دو تمــدن در 
کــه ارتباطــی بســیار نزدیــك داشــتند. بخــش بزرگــی از  منطقــه بودنــد 
گورهــا  گرفــت. در  گورســتان انجــام  حفاری هــاى شــهر ســوخته در 

ــا مــردگان دفــن می شــد؛ از ایــن رو اشــیای  اشــیای بســیاری همــراه ب
گورســتان جیرفــت بــه  کشــف شــد. لیکــن در  باســتانی بســیاری 
متأســفانه  و  باســتانی هویــدا  آثــار  از  بســیارى  وقــوع ســیل،  دلیــل 
اشــیای  جیرفــت  گورســتان  در  نتوانســتیم  و  بــود  شــده  غــارت 
کاوش هــاى شــهر ســوخته  کنیــم؛ از ایــن رو  کشــف  باســتانی فراوانــی 
ــه آن  ک ــه می کنــد  از زندگــی مــردم اطاعــات بســیار ارزشــمندی ارائ

حجــم از اطاعــات در جیرفــت وجــود نــدارد.

نزدیــك از را سیدســجادى دکتــر کــه سالهاســت جنابعالــی
گفتــن بــراى مطلبــی چــه ایشــان شــخصیت دربــاره میشناســید.

یــد؟ دار
کــرد. در دوران دانشــجویی  کار  دکتــر ســجادی زندگــی اش را وقــف 
عاشــق  و  درســتکار،  بســیار  داشــتم.  را  او  اســتادی  افتخــار 
بهتریــن  بــا  و  هوشــمند  باستان شناســی  در  او  اســت.  کارش 
کــرده و علــم نویــن باستان شناســی  کار  باستان شناســان ایتالیایــی 
گرفتــه و بــا آموخته هایــش از ایــران درآمیختــه اســت.  را از آنهــا فرا
کــه او در  در شــرق ایــران دکتــر ســجادی مشــابه نــدارد! هنگامــی 
کار حفــارى را  زمــان دانشــجویی بــا ایتالیایی هــا در شــهر ســوخته 
کاری انجــام نگرفتــه بــود و  کردنــد، متأســفانه در شــرق ایــران  شــروع 
کاوش هــا  ــا اینکــه  ــا آن زمــان، دنیــا شــرق ایــران را نمی شــناخت. ت ت
تــداوم یافــت و مــا  بــه سرپرســتی سیدســجادی در شــهر ســوخته 
ایرانی هــا توانســتیم ایــن دســتاوردها را در منطقــه جنوب شــرق ایــران 
کــه افتخــاری بــرای همــه ایرانی هــا محســوب می شــود. بشناســانیم 

کــردم، آن منطقــه را  کاوش هــاى جیرفــت را شــروع  کــه  ــی  بنــده زمان
گرفتــم و ایشــان  نمی شــناختم. اطاعاتــم را از دکتــر سیدســجادی 
دارم،  دوســتش  واقعــًا  می کــرد.  راهنمایــی  زمینــه  ایــن  در  خیلــی 

کنــد! کوچکــم. خداونــد ایشــان را حفــظ  ماننــد بــرادر 



 

تأملی بر کتاب شهر سوخته
حمیدهجعفریپاورسی

کاوش های باستان شناسانه درباره  که  مطالعات نشان داده است 
بخش شرق و جنوب شرقی ایران زمین بسیار اندک است. از زمره 

کز سکونتی جنوب شرق ایران باید از شهر سوخته نام  مهم ترین مرا
که به عنوان نخستین تپه باستانی ایران و در فهرست میراث  برد 

جهانی سازمان یونسکو ثبت شده است.

کتــاب شــهر ســوخته، هنــر و باستان شناســی حــوزه دلتــای رودخانــه 
هیرمنــد، از آغــاز تــا دوره تیمــوری را انتشــارات متــِن فرهنگســتان 
هنــر بــه کوشــش دکتــر ســیدمنصور سیدســجادی، در قالــب دو جلــد 

کــرده اســت.  منتشــر 

کتــاب حاضــر برآمــده از همایــش »هنــر و تمــدن جنوب شــرق ایــران، 
کــه فرهنگســتان هنــر بــا همــکاری  یــت شــهر ســوخته« اســت  بــا محور
گردشــگری و صنایــع دســتی، و همچنیــن  وزارت میــراث فرهنگــی، 
پژوهشــکده باستان شناســی ایــران و مــوزه ملــی ایــران در پاییــز ســال 

کتــاب،  گــردآوری ایــن  کــرد. هــدف اصلــی  جــاری در تهــران برگــزار 
اجتماعــی  و  هنــری  فرهنگــی،  وضعیــت  دربــاره  گزارشــی  ارائــه 
کهن تریــن ادوار تــا ســده های میانــی اســامی اســت  سیســتان، از 
شــواهد  و  مســتندات  از  بهره گیــری  بــا  شــده  کوشــیده  آن  در  کــه 
ایــن  وضعیــت  از  جامــع  تصویــری  یخــی،  تار و  باستان شناســانه 
ــاب  کت ــن  ــد. ای ــم آی ــه فراه ــک مجموع ــران، در ی ــات ای ــش در ف بخ
متشــکل از هفــت فصــل بــه قلــم پژوهشــگران برجســته و مترجمــان 
کــه در آن، از جوانــب مختلفــی چــون پیشــینه های پژوهشــی  اســت 
باستان شناســی در سیســتان، اقلیــم و آثــار باســتانی ایــن اســتان، 
بــه مقولــه  یخــی و اســامی آن،  جایــگاه شــهر ســوخته و دوران تار
بررســی های باستان شناســانه شــهر ســوخته پرداختــه شــده اســت. 

در فصــل اول پــس از بیــان مقدماتــی دربــاره سیســتان، بــه بازگویــی 
پیشــینه  و  شــده  پرداختــه  باستان شناســی  پژوهش هــای  ســابقه 
کنــون  انجــام این گونــه تحقیقــات از حــدود یکصــد ســال پیــش تا
گذشــته افراد بســیاری از سیســتان  تشــریج شــده اســت. در دو ســده 
گزارش هایــی دربــاره  کرده انــد و هــر یــک بــا هدفــی خــاص  بازدیــد 
کــه در طــی ایــن  کســانی  کرده انــد، امــا بیشــتر  منطقــه مــورد نظــر تهیــه 
یــخ و تمــدن منطقــه نوشــته اند، مورخان  بازدیدهــا مطالبــی دربــاره تار
یــا  سیاســت مداران  ســیاحان،  صرفــًا  بلکــه  نبوده انــد،  حرفــه ای 
دولت هــای  سیاســی  اهــداف  اجــرای  در  کــه  بوده انــد  نظامیانــی 
متبــوع خــود بــه بررســی و تحقیــق در سیســتان اشــتغال داشــته اند و 
یخــی منطقــه بــه توصیــف و معرفــی بعضــی  ضمــن بازدیــد از آثــار تار
از آنهــا نیــز پرداخته انــد. بعضــی از مطالــب منتشرشــده از ســوی ایــن 
گرچــه از نظــر علمــی اعتبــار چندانــی  دســته از بازدیدکننــدگان، ا
کــه دربرگیرنــده تصاویــر و نقشــه ها و توصیف هــای  ندارنــد، از آنجــا 
کــه در بســیاری از مــوارد بــا دقــت هرچه تمام تــر انجــام  منطقه انــد 
نیــز قابــل اســتفاده اند و تصویــری از سیســتان رســم  امــروز  شــده، 
گــون محــو شــده اســت.  گونا کــه در حــال حاضــر بــه دالیــل  می کننــد 
مطالعــات  در  را  مــا  می توانــد  امــروزه  بازدیدکننــدگان  آن  روایــات 
کنــد. بعضــی از ایــن آثــار بــه  ـــ    باســتانی سیســتان یــاری  یخــی  ـ ـ تار
و جابه جایــی  120روزه  بادهــای  از جملــه وزش  دالیــل مختلــف، 
یگ هــای روان، زیــر تپه هــای ماســه ای  ک و ر حجــم وســیعی از خــا
ــی چــون ســیل و  گذشــت زمــان و حوادث ــا در نتیجــه  ــون شــده ی مدف

کامــًا از بیــن رفته انــد.  دخــل و تصــرف انســانی 

را  سیســتان  طبیعــی  و  اقلیمــی  وضعیــت  منبــع  ایــن  دوم  فصــل 
بخش هــای  در  وســیع  ســرزمینی  نــام  سیســتان  می کنــد.  بازگــو 
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ک  جنوب شــرقی فــات ایــران اســت که بخش بزرگــی از آن داخل خا
افغانســتان واقــع شــده و والیــت نیمــروز خوانــده می شــود و بخــش 
اســتان سیستان وبلوچســتان  بلوچســتان،  بــا  کوچک تــر آن همــراه 
یخ نقشــی  ایــران را تشــکیل می دهــد. بــا آنکــه این ســرزمین در طی تار
گســترش تمــدن و فرهنــگ ایرانــی داشــته، آثــار  مهــم در تکویــن و 
کــه بایــد و شــاید شناســایی  مــادی تمدن هــای موجــود در آن چنــدان 
ــا درجــه حــرارت  و معرفــی نشــده اند. سیســتان از نظــر آب وهوایــی ب
نیمه اســتوایی جــزو مناطــق خشــک آسیاســت و بــا ســرزمین های 
کــه آب وهــوای نیمه خشــک، زمســتان های مرطــوب  اطــراف خــود 
و تابســتان های خشــک دارنــد، متفــاوت اســت. ریــزش بــاران در 
اردیبهشــت  تــا  مهــر  ماه هــای  بیــن  و  اســت  کــم  بســیار  سیســتان 
تقریبــًا  ســال  دیگــر  ماه هــای  و  می رســد  میلی متــر   50 بــه  تقریبــًا 
کــه مقــدار ریــزش بــاران ســالیانه  خشــک و بی بــاران اســت. از آنجــا 
کشــت  کمتــر از 300 میلی متــر اســت، نمی تــوان از آن بــرای  سیســتان 
کشــت های دیمــی  کــرد، فقــط در بعضــی مناطــق  و زرع اســتفاده 
ماه هــای  گرم تریــن  می گیــرد.  انجــام  تصادفــی  و  کــم  به صــورت 
ســال، تیــر و مــرداد بــا درجــه حــرارت متوســط 32 درجــه ســانتی گراد 
بــا درجــه حــرارت متوســط 7/5 درجــه  آنهــا دی مــاه  و ســردترین 
کشــت و  کافــی بــرای  کــه در صــورت وجــود آب  ســانتی گراد اســت 
زرع مناســب بــه نظــر می رســد. حــوزه سیســتان دنبالــه شــرقی فــات 
کــه بــا ارتفاعاتــی محصــور شــده اســت. سیســتان از  ایــران اســت 
کاســه بســته محســوب می شــود. در  نظــر طبیعــی و فیزیکــی یــک 
یخــی بــه ســبب روابــط طوالنــی فرهنگــی اش  کــه در زمینــه تار حالــی 
بــا میــان رودان در غــرب، دشــت ســند در شــرق، و آســیای مرکــزی در 
کاســه  کــه ایــن  ــه شــمار می آیــد. ارتفاعاتــی  ــاز ب شــمال، ســرزمینی ب
کوه هــای افغانســتان  بســته را در محاصــره خــود دارنــد عبارت انــد از: 
مرکــزی، یعنــی ســلیمان و بابــا از ســوی شــرق، ارتفاعــات بلوچســتان 
در محــور شــرقی ــ غربی، ارتفاعــات ســاحلی مکــران در جنــوب، و 
کــوه و ارتفاعــات بیرجنــد در غــرب. همــه ایــن  کوه هــای ملــک ســیاه 
و  ژوراســیک تشــکیل شــده  و  کرتاســه  از صخره هــای دوره  کوه هــا 

ــد. ــی نیــز دارن گون گونا معــادن 

کتــاب، آثــار باســتانی شــهر ســوخته را در ســه بخــش  فصــل ســوم 
یخــی، و دوران اســامی به صــورت مصــور  یــخ، دوران تار پیــش از تار
شــرح می دهــد. فصــل چهــارم بــه معرفــی شــهر ســوخته، معمــاری 
ــر و تمــدن دوره  ــگاه آن در تکویــن هن و شهرســازی و همچنیــن جای
گورســتان اشــیا،  ــردازد. در ادامــه نیــز  مفــرغ جنوب غــرب آســیا می پ
نیــز موقعیــت بهداشــتی،  و  ایــن شــهر  و ظــروف مرمــری  ســفال ها 

نخســتین  اســت.  شــده  بررســی  آن  ارتباطــات  و  شــهری  امــور 
یخ گذاری هــای شــهر ســوخته بــر اســاس مقایســه های انجام شــده  تار
بــا محوطه هــای باســتانی مناطــق شــرقی ایــران، آســیای مرکــزی و 
ــار بین النهرینــی، آغــاز  کســتان و نیــز بعضــی آث ــی پا بخش هــای غرب
حیــات ایــن شــهر را در حــدود ســال 3200 پیــش از میــاد و پایــان 
گاه نــگاری  کــرده اســت.  آن را ســال 1800 پیــش از میــاد تعییــن 
کــه در  شــهر ســوخته نوســانات بســیاری داشــته اســت؛ در حالــی 
ــًا اختافــی  یخ هــای دوره دوم و ســوم اســتقرار در ایــن شــهر تقریب تار
گفت وگوهــای  وجــود نــدارد. زمان هــای آغازیــن و انجــام آن مــورد 
بررســی های  و  کاوش هــا  اســت.  باستان شناســان  میــان  بســیاری 
کاوش هــای شــهر  انجام شــده و آثــار و مــواد به دســت آمده در طــی 
ــی  ــون مطالعات گ گونا ــای  ــیاری را در زمینه ه ــات بس ــوخته، اطاع س
گذاشــته اســت. بــر اســاس همیــن داده هــا،  در اختیــار پژوهشــگران 
چهــار دوره متمایــز زندگــی در شــهر ســوخته تشــخیص داده شــده 
گانــه ای بــا ویژگی هــای  کــه هــر دوره خــود بــه الیه هــای فرهنگــی جدا
از:  عبارت انــد  دوره هــا  ایــن  اســت.  شــده  تقســیم  خــود  خــاص 
از  بعــد  یــا  جدیــد  الیه هــای  دوره  پ.م(:  )2200ــــ2100  اول  دوره   .1
سلســله های  دوره  )2500ــــ2300پ.م(:  دوم  دوره   .2 شهرنشــینی؛ 
آغــاز  دوران  )2700ــــ2500پ.م(:  میــان رودان؛ 3. دوره ســوم  قدیــم 
شهرنشــینی؛ ۴. دوره چهــارم )3200ــــ2800پ.م(: دوران موســوم بــه 

آغــاز ادبیــات.

کتــاب بــه تشــریح مــدارک و شــواهد باســتانی در دوران  فصــل پنجــم 
ــوه خواجــه و هنرهــای  ک ــه غامــان،  ــه دهان یخــی منطقــه از جمل تار
غامــان  دهانــه  کاوش هــای  می پــردازد.  آن  در  نقاشــی  و  گچ بــری 
هخامنشــی  دوره  نقاشــی های  و  تصاویــر   ،1381 ســال  پاییــز  در 
از ســاختمان شــماره 15 ایــن شــهر باســتانی را بــرای نخســتین بــار 
نیــز تنهــا عارضــه  کــوه ذوزنقه ای شــکل خواجــه  نمایــان ســاخت. 
کوهســتانی دشــت سیســتان اســت و از مهم تریــن شــاخصه های 
اســت.  ایــران  جنــوب  در  سیستان وبلوچســتان  اســتان  طبیعــت 
کتــاب در قالــب پنــج بخش بــه جغرافیای  ششــمین و آخریــن فصــل 
یخــی سیســتان، افــول شــهر معــروف باســتانی زرنــگ، معمــاری،  تار
ســفال و آســبادهای دوران اســامی می پــردازد. موضــوع تغییــر نــام 
دارالحکومــه سیســتان در نیمــه دوم قــرن چهــارم هجــری در روزگار 
خلــف بــن احمــد، از زرنــگ بــه »شــهر سیســتان«، را بــرای نخســتین 
بــار مورخــی انگلیســی، بــه نــام جی.پی.تیــت در ســال 1910میــادی 

کــرد.  مطــرح 
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نخستین جشنواره 
 نقاشان نوگرای استان البرز 

بــا  البــرز  اســتان  نوگــرای  نقاشــان  هنــری  گردهمایــی  بزرگ تریــن 
حضــور عاقه منــدان و چهره هــای برجســته هنــر ایــران از 9 تــا 16 
مهــر 1398، در مؤسســه فرهنگی هنــری صبــای فرهنگســتان هنــر 

برگــزار شــد.

کــه بــا حضــور چهره هــای برجســته  گشــایش ایــن نمایشــگاه  در آییــن 
هنــر ایــران همچــون رضــا بانگیــز، احمــد وکیلــی، ســعید امدادیــان، 
خلیلی فــرد،  احمــد  ابتــدا  شــد،  برگــزار  و...  خلیلی فــرد  احمــد 
نقــاش پیشکســوت، بــا اشــاره بــه قــدرت و قابلیــت نقاشــان البــرز 
تجســمی،  حوزه هــای  در  اســتان  ایــن  وســیع  توانمندی هــای  و 
کــرج بــه حــدی جــدی و جریان ســاز  کــرد:  نقاشــی در  خاطرنشــان 
کــه توانســته  کــه حاصلــش را اینجــا می بینیــد. نمایشــگاهی  اســت 
گــرد هــم آورد، آن هــم در فضایــی  چنیــن جمعــی را در ایــن مــکان 
کــه سمت وســوی هنــر ایــران در حــال لــرزش اســت، خــود حرکتــی 
به نــدرت  ایــن ســال ها  تحســین برانگیز اســت. متأســفانه در طــی 
کــه مخاطــب را از شــعف و شــهود مواجهــه  نمایشــگاهی را می بینیــم 
گونــه ای اســت  کنــد؛ امــا ایــن نمایشــگاه بــه  بــا اثــر هنــری نابــی لبریــز 
کــه مجموعه ای  کــه اثرگــذاری بســیاری دارد. چــه چیــزی از ایــن بهتــر 
حرفــه ای  و  متمرکــز  و  بــزرگ  چنیــن  حرکتــی  میزبــان  صبــا  چــون 
شــود. خوشــبختانه صبــا در ســال های اخیــر در حــوزه تجســمی، 
گیــری بــه راه  کــرده و موج هــا و جریان هــای فرا حرکت هــای بزرگــی 

انداختــه اســت. 

در ادامــه، حســین اســماعیلی، بــازرس و عضــو انجمــن نقاشــان، 
بــا بیــان اهمیــت فعالیت هــای هنــری در اســتان البــرز و تشــکر از 
کرده انــد؛  کــه در ســامان دهی ایــن حرکــت فرهنگــی تــاش  کســانی 
دربــاره مراحــل مختلــف شــکل گیری نمایشــگاه، داوری و انتخــاب 
آثــار تــا مرحلــه چیدمــان و آماده ســازی، گفــت: همــه عوامــل برگــزاری 
کاری  نمایشــگاه بــا دســت خالــی و بــا زحمــت شــبانه روزی چنیــن 
حجــم  و  وســعت  ایــن  بــه  آثــاری  و  رســاندند  تحقــق  بــه  را  بــزرگ 
اســتان  یــک  هنــری  بضاعــت  و  قابلیــت  مجمــوع  از  کیفیــت،  و 
کــه  کــه نامــش زیــر ســایه پایتخــت آن گونــه  پر جمعیــت و پراســتعداد، 
بایــد دیــده نمی شــد، ارائــه دادنــد. یکــی از افتخــارات ایــن نمایشــگاه 
کــه پیشکســوتان و نام هــای برجســته هنــر معاصــر همچــون  آن اســت 
نصــرت مســلمیان، یعقــوب امدادیــان و ســعید امدادیــان آثارشــان را 
کنــار ایــن  گذاشــته اند.  در  کنــار جوانــان ایــن خطــه بــه نمایــش  در 
آثــار،  98 اثــر از اســتادان مدعــو را نیــز شــاهدیم. در بخــش رقابتــی نیــز 

ــر از 170 هنرمنــد بــه نمایــش درآمــده اســت.   حــدود 250 اث

و  شــد  برگــزار  طراحــی  و  بخــش  نقاشــی  دو  در  نمایشــگاه  ایــن 
کرلیــک، آب مرّکــب،  تکنیک هایــی متنــوع همچــون رنــگ روغــن، ا
ــزرگ، حجــم، و... در  کــوالژ در ابعــاد ب ــا(،  ترکیــب مــواد )میکس مدی
گرایش هــا و  ــواع  ــود و ان کار رفتــه ب ــه  گذاشته شــده، ب ــه نمایــش  ــاِر ب آث
ــ انتزاعی و مفهومــی  جریان هــا از طبیعت گــرا و فیگوراتیــو تــا آبســتره 

ــتند. ــور داش ــم حض ــار ه کن در 

دیگــر  از  قلم فلــزی،  و  آب مرّکــب  تکنیک هــای  کارگاه  برپایــی 
بــا   1398 مهــر   11 پنج شــنبه  کــه  بــود  جشــنواره  ایــن  بخش هــای 
کــه آثارشــان بــه نمایشــگاه راه یافتــه بــود، برگــزار  حضــور هنرمندانــی 

شــد.
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استاد یداهلل کابلی: 

هنر خوش نویسِی ما 
پلی به انسان و جهان معاصر  زده است

فرزادزادمحسن

کابلــی، چهــره درخشــان و پیش کســوت خوش نویســی مــا،  نــام یــداهلل 
بــه تصدیــق عمــوم اهالــی ایــن هنــر بــا نــام »خــط شکسته نســتعلیق« 
در نیم قــرن اخیــر پیونــد خورده اســت. در آســتانه هفته خوش نویســی 
و برگــزاری نمایشــگاه خوش نویســی »ســماع شکســته« در مؤسســه 
اول  طــراز  و  صاحب نــام  چهــره  ایــن  بــا  صبــا،  هنــری  فرهنگــی 
بــه  ایشــان  و  نشســتیم  گفت وگــو  بــه  ایــران  معاصــر  خوش نویســی 
گــون، از جملــه تحلیــل نیم قــرن فعالیــت خــود در حــوزه  گونا نکاتــی 
خــط شکســته و دســتاوردهای خــود در ایــن عرصــه، نوآوری هــای 
نوشــدگی  بــرای  ایرانــی  خوش نویســی  ذاتــی  قابلیــت  انجام شــده، 
و بیــان معاصــر، خاقیت هــای نســل جــوان در ســال های اخیــر و 
ابــداع و ابتکارهــای صورت گرفتــه در مســیر احیــا و روزآمدســازی 
گفت وگــو را از نظــر  کــه مشــروح ایــن  خــط شکســته، و... پرداخــت 

می گذرانیــد.

نــامشــمادرهمــهایــنســالهاودرطــولچندیــندهــهبــانــامخــط
ــادرمیشــوند. ــهذهــنمتب ــاهــمب ــامب گــرهخــوردهوایــندون شکســته
کــهبــهایــننقطــهرســیدهایدوپابهپــایخــطشکســتهایــن کنــون ا
کردهایــد،حاصــلعمــرخــودراچگونــهارزیابــی راهطوالنــیراطــی

میکنیــد؟
تعالــی هنــر  و  توســعه  کــه در  پنجــاه ســال اســت  بــه  نزدیــک  مــن 
خوش نویســی و خــط شکســته در انجمــن خوش نویســان فعالیــت 
کــه بــا تمــام توانــم در  کوشــش مــن بــر ایــن متمرکــز بــوده  می کنــم. همــه 
یــج و توســعه ایــن هنــر، و پرورش و تربیت نســل جــوان کاری کرده  ترو
گذاشــته باشــم. به هرحــال همــه مــا می دانیــم  ــه جــا  ــری ب باشــم و اث
کــه بــرای معنابخشــیدن بــه  کــه هــر انســان در ایــن اندیشــه اســت 
ــی  کوشش ــن  ــوار، چنی ــن دوران دش ــد و در ای کن ــاش  ــود ت ــی خ زندگ
یــد،  مضاعــف می شــود، امــا وقتــی شــما اهدافــی متعالــی در نظــر دار
مقــدور  برایتــان  کــه  کوششــی  هــر  هدف هــا  آن  تحقق یافتــن  تــا 
ــن  ــید. ای ــود برس ــته های خ ــه آن خواس ــه ب ک ــد  ــام می دهی ــد انج باش
دو  مســتلزم  زندگــی  ارزشــمند  و  بالنــده  جلوه هــای  بــه  دســتیابی 
کــه جامعــه هنــری بــا توجــه  چیــز اســت: تدبیــر و هوشــمندی؛ چرا
ایــن  دنبــال  و خاقیــت، همیشــه  نبــوغ  و  از ذوق  برخــورداری  بــه 
ــی و  ــده فرهنگ ــان عم ــک جری ــا ی ــویی ب ــه همس ــبت ب ــه نس ک ــت  اس
کــه  هنــری، رســالت خــود را تحقــق بخشــد. ایــن اهــداف عالــی بــود 
گرفتــه بــودم و  مــن در همــه ایــن ســال ها بــرای خــط شکســته در نظــر 

ــود. ــزی ب ــن چی ــن چنی ــای م دورنم

کــهبــرایخودتــانترســیم بــرایدسترســیبــهایــندورنمــایبلندمــدت
کــردهبودیــد،راهکارهایــیمشــخصهــمداشــتید؟

 بلــی دقیقــًا. مــن بــرای وصــول بــه ایــن هــدف عمــده چنــد اصــل مهــم 
کــردم: اول؛ ارائــه دســتمایه ها و مقدمــات و تمهیداتــی بــر  را پیگیــری 
کتاب هــای مختلــف  کــه بــا تألیــف و عرضــه  آمــوزش خــط شکســته 
در مســیر تعلیــم هنرجویــان عملــی شــد. دوم؛ رفتــن بــه سمت وســوی 
کــه وجهــه همــت مــن  جلوه هــای هنــری و نمایشــگاهِی ایــن هنــر، 
در  گــردش  در  نمایشــگاه های  برگــزاری  بــا  به نوعــی  و  گرفــت  قــرار 
تمــام شهرســتان ها و مناطــق ایــران و شناســایی چهره هــای مســتعد 
در ایــن مســیر و تحــت تعلیــم گرفتــن آنهــا بــه تحقــق رســید. می دانیــد 
کــه هنــر خوش نویســی هــم مثــل دیگــر هنرهــای ســنتی از متــن جامعه 
بلنــد شــده و نیازمنــد واســطه هایی اســت و راهــی جــز ارائــه طریــق و 

مســیر بــرای جوان هــا وجــود نــدارد.
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ســنت در چقــدر شــخصی، بیــان و ابــداع و خاقیــت مســئله
چــهمســیری

ً
خوشنویســیمــاامــکانظهــورداشــتهوایــنخــطاساســا

کــردهوبــهامــروزرســیدهوبهتریــننــوعبرخــوردبــاآندراوضــاع راطــی
کنونــیازنظــرشــماچیســت؟

قبــل از پاســخ بــه ایــن پرســش شــما، بایــد بــه خــود خــط شکســته 
خــط  کنــم.  اشــاره  بــوده  هــم  مــن  فعالیت هــای  همــه  محــور  کــه 
شکســته از دیرزمــان تــا دوران معاصــر، وســیله ثبــت و ضبــط متــون 
و ُجنگ هــا و تذکره هــای شــعری بــوده و در مراســات و مکاتبــات و 
کاربــرد وســیع داشــته اســت. وقتــی بــه دنیــای صنعتــی  اســناد اداری 
کارکردهــا و وظایــف پیشــین از بیــن  و مــدرن می رســیم، تمامــی ایــن 
یــج و به مــرور زمــان، منســوخ شــده اســت. پــس تنهــا  رفتــه و به تدر
کــه بــرای حفــظ ایــن هنــر بــرای مــا می مانــد تکیــه بــر جنبه هــای  راهــی 
کیــد بــر وجــوه و ارزش هــای زیبایی شــناختی  نمایشــی و تزئینــی و تأ
ــه ایــن نقطــه، مســتلزم پویایــی و نواندیشــی  کــه رســیدن ب آن اســت 
کــه در تمامــی  کــه نه فقــط در خــط و خوش نویســی ایرانــی،  اســت 
یکــرد هســتیم  هنرهــای اصیــل و مانــدگار، محتــاج ایــن نگــرش و رو
و مســئله نــوآوری و خاقیت هــای فــردی، یکــی از شــاخصه های 
اصلــی هــر هنرمنــدی اســت. مــا بــرای اعتــا و ارتقــای هــر هنــر بایــد 
نقشــی از قابلیت  هــای فــردی خــود را در زنجیــره تکاملــی هنــر ثبــت 
کنیــم. هنرمنــد تــا بــه چنیــن نگــرش جامعــی دســت نیابــد، فقــط 
پا می زنــد و طبیعتــًا راه  در رونــد تکــرار و تقلیــد می مانــد و دســت و
گذشــتگان به نوعــی  کــه تقلیــد از  بــه هیــچ جایــی هــم نمی بــرد؛ چرا
ــوت  کس ــهرت و  ــب ش ــه صاح ک ــزرگان  ــود آن ب ــت. خ ــازدن اس درج
تــازه  کاری  بتواننــد  اینکــه  بــه  نســبت  بودنــد  بلنــد  و منزلت هــای 
بــه هنــر پیشــینیان و اســتادان قبــل از خــود  تــازه  کننــد و نگاهــی 
ــه ســیر  ــر ب ــا بخشــی تازه ت ــد، به شــدت حساســیت داشــتند ت بیندازن
تکاملــی هنــر مــورد عاقــه خــود ببخشــند و بــر ایــن اســاس، همــه 
کشــف و ارائــه شــیوه های شــخصی  عمــر خــود را بــه جســت وجو و 
ــه عرضــه تشــخیص ها و تشــخص های خودشــان  منحصربه فــرد و ب
کــه  تحولــی  بیــاورم:  بــاره  ایــن  در  مثالــی  می دادنــد؛  اختصــاص 
کــرد و خــط نســتعلیق را ســیر  گذشــته ایجــاد  میرعمــاد در میــراث 
ی ایــن هنــر  ــازه ای پیــش رو تکاملــی بخشــید و نظــم و قانونمنــدی ت
ــبتًا  ــط نس ــه خ ک ــی  ــد طالقان ــش عبدالمجی ی ــًا درو ــا مث ــت؛ ی گذاش
کم عیــار شکســته را بــا دنیایــی از خاقیــت و ظرافــت  کم هویــت و 
و  کلمــات  هندســه  در  خاقــه  و  زیبایی شناســانه  قابلیت هــای  و 
و  کــرد  عرضــه  نــو  از  قطعه پردازی هــا  و  ترکیب بندی هــا  و  حــروف 

کــرد و شــیوه شــخصی  گذشــته را منســوخ  کهنــه  به نوعــی شــیوه های 
کــرد. همین طــور در ادوار متأخرتــر و در دوره معاصــر،  خــود را مطــرح 
آنکــه عمــری در  بــا  کلهــر و میــرزا غامرضــا اصفهانــی  میــرزا رضــا 
سایه ســار خــط و هنــر و آثــار حضــرت میرعمــاد نفــس می کشــیدند و 
کــه در دوره ای روزگار می گذراننــد  طــی مســیر می کردنــد، اندیشــیدند 
کــه آســتانه ورود بــه دنیایــی جدیدتــر و متمدن تــر نســبت بــه ادوار 
کلهــر، در خــط  کــه میــرزا رضــا  پیشــین اســت. فی المثــل می بینیــد 
تــراش قلــم و هــم  بــه نوآوری هایــی زد و هــم در  نســتعلیق دســت 
کــرد، یــا  در شــیوه ارائــه متــون تعلیمــی و آموزشــی تغییراتــی ایجــاد 
کــه بــا آن  میــرزا غامرضــا اصفهانــی به یک بــاره متوجــه قابلیتــی شــد 
توانســت مثــل میرحســین تــرک، دنیــای سیاه مشــق را بــه هنرمنــدان 
کــه هنــوز هــم قابــل توجــه اســت. اصــًا  کنــد  عصــر خــودش عرضــه 
خوش نویســی  ســنت  در  کــه  ببینیــد  را  سیاه مشق نویســی  همیــن 
کــه آن را بــه اوج  مــا جوششــی تــازه و بســیار بدیــع و بی ماننــد بــوده 
کــدام  هــر  اینهــا  کــرد.  ارائــه  و  رســاند  خــود  شــکوفایی  و  زیبایــی 
کردنــد. مــا هــم بایــد از همــان الگــوی  کامــل  به نوعــی آن زنجیــره را 
کنیــم و ایــن مســیر را پیــش چشــم داشــته باشــیم و  ی  تکاملــی پیــرو
کنیــم.  کاری فراخــور روزگار خــود و ضرورت هــای زمانــی و مکانــی 
کــه بنــا بــه اقتضائــات  درک متعالــی از هنــر معنایــی جــز ایــن نــدارد 
ــان  ــروز و جه ــان ام ــرای انس کاری ب ــی و  ــود، راه ــات روزگار خ و الزام

ــه دهیــم. معاصــر خــود ارائ

کــهخودتــان بزرگانــی از الهــام بــا نــوآوریدرخــطشکســته، بــرای
کارشــانزدنــد کــههــریــکدســتبــهابــداعشــیوهایدر کردیــد اشــاره
کًا کردنــد،چــهراههایــیآزمودیــدو وازتقلیــدوتکــراروعــادتپرهیــز
کارتــانرادرتمــامایــنپنجــاهســالبهصــورت گــربخواهیــددســتاورد ا

کنیــدچــهمیگوییــد؟ خاصــهتوصیــف
گاه  یــش و  مــن در دهه هــای اول فعالیــت خــودم پیــرو مکتــب درو
کــه باید کاری متناســب  گلســتانه بــودم، امــا بعــدًا بــه ایــن فکــر افتادم 
ــا پیــش از  کــه ت ــازه  کارهــای ت کنــم. یکــی از  ــا روزگار خــودم عرضــه  ب
آن ســابقه نداشــت، تلفیــق قلم هــای مختلــف از غبــار تــا جلــی و... 
بــود. در گام بعــدی از طریــق شــبکه گســترده آموزشــی انجمــن در پی 
کشــور ایــن هنــر را آمــوزش  کــه در سراســر  تربیــت جوان هایــی برآمدیــم 
کــه در  بدهنــد. یکــی از راه هــای مهــم، همیــن نگــرش جامعــی اســت 
ــم  کردی کــه مــا تــاش  ــه وجــود آمــده  عرصــه خــط شکســته معاصــر ب
کنیــم.  ذوق و قریحــه و انگیــزه و اســتعداد جوان هــا را بــه آن متمایــل 
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کــه در حــوزه خــط شکســته ده هــا اســتاد  مجمــوع اینهــا باعــث شــد 
کــه آثارشــان را در عرصه هــای  کننــد و معرفــی شــوند  ارزشــمند ظهــور 
داخلــی و بین المللــی ارائــه می کننــد و تعــدادی از آنهــا درخشــش 

کرده انــد.  جهانــی پیــدا 

قابلیــتامروزیشــدنومعاصرشــدن
ً
بــهنظــرشــماخــطشکســتهذاتــا

رادارد؟وتــاچــهحــدایــنقابلیــِتانطبــاقوروزآمــدیونوشــدندر
درونآنهســت؟

مــن ایــن را بــه جــرأت و بــا قطــع و یقیــن بــه شــما می گویــم؛ خــط 
در  کــه  گســترده ای  بســیار  قابلیت هــای  بــه  توجــه  بــا  شکســته 
بــرای  گســترده  حــوزه ترکیب بنــدی دارد، می توانــد تحولــی بســیار 
کــه دامنــه ای بســیار وســیع  قطعه پــردازی در پــی داشــته باشــد؛ چرا
کــه ایــن ضــرورت را ایجــاب  کله ترکیبــی دارد  در ترکیب بنــدی و شــا

می کنــد.

خــط خــود در را انعطــاف و انطبــاق و تحــول قابلیــت ایــن  چقــدر
میبینیــد؟ شکســته

خــود  یکــی  خــودش،  مخاطــب  بــا  خوش نویســی  ارتباطــی  ابــزار 
زیبایــی اســت )فــارغ از معنــا یــا همــان زیبایــی فی نفســه(، یکــی هــم 
گســترش شــعر  کــه بــا معنــا ترکیــب می شــود. خوش نویســی در  وقتــی 
یــخ مــا نقشــی مهــم داشــته  و ادب و فضیلــت و فرهنــگ در طــول تار
اســت. بیــن خوش نویســی و مــوارد مذکــور ارتباطــی تنگاتنــگ بــوده 
ــرده  ــزرگان و آیــات وحــی بهره هــا ب کام ب و خوش نویســی از اشــعار و 
زمینــه  بزرگ تریــن  محکــم،  پیونــد  و  ارتبــاط  ایــن  برقــراری  اســت. 
شــاید  ایرانــی ای  هــر  امــروزه  و  بــوده  مــا  فرهنگــی  یــث  موار حفــظ 
گســترده و نســبت نزدیــک،  خوش نویســی را بــا توجــه بــه ایــن ارتبــاط 
یســت و زمانــه خــودش انتخــاب می کنــد. گســتره جغرافیــای ز و در 

کــه دلیــل قــدرت و  گفــت ایــن اســت  کــه بایــد  مطلــب دیگــری هــم 
ــه وقتــی ســیر تکاملــی خــود  ک ــه خــط شکســته در ایــن اســت  جاذب
زیبایــی  به قــدری  کــرد،  طــی  عبدالمجیــد  یــش  درو دســت  بــه  را 
خــط  »بهــار  را  آن  کــه  شــد  ایجــاد  کلمــات  و  حــروف  هندســه  در 
کــه تمــام انرژی هــای آشــکار و  نســتعلیق« نامیدنــد؛ بــه ایــن جهــت 
پنهــان در تمــام قلم هــای خوش نویســی ایرانــی تــا آن روز، در ذات 
کــه در همه خطوط اســت برای  ایــن خــط متجلــی شــد. ایــن زیبایــی 
شکســته هــم مهیاســت و بــرای قطعه بنــدی و ارائــه آثــار ابتدایــی 
هــم قابلیت هــای باالتــری دارد. امــروزه در دنیــای نقاشــی خط هــم 
ایــن قابلیــت در خــط شکســته از همــه خطــوط دیگــر باالتــر اســت و 
ایــن نشــان می دهــد قابلیت هــای ذاتــی خــط شکســته در هــر زمــان 

می توانــد ُبــروز و ظهــوری تــازه یابــد.

گرفتهایــد، ایــنســالهاپــی کــهدر بــاتوجــهبــههمــهفعالیتهایــی
کنونــیخــطشکســتهراچطــورمیبینیــدوچــه موقعیــتوجایــگاه

خبرهــایتــازهایازآنداریــد؟
گســترده ملــی«  کــه رفته رفتــه شــکل یــک »فراینــد  مــا ایــن حرکــت را 
کــه دو ســال پیــش در بــرج میــاد  گرفتــه در نمایشــگاهی  بــه خــود 
کــه بــر دیوارهــای بــزرگ  برگــزار شــد شــاهد بودیــم؛ در آثــار 1۴1 هنرمنــد 
گروهــی و عمومــی  گذاشــته شــد. آخریــن ارائــه  بــرج میــاد بــه نمایــش 
گذشــته در مجتمــع فرهنگــی هنــری آســماِن  ایــن هنــر، هفتــه  از 
کــه بــه یقیــن معــدل خوبــی از وضــع فعلــی  فرهنگســتان هنــر بــود 
کــه قابلیت هــای خــط  کــرد و نشــان داد  خــط شکســته را عرضــه 
شکســته بــه چــه درجــه ای از اوج و شــکوفایی در خــط هنرمنــدان 
ــد خوش نویســان مــا رســیده و چــه جایگاهــی را  جــوان و نســل جدی

ــرده اســت. ک ــرای آن تثبیــت  ب

ــاری خــدا روز  ــا ی ــه شــکل اختصاصــی، ب ــا عمــده فعالیــت مــن ب ام
18 مهــر 1398 در مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا دیــده خواهــد شــد 
کــه خــود در شــمار  گردانم  کــه مجموعــه ای اســت از آثــار خــودم و شــا
گردان  اســتادان صاحب نــام و صاحب عیــار معاصرنــد و آثــار شــا
کــرد بــر دو  برگزیــده ایــن اســتادان. بــا ایــن نمایشــگاه می تــوان مــروری 
کــه آثارشــان، نمایشــی شــکوهمند از قابلیــت  گردان مــن  نســل از شــا
و ظرفیــت وســیع خــط شکســته معاصــر بــرای مشــتاقان ایــن هنــر 

وزیــن و نفیــس و فاخــر ملــی خواهــد بــود. 

سهمنوآوریونگاهجدیددرایننمایشگاهچقدراست؟
کــه وجــه مشــترک آثــار ایــن مجموعــه همــان نگاه  قطعــًا خواهیــد دیــد 
نــو بــه »میــراث خــط شکســته« خواهد بــود. وقتی بــا هنرمندانی جوان 
و جســت وجوگر و پویــا روبه روییــم و بــا شــور و بــاور و انگیزه هایــی 
کــه در جــان و دل آنــان بیــدار شــده مواجــه می شــویم، بــی  مثبــت 
ی  گفــت: راهــی شــاداب و ُپرنشــاط و ُپرامیــد پیــش رو گمــان بایــد 

ایــن هنــر اســت.

کــه ــاآثــاریهــمداریــد ایــننمایشــگاهبگوییــد.آی آثــارخودتــاندر از
بــهنمایــشدربیاینــد؟ بــرایاولیــنبــار

کــه مــروری اســت  کار در ایــن مجموعــه دارم  خــود مــن هــم چنــد 
کار  چنــد  ســال.  پنجــاه  ایــن  در  مــن  کاری  دوره هــای  تمامــی  بــر 
اولیــن  بــرای  کــه  اســت  امســال  همیــن  بــه  متعلــق  و  جدیــد  هــم 
در  مــا  اصلــی  کیــد  تأ امــا  شــد.  خواهــد  گذاشــته  نمایــش  بــه  بــار 
دیده شــدن  امــکان  و  انگیزه بخشــی  و  تشــویق  بــر  نمایشــگاه  ایــن 
هرچه بیشــتر جوان هاســت و فراهم کــردن فرصــت و فضایــی بــرای 
کــه یــا اســتادان جــوان و  معرفــی چهره هــای جــوان و مســتعد و خــاق 
یــا هنرمنــدان جوان انــد و هــر کدامشــان حرفــی تــازه در ایــن هنــر دارنــد 
کــه در ایــن نمایشــگاه خواهیــد دیــد. در یــک کام، همــه هنرمندانــی 
کــه در ایــن نمایشــگاه اثــری ارائــه می دهنــد در مســیر تکاملــی شــیوه 
یــک، نماینــده و حامــل آن »ســیر  خــط شکســته معاصرنــد و هــر 
کــه قضــاوت را بــه خــود  گســتره فرهنــگ و تمــدن ایرانــی«،  تحــول در 

شــما می ســپارم در روز افتتــاح نمایشــگاه. 
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مجموعه آثار خط شکسته معاصر 
 در »سماع شکسته«

کابلــی و دو  بزرگ تریــن مجموعــه خــط شکســته بــه  روایــت یــداهلل 
گردان ایــن اســتاد صاحب نــام طــراز اول شکسته نویســی  نســل از شــا
مؤسســه  آیینــه  نگارخانــه  در   ،1398 مهــر   18 پنجشــنبه  ایــران، 
آبــان 1398، میزبــان  تــا 2  گشــایش یافــت و  فرهنگی هنــری صبــا 

بــود.   عاقه منــدان 

آثــار ارائه شــده در شــیوه شکســته شــامل 270 اثــر منتخــب از مجمــوع 
گردان اســتاد  کــه همگــی از شــا 3۴0 اثــر، و از حــدود 200 هنرمنــد بــود 
کنــون در شــمار اســتادان خــط شکســته در  کابلــی بوده انــد و هم ا

ایــران بــه شــمار می رونــد.

کابلــی و دو اثــر از محمــد  کنــار ایــن مجموعــه، دو اثــر از یــداهلل  در 
آثــار ایــن دو اســتاد پیش کســوت هنــری  کــه از آخریــن  حیــدری، 

ارائــه شــده اســت. محســوب می شــوند، 

گذاشته شــده در نمایشــگاه خوش نویســی »ســماع  آثــار بــه نمایــش 
شکســته«، در عیــن جلوه بخشــی بــه شــیوه ای پراصالــت و فاخــر در 
گرایش هــای  ــی، افقــی از تنــوع چشــمگیر  ســنت خوش نویســی ایران

گســترده تصویــری را آشــکار ســاخت.

خــط  دوســتداران  از  میزبانــی  روز  آغازیــن  در  شکســته«  »ســماع 
شکســته، پذیــرای نامورانــی از ایــن حــوزه خیال انگیــز بــود. اســتادانی 
کویکــی، صداقــت  چــون امیراحمــد فلســفی، الهــه خاتمــی، خلیــل 
قربانــی،  علــی  فاضلی مقــدم،  مســعود  مــرادی،  رســول  جبــاری، 
شــمار  ایــن  از  و...  حســینی  صغــری  ســیده  ســپهری،  غامرضــا 

بودنــد.

امــور  و  فرهنگــی  همکاری هــای  مدیــرکل  کیانــی،  محمدعلــی 
کشــور؛ و عــارف براتــی، مدیــر اجرایــی انجمــن  ایرانیــان خــارج از 
کــه  گروهــی از خوش نویســان هــرات  خوش نویســان ایــران؛ بــه همــراه 
ینت بخــش نگارخانه هــای  آثارشــان در نمایشــگاه »هــرات تهــران«، ز

گشــایش  لــرزاده و فرشــچیان در صبــا بــود، از دیگــر میهمانــان آییــن 
نمایشــگاه ســماع شکســته بودنــد.

ایــن  دربــاره  خوش نویســی  پیش کســوت  اســتاد  کابلــی  یــداهلل 
ی  گفــت: راهــی پرنشــاط، شــاداب و پرامیــد پیــش رو نمایشــگاه 
ی  هنــر خوش نویســی، به خصــوص خــط شکســته می بینــم؛ از آن رو
کــه ایــن هنــر توانســته خــود را بــا جهــان و انســان امروزیــن و معاصــر، 

کنــد. همــراه 

کابلــی بــا اشــاره بــه نمایشــگاه آثــار بــزرگان و هنرمنــدان خــط  اســتاد 
بــه  مــن  فعالیــت  عمــده  کــرد:  اظهــار  صبــا  مؤسســه  در  شکســته 
کــه مجموعــه ای  شــکل اختصاصــی، در ایــن نمایشــگاه دیــده شــد 
کــه هرکــدام در نــوع خــود از اســتادان  گردانم  بــود از آثــار خــودم و شــا
صاحب نــام و صاحب عیــار معاصرنــد. در واقــع بــا ایــن نمایشــگاه، 
آثارشــان،  کــه  مــن  گردان  از شــا بــر دو نســل  کــرد  مــروری  می تــوان 
از قابلیــت و ظرفیــت وســیع خــط شکســته  نمایشــی شــکوهمند 
معاصــر را بــرای مشــتاقان ایــن هنــر وزیــن و نفیــس و فاخــر ملــی، 

کــرد.   رونمایــی خواهــد 

گفــت: بخشــی از آثــاری  او دربــاره ارائــه آثــار خــود در ایــن نمایشــگاه 
کــه در ایــن نمایشــگاه ارائــه شــده، مــروری اســت بــر تمامــی دوره هــای 
کاری مــن، طــی ایــن پنجــاه ســال. و بخشــی نیــز متعلــق بــه همیــن 
گذاشــته خواهــد شــد. کــه بــرای اولیــن بــار بــه نمایــش  امســال اســت 

انگیزه بخشــی  تشــویق،  بــر  مــا  اصلــی  کیــد  تأ داد:  ادامــه  کابلــی 
ایــن  در  مــا  جوان هاســت.  هرچه بیشــتر  دیده شــدن  امــکان  و 
کردیــم فرصــت و فضایــی بــرای معرفــی چهره هــای  نمایشــگاه تــاش 
کدامشــان حرفــی تــازه در ایــن هنــر  کــه هــر  جــوان و مســتعد و خــاق 
کــه مســیر تکاملــی شــیوه خــط  کنیــم؛ هنرمندانــی  دارنــد، ایجــاد 
گســتره  در  تحــول  ســیر  در  و  می دهنــد  ارتقــا  را  معاصــر  شکســته 

فرهنــگ و تمــدن ایرانــی نقــش دارنــد.
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تجلی خط هرات در تهران
مولودزندینژاد

هــرات  خوش نویــس  هنرمنــدان  نمایشــگاه  و  تخصصــی  نشســت 
همســایه،  و  دوســت  کشــور  دو  فرهنگــی  تعامــات  منظــور  بــه 
ایــران و افغانســتان، بــا عنــوان »تجلــی خــط هــرات در تهــران« در 

کــرد. برگــزار  هنــر  فرهنگســتان 

پیــش از افتتــاح نمایشــگاه هنرمنــدان خوش نویــس هــرات، نشســت 
یــداد فرهنگــی بــا حضــور علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت  ایــن رو
فرهنگســتان هنــر؛ ســید محمدحســین هاشــمی، معــاون فرهنگــی 
ســلطانی،  حســن  ســید  اســامی؛  ارتباطــات  و  فرهنــگ  ســازمان 
افغانســتان  فرهنگــی  رایــزن  هنــر؛ شــفیق شــرق،  دانشــگاه  رئیــس 
فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس  حق شــناس،  محمدجــواد  تهــران؛  در 
عصــر  مســئوالن،  از  بعضــی  و  تهــران؛  شــهر  شــورای  اجتماعــی  و 
از  ایــن نشســت، بعضــی  برگــزار شــد. در  یکشــنبه 1۴ مهــر 1398 
هنرمنــدان خوش نویــس ایرانــی همچــون غامحســین امیرخانــی، 
کویکــی،  محمدحســین عطارچیــان، امیراحمــد فلســفی، خلیــل 
مســعود فاضلی مقــدم، حمیدرضــا قلیچ خانــی، محمــد حیــدری 
کنــار هنرمنــدان خوش نویــس افغــان حضــور داشــتند و بــه  و... در 

بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.

نخســتین  و  هنــر  فرهنگســتان  سرپرســت  اســماعیلی،  علیرضــا 
ســخنران ایــن نشســت، بــا اشــاره بــه میــراث فرهنگــی مشــترک ایــران 
کــرد: »مــا و افغانســتان میــراث فرهنگــی و هنــری  و افغانســتان اظهــار 
کشــوری  دو  هیــچ  فرهنگ هــای  شــاید  و  یــم  دار فراوانــی  مشــترک 
ــد و در  ــک نباش ــم نزدی ــه ه ــزان ب ــن می ــا ای ــتان ت ــران و افغانس ــل ای مث
کــه  کمتــر مردمانــی را می توانیــم بیابیــم  میــان ملت هــای جهــان نیــز 
کات  ک داشــته باشــند. بایــد ایــن اشــترا این همــه هماننــدی و اشــترا
یــم و از برگــزاری چنیــن مراســمی خصوصــًا در آســتانه  را ارج بگذار

کنیــم.« هفتــه خوش نویســی اســتقبال 

ــه  ــرات ادام ــهر ه ــری ش ــی و هن ــاخص های فرهنگ ــه ش ــاره ب ــا اش او ب
افغانســتان  شــهرهای  فرهنگی تریــن  از  یکــی  هــرات  »شــهر  داد: 
گــر بخواهیــم فهرســتی از شــهرهای شــاخص فرهنگــی و  ا اســت. 
کنیــم، قطعــًا شــهر هــرات در صفحــات اول  هنــری جهــان را تهیــه 
یخــی، شــهر  گرفــت. در جغرافیــای تار ایــن فهرســت قــرار خواهــد 
کنــار شــهرهای نیشــابور و مــرو و بلــخ، جــزو چهــار شــهر  هــرات در 
داشــتن  بــه  شــهر  ایــن  می شــد.  محســوب  بــزرگ  خراســان  مهــم 

دارد.« شــهرت  مجلــل  و  درخشــان  معمــاری  و  مناره هــا 

»مکتــب  گفــت:  زمینــه  همیــن  در  هنــر  فرهنگســتان  سرپرســت 
کمال الدیــن  گران قــدر چــون  نگارگــری هــرات بــا داشــتن شــخصیتی 

ی  رو را  تأثیــر  بیشــترین  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  به صــورت  بهــزاد 
گذاشــته  اصفهــان  و  تبریــز  در  صفویــه  دوره  نگارگــری  مکاتــب 
درخشــان ترین  از  یکــی  کتاب آرایــی،  و  خوش نویســی  در  اســت. 
بــه  مربــوط  کتاب آرایــی  و  کتابــت  دوران  شــکوهمند ترین  و 
ی،  کــه میرعلــی هــرو خوش نویســان هــرات عهــد تیمــوری اســت 
ــا ایــن زمــان در قلــه آن قــرار دارد  بزرگ تریــن اســتاد خــط نســتعلیق ت
ینت بخــش موزه هــای ایــران و جهــان  و امــروزه بســیاری از آثــار او ز

اســت.«

ــی  ــون معرف ــه پیرام ک ــی  ــه برنامه های ــاره ب ــا اش ــماعیلی ب ــا اس علیرض
برگــزار شــده،  فرهنگســتان  ایــن  در  کنــون  تا میــراث مشــترک  ایــن 
این گونــه بــه ســخنان خــود ادامــه داد: »همایــش مکتــب هــرات در 
کــه پیش همایــش  ســال های اولیــه فعالیــت فرهنگســتان هنــر بــود 
آن بــا حضــور مســئوالن فرهنگســتان هنــر و هنرپژوهــان ایرانــی در 
کتــاب  آن چــاپ چندیــن عنــوان  و ماحصــل  برگــزار شــد  هــرات 
هــرات  مکتــب  و  بهــزاد  کمال الدیــن  بیشــتر  معرفــی  در  ارزشــمند 
گزیــده آن را  کــه خوشــبختانه  بــود. از جملــه مجموعــه مقــاالت آن 

کردنــد.« مصری هــا بــه عربــی ترجمــه و منتشــر 

او در خصــوص نمایشــگاه های هنــری و آثــار تألیفــی فرهنگســتان 
هنــر نیــز افــزود: »نمایشــگاهی نیــز در ســال 1389 بــا مضمــون ســیری 
رشــته های  در  دوســت”  دیــار  “از  عنــوان  بــا  افغانســتان  هنــر  در 
گرافیــک، عکاســی و خوش نویســی در مؤسســه صبــای  نقاشــی، 
فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد. همچنیــن انتشــارات فرهنگســتان هنــر 
ــرامیک و  ــاب س کت ــون  ــت همچ ــن دس ــاری از ای ــار آث ــال انتش در ح
کار آن قــدر  ســکه های لشــکری بازار و ُبســت اســت. ایــن حــوزه بــرای 
کــم اســت.« کنیــم بــاز هــم  کار  کــه مــا هرچــه  گســترده اســت  وســیع و 

کیــد  تأ بــا  خــود  ســخنان  پایــان  در  هنــر  فرهنگســتان  سرپرســت 
کشــور  معاصــر  هنرمنــدان  و  هنــر  شــناخت  و  بیشــتر  تعامــات  بــر 
گفــت: »متأســفانه در حــال حاضــر شــناخت مــا از هنــر  افغانســتان 
یــم  امیدوار و  اســت  کــم  بســیار  افغانســتان  معاصــر  هنرمنــدان  و 
هنــر  از  کشــور  دو  ایــن  شــناخت  مراســمی،  چنیــن  برگــزاری  بــا 
معاصــر همدیگــر بیشــتر شــود؛ البتــه انتشــارات فرهنگســتان هنــر 
کــه  کــرد  برگــزار  کابــل  کتابــی در  نمایشــگاه  پیــش،  در ســال های 
ــا همــکاری ســازمان  ــم ب ــا اســتقبالی خــوب مواجــه شــد. درصددی ب
کتــاب دیگــری در  نمایشــگاه های  اســامی  ارتباطــات  و  فرهنــگ 

کنیــم.« کابــل دایــر  آینــده در هــرات و 

در ادامــه این مراســم ســید محمدحســین هاشــمی، معــاون فرهنگی 
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ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی، ضمــن ابــراز خرســندی از 
کشــور دوســت و بــرادر، افغانســتان، بــه  فعالیــت فاخــر هنرمنــدان 
کــرد و  کــه در ایــران برگــزار می شــود اشــاره  هفته هــای فرهنگــی ای 
افغانســتان تصمیــم  کــه هنرمنــدان  فــرا رســیده  گفــت: »وقــت آن 
کننــد و هفته هــای فرهنگــی ای در  کــه از همیــن ایــران آغــاز  بگیرنــد 
کننــد و چهــره واقعــی افغانســتان را بهتــر از  اقصی نقــاط جهــان اجــرا 

گذشــته نمایــش دهنــد.«

او بــه صبغــه هنــری شــهر هرات اشــاره و در خصــوص ادامه تعامات 
کــرد: »هــرات بــا ســابقه ای دیریــن در فرهنــگ و  فرهنگــی تصریــح 
کــه  هنــر و شــعر و ادب و تصــوف و عرفــان و ویژگی هــای بســیاری 
گذشــته مطــرح شــود. مــا بــه دنبــال فعالیــت  دارد، می توانــد بیــش از 
متقابــل هســتیم و عاقه مندیــم حضــور هنرمنــدان دوجانبــه باشــد. 
رایــزن فرهنگــی مــا در هــرات نیــز همیــن وظیفــه را بــه عهــده دارد. 

یــم ایــن فعالیــت هــا مســتمر باشــد.« امیدوار

معــاون فرهنگــی ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی در پایــان 
گفــت:  کشــور  کات فرهنگــی دو  صحبت هایــش بــا تشــریح اشــترا
»زبــان و هویــت و آییــن مشــترک میــان ایــران و افغانســتان ســبب 
کاتی  کشــورهایی بــا هــم، چنیــن اشــترا کمتــر  شــده بتوانیــم بگوییــم 
کــه آثــار بســیار خــوب هنرمنــدان  دارنــد. مــا امــروز بســیار خوشــحالیم 

الزم  مــن  می دهیــم.  نمایــش  خوش نویســی  زمینــه  در  را  هــرات 
دوســتان  از  هنــر،  فرهنگســتان  و  امیرخانــی  اســتاد  از  می دانــم 
ســفارت افغانســتان در تهــران، و از اداره کل فعالیت هــای فرهنگــی 

کنــم.« کشــور سپاســگزاری  و هنــری ایرانیــان خــارج از 

کــه  در ادامــه مراســم غامحســین امیرخانــی بــا تشــویق حضــاری 
ــدان  ــت و هنرمن ــه رف ی صحن ــه رو ــتند ب ــا خاس ــه پ ی ب ــرام و ــه احت ب
کــرد: »مــا از بنیه هنری  افغانســتان را هموطنــان خــود خطــاب و بیــان 
یــم. آثــار هنــری به عنــوان ســفرای  مســتحکمی در جهــان برخوردار
گوشــه دنیــا حضــور موفــق و درخشــان دارنــد. از  دائمــی در چهــار 
شــرق تــا غــرب موزه هــای جهــان پــر از نمونه هایــی از چندهــزار ســال 
اندیشــه، ذوق، معنــا و زیبایــی اســت و اینهــا انســانیت را بــه مــا 
گــر  کــه دارنــد ــــ ا کمالــی  یــادآوری می کنــد. انــواع هنرهــا بــا جمــال و 
ــخیر  ــب و دل او را تس ــانی را منقل ــر انس ــود ــــ ه ــل ش ــان منتق معنایش
ــا  ــد. م ــکیل می ده ــا را تش ــی هنره ــه اصل ــات بن مای ــد و ادبی می کنن
کــه بــا بن مایــه ادبیــات  بایــد ایــن فرصــت را بــه جوانــان خــود بدهیــم 

جهــان آشــنا شــوند.«

داور(  )به عنــوان  اســتانبول  در  حضــورش  از  خاطــره ای  نقــل  بــا  او 
گفــت: »در آنجــا خــط بــه  کــرد و  ی را بیــان  اهمیــت آثــار میرعلــی هــرو
کتیبه هــای ســاختمان های مــوزه  دو معنــی مطــرح اســت؛ یکــی در 
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ــای  ــت. در موزه ه ــده اس ــت ش کتاب ــه  ک ــی  ــری خط و ادارات، و دیگ
کنــار  ی و میرعمــاد در  خصوصــی و دولتــی آثــاری از میرعلــی هــرو
ی در حــد اســتاد، و  گفــت آثــار میرعلــی هــرو هــم قــرار دارد. می تــوان 

گرد اســت.« ــار میرعمــاد در حــد شــا آث

انجمــن  رئیــس  مســتمند،  نیک محمــد  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
ــی  ــرآن را مرجع ــت. او ق ــخنرانی پرداخ ــه س ــرات، ب ــان ه خوش نویس
ــم  کری ــرآن  ــه ق ک ــی  ــت: »از هنگام گف ــت و  ــی دانس ــرای خوش نویس ب
نــازل شــد، هنــر خوش نویســی اســامی نیــز زاده شــد. هنــر خطاطــی 
گیــر شــد و هــرات به عنــوان پایتخــت  کریــم فرا کتابــت قــرآن  بــه ســبب 

ــرد.« ک ــر پیــدا  ــج علــم و هن ی ــزرگ نقشــی مهــم در ترو تمدن هــای ب

شــاخص تریِن  هــرات  مکتــب  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  او 
کــرده  معرفــی  را  بســیاری  بــزرگان  و  اســت  هنــری  مکتب هــای 
فرودهــای  و  فــراز  در  کــه  اســت  شــهری  »هــرات  گفــت:  اســت، 
را  خــود  و  گرفــت  قــرار  مشــکات  معــرض  در  بســیاری  یخــی  تار
کنــون هنرمنــدان هــرات بــرای ادای ِدیــن بــه میراثــی  بازســاخت. ا
مســئولیت  احســاس  دارنــد،  دوش  بــه  گذشتگانشــان  از  کــه 
می کننــد. انجمــن خوش نویســان هــرات در امــر آمــوزش و نمایــش 
آثــار خوش نویســی تــاش می کنــد در ایــن مســئولیت وظیفــه اش را 
کــه امــروز افتتــاح خواهــد  به خوبــی انجــام دهــد و در نمایشــگاهی 
ــه  ــار خــود را ب ــه نفــر از اســتادان انجمــن خوش نویســان آث ــز، ُن شــد نی

می گذارنــد.« نمایــش 

در ادامــه مراســم اســتاد میرزایــی از هنرمنــدان خطــاط افغانســتان که 
یشــه هنــر خــط در افغانســتان  کن تهــران اســت، از اهمیــت و ر ســا
و رشــد ســوادآموزی در  را مذهبی بــودن جامعــه  و دلیــل آن  گفــت 
ایــن  بــر  خــود  یــخ  تار در  بیهقــی  اشــاره  بــر  او  برشــمرد.  افغانســتان 

ــرد. ک ــد  کی ــز تأ ــوع نی موض

گــروه تخصصــی هنرهــای  در پایــان، محمدمهــدی هراتــی، عضــو 
ی صحنــه آمــد و بــا  ســنتی و صنایــع دســتی فرهنگســتان هنــر، بــه رو
ک های فرهنگــی دو ملــت، توجــه حضــار را  کیــد بــر اهمیــت اشــترا تأ

کــرد. او بــا نمایــش تصاویــر  کات جلــب  بــه اهمیــت تمــام ایــن اشــترا
کــه آثــار یکــی از خوش نویســان هــرات در آن بــه چــاپ رســیده  کتابــی 
کار می کنیــد بــه تقســیم بندی  کــرد: »وقتــی قطعــه ای را  اســت، بیــان 
کار خوش نویــس همچــون  کــه  کنیــد؛ چرا صفحــه و نــوع خــط توجــه 
کنــد و تناســبات  گرافیســت اســت و بایــد بــه تمــام ابعــاد توجــه  کار 

کنــد.« را رعایــت 

پــس از پایــان نشســت، نمایشــگاه »تجلــی خــط هــرات در تهــران« 
انــوری،  ی، نجیــب اهلل  تواناهــرو از عبدالجلیــل  آثــاری  نمایــش  بــا 
فرامــرز ســروری،  محمدیونــس جامــی، احمدضیــاء  حق شــناس، 
کریــم زاده و نیک محمــد  شــهاب الدین  مســتمندغوری، عبدالکریــم 
مســتمندغوری، در نگارخانه هــای مجموعــه صبــای فرهنگســتان 

گشــایش یافــت.  هنــر 

ایــن نمایشــگاه مجموعــه ای نفیــس و ارزشــمند شــامل شــصت اثــر از 
ــواع خطــوط  کــه در ان ــود  ــه هنرمنــد انجمــن خوش نویســان هــرات ب ُن
نقاشــی خط،  و  شکسته نســتعلیق  نســتعلیق،  ثلــث،  کوفــی، 
ــه چشــم  ــی را ب ــزرگ ایران ــع از ایــن هنــر اصیــل تمــدن ب تجلیاتــی بدی

مشــتاقان نشــانده بــود.

انبــوه  اســتقبال  کنــار  در  نمایشــگاه،  ایــن  گشــایش  آییــن  در 
عاقه منــدان، حضــور چهره هایــی چــون محمدجــواد حق شــناس، 
کمیســیون فرهنگــی اجتماعــی شــورای شــهر تهــران؛ ســهراب  رئیــس 
هــادی، نقــاش و گرافیســت؛ و حضــور نــام آوران خطــه خــط ایــران نیــز 
کم نظیــر بــود؛ اســتادانی چــون منوچهــر نوح سرشــت،  چشــمگیر و 
امیراحمــد فلســفی، محمــد حیــدری، حســین عطارچیــان، خلیــل 
ایــن  از  فاضلی مقــدم  و مســعود  قلیچ خانــی  کویکــی، حمیدرضــا 

ــد. شــمار بودن

کشــور افغانســتان  ــر از خوش نویســان  کــه شــصت اث ایــن نمایشــگاه 
ــا 20  ــود، ت ــرار داده ب ــد هنردوســتان و عاقه منــدان ق را در معــرض دی

مهــر 1398 ادامــه داشــت.
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بررسی نوآوری در موسیقی ایرانی
زهرامهاجری

نشســت پژوهشــی شــناخت هنــر موســیقی بــا عنــوان »نــوآوری در 
موســیقی ایرانــی« عصــر روز پنج شــنبه 23 آبــان 1398 بــا ســخنرانی 
موســیقی  گــروه  رئیــس  و  پیوســته  عضــو  کیانــی،  عبدالمجیــد 

فرهنگســتان هنــر، برگــزار شــد.

عبدالمجیــد کیانــی در ابتــدای ســخنان خــود بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه 
کــه ســال ها  کــه نــوآوری در موســیقی یکــی از دغدغه هایــی اســت 
بررســی  را  نشســت  ایــن  برگــزاری  از  هــدف  اســت،  مواجــه  آن  بــا 
کــه ســابقه ای چندیــن هــزار ســاله دارد  موســیقی دســتگاهی ایرانــی 
گفــت: انتظــار  گرفتــه، دانســت و  کهــن و قــوی نشــأت  و از فرهنگــی 
کــه مــدام فرســوده و تکــرار می شــود نــوآوری  مــی رود در ایــن موســیقی 

ایجــاد شــود.

گفــت: یکــی از ویژگی هــای مهــم موســیقی دســتگاهی مــا بداهــه  او 
اســت؛ یعنــی در شــرایط زمــان و مــکان و مخاطــب شــکل می گیــرد. 
ــی  ــم وقت ــی ه ــت. از طرف ــیقی اس ــن موس ــود نوتری ــن خ ــه، ای در نتیج
موســیقی میراثــی فرهنگــی اســت، نمی شــود به آســانی آن را تغییــر 

کــرد.  داد و نــو 

ــه ســه فصــل  ــوآوری ب ــا دســته بندی پژوهــش و تحقیــق در ن ــی ب کیان

گذشــته«؛ »نــوآوری در زمــان حاضــر« و »نــوآوری  »نــوآوری در زمــان 
فصــل  ســه  ایــن  دربــاره  توضیحاتــی  بــه  درهــم«  سیســتم  یــک  در 

پرداخــت.

نوآوریدرزمانگذشته
کلمــه نــوآوری بــه معنــای ابــداع و ابتــکار اســت  گفــت:  او در ادامــه 
معنــای  بــه  موســیقی  در  به ویــژه  و  ایرانــی  هنرهــای  در  گویــی  و 
مشــاهده  قبــل  آثــار  در  کــه  اســت  چیــزی  آن  به کمال رســاندن 

باشــد.  داشــته  تــداوم  می توانــد  و  می شــود 

یــا  ابتــکار  هنــر،  فرهنگســتان  موســیقی  تخصصــی  گــروه  رئیــس 
کــه در  به کمال رســاندن چیــزی دانســت  و  زیباترشــدن  را  بدعــت 
گذشــته وجــود داشــته و حــاال بهتــر شــده اســت. همچنان کــه هــر 
کار علمــی و پژوهشــی، مطالعــه نتایــج پژوهش هــای قبلــی اســت 
کــه پژوهشــگر در آن بــه نتایــج بهتــر و درســت تری دســت می یابــد.

ــه توضیحاتــی  ــه ای، ب ــا پخــش موســیقی های نمون کیانــی در ادامــه ب
بــا  او  پرداخــت.  نوازندگــی  در  نــوآوری  بــرای  راه حل هایــی  دربــاره 
بعــد  و  یش خــان  درو ابوعطــای  پیش درآمدهــای  از  یکــی  پخــش 
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درآمــدی از ردیــف میــرزا عبــداهلل بــه مقایســه آنهــا پرداخــت.

گفــت: وقتــی موســیقی در فرهنــگ شــفاهی وجــود  کیانــی در ادامــه 
دارد و به صــورت روایــت اســت، هــر اســتاد موســیقی آن را بــا ســلیقه 
خــودش روایــت می کنــد و ایــن روایت هــا همیشــه در شــرایط زمــان و 
مــکان و مخاطــب صــورت می گیــرد. در واقــع همــه چیــز نــو اســت و 

کلیشــه نیســت.

ماهــور  در  ک  را ســفیر  و  ک  را کرشــمه  ک،  را درآمــد  ادامــه،  در  او 
بــا  را  آن همیــن قطعــات  دنبــال  بــه  و  یش خــان،  بــه درو مربــوط  را 
کــرد و توضیــح داد ایــن اجراهــا،  ردیــف تــار آقــای برومنــد پخــش 
موســیقی  فرهنــگ  اصالــت  بــه  نســبت  خطایــی  کوچک تریــن 
کــه اســاس، ردیــف اســت  ندارنــد. ایــن نشــان دهنده ایــن اســت 
پیش درآمــد  یــا  چهارمضــراب  تصنیــف،  مثــًا  را  آن  می تــوان  کــه 
کــه  کــرد و ردیــف موســیقی دســتگاهی ایــن انعطاف پذیــری را دارد 
ــا  ــرای مجالــس شــادمانی ی ــز ب ــا آن آهنگ هــای طرب انگی ــوان ب می ت
کار بــرد. و در  نغمه هــای ابوعطــا، افشــاری و... را بــرای عــزاداری بــه 
کــه در آن ذوق  ــه شــرطی  ــد؛ ب ــو و تازه ان ــی ن واقــع همــه اینهــا از جهات
گــر ذوق نباشــد نــوآوری و تازگــی هــم بــه وجــود  وجــود داشــته باشــد. ا

نمی آیــد.

نوآوریدردورهجدید
کیانــی در ادامــه بــه فصــل دوم نــوآوری بــا عنــوان »نــوآوری در دوره 
جدیــد« پرداخــت و گفــت: ایــن دوره جدید از زمان تأســیس مدرســه 
ــیقی دانان  ــی از موس ــن دوره، بعض ــرد. در ای ــکل می گی ــون ش دارالفن
کــه علــی نقــی وزیــری یکــی از  بــرای تحصیــل بــه غــرب می رونــد 
ــا تحصیــل می کنــد و  پ ــود. او پنــج ســال در ارو ایــن موســیقی دانان ب
کــه ایرانی هــا در حــال تجربــه مدرنیته انــد؛  درســت زمانــی برمی گــردد 
ایــران  نــوآوری در موســیقی  کــه مبتکــر  کســی  بنابرایــن نخســتین 
نیمــا در شــعر،  مثــل  اســت. درســت  وزیــری  نقــی  می شــود علــی 
کــه همــه  کمــال الملــک در نقاشــی و مهنــدس ســیحون در معمــاری 
اثــر شــیفتگی فرهنــگ غــرب، دارنــد  بــر  یــک دوره زمانی انــد و  در 

تغییراتــی بــه وجــود می آورنــد و نگاهشــان غربــی اســت.

خــوب  کــدام  بگویــم  نمی خواهــم  اینجــا  در  مــن  گفــت:  کیانــی 
تفاوتــی  می کنــم؛  بیــان  را  تفاوت هــا  فقــط  اســت،  بــد  کــدام  یــا 
بــا  کــس  هــر  وجــود می آیــد.  بــه  و شــناخت  تشــخیص  اثــر  بــر  کــه 
کنــد. از نظــر مــن  کــه انتخــاب  توجــه بــه ایــن شــناخت آزاد اســت 
را  بهتریــن  انتخــاب می کنــد  را  نــوع موســیقی ای  هــر  هــر شــخص 
کوچکــی  گــر اشــکاالت  کــرده اســت. در ایــن تفاوت هــا ا انتخــاب 
ــًا وقتــی می گوییــم  ــا. مث ــه م کلمــات اســت ن ــر  ــد تقصی پیــش می آی
ایــن نــوع موســیقی ادیبانــه اســت و ایــن نــوع موســیقی عامه پســند، 
کاربــرد موســیقی ادیبانــه بــرای  کاربــردش متفــاوت اســت؛ بنابرایــن 
کاربــرد موســیقی عامه پســند بــرای تفریــح اســت.  متعالی شــدن و 
گاه قضــاوت  وقتــی مخاطــب ایــن دو اصطــاح را می شــنود ناخــودآ
و  می بینــد  مبتــذل  موســیقی  را  مردم پســند  موســیقی  و  می کننــد 
گاهــی  موســیقی ادیبانــه را عالــی می شــمارد؛ بنابرایــن، متأســفانه 
از  پژوهشــگر  اســتفاده  خاطــر  بــه  متعصــب  افــراِد  کــه  می بینیــم 
پژوهشــگران  بــه  پژوهــش،  جهــت  صرفــًا  و  بی طرفانــه  واژه هــا ی 

می زننــد. بــدی  ُمهرهــای 

او در ادامــه بــا پخــش موســیقی از علی نقــی وزیــری بــا عنــوان »خریدار 
اینکــه  بــا  وزیــری  داد:  توضیــح  خوانــده،  را  آن  آواز  بنــان  کــه  تــو« 
گذشــته خــود یعنــی ردیف هــا را به خوبــی می شناســد و  موســیقی 
کارهایــش شــبیه  کــه هیچ کــدام از  بلــد اســت، طــوری رفتــار می کنــد 
گذشــته  کارهــای  از  هیچ کــدام  او  نباشــد.  گذشــته اش  اســتادان 
کــه اصــل  را  ردیــف  فواصــل موســیقی  وزیــری  تکــرار نمی کنــد.  را 
کار اســت و فرهنگــی دارد، زیــر پــا می گــذارد و از فرهنگــی دیگــر، 
گام  تئــوری موســیقی را می گیــرد و دســتگاه های ردیــف را به صــورت 
کارهایــش نــام موســیقی  کــه وزیــری بــرای  درمــی آورد. درســت اســت 
ــتگاهی در  ــر دس ــل دیگ ــا در اص ــد، ام ــاب می کن ــتگاهی را انتخ دس
کــه بگوییم  کار نیســت. بــه عبارتــی دیگــر  از نظــر مــن درســت نیســت 

کــرده اســت.  ــوآوری  وزیــری در موســیقی دســتگاهی ن

مــا  امــروز  اینکــه  ادامــه داد:  وزیــری،  بــه مکتــب  اشــاره  بــا  کیانــی 
کــه چــرا موســیقی دســتگاهی مــا بــه ایــن شــکل  تعجــب می کنیــم 
کــه از همــان ابتــدا تحقیــق نکردیــم  درآمــده بــه ایــن خاطــر اســت 
کاری انجــام  کــه ببینیــم مکتــب وزیــری چیســت و می خواهــد چــه 
ایــن  می شــود  دیــده  وزیــری  مکتــب  در  کــه  چیــزی  اولیــن  دهــد. 
کنــد. در  کــه می خواهــد موســیقی ای جــدی و علمــی فراهــم  اســت 
گرایــش عامه پســندانه نمی بینیــم؛ بلکــه  موســیقی وزیــری هیــچ نــوع 
کار می کنــد و هدفــش پایه گــذاری موســیقی ای  جدی  وزیــری علمــی 
ــا موســیقی دانان ردیــف  اســت. ایــن اولیــن نقطــه مشــترک وزیــری ب
کــه آنهــا هــم پایه گــذاری موســیقی ردیــف را موســیقی علمــی  اســت 
کــه ایــن موســیقی را بــه موســیقی  کســانی را  و جــدی می داننــد و 
ایرانــی،  یتــم  ر وزیــری  ندارنــد.  دوســت  می کشــانند  عامه پســند 
کــه دایره ماننــد  گــردش نغماتــی  فواصــل ایرانــی، صــدای ایرانــی، 
کــه  کار نمی بــرد و فقــط، تزییــن می مانــد  اســت و یــک شــاهد دارد بــه 
ــی می گــذارد. در واقــع  ــه جایــش هارمون ــرد و ب کار نمی ب ــه  آن را هــم ب
کار نمی بــرد. مثــل  وزیــری پنــج محــور مهــم ردیــف موســیقی را بــه 
کــه در یــک ســاختمان پنــج ســتون اصلــی را خــراب کند؛  ایــن اســت 
کــه  کــه وزیــری می کنــد ایجــاد موســیقی نوینــی اســت  کاری  بنابرایــن 

ــام دارد و بســیار هــم جــدی اســت. ــری ن مکتــب وزی

کثــر پیــروان وزیــری نتوانســتند تفکــر مــدرن، علمــی  گفــت: ا کیانــی 
گرایــش  یابنــد و بــه همیــن خاطــر آثارشــان در امــروز  و هنــری آن را در
بــه ســوی موســیقی عامه پســند دارد و موســیقی مردم پســند تولیــد 
کــه دقیقــًا ضــد مکتــب وزیــری اســت. در واقــع وزیــری  می کننــد 
علیــه ایــن موســیقی مطربــی مردم پســند قیــام می کنــد؛ امــا حــاال 
هوادارنــش خــاف جهــت آن رفتــار می کننــد و هــر نــوع موســیقی ای 
کــه می خواهــد جــدی باشــد انــکار می کننــد. در نتیجــه وزیــری در  را 
کــه مــدرن اســت؛ امــا غربــی اســت و  کــرده  موســیقی، انقابــی ایجــاد 

در واقــع انــگار دیگــر ایرانــی نیســت. 

نوآوریدریکسیستمدرهم
 »نــوآوری در یــک سیســتم درهــم« ســومین بخــش از تقســیم بندی 
آن  بــه  کیانــی  مجیــد  کــه  بــود  دســتگاهی  موســیقی  در  نــوآوری 
ــه دســتگاهی اســت و  گفــت: موســیقی در ایــن فصــل ن پرداخــت و 
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ــه وزیــری. در واقــع موســیقی در ایــن حالــت تحریف شــده اســت.  ن
وقتــی انــواع موســیقی در طبقه بنــدی منطقــی و درســت خــود قــرار 
کــرد. ابتــدا  نمی گیــرد، بــه هیــچ عنــوان نمی تــوان آن را نقــد و بررســی 
کــرد؛ مثــًا بگوییــم بهتریــن  بایــد آن را دســته بندی و ســپس بررســی 
خــودش  ســنت  اســاس  بــر  کــه  ردیــف  دســتگاهی  موســیقی  آثــار 
کــدام اســت و اینکــه ایــن  کــدام اســت. بهتریــن آثــار وزیــری  اســت 
ــرار  کجــا ق ــه نوآوری هــای بی هویتــی انجــام می دهنــد  ک ــد  ــار جدی آث

می گیرنــد. 

گیتــار  بــا ســاز  کــه  بــا پخــش قطعــه ای موســیقی  کیانــی در ادامــه 
در فواصــل تامپــره در دســتگاه نــوا نواختــه شــد، توضیــح داد: ایــن 
فرهنگــی  لحــاظ  از  امــا  اســت؛  دلنشــین  و  زیبــا  بســیار  موســیقی 
جایــگاه  در  و  نــدارد  دســتگاهی  ردیــف  موســیقی  در  جایگاهــی 
بی هویتــی اســت و نمی تــوان بــه آن نــوآوری در ردیــف دســتگاهی 
از  وقتــی  امــا  نــدارد؛  ایــرادی  هیــچ  موســیقی  ایــن  گفــت.  ایرانــی 
ــه  ک ــود  ــر ش ــد ذک ــود بای ــش می ش ــون پخ ــا تلویزی ــو ی ــل رادی ــی مث جای
ایــن موســیقی، موســیقی دســتگاهی ایرانــی نیســت؛ نــه اینکــه بــا 
کــه مثــًا نــوآوری شــده پخش  عنــوان موســیقی ایرانــی در دســتگاه نــوا 
کننــد؛ بنابرایــن ایــن موســیقی از نظــر مــن در جایــگاه بی هویتــی و 
ایــن  بــه  اســت  لذت بخــش  و  خــوب  موســیقی ای  بی فرهنگــی، 

کنیــم. گاهانــه انتخابــش  کــه بدانیــم و آ شــرط 

ــا پخــش قطعــه ای دیگــر  ــر، ســپس ب عضــو پیوســته فرهنگســتان هن
کــه بــا ســازی جدیــد بــه نــام »ســانه« نواختــه شــده بــود توضیــح داد 
کــرده و در حــال تجربــه آن اســت.  کــه موســیقی دانی آن را اختــراع 
ایرانــی  آن  نغمــات  گــردش  گــوش می کنــم می بینــم  را  ایــن  وقتــی 
کــه ســال ها تــار  گویــی فــردی اســت  و مضراب هــا ایرانــی اســت و 
ــه  ک ــرده  ک ــراع  ــی ســازی را اخت ــه ردیــف آشناســت. ول ــًا ب کام زده و 
می خواهــد بــه تجربــه ببینــد چــه می شــود؛ بنابرایــن وقتــی بخواهیــم 
گفــت  نمی شــود  به آســانی  می گویــم  کنیــم،  قضــاوت  آن  دربــاره 
کــه مــا نبایــد ســازهای قبلــی را تکــرار  کــه ایــن نباشــد؛ زیــرا همیشــه 
کننــد،  کار  ســاز  ایــن  بــا  بایــد  موســیقی دانان  و  نوازنده هــا  کنیــم. 
کــه ایــن امــر زمان بــر  بنوازنــد تــا جــا بیفتــد و جــزو ایــن فرهنــگ شــود، 
کــه اصیــل  کاری  گفته انــد هــر  کــه اســتاد برومنــد  اســت. همان طــور 
و درســت اســت مانــدگار می شــود و بقیــه از بیــن می رونــد؛ بنابرایــن 
بایــد ببینیــم آیــا ایــن ســاز عاقه مندانــی دارد و آیــا اســتادان و جوانــان 

کنــد یــا نــه. از آن اســتقبال می کننــد و می توانــد جایگاهــی پیــدا 

حاضــران  بــرای  نــوا  دســتگاه  در  چهارمضرابــی  ادامــه  در  کیانــی 
کار بســیار نــوآوری  گفــت نوازنــده یــا آهنگســاز در ایــن  کــرد و  پخــش 
شــنیده  صداهــا  از  الیــه ای  ابتــدا  موســیقی  ایــن  در  اســت.  کــرده 
می شــود  اضافــه  آن  ی  رو دیگــر  ســازی  الیــه  ادامــه  در  و  می شــود 
کــه همــه ســازها هــم ایرانــی اســت، و باالخــره الیــه ســومی بــه آن 
گــوش می دهیــم بــه ابتــکار  اضافــه می شــود. وقتــی بــه ایــن موســیقی 
آهنگســاز یــا موســیقی دان پــی می بریــم. ایــن همــان طریقــه ای اســت 
گروه هــای موســیقی ســنتی امــروزی از آن اســتفاده می کننــد.  کــه 
ــه آن توجــه می شــود و آن  ــر ب کمت کــه  ــا یــک اشــکال اساســی دارد  ام
کار مــی رود در شــیوه  ــه  کــه در اینجــا ب کــه ملودی هایــی  ایــن اســت 
که  ردیــف و دســتگاه اســتادان گذشــته نیســت. آهنگ هایــی اســت 
گذشــته آن را می نواختنــد.  مطرب هــای روحوضــی در جشــن های 

موســیقی دان  انــگار  کــه  اســت  یخــی  تار ضــرورت  نوعــی  ایــن  و 
کــه مهجــور مانــده  می خواهــد ایــن موســیقی دســتگاهی ردیــف را 
بــه ایــن وســیله بــه میــان مــردم ببــرد؛ بنابرایــن هــدف موســیقی دان از 
کار جــذب مخاطــب اســت. و باالخره موســیقی را از جایگاهی  ایــن 
فرهیختــه بــه جایــگاه مردم پســند تنــزل می دهــد و ایــن جــزو اهــداف 

موســیقی دانان امــروز مــا قــرار می گیــرد.

کیانــی ادامــه داد: ایــن نــوع موســیقی، موســیقی ادیبانــه و جــدی مــا 
کــه شــنیدید البتــه بــه جــز ســانه، موســیقی  نیســت. آن قبلی هــا هــم 
گــر ایــن را خــوب  جــدی و عالمانــه وزیــری و تفکــر وزیــری نبــود. ا
کار  یــم چــه  کــه در نوآوری هایمــان دار بشناســیم متوجــه می شــویم 

می کنیــم.

او در ادامــه قطعــه ای بــا عنــوان »در خانــه« مربــوط بــه دولــت عثمانــی 
کــرد و بــه توضیحاتــی دربــاره آن پرداخــت.  )ترکیــه قدیــم( پخــش 
ایرانــی را می بینیــم؛ ولــی  ایــن قطعــه ســازهای  او توضیــح داد در 
جوان هــا  از  خیلــی  امــروزه  گفــت:  او  نیســت.  ایرانــی  اصــًا  یتــم  ر
زمــان  موســیقی  و  را  مــا  ازدســت رفته  ایقاع هــای  می کننــد  تــاش 
ترکیــه، جمهــوری  کشــورهای  رفتــه در  بیــن  از  کــه  را  صفی الدیــن 
کننــد  کشــف  آذربایجــان، تاجیکســتان و افغانســتان جســت وجو و 
و  افســرده کننده  دســتگاهی  حالــت  از  را  خودمــان  موســیقی  تــا 
تکرارشــده محــدود، نجــات دهنــد. مــن ایــن هدفشــان را می ســتایم؛ 
می گیــرد،  یــه  عار را  چیــزی  دیگــر  کشــوری  از  کشــوری  وقتــی  امــا 
کشــور خــودش منطبــق )آدابتــه( می کنــد؛  یــج آن را بــا فرهنــگ  به تدر
می دهنــد.  تغییــر  کامــًا  را  یتم هــا  ر فرهنگ هــا  نــوع  ایــن  بنابرایــن 
گــوش داد و لــذت بــرد،  کــه شــنیدیم می تــوان  موســیقی آخــری را 
کنیــم و علتــش هــم  امــا نمی تــوان بــرای آن هویــت خوبــی تعییــن 
کــه احتیــاج بــه تحقیــق و پرســش دارد؛ مثــًا بایــد دربــاره  ایــن اســت 
بپرســیم  و  کنیــم  مراجعــه  موســیقی دان هایمان  بــه  موســیقی  ایــن 
یــش  ــداوم درو ــا شــما ایــن موســیقی را ایرانــی پنداشــتید؟ در ت کــه آی
کــه می گوینــد خیــر. بعــد بــه ســراغ  خــان و دوامــی و برومنــد دیدیــد؟ 
کنیــم هــم  ــه آنهــا مراجعــه  ــم؛ امــروز ب ی موســیقی دانان مثــًا ترکیــه برو
کجــا  کجــا آمــده و اینهــا را از  کــه ایــن پرســش از  ســر در نخواهنــد آورد 
کــه مــا انجــام  آورده ایــد. بنابرایــن می گوییــم ایــن نوعــی نــوآوری اســت 
کــه در نظــام موســیقی دســتگاهی اســتادان  داده ایــم امــا نــوآوری ای 
گذشــته نیســت، در نظــام مکتــب وزیــری هــم نیســت. در نظامــی 
کــه بگوییــم  بــه خودمــان اجــازه نمی دهیــم  کــه مــا  جدیــد اســت 
گــر اصیــل  خــوب یــا بــد اســت. می گوییــم اینهــا از نظــر آقــای برومنــد ا
گــر اصیــل نباشــند از بیــن می رونــد و  باشــند، حفــظ می شــوند و ا

ــد. ــتر دوام ندارن ــال بیش ــد س ــم چن ــان ه ــان خودش ــی در زم حت

ــت  ــث پرداخ ــدی بح ــه جمع بن ــش ب ــان صبحبت های ــی در پای کیان
گــون اســت  گونا گفــت: موســیقی دســتگاهی امــروز دارای انواعــی  و 
ــوآوری در موســیقی  کامــًا ضــروری اســت. اول »ن کــه تفکیــک آنهــا 
دســتگاهی اصیــل ایرانــی« دوم »نــوآوری در موســیقی دســتگاهی 
موســیقی  در  نــوآوری  و  مردم پســند  موســیقی  گرایــش  بــا  ردیــف 
کــه نــام  کاســیک«  دســتگاهی ردیــف بــا تئــوری تفکــر موســیقی 
ــوآوری در یــک  گذاشــت و در آخــر »ن ــرای آن  ــوان ب دســتگاهی نمی ت

موســیقی دســتگاهی در یــک سیســتم درهــم«.
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آرشیو  دیجیتالی مشارکتی 
کتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر   ج.ا.ا. 

حمیدهجعفریپاورسی1
رزاضرابی2

چکیده
فرهنگســتان  تخصصــی  کتابخانــه  مشــارکتی  دیجیتالــی  آرشــیو 
هنــر  ج.ا.ا. از خاصیــت آنایــن برخــوردار اســت. هــدف ایــن تجربــه 
جمــع آوری، پــردازش و ســازمان دهی مشــارکتی و یکپارچــه تمامــی 
در  جــاری(  و  گذشــته  نگر  از  )اعــم  ســازمان  تولیدشــده  مــدارک 
کتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان هنــر اســت. تجربه  نرم افــزار آرشــیو 
کاربــردی و  حاضــر بــه روش پیمایشــی انجــام شــده و در رســته مــوارد 
توســعه ای قــرار دارد. بــرای ورود اطاعــات، ســازمان دهی، و اشــاعه 
اطاعــات منابــع دیجیتالــی و ســاخت ایــن آرشــیو به طــور مــوازی 
اســتفاده  نوســا  دیجیتــال  کتابخانــه  آرشــیو  و  ســیمرغ  نرم افــزار  از 
شــده اســت. بهره گیــری از مدیریــت مشــارکتی، مدیریــت دانــش، و 
آرشــیو دیجیتالــی مشــارکتی، ســه رکــن اصلــی ایــن تجربــه محســوب 

می شــوند.

کتابخانه  کلیدی: آرشیو مشارکتی، آرشیو دیجیتالی،  واژگان
تخصصی فرهنگستان هنر.

مقدمه
کــه بایــد در مرکــز  هــر ســازمانی حافظــه ای از مــدارک و اســنادی دارد 
ســازمان دهی،  گــردآوری،  متمرکــز  به صــورت  ســازمان  آن  آرشــیو 
یابــی شــود. در ایــن میــان  حفاظــت و قابــل دســترس، اشــاعه و باز
گــذر زمــان و گاهی به دلیل  بعضــی از مــدارک تولیدشــده ســازمان در 
گــردش خــارج می شــوند و یــا  تغییــرات مناســبات مدیریتــی، از دور 
از بیــن می رونــد. مدیریــت دانــش در ســازمان ها ایجــاب می کنــد 
آرشــیو آن ســازمان،  و  نــام مرکــز اســناد  بــه  کــه واحــدی مشــخص 
گیــرد  بــر عهــده  را  مســئولیت حفــظ و نگهــداری اســناد ســازمان 
کنــد؛  تــا بتوانــد میــراث آن ســازمان را بــه نســل های آینــده منتقــل 
کــه احیــای میــراث فرهنگــی باعــث احیــای هویــت می شــود.  چرا
گســترش  کارکردهــای میــراث مکتــوب اســت.  دانش افزایــی از دیگــر 
مرزهــای دانــش نیازمنــد زنده کــردن میــراث مکتــوب اســت؛ بنابرایــن 
گروهــی پژوهشــی بــرای شناســایی، جمــع  آوری، ســازمان دهی  بایــد 
کتابــداران  رســالت های  از  یکــی  شــود.  تشــکیل  مکتــوب  آثــار 
و  مســتند  میــراث  از  حفاظــت  اطاعــات،  علــم  متخصصــان  و 
ابعــاد  در  دسترســی  فراهم کــردن  و  ــ شــنیداری  ــ  دیداری  مکتــوب 

1. مسئول منابع دیجیتالی کتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر
2. مدیر کتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر

کشــوری و جهانــی اســت. حفــظ فرهنــگ ملــی نیازمنــد اســتفاده 
کــه در اغلــب  گذشــتگان اســت؛ همان گونــه  کان و  از تجــارب نیــا
بــر  بنــا  و  اســت  ســازمان  کارکنــان  حافظــه  در  دانــش  ســازمان ها، 
مقتضیــات مدیریــت دانــش ســازمانی بایــد بــرای تــداوم و رشــد ایــن 

کــرد. دانــش و انتقــال آن بــه نســل های آینــده تــاش 

منحصربه فــرد  مجموعه هایــی  دارای  آرشــیوها  و  اســناد  کــز  مرا
چــون نســخه های خطــی، اســناد، مطبوعــات، نشــریات ادواری، 
منابــع  ایــن  از  بعضــی  حساســیت  موزه ای انــد.  اشــیای  بعضــًا  و 
بــه آنهــا دسترســی  کاربــران نتواننــد به ســادگی  تــا  ســبب می شــود 
کــه بــر دوش  داشــته باشــند. از ســوی دیگــر، بــا توجــه بــه رســالتی 
کتابخانه هاســت، ایجــاد دسترســی  نظام هــای اطاعاتــی از جملــه 
هرچه ســریع تر بــه گســتره منابــع پرمحتــوا و غنــی، و تضمیــن پایــداری 
البتــه  کــه  آرشیوهاســت  و  کتابخانه هــا  وظیفــه  دسترســی،  ایــن 
بخــش فزاینــده ای از ایــن محتــوا در قالــب منابــع اینترنتــی منتشــر 
قــراردادن  و در اختیــار  می شــود. دیجیتالی کــردن منابــع مکتــوب 
بــاره بی تأثیــر نیســت. مجموعه هــای  ایــن  نیــز در  منابــع پرکاربــرد 
ــر اســاس رســالت و  ــز هماننــد مجموعه هــای ســنتی، ب دیجیتــال نی

می گیرنــد. شــکل  مشــخص  دامنــه ای 

بیانمسئله
در عصــر اطاعــات، مزیــت اصلــی در ســرمایه دانــش نهفتــه اســت. 
بــا یکپارچه ســازی ســرمایه های دانــش  مدیریــت دانــش می توانــد 
بــر  مســتقیم  تأثیرگــذاری  و  مختلــف  بخش هــای  در  ســازمان ها 
اعتــای  ســازمانی،  یادگیــری  مشــتری مداری،  ماننــد  مفاهیمــی 
فرهنــگ ســازمانی، رهبــری و تصمیم گیــری هوشــمندانه، بازطراحــی 
فرایندهــا، تولیــد دانــش جدیــد و تبدیــل دانــش ضمنــی بــه صریــح، 
اهــداف متعالــی  بــه  رســیدن  و  فعالیت هــا  ارتقــای ســطح  زمینــه 
بــرای  ســازمان ها  البتــه  باشــد؛  داشــته  همــراه  بــه  را  ســازمانی 
کارکردهــای مدیریــت دانــش بایــد نســبت بــه تدویــن  بهره بــرداری از 
مبــادرت  مشــخص  اســتراتژی های  و  راهبــردی  سیاســت های 

ورزنــد. 

انــدازه  بــه  چیــز  هیــچ  کــه  یافته انــد  در ســازمان ها  مدیــران  امــروزه 
که  دانــش نمی توانــد آنهــا را در دنیــای رقابتــی مطلــوب قــرار دهــد؛ چرا
شناســایی   .)131 ص   :138۴ )امیرخانــی،  اســت  قــدرت  دانــش 
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کــه ســه جــزء میــراث دیجیتــال  نرم افــزار  و  مغزافــزار، ســخت افزار 
نیازمنــد  مــا  کشــور  اســت.  برخــوردار  بســزایی  اهمیــت  از  اســت، 
بانــک اطاعاتــی هوشــمند در ایــن عرصــه اســت )رجبعلی بگلــو، 

.)27 ص   :1397

نهــادی  به عنــوان  ایــران،  اســامی  جمهــوری  هنــر  فرهنگســتان 
حوزه هــای  و  هنــر  عرصــه  در  علــم  تولیــد  مســئولیت  پژوهشــی، 
بــر  را  زمینــه  ایــن  در  سیاســت گذاری  همچنیــن  و  آن  بــه  وابســته 
عهــده دارد. ایــن ســازمان از بــدو تأســیس خــود، متولــی برگــزاری 
ســخنرانی ها  نکوداشــت ها،  همایش هــا،  یدادهــا،  رو از  بســیاری 
هنــری ای  برنامه هــای  و  کارگاه هــا  تخصصــی،  نشســت های  و 
شــده  تــاش  ســال ها  ایــن  طــی  در  اســت.  بــوده  دســت  ایــن  از 
بــه  امــا  ایــن برنامه هــا حفــظ شــوند،  بــا  اســت مســتندات مرتبــط 
نظــر می رســد مشــکل اصلــی، نبــوِد مرکزیــت آنهــا در واحــد ویــژه و 
کتابخانــه، مرکــز اســناد و آرشــیو فرهنگســتان  تعریف شــده ای بــه نــام 
همچــون  وابســته  مؤسســه  چندیــن  ســازمان،  ایــن  اســت.  هنــر 
مجموعــه  آســمان،  هنــری  فرهنگــی  مجموعــه  هنــر،  پژوهشــکده 
ــی  ــه فرهنگ ــطین، مؤسس ــر فلس ــای معاص ــوزه هنره ــان، م ــش جه نق
کــه هــر  کتابخانــه تخصصــی، و انتشــارات متــن دارد  و هنــری صبــا، 
یــک تولیــدات ویــژه خــود را در ســایه حمایتــی ســازمان مــادر خویــش 
کــه بخــش عمــده ای از آن اطاعــات در  دارنــد، امــا محتمــل اســت 
گذشــت زمــان و عــدم  همــان واحــد باقــی مانــده و یــا حتــی بــر اثــر 
نگهــداری ســوابق مربوطــه، منحــل شــده و یــا از دســت رفتــه باشــد. 
ــه نســخه مــادر  ــه عــدم دسترســی ب ــد ب ایــن امــر در درازمــدت می توان
کــه خــود تبعاتــی از جملــه تولیــدات غیرمفیــد و یــا  آنهــا منجــر شــود 

حتــی تولیــدات تکــراری را در پــی داشــته باشــد. 

کتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان هنــر، بــا توجــه  ی،  از همیــن رو
منابــع  نگهــداری  و  آرشــیو  نرم افــزار  امکانــات  از  برخــورداری  بــه 
ــاعه  ــازمان دهی، اش ــت، س ــردآوری، حفاظ گ ــه  ــدام ب ــی، اق دیجیتال
کــرده اســت تــا بــرای  یابــی اطاعــات مشــارکتی ســازمانی خــود  و باز
ــش  ــان خوی ــن مخاطب ــوع و همچنی ــازمان متب ــی س ــای پژوهش اعض
در نســل های آتــی، بیــش از پیــش مفیــد باشــد. از ســوی دیگــر ایــن 
کــرده و خدماتــی  ایجــاد  بــرای ســازمان  نیــز  امــر وجــه درآمدزایــی 
ی  ــد در پیشــرو ــا بتوان ــه می دهــد ت ــه ذی نفعــان خویــش ارائ درخــور ب
کنــد.  اهــداف ســازمانی و تعالــی آنهــا نقــش خــود را به خوبــی ایفــا 
کتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان هنــر به عنــوان متولــی ایــن امــر، بــه 

گــردآوری اطاعــات از ایــن مؤسســات وابســته و جلــب مشــارکت 
آرشــیو  ســاخت  و  اشــاعه  و  ســازمان دهی  حفــظ،  به منظــور  آنهــا 

کــرده اســت.  مشــارکتی دیجیتالــی و تخصصــی اقــدام 

بــا مدیــران  کتابخانــه  پــس از جلســات مکــرر توجیهــی مدیریــت 
و  حقوقــی  آیین نامه هــای  انتفاعــات،  )دربــاره  متبــوع  ســازمان 
مرکــزی مشــارکتی دیجیتالــی  آرشــیو  ایجــاد  الزامــات  و  دسترســی 
ســازمان(، تمامــی مدیــران ســازمان، در قالــب اباغیــه ای مکلــف 
مؤسســه  تولیــدات  اعطــای  زمینــه  در  مشــارکت  و  همــکاری  بــه 
کتابخانــه شــدند. بــا آغــاز فعالیت هــای نمایه ســازی  خویــش بــه 
تأمیــن  و  فرهنگســتان هنــر  نشــریات  یکپارچه ســازی داده هــای  و 
میــراث دیجیتــال ایــن ســازمان، مؤسســات وابســته فرهنگســتان 
ــه مجموعه ســازی مشــارکتی و همــکاری در آرشــیو مشــارکتی  هنــر ب
گــردآوری، پردازش  کــه با  دیجیتــال ایــن ســازمان اقــدام کرده انــد؛ چرا
اطاعــات و به روزرســانی تمامــی مــدارک تولیدشــده ســازمانی در 
کتابخانــه تخصصــی  واحــدی مشــخص بــه نــام مرکــز اســناد و آرشــیو 

فرهنگســتان هنــر، می  تــوان بــه اهــداف ذیــل نایــل آمــد:

برنامه  ریــزی بلندمــدت در زمینــه آرشــیو مشــارکتی دیجیتالــی، . 1
تمامــی  یکپارچــه  ســازمان دهی  و  پــردازش  جمــع  آوری، 
گذشــته  نگر و جــاری( در  مــدارک تولیدشــده ســازمان )اعــم از 
کتابخانــه تخصصــی  پایــگاه اطاعاتــی مرکــز اســناد و آرشــیو 

فرهنگســتان هنــر؛

تولیــدی . 2 مــدارک  و  اطاعــات  یابــی  باز و  تجمیــع، حفاظــت 
آرشــیو  و  اســناد  مرکــز  واحــد  در  متمرکــز  به صــورت  ســازمان 

هنــر؛ فرهنگســتان  تخصصــی  کتابخانــه 

اشــاعه اطاعــات و خدمت   رســانی بــه اعضــا و پژوهشــگران . 3
عرصــه هنــر در راســتای پیشــبرد و تعالــی اهــداف ســازمانی؛

بــه . ۴ مذکــور  خدمــات  ارائــه  ازای  در  کارآفرینــی  و  درآمدزایــی 
برون ســازمانی. و  داخلــی  پژوهشــگران 

معرفیمحلاجرایتجربه
مؤسســه  چندیــن  ایــران،  اســامی  جمهــوری  هنــر  فرهنگســتان 
پژوهشــکده  آرشــیو،  و  اســناد  مرکــز  کتابخانــه،  همچــون  وابســته 
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هنــر، مجموعــه فرهنگــی هنــری آســمان، مجموعــه نقــش جهــان، 
مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین، مؤسســه فرهنگــی و هنــری صبــا، 
کــه ایــن مؤسســات  کتابخانــه تخصصــی، و انتشــارات متــن دارد 
در هشــت ســاختماِن مجــزا از هــم، مســتقرند. بــا توجــه بــه ماهیــت 
وجــودی ایــن ســازمان، مــدارک تولیدشــده آن متشــکل از محمل هــا 
کتاب هــا، خبرنامه هــا،  کــه در قالــب  و رســانه های مختلــف اســت 
مقــاالت،  فیلم هــا،  عکس هــا،  یدادهــا،  رو تخصصــی،  نشــریات 
مســتندات، مــواد موســیقایی، تابلوهــا و اشــیای مــوزه ای، پوســترها، 
کاتالوگ هــا، کارت هــای دعوت و... منتشــر شــده اســت.  بروشــورها، 
کتابخانــه تخصصــی  آماده ســازی و تمهیــد نهایــی ســامانه آرشــیو 
کــه  اســت  شــده  انجــام  کتابخانــه  محــل  در  هنــر  فرهنگســتان 
ــا همــکاری و مشــارکت هــر یــک از مؤسســات  مجموعه ســازی آن ب

وابســته مذکــور انجام شــده و همچنــان نیــز روبه رشــد اســت. 

روشهاوگامهایطیشده
مطالعــه و بررســی حقــوق مالکیــت مــادی و معنــوی آثــار . 1

کشــور؛ دیجیتــال در داخــل و خــارج 

و . 2 دسترســی  آیین نامه هــای  و  کارکــرد  دربــاره  تحقیــق 
دیجیتــال؛ کتابخانه هــای  پیرامــون  داخلــی  اجرایــی 

تخصصــی . 3 آرشــیوهای  کارکردهــای  دربــاره  تحقیــق 
؛ نی ما ز ســا

شناســایی و بررســی اســناد و مــدارک تولیدشــده ســازمان از . ۴
بــدو ایجــاد تشــکیات فرهنگســتان هنــر؛

کســورات . 5 فهرســت  تهیــه  و  دیجیتــال  منابــع  شناســایی 
آنهــا؛

ــع و . 6 ــن مناب ــه تأمی ــریع و مقرون به صرف ــای س ــی روش ه بررس
کســورات؛

تبدیل منابع آنالوگ به دیجیتال؛. 7

اسکن منابع چاپی و تهیه نسخه دیجیتالی؛. 8

کتابخانــه . 9 ِســرور  ســخت افزاری  مشــخصات  ارتقــای 
؛ ل یجیتــا د

تدویــن الگــوی ســاختار درختــی منابــع بــر اســاس ماهیــت . 10
تولیــدات ســازمانی؛

در . 11 بارگــذاری  به منظــور  یدئویــی  و منابــع  از  دمــو  تهیــه 
دیجیتالــی؛ آرشــیو  نرم افــزار 

فهرست نویســی و نمایه ســازی منابــع دیجیتالــی در پایــگاه . 12
کتابخانــه؛ اطاعاتــی مربوطــه در نرم افــزار ســیمرغ 

ورود اطاعات منابع و بارگذاری فایل های مربوطه؛. 13

اســتفاده کنندگان . 1۴ بــرای  مختلــف  کاربری هــای  تعریــف 
آرشــیو و تعییــن ســطح دسترســی آنهــا؛

بازبینــی . 15 و  دسترســی  مــرور،  جســت وجو،  امــکان  ایجــاد 
آرشــیوی. منابــع 

توصیفدستاوردها
آرشــیو  و  دانــش،  مدیریــت  مشــارکتی،  مدیریــت  از  بهره گیــری 

تجربه انــد. ایــن  اصلــی  رکــن  ســه  مشــارکتی،  دیجیتالــی 

و  عملــی  و  فکــری  درگیــری  بــا  همــراه  اســت  فراینــدی  مشــارکت 
ــری  ــداف، تصمیم گی ــن اه ــت، در تعیی ــان و مدیری کارکن ــکاری  هم
در مراحــل مختلــف اعــم از برنامه ریــزی اســتراتژیک و یــا برنامه هــای 
عملــی، در مراحــل مختلــف و نظــارت بــر صحــت و درســتی اجــرای 
برنامه هــا و ثمربخشــی آن. از جملــه ویژگی هــا و اهــداف مدیریــت 
توانایی هــای  و  قابلیت هــا  شناســایی  از:  عبارت انــد  مشــارکتی 
ــط اداری  ــاالری در محی ــام شایسته س ــت نظ ــان و تقوی کارکن ــردی  ف
کارایــی  ارتقــای ســطح  کارکنــان؛  تــوان و خاقیــت  و به کارگرفتــن 
کارکنــان و نیــز بهــره وری ســازمانی از طریــق همسوســازی اهــداف 
گاهی هــای  کارکنــان بــا اهــداف ســازمان؛ ارتقــای آ گروهــی  فــردی و 
یــج فرهنــگ مشــارکت،  کارکنــان در خصــوص تحــول و ترو مدیــران و 
گروهــی، ســازگاری و وفــاق ســازمانی )فراهانــی، ]1389[: صــص  کار 

2ــــ۴(.

جمعبندیوپیشنهادها
حمایــت  مشــارکتی،  نــوع  از  به ویــژه  آرشــیوها،  ایجــاد  فراینــد  در 
مدیــران  همچنیــن  و  اســناد  کــز  مرا اعضــای  تمامــی  همه جانبــه 
ســازمانی مــورد نیــاز اســت. پیــش از همــه آنهــا، توجیــه اعضــای 
اثبــات  نیــز  و  آرشــیوهایی  چنیــن  ایجــاد  لــزوم  دربــاره  ســازمان 
توانایی هــای متخصصــان علــم اطاعــات بــه مدیــران آن ســازمان 
امکانــات موجــود، تصمیم گیــری  از  بهینــه  و  اســتفاده مناســب  و 
ــتگاه  ــی آن دس ــی و اثربخش کارای ــردن  ــًا باالب ــر و نتیجت ــرای بهت و اج
کیفــی  ســطح  ارتقــای  و  اشــتغال  و  درآمدزایــی  همچنیــن  و 
کتابــداران  گــر  عملکردهــای علمــی و پژوهشــی را فراهــم می کنــد. ا
در  خــود  آموزه هــای  و  توانایــی  از  اطاعــات  علــم  متخصصــان  و 
ــی ســازمانی نیــز محقــق  کننــد، ارتقــا و تعال جهــت بهینــه اســتفاده 
کتابخانه هــای تخصصــی بــا  کتابــداران  خواهــد شــد. از ســوی دیگــر 
ــا ایجــاد آرشــیوهای  اســتفاده از توانمندی هــای خویــش می تواننــد ب
کــز اســناد  ــا آرشــیو ملــی ایــران، مرا ک گذاری آن ب تخصصــی و اشــترا
کتابــداران  و پژوهش هــای منبعــث را اغنــا بخشــند تــا همــگان از 

کننــد. یــاد  به عنــوان متولیــان امــور فرهنگــی 

منابع
در  دانــش  مدیریــت  »کاربــرد   ،)138۴( امیرحســین،  امیرخانــی، 
ـــ علــوم انســانی، 3 )3(، صــص  ـ  بهبــود عملکــرد ســازمان«، پیــک نــور

131ــ1۴0. 

و  هم اندیشــی  نشســت های   ،)1397( رضــا،  رجبعلی بگلــو، 
کنگــره ســاالنه متخصصــان علــوم اطاعــات  مقاله هــای ســومین 

چاپــار. تهــران:  ایــران، 

آرشــیو  ایجــاد  الگــوی  ارائــه   ،)1398( حجــت،  علیان مــوالن، 
کارشناســی  پایان نامــه  تهــران،  آرشــیوی شــهر  کــز  مرا در  مشــارکتی 

تهــران. دانشــگاه  ارشــد، 

فراهانــی، مجیــد، )1389(، »بسترســازی و اســتقرار نظــام مدیریــت 
مشــارکتی در ســازمان«، ارائه شــده در دهمیــن همایــش و چهارمیــن 

جشــنواره ملــی نظــام پیشــنهادها.



13
98

یز 
 پای

،31
ره 

شما
م، 

هار
ل چ

 سا
نر،

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن

51

 

سلسله نشست های
 معماری معاصر مساجد

سلســله نشســت های معمــاری معاصــر مســاجد به منظــور پیگیــری 
گــروه تخصصــی معمــاری و شهرســازی  یت هــای  اهــداف و مأمور
فرهنگســتان هنــر، بــا همــکاری دبیرخانــه شــورای عالــی معمــاری 
فرهنگــی،  میــراث  وزارت  شهرســازی؛  و  راه  وزارت  شهرســازی  و 
گردشــگری و صنایع دســتی؛ و همچنین دیگر دستگاه های مرتبط، 
سلســله  ایــن  می پــردازد.  مســاجد  معاصــر  معمــاری  موضــوع  بــه 
کــه در ده جلســه بــا حضــور اســتادان و صاحب نظــران  نشســت ها 
ــود،  ــزار می ش ــته ای برگ ــازی و میان رش ــاری و شهرس ــای معم حوزه ه
بــا طــرح بنیان هــای نظــری آغــاز می شــود و بــه معرفــی نمونه هایــی 
کشــورهای  از تجــارب موفــق و ناموفــق معمــاری معاصــر مســاجد در 
ــروه تخصصــی  گ ــردازد.  ــی می پ اســامی و همچنیــن معمــاری ایران
معمــاری و شهرســازی فرهنگســتان هنــر در نظــر دارد پــس از برگــزاری 
متخصصــان  هم فکــری  بــا  بیانیــه ای  نشســت ها،  سلســله  ایــن 
و  سیاســت گذاری  به منظــور  را  آن  ســپس  و  کنــد  تدویــن  و  تهیــه 
ســامان دهی وضعیــت معمــاری مســاجد، بــه شــورای عالــی انقــاب 

فرهنگــی و دســتگاه های مرتبــط پیشــنهاد دهــد.

کــه در  گــزارش چهــار نشســت از ایــن سلســله نشســت ها را  در ادامــه 
فصــل پاییــز برگــزار شــده اســت، می خوانیــد. 

ضرورتپرداختنبهمعماریمساجد
نخســتین نشســت از سلســله نشســت های تخصصــی معمــاری 
همایش هــای  ســالن  در   1398 مهــر   1۴ مســاجد،  معاصــر 

شــد. برگــزار  هنــر  فرهنگســتان 

در ایــن نشســت ســید محمــد بهشــتی، عضــو پیوســته فرهنگســتان 
ایــن  شهرســازی  و  معمــاری  تخصصــی  گــروه  رئیــس  و  هنــر 
گــروه تخصصــی فلســفه هنــِر  فرهنگســتان؛ شــهرام پازوکــی، عضــو 
معاونــت  سرپرســت  یــارزاده،  محمــد  ســجاد  هنــر؛  فرهنگســتان 
فرهنگــی و هنــری فرهنگســتان هنــر؛ بــا دبیــری محمدســعید ایــزدی 

پرداختنــد. بــه ســخنرانی 

در ابتــدای ایــن نشســت ســجاد محمــد یــارزاده، سرپرســت معاونت 
فرهنگــی و هنــری فرهنگســتان هنــر، بــه تشــریح اهمیــت نشســت و 
گفــت:  کــرد و  ضــرورت توجــه بــه وضعیــت معمــاری مســاجد اشــاره 
»بازشناســی و معرفــی عنصــر بنیادیــن معمــاری اســامی از اهــداف 

اصلــی ایــن نشست هاســت.«

نمادیــن  ارزش هــای  و  مســجد  گیــر  فرا کارکردهــای  بــر  کیــد  تأ او 
معضــات  حــل  بــرای  راهکارهایــی  ارائــه  نیــز  و  مقــّدس  فضــای 
کالبــدی  هویتــی و محتوایــی مســاجد و همچنیــن حــل معضــات 
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کــرد. و شــکلی و فــرم مســاجد را از اهــداف دیگــر ایــن نشســت بیــان 

عناصــر  و  المان هــا  بــر  بایــد  داد:  ادامــه  زمینــه  همیــن  در  یــارزاده 
گنبــد، صحــن  اجرایــی اصلــی معمــاری مســجد همچــون منــاره، 
ایــن عناصــر بازشناســی  شبســتان، پیش خــان و... توجــه شــود و 
کارکردهــای آنهــا  کــدام از ایــن عناصــر،  کــه بــا تغییــر در هــر  شــوند؛ چرا
نیــز تغییــر می کنــد و آداب طراحــی فضــا بــه هــم می ریــزد. بــرای حــل 
انجمن هــای  و  دانشــگاه ها  متولــی،  دســتگاه های  بایــد  آشــفتگی 

علمی پژوهشــی و حرفــه ای وارد عمــل شــوند.

و  گــروه تخصصــی معمــاری  ایــزدی، عضــو  ســپس محمدســعید 
شهرســازی فرهنگســتان هنــر و دبیــر ایــن سلســله نشســت ها، بــه 
گفــت: توجــه  کــرد و  ضــرورت و اهــداف برگــزاری نشســت ها اشــاره 
گــروه معمــاری و شهرســازی بــه ســاخت مســاجد و اهمیــت رعایــت 
از  یکــی  مســاجد  معمــاری  در  ــ اســامی  ایرانی  معمــاری  اصــول 
گــروه را بــر آن داشــت تــا ایــن  کــه  اهــداف و ضرورت هایــی اســت 

کنــد. سلســله نشســت ها را برگــزار 

هنــِر  فلســفه  تخصصــی  گــروه  عضــو  پازوکــی،  شــهرام  ســپس 
فرهنگســتان هنــر، بــه ضــرورت پرداختــن بــه ایــن موضــوع اشــاره و 
ــرای بررســی اوضــاع معمــاری معاصــر  کــرد: نخســتین قــدم ب اظهــار 
مســاجد و دالیــل شــکل گیری وضعیــت آن و در صــورت لــزوم یافتــن 
زیربنایــِی  نگــرش  بررســی  آن،  مســائل  از  برون رفــت  راهکارهــای 
تحــول  و  تغییــر  هرگونــه  و  اســت  کنونــی  وضعیــت  بــه  منجرشــده 
بــه  نگــرش، محکــوم  در  تحــول  و  تغییــر  بــی  در ســاختار ظاهــری 

بــود. شکســت خواهــد 

گفــت: هنــر بیانگــر  ــاره هنــر باالخــص هنــر معمــاری مســاجد  او درب
کــه بــا  روح حقیقــت اســت و هنــر معمــاری مســاجد به عنــوان هنــری 

کــی از معنــای  روح نمــاز و حقیقــت عبــادت مرتبــط اســت، بایــد حا
نمــاز باشــد.

ایــن اســتاد دانشــگاه در همیــن زمینــه افــزود: مســجد مکانــی اســت 
کــم بــر  کــه معمــاری و ســاخت آن در هماهنگــی بــا روح و معنــای حا
گــر چنیــن باشــد صــورت  آن بایــد انســان را بــه زانــوی عبــادت درآورد؛ ا
حالــی  در  ایــن  بــود.  خواهــد  نمــاز  مــکان  معنــای  ظهــور  مســجد 
کــه حتــی بهره گیــری شــاخص ترین هنرمنــدان از زیبا تریــن  اســت 
و لطیف تریــن هنرهــا در ســاخت و معمــاری مســجد بــدون توجــه 
ــه عبارتــی ســاخت و معمــاری  ــه معنــا و باطــن حقیقــت نمــاز، و ب ب
مســاجد  داشــتن  بــه  را  مــا  دیــن،  از  رمانتیــک  تلقــی  بــا  مســاجد 

هنرمندانــه و زیبــا رهنمــون می ســازد و نــه بــه روح نمــاز.

کــرد:  پازوکــی در خصــوص معمــاری مســاجد ایرانــی خاطــر نشــان 
مســجد ایرانــی بایــد نشــان دهنده بــروز و ظهــور باطــن اســام و زمینــه 

تفکــر و هنــر ایرانــی باشــد.

ســخنرانی  بــه  بهشــتی،  محمــد  ســید  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
گفــت: مســجد تنهــا  پرداخــت. او دربــاره ویژگــی معمــاری مســاجد 
یخــی مختلــف از  کــه در طــول دوره هــای تار عضــو معمــاری اســت 
کــه بنیــاد و  کاربــردی تغییــری در آن صــورت نگرفتــه، در حالــی  نظــر 
کارکــرد عناصــر دیگــر معمــاری اســامی ماننــد بــازار، حمــام، مدرســه 
بــه  مســجد  صفویــه  دوره  در  اســت.  کــرده  تغییــر  کاروانســراها،  و 
کمالــش می رســد و مســجد و شــهر همدیگــر را  صــورت نمادیــن و بــه 

آغــوش می گیرنــد. در 

بیــان  را  خــودش  زمانــه  مســجد،  هــر  گفــت:  زمینــه  همیــن  در  او 
گرفتــه  صــورت  نیــز  مســاجد  ســاخت  در  کیفــی  تحــول  می کنــد. 
از  انبوهــی  یــا  و  می آیــد  میــان  بــه  گنبــد  مثــال  به عنــوان  اســت؛ 
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شــفافیت  و  دیده شــدن  اینکــه  دیگــر  می شــود.  حــذف  ســتون ها 
اتفــاق می افتــد. یــع فضایــی  توز و  تــوازن  و  فضــا محقــق می شــود 

ازسمرقندتاصحار
دومیــن نشســت از سلســله نشســت های معمــاری معاصــر مســاجد 
بــا   ،1398 آبــان   11 یکشــنبه  صحــار«  تــا  ســمرقند  »از  موضــوع  بــا 
آزاد  دانشــگاه  معمــاری  مــدرس  ارفعــی،  شــهاب الدین  حضــور 

تهــران، برگــزار شــد.

و  معمــاری  تخصصــی  گــروه  عضــو  ایــزدی،  محمدســعید  ابتــدا 
شهرســازی فرهنگســتان هنــر و دبیــر نشســت ، دربــاره هــدف برگزاری 
گــروه معمــاری تصمیــم  ایــن سلســله نشســت ها گفــت: در جلســات 
ــی و  ــه هم اندیش ــه ب ک ــدی  کلی ــی  ــاره موضوع ــد درب ــه ش گرفت ــن  ــر ای ب
گفت وگــوی بیشــتری نیــاز دارد، یعنــی معمــاری مســاجد، بحــث 
ــه  ــن عرص ــات ای ــد، تجربی ــه بع ــه ب ــن جلس ــم و از ای کنی ــو  گفت وگ و 
یــم از حاصــل ایــن  یــم. قصــد دار گفت وگــو و نقــد بگذار را بــه بوتــه 
کــه راهنمــا و معّین کننــده مســیری  نشســت ها بــه ســندی برســیم 

روشــن تر در ایــن حــوزه باشــد.

آزاد  دانشــگاه  معمــاری  مــدرس  ارفعــی،  شــهاب الدین  ســپس 
مســاجد  معمــاری  بــرای  خــاص  ِتــم  داشــتن  موضــوع  بــه  تهــران، 
کــه  کاری  کنــار آن، مســجدی را به عنــوان مصــداق  پرداخــت و در 
کــرد. او تصویــر پــروژه مســجدی در صحــار را  انجــام شــده معرفــی 
گفــت: در  ــه داد و  ــوس ســاخته شــده، ارائ ــه فرمــان ســلطان قاب کــه ب
کــرد، قیــد  کــه ســلطان بــرای ســاخت ایــن مســجد صــادر  دســتوری 
ــا مشــخصه های معمــاری تیمــوری در  کــه مســجدی ب شــده اســت 
کــه در  کســانی  حــوزه خراســان بــزرگ ســاخته شــود؛ یعنــی از تمــام 
کــه الزامــًا بــه ایــن موضــوع  ایــن پــروژه حضــور دارنــد خواســته شــد 

کــه چــه مجموعــه ای، از موضوعاتــی  بپردازنــد. مــا امــروز می بینیــم 
کــه در حــال فراموشــی بــوده، بــه یــادگار مانــده اســت.

کاری  یکــی  اســت؛  بخــش  دو  کنــم،  ارائــه  می خواهــم  کــه  کاری 
کــه محصــول شــرکت مهندســان ارگ بــم اســت و دیگــری  اســت 

اســت. )واقــع در عمــان(  از شــرکت شمســیان  پــروژه ای 

ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: مــا بــرای اینکــه در ایــن پــروژه وارد شــویم، 
ــم.  کردی ــیم بندی  ــد تقس ــاه و بلن کوت ــت های  ــه فهرس کار را ب ــل  مراح
کادمــی  آ جملــه  از  خــاص،  گــروه  چنــد  کوتاه مــدت  فهرســت  در 
هنــر ازبکســتان، مــوزه اســامی قطــر، و مــا بودیــم. بنــا بــود از ایــن ســه 
کــه مــا انتخــاب شــدیم.  گــروه در ایــن پــروژه یکــی انتخــاب شــود 
ــی  ــا بررس کارفرم ــرف  ــی از ط ــورت اجمال ــروژه به ص ــن پ ــه ای ک ــی  زمان
کــرده بودنــد و در آنجــا دربــاره  می شــد، دوســتان از مــوزه قطــر بازدیــد 
کــرده بودنــد. در آنجــا نــام ایــران بســیار  معمــاری تیمــوری ســخنرانی 
کمرنــگ بــود و شــناخت چندانــی از خانــدان تیمــور و شــاهرخ وجــود 
کــه بگوییــم شــاهرخ )پســر  گرفتیــم  نداشــت؛ بــرای همیــن مــا تصمیــم 
گســترش ایــن  کارهایــی انجــام داده اســت و نقــش او در  تیمــور( چــه 

شــیوه از معمــاری را توضیــح دهیــم.

تصویــر  در  داد:  ادامــه  دیگــر،  تصویــری  نمایــش  بــا  محقــق  ایــن 
ــدر او  ــود و پ ــدر تیمــور از همراهــان نظــام چنگیــزی ب ــه پ ک می بینیــم 
مســلمان می شــود و تیمــور در ســال 1۴05م فــوت می کنــد و چهــل 
می دهــد.  ادامــه  را  حکومــت  آن  شــاهرخ،  فرزنــدش،  بعــد  ســال 
بســیاری  تطابــق  می کنــد،  پایه گــذاری  تیمــور  کــه  امپراتــوری ای 
بــا  طرفــی  از  تیمــوری  حــوزه  ایــن  دارد .  ایــران  فرهنگــی  پهنــه  بــا 
بــا چیــن همســایه می شــود، بخــش  هندوســتان و از طرفــی دیگــر 
عمــده ایــران و پیرامــون و همچنیــن بخش هایــی از عــراق و ترکیــه 
یه امــروزی هــم پیــش مــی رود.  را هــم می گیــرد و تــا نیمه هــای ســور
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از  و  دارد  بســیار  اهمیتــی  اســامی  جامعــه  در  تیمــوری  الگــوی 
کــه مــا در  مهم تریــن شــیوه های هنــری در جغرافیــای اســام اســت 
حوزه هــای مختلــف ردپــای آن را می بینیــم. در خوش نویســی، در 
تأثیــر دیــده  ایــن  کتاب هــا و...  لــوازم منــزل، در طراحــی  ســاخت 
کــه بســیار مهــم اســت، تذهیــب متــون  می شــود. یکــی از موضوعاتــی 
قرآنــی و پرداختــن بــه تزیینــات این چنینــی اســت؛ مثــًا نشــان های 
می بینیــم. تیمــوری  قطعه پردازی هــای  در  را  تذهیــب  در  موجــود 

او دربــاره نحــوه ســاخت ایــن مســجد ادامــه داد: مــا بــرای آنکــه فرمــان 
بــرای خــود  کنیــم، پیش فرضــی  رعایــت  را  ایــن مســجد  ســاخت 
یخــی بهــره بگیریــم؛ ازجمله  کــه از بعضــی بناهــای تار تعریــف کردیــم 
مانده انــد(،  یــان  تیمور زمــان  از  )کــه  ازبکســتان  ســاختمان های 
گوهرشــاد مشــهد، مدرســه قیاســیه خرگــرد، و مســجد جامــع  مســجد 
بناهــا  ایــن   تیمــور ســاخته می شــود(.  فرزنــد  زمــان  )کــه در  هــرات 
معمــاری  ایده هــای  ی  حــاو کــه  می شــوند  محســوب  مصادیقــی 
تیموری انــد. یکــی از مشــخصه های معمــاری تیمــوری، آن اســت 
کــه از  کــه یــک وجــه آن بیــرون بنــا و یــک وجــه دیگــر داخــل بناســت 
کــه در  انــدازه و مقیــاس شــروع می شــود تــا تعــداد منــاره. آن حرکتــی 
پدیــدآوردن فصــل مشــترک آســمان و دســت بشــر اســت، موضوعــی 
گوشــه نیــز شــامل هــم درون و  ــه بیــرون بناســت، و طراحــی  مربــوط ب

ــود. ــا می ش ــرون بن ــم بی ه

کــه مــا معمــواًل دو منــاره در بنــای مســجد  موضــوع دیگــر ایــن اســت 
یــم؛  تعــداد بســیاری منــاره دار تیمــوری  ولــی در معمــاری  یــم،  دار
معمــواًل چهــار منــاره مرســوم اســت و مناره هــا در جاهــای مختلــف 
کــه مــا از آن صحبــت می کنیــم، تعــداد  گرفته انــد. در مســجدی  قــرار 
ــا همــان فــرم و ایــده تیمــوری اجــرا شــده  کــه ب مناره هــا چهــار اســت 

اســت.

کــه می خواهیــم پوشــش تزیینــی  گفــت: جاهایــی را  ایــن پژوهشــگر 
و  دقــت  بــا  تیمــوری  معمــاری  در  ولــی  می کنیــم،  کاشــی  بدهیــم 
معمــاری خاصــی تمــام اینهــا قاب بنــدی می شــوند. تمــام اینهــا بــه 
ــزا  ــن اج ــود ای ــوند و خ ــیم بندی می ش ــارن تقس ــی متق ــزای هندس اج
کــدام یــک قاب بنــدی دارنــد. مجموعــه ســطوح مختلــف در  هــر 
کنــار هــم دیــوار  کنــار هــم شــکل می گیرنــد و مجموعــه قاب هــا در 

را شــکل می دهنــد.

گنبدهــای تیمــوری  گفــت: فــرم  گنبدهــای تیمــوری  او دربــاره تمایــز 
گنبدهــای مــا متفــاوت اســت. ایــن  کــه بــا  طوقه هــای بلندتــری دارد 
ــد،  ــرف می آی کــه ب ــی  کــه زمان ــر اســت  ــه ایــن لحــاظ بلندت گنبدهــا ب
کنــد. ایــن بلنــدی  کمتــری ایجــاد  راحت تــر پاییــن بریــزد و یخ زدگــی 

کاربــرد دارد. کشــیدگی و مرتفع بــودن بنــا نیــز  گنبــد در 

بــه توضیــح مراحــل مختلــف ســاخت و ویژگی هــای  او در ادامــه 
ی تصاویــر پرداخــت. از رو تیمــوری  مســاجد 

بیانتجارببازخوانیمعماریمساجدکهن
معاصــر  معمــاری  نشســت های  سلســله   از  نشســت  ســومین  در 
کــه  بــا دبیــری محمدســعید ایــزدی و ســخنرانی محســن  مســاجد 
همایش هــای  ســالن  در   ،1398 آذر  دهــم  یکشــنبه  عقابــی، 
گــزار شــد، بــه »بیــان تجــارب بازخوانــی معمــاری  فرهنگســتان هنــر 

شــد.  پرداختــه  کهــن«  مســاجد 

از  سپاســگزاری  ضمــن  برنامــه  ابتــدای  در  ایــزدی  محمدســعید 
نشســت ها،  سلســله  ایــن  برگــزاری  خاطــر  بــه  هنــر  فرهنگســتان 
توضیحــی در بــاب نشســت های پیشــین معمــاری معاصــر مســاجد 

کارنامــه محســن عقابــی پرداخــت. داد و ســپس بــه معرفــی 

اســامی  آزاد  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  عقابــی،  محســن 
بــا نمایــش تصاویــری، این گونــه آغــاز  کرمانشــاه، ســخنان خــود را 
گــذر تبدیــل شــود.  کــرد: امیــدوارم دوره هجــوم مدرنیســم بــه دوره 
کهــن در مدرنیســم ادغــام شــود  کــه معمــاری  تــاش مــن بــر ایــن بــود 
کــه بــا  تــا ایــن دو در تناقــض نباشــند. آرزو دارم اثــری خلــق شــود 
یخچــه ســنتی مــا متفــاوت نباشــد و محصــول مشــترک  هویــت و تار
میــراث بشــری و قومــی باشــد. مــا در فضاســازی معمــاری دوران 
اســامی مرکــززدا و مرکزگریــز هســتیم. پرســپکتیو در معمــاری دوران 
ــواردی  ــی از م ــت. یک ــت نیس ــاجد در اولوی ــاری مس ــامی و معم اس
بی توجهــی  بــود،  هندســی  تزیینــات  در  اولیــه  ضعــف  نقطــه  کــه 
باعــث  هایتیکــی  فضــای  اســت.  هایتیکــی  فضاســازی های  بــه 
گــر بتوانیــم  می شــود مرکــز دیــد انســانی در باالدســت قــرار بگیــرد و مــا ا
کنــار هــم قــرار دهیــم، فضایــی شــاد بــه وجــود  ایــن نقــاط دیــد را 
یــم. وقتــی بعضــی از ایــن نقــاط مهــم را در بعضــی مســاجد  می آور
کــه جــدا از اینکــه ایــن فضاهــا بــه  کــردم متوجــه شــدم  بــه هــم وصــل 
ــی در  ــم زندگ ــود، می توانی ــل ش ــم وص ــه ه ــد ب ــی می توان ــیوه هندس ش

کنیــم. آســمان را نیــز حــس 

او در ادامــه بــه بیــان اهمیــت انســان و مخاطــب بنــا پرداخــت و 
نیســت؛ خلیفــة اهلل  بــی ارزش  انســان  اســامی،  فلســفه  گفــت: در 
ــر  ــفه هن ــه از فلس ک ــر بنایــی بهتــر اســت  اســت. مــا بــرای طراحــی ه
گاه باشــیم. در فلســفه اســامی اهمیــت انســان خیلــی باالســت  آ
روح  زنــدان  فاســفه،  دیدگاه هــای  از  بســیاری  برعکــس  انســان  و 
کــه مخاطبــی  کنیــم  نیســت. پــس مــا می توانیــم بــه ایــن نکتــه اشــاره 
بــرای  و  بــرود  پیــش  خــود  خیالــی  قلمــرو  در  می توانــد  یــم  دار کــه 
کــه در دنیــای هنــر  یــم  همیــن، بــرای طراحــی بنــا بــه ابــزاری نیــاز دار

موجــود اســت.

خــود  ســخنان  پایــان  در  آزاد،  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  ایــن 
گفــت: در هنــد  دربــاره تجــارب عملــی اش در معمــاری مســاجد 
ــد  ــاری هن ــه معم ک ــدم  ــه ش ــودم؛ متوج ــه ب ــل رفت ــاج مح ــدن ت ــه دی ب
تفاوتــی بــا معمــاری مــا دارد؛ اینکــه مــا در معمــاری خــود »دعــوت 
یــم. بــرای همیــن دِر ورودی بســیار مهــم اســت. در  بــه مــکان« دار
ایــن  از آن، مهم تــر اســت؛  از خــروج  بنــا  بــه  ایرانــی ورود  معمــاری 
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گزیــن و فضــا را ببیــن«  یعنــی در معمــاری ایرانــی شــعار »ســکنی 
یــم، امــا در معمــاری هنــد و باقــی جاهــا این گونــه نیســت، ورودی  دار

و خروجــی یــک تعریــف دارنــد.

ازمسجداماماصفهانبیاموزیم
یــم« موضــوع چهارمیــن نشســت از  »از مســجد امــام اصفهــان بیاموز
کــه  سلســله نشســت های تخصصــی معمــاری معاصــر مســاجد بــود 

یکشــنبه 2۴ آذر 1398 برگــزار شــد.

و  معمــاری  دانشــکده  اســتادیار  نوایــی،  کامبیــز  نشســت  ایــن  در 
شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی، بــا عنــوان »از مســجد امــام 
ایــن  در  گفــت:  و  پرداخــت  ســخنرانی  بــه  یــم«  بیاموز اصفهــان 
کــرد. یکــی  نشســت، از مســجد و طراحــی مســجد صحبــت خواهــم 
کــه بنــده انجــام می دادم عکاســی از کلیســاها بود. یکی  از کارهایــی 
گرفتــار  کــه طراحــان،  از مشــکات مــا در دوران مــدرن ایــن اســت 
بــا دیــد ذهنــی دیگــری وارد داســتان می شــوند و  تفکــر مدرن انــد. 
گــر مــا بخواهیــم معمــاری خوبــی  عمــق آن را متوجــه نمی شــوند. ا
در وضعیــت موجــود داشــته باشــیم، بایــد آثــار خــوب را بشناســیم و 

ــا را هــم بشناســیم. ــار خــوب دنی ــران، آث ــار ای ــر آث عــاوه ب

یــخ دوره معمــاری اســام بــه دو بخــش  ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: تار
تقســیم می شــود؛ بخــش نخســت از قــرن دوم و ســوم هجــری تــا پایــان 
قــرن ششــم هجــری اســت و بخــش بعــدی از قــرن هشــتم هجــری تــا 
یــم و آن هــم قــرن  100 ســال پیــش. در ایــن بیــن، یــک قــرن ســکوت دار
تی بــه وجــود آمد  هفتــم اســت. در ایــن قــرن بــرای مــا معمارهــا مشــکا
کــه در آنجــا معمــاری،  کــه دوره ای از فرهنــگ و معمــاری پدیــد آمــد 
کــه تــا قبــل از آن بــود تفــاوت  شــعر و موســیقی بــود و بــا عالمــی دیگــر 
گــره می خورنــد و بــرای  کــه فلســفه و عرفــان بــه هــم  داشــت؛ دوره ای 
کــه آنهــا در آن دوران در چــه حالــی بودنــد  معمارهــا فهــم ایــن مطلــب 

بســیار دشــوار بــود. بعــد از ایــن قــرن ســکوت، در ابتــدای قــرن هشــتم 
اتفاقــی عجیــب افتــاد. در پایتخــت )ســلطانیه(، مهم تریــن بنــای آن 
کــه بنایــی  دوران )مقبــره ســلطان محمــد خدابنــده( ســاخته شــد 
کــه سرتاســر رنــگ داشــت؛ هــم از درون هــم از بیــرون، و ایــن  بــود 
ــفال  ــی و س کاش ــه درون آن  ک ــی  ی بخش ــی رو ــود. ول ــزرگ ب ــی ب اتفاق

کشــیدند. گــچ  داشــت، پوســته ای از 

کار می کــردم و تــاش  او ادامــه داد: مــن در 20ســالگی در ایــن بنــا 
ــم.  ی ــود، بردار ــی ب ی آن نقاش ــه رو ک ــچ را  گ ــته  ــن پوس ــا ای ــم ت می کردی
و  کرمــان  و  یــزد  در  بعدهــا  کــه  بــود  مقدمــه ای  ســلطانیه  بنــای 
در  و  آمدیــم  جلــو  ترتیــب  همیــن  بــه  و  یافــت  ادامــه  ماوراءالنهــر 
قرن هــای هشــتم و نهــم و دهــم، آثــاری رنگین تــر پــا بــه عرصــه وجــود 
کبــود تبریــز. یکــی از مثال هایــی  گذاشــتند؛ آثــاری ماننــد مســجد 
کــه ایــن تحــول عظیــم را نشــان می دهــد، مســجد جامــع اصفهــان 
کلــی آجــری بــود، سرتاســر  رنــگ  کــه به طــور  اســت. بدنــه ایــن مســجد 
شــد و اجــزای دیگــری بــر آن اضافــه شــد و ایــن، بعضــی از تغییــرات 
مــا را نشــان مــی داد. در ادامــه ایــن ِســیر، بــه زمــان صفویــه می رســیم. 
یخ فرهنگی  در آن دوره قــدرت بســیاری بــه وجــود آمــد. ایــن دوره، تار
شــیرین چنــد قــرن گذشــته را پشــت ســر خــود دارد. همــه چیــز در ایــن 
کــه همــه اینهــا را بــه هــم بــدوزد.  دوره وجــود دارد و نابغــه ای نیــاز دارد 
کبــر اصفهانــی. او  نابغــه ای هــم در معمــاری نیــاز اســت؛ ماننــد علی ا
کــه او را بــا کســانی ماننــد کریســتفر رن  میــکل آنــژ بزرگــی بــوده و زمانــی 
و فرانچســکو برنومــی در ایتالیــا و... مقایســه می کنــم، او از همــه ســر 
اســت. پــروژه میــدان مســجد امــام بــه نــام اوســت و مــن فکــر می کنــم 

او معمارباشــی اســت. 

ــه داســتان شــهر اصفهــان در  ــا نمایــش تصاویــری، ب نوایــی ســپس ب
ابتــدای قــرن 11 هجــری و شــکل گیری آن از نظــر معمــاری پرداخــت. 
کوتــاه دربــاره شــیوه معمــاری حدفاصــل پوســته  در آخــر هــم فیلمــی 

داخلــی و خارجــی ســقف مســجد امــام اصفهــان پخــش شــد.
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نقد و بررسی کتاب  
شمایل نگاری صور نجومی در آثار هنر اسامی

محبوبهحاجیپروانه

در  نجومــی  صــور  شــمایل نگاری  کتــاب  بررســی  و  نقــد  نشســت 
آثــار  نشــر  و  ترجمــه  تألیــف،  مؤسســه  را  آن  کــه  اســامی  هنــر  آثــار 
ــت،  ــرده اس ک ــر  ــر، منتش ــتان هن ــه فرهنگس ــته ب ــن(، وابس ــری )مت هن
گمینــی و  کتــاب، امیرمحمــد  بــا حضــور  طاهــر رضــازاده، مترجــم 
گلچین عارفــی دوشــنبه 22 مهــر 1398، در ســرای اهــل قلــم  مهــدی 

ــد. ــزار ش برگ

گمینــی، اســتادیار پژوهشــکده  در ابتــدای ایــن نشســت امیرمحمــد 
و  پرداخــت  کتــاب  ایــن  دربــاره  ســخنانی  ایــراد  بــه  علــم،  یــخ  تار
کتــاب واقعــًا میان رشــته ای اســت. از طرفــی  گفــت: »موضــوع ایــن 
یــخ علــم و  یــخ هنــر اســامی و از طرفــی دیگــر بــه تار بــه ســمت تار
کتــاب مجموعــه ای  نجــوم در دوره اســامی مربــوط می شــود. ایــن 
کــه در قــرن بیســتم نوشــته شــده اســت.  کاســیک  اســت از مقاالتــی 
کاســیک  آثــار  مهم تریــن  از  مجموعــه ای  کتــاب  ایــن  همچنیــن 
و  یــخ  تار و  نجومــی  صــور  بــه  آن  ربــط  و  اختربینــی  یــخ  تار دربــاره 
یــخ هنــر  کــه تار کســانی  اســطوره را تشــکیل می دهــد؛ پــس هــم بــرای 
یــخ اختربینــی عاقــه  کــه بــه تار کســانی  کار می کننــد و هــم بــرای 

ــد.« کنن ــوع  ــه آن رج ــد ب ــه بای ک ــت  ــم اس ــی مه کتاب ــد  دارن

ســخنان  ادامــه  در  هنــر  یــخ  تار پژوهشــکده  هیئت علمــی  عضــو 
گفــت: »در ایــن مــدت مــا  کتــاب  خــود دربــاره لــزوم ترجمــه ایــن 
یاضــی دوره  یــخ ر یــخ علــم بیشــتر متمرکــز بــر تار در پژوهشــکده تار
یــخ اختربینــی رفتیــم  بــه ســمت تار کــم  اســامی بودیــم و خیلــی 
کــه تعــدادی از آثــار  و همیشــه ایــن احســاس نیــاز وجــود داشــت 
ــه فارســی ترجمــه  کاســیک مستشــرقان در زمینــه اخترشناســی را ب
کــه در مقــاالت  کنیــم و بــا موضــوع و اصطاحــات مشــخص آن، 
خوشــحالم  شــویم.  آشــنا  گرفتــه،  شــکل  رشــته  ایــن  بین المللــی 
کردنــد. ایــن  کمــک  یــخ هنــر در ایــن زمینــه بــه مــا  کــه دوســتان تار
مجموعــه از دیــد اختربینــی مهــم اســت؛ زیــرا معمــواًل در ابتــدای 
اســامی  دوره  اختربینــان  نظریه هــای  از  خاصــه ای  مقالــه  هــر 
بســیار  به صورتــی  کــه  نظریه هــا  ایــن  بــه  پرداختــن  از  پــس  و  آمــده 
ارتبــاط  و  اشــکال  یشه شناســی  ر گرفتــه،  قــرار  مرتــب  و  منظــم 
بــا شــمایل نگاری های پیــش از  یــخ  شــمایل نگاری ها در طــول تار
کــه در  دوره اســامی بررســی شــده اســت و همچنیــن ایــن موضــوع 
ــه شــده  ــه ایــن شــمایل ها اضاف خــود دوره اســامی چــه عناصــری ب
کتــاب هــم ِاِلمان هــای  گرفتــه اســت. در ایــن  ــرار  کاوش ق ــز مــورد  نی
یشــه یابی می شــود و از  نجومــی و هــم ِاِلمان هــای هنــری و طراحــی ر

ایــن دیــد مجموعــه ای بســیار بی نظیــر اســت.«

گلچین عارفــی، عضــو هیئت علمــی بنیــاد دایرة المعــارف  مهــدی 
یــخ  گفــت: »مــا در تار کتــاب  اســامی، در بــاب لــزوم ترجمــه ایــن 
کــه صــور نجومــی را از دیــد  نجــوم فعــال بوده ایــم امــا در ایــن حــوزه 
کــه مــا  یــخ هنــر ببینیــم فعــال نبوده ایــم. خیلــی خــوب اســت  تار
تــا ســال ها می توانیــم در  کــه  یــم  فارســی متنــی دار زبــان  امــروز در 

کنیــم.« یــخ هنــر صورت هــای نجومــی، بــه آن رجــوع  زمینــه تار

گفــت: »ترجمــه ایــن  او همچنیــن دربــاره لــزوم تخصــص مترجــم 
کــه آقــای رضــازاده تصمیــم بــه  کتــاب اتفــاق بســیار خوبــی اســت 
ــردی مناســب، ایــن ترجمــه را  ــد مــن ف ــرا از دی گرفتنــد؛ زی انجــام آن 
یــخ هنــر  انجــام داده اســت. مــا همیشــه در عرصــه تخصصــی تار
یــخ هنــر بــه دســت  مشــکلی داشــتیم و آن هــم ترجمــه تخصصــی تار
نامتخصصــان بــوده اســت. به تازگــی بــا مترجمانــی روبــه رو شــده ایم 
کــه بــه صرافــت ترجمــه تخصصــی می افتنــد و در آن زمینه خودشــان 
کار خیلــی مهمــی  تخصــص دارنــد؛ یعنــی متخصص انــد و ایــن، 

کتــاب اســت.« ــوع ترجمــه نیــز، همیــن  ــه ایــن ن اســت و نمون

عضــو هیئت علمــی دایرة المعــارف اســامی پــس از خوانــدن چنــد 
گفــت: »کتــاب پــر از پاره هــای درخشــان اســت و  کتــاب  ســطر از 
مــن بــرای اینکــه شــما، خوانــدن روان متــن تخصصــی را احســاس 
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کــه مــا چقــدر از ایــن جنــس ترجمــه محــروم بوده ایــم،  کنیــد و ببینیــد 
کتــاب سرشــار از توضیحاتــی اســت  ایــن ســطرها را خوانــدم. ایــن 
طــرف  بــا معمایــی حل شــده  اســت. شــما  فهــم  قابــل  بســیار  کــه 
کــه رعایــت شــده و ایــن  هســتید. ایــن ترجمــه ریزه کاری هایــی دارد 
کتــاب را روان بخوانیــم و وارد  کــه مــا بتوانیــم  کار باعــث شــده اســت 
ــت  ــن اس ــن مت ــی در ای ــویم. ظرایف ــه ش ــری از ترجم ــای دیگ بخش ه
ــّب مطلــب را بی دردســر بــه مــا منتقــل می کنــد و ایــن جــای 

ُ
کــه ل

بســی شــکر و سپاســگزاری دارد.«

و  علــوم  دانشــگاه  هنــر  دانشــکده  اســتادیار  رضــازاده،  طاهــر 
بــاب  را در  اســت ســخنان خــود  کتــاب  کــه مترجــم  تحقیقــات، 
کــرد: »منطــق چینــش مقاالتــی  کتــاب این گونــه آغــاز  ترجمــه ایــن 
بــا  مــا  کــه متوجــه شــدم  بــوده اســت  آنجــا  از  کــردم  انتخــاب  کــه 
ســه نــوع نقــش در اخترشناســی جهــان اســام مواجهیــم. بخشــی 
اســامی(  اختربینــی  در  اختــر  )هفــت  اخترهــا  نقــوش،  ایــن  از 
نقــوش  مخصوصــًا  و  فلکــی  صــور  نقــوش  دوم  بخــش  و  هســتند 
صــور  از  ترکیبــی  نقــوش،  ســوم  نــوع  آخــر،  در  و  منطقة البروج انــد 
کــه دربــاره اخترهــا  منطقة البــروج بــا اختــران اســت. مــن مقالــه ای را 
کار  ابتــدای  در  بــود،  شــده  نوشــته  آنهــا  شــمایل نگاری  تشــریح  و 
ــم خسروشــاهی آن  ــه البتــه ترجمــه خــودم نیســت و خان ک گذاشــتم 
ــا  کــرده اســت. در اختربینــی اســامی مــا به طــور رســمی ب را ترجمــه 

یــم؛  هفــت اختــر و به صــورت غیررســمی بــا هشــت اختــر ســروکار دار
بنابرایــن در مقالــه دوم بــه ایــن اختــر هشــتم پرداختــم. مقالــه دوم 
در ادامــه مقالــه اول اســت. در مقالــه ســوم مبحــث صــور فلکــی و 
گذاشــتم. نویســنده در آنجــا شــمایل نگاری  نقــوش منطقة البــروج را 
کامــل بیــان می کنــد و هــم تصاویــر  صــور منطقة البــروج را به صــورت 
را دســته بندی و مرتــب می کنــد و هــم ارتباطــی بــا انــواع نســخ مصــّور 

می کنــد.« برقــرار  دیگــر 

گفــت: »مقالــه ســوم به نوعــی در متــون  او در ادامــه ســخنان خــود 
یــخ هنــری، مونوگرافــی بــه شــمار می آیــد؛ چــون بــه اثــری هنــری  تار
کــب ثابتــه  اختصــاص یافتــه و آن نســخه مصــّور رســاله صورالکوا
ادامــه، مقالــه  کســفورد اســت. در  بادلیــان آ کتابخانــه  موجــود در 
کــرده اســت.  کــه مجمــوع مقــاالت را جمــع  یلــی هارتنــر را آوردم  و
کاتالــوگ اشــیای مزّیــن بــه صــور منطقة البــروج  کتــاب،  متــن پایانــی 
و اختــران موجــود در مــوزه متروپولیتــن اســت. نویســنده دوازده شــئ 
هشــت  بــرای  شــئ  هشــت  و  منطقة البــروج  صــورت  دوازده  بــرای 

کــرده اســت.« اختربینــی اســامی انتخــاب 

کتــاب شــمایل نگاری صــور نجومــی در آثــار  نشســت نقــد و بررســی 
کار خــود  هنــر اســامی بــا پرســش و پاســخ حاضــران و مترجــم بــه 

پایــان داد.
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 مجموعه نشست های پژوهشی تاریخ سینمای ایران

کادمیک تاریخ سینمای ایران از نگاه آ
داوداحمدیبلوطکی

بــا  ایــران  ســینمای  یــخ  تار پژوهشــی  نشســت های  مجموعــه 
همــکاری فرهنگســتان هنــر و معاونــت توســعه فنــاوری و مطالعــات 
گزارشــی از  ســازمان ســینمایی، بــا هــدف تهیــه و تدویــن ســندی 
کنــون، بــا سرپرســتی علیرضــا  یــخ ســینمای ایــران تــا  ابتــدای تار
گــروه تخصصــی ســینمای فرهنگســتان هنــر،  قاســم خان، عضــو 

برگــزار شــد.

کــه مجموعــه نقــش جهــاِن فرهنگســتان  ایــن سلســله نشســت ها 
کــه  یکــرد برگــزار شــد  هنــر میزبانــی آن را بــر عهــده داشــت، بــا ایــن رو
پژوهش هــا بتواننــد به صــورت منفــک ارائــه شــوند و پــس از رســیدن 
بــه جمع بنــدی مشــترکی، در نهایــت مکتــوب شــوند و بتواننــد در 
ســینمای  دربــاره  پژوهش محــور  و  کامــل  نمایــی  نهایــی،  ترســیم 

ایــران در اختیــار مخاطبــان ســینمایی قــرار دهنــد.

ایــن سلســله نشســت ها در مجمــوع َده برنامــه تخصصــی را شــامل 
ــا  ــد؛ ب کردن ــه  ــی ارائ ــش مطالب ــر بخ ــخنرانان ه ــه در آن، س ک ــد  می ش
ــه پژوهش هــا جــزو مغفول مانده هــای جامعــه  کــه این گون ایــن توجــه 

کشــورند. ســینمایی 

گرافیــک  یــخ  تعریــف و طبقه بنــدی قصه هــای فیلم هــای ایرانــی؛ تار
یــخ نقــد و مطبوعــات ســینمایی در ایــران؛  در ســینمای ایــران؛ تار
گزارش هــای پژوهشــی و تحقیقاتــی ســینمای ایــران؛ رونــد  بررســی 
یــخ اقتبــاس از منابــع ادبــی در  چرخــه ای تولیــد فیلــم در ایــران؛ تار
ــم  ــخ فیل ی ــران؛ تار ــینمای ای ــیقی در س ــخ موس ی ــران؛ تار ــینمای ای س
ســینمای  در  ستاره ســازی  و  ســتاره ای  نظــام  ایــران؛  در  تجربــی 
کــه  ایــران؛ نظــام اســتودیویی در ســینمای ایــران؛ موضوعاتــی بــود 
ــی  ــاری، عل ــی بختی ــی اردالن، عل ــماعیل بن ــون اس ــگرانی چ پژوهش
اربابــی، حســن حســینی، علیرضــا محمــودی،  قلی پــور، محمــود 
امیــر بهــاری، امیــر یغمایــی، در ایــن نشســت ها بــه آن پرداختنــد.

در ادامه خاصه ای از این نشست ها را با هم مرور می کنیم.

تعریفوطبقهبندیقصههایفیلمهایایرانی
و  »تعریــف  بــه  نشســت  نخســتین 
فیلم هــای  قصه هــای  طبقه بنــدی 
ایرانــی« بــا بیان اســماعیل بنــی اردالن 

داشــت. اختصــاص 

در ایــن نشســت بــه اهمیــت قصــه در 
ــگاه قصه گویــی  ــران و جای فرهنــگ ای
شــد.  پرداختــه  عامــه  فرهنــگ  در 

و  روایتگــری و قصه گویــی، جنبه هــای معرفتــی  همچنیــن دربــاره 
ایرانــی، صحبــت شــد. شــناختی در قصه هــای 

گذاشــته  کــه در ایــن مجــال بــه بحــث و بررســی  از دیگــر مــواردی 
قصه هــای  هــدف  نیــز  و  قصه هــا  در  »موقعیــت«  اهمیــت  شــد، 
یکــرد قصه پــردازی در ســینمای  ایرانــی و لــزوم تغییــر دیــدگاه و رو
و  ایرانــی  ادبیــات  فرهنگــی  کهــن  ذخایــر  سمت وســوی  بــه  ایــران 
و  ســهروردی  از  داســتان  دو  نیــز  ادامــه  در  بــود.  اســامی  فرهنــگ 
خواجــه عبــداهلل انصــاری نقــد و بررســی شــد و در پایــان بــه اهمیــت 
ــا ســال 1357 پرداختــه شــد. ــران ت ادبیــات و رمــان در ســینمای ای

تاریخگرافیکدرسینمایایران
بختیــاری  علــی  را  دوم  نشســت 
ایــران«  در  گرافیــک  یــخ  »تار بــه 
ــخ  ی ــه اهمیــت تار اختصــاص داد و ب
پیدایــش  زمــان  از  ایــران  گرافیــک 
ســینما در ایــران و به ویــژه ســینمای 

پرداخــت. داســتانی 

گفته هــای بختیــاری  از  در اشــاراتی 
ایــن  چــون  طبیعتــًا  می خوانیــم: 
یــخ اســت، اولیــن  پژوهــش راجــع بــه تار
گرافیــک در  ــوژی  کرونول یخــی و  ــد تار کــه پیــِش روســت رون مبحثــی 
کــه مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه  ایــران اســت. مطلــب جالــب توجهــی 
ایــران  ســینمای  در  گرافیــک  »آیکونوگرافــی«  یــا  »شــمایل نگاری« 
گرافیــک ســینما از منظــر ســه دوره  ــخ  ی ــی تار ــا بازخوان اســت. مــن ب
کــردم: از ابتــدا تــا ســال 1327؛  زمانــی مختلــف، آن را تقســیم بندی 
یــخ تــا ســال 1357؛ و پــس از آن تــا 1370. ســینما را از  از ایــن تار
کــه  گرفتــه ام؛ چرا لحــاظ ســینمای داســتانی از ســال 1309 در نظــر 

پیــش از آن، ســینما حالتــی مســتندگونه دارد.

از  پوســترها  رونــد  پیگیــری  همچــون  را  مباحثــی  بختیــاری  علــی 
کیفیــت آنهــا(؛  گرافیکــی بــه ایــران و تفــاوت  ابتــدا )یعنــی ورود مــواد 
گرافیــک پوســتر های طراحی شــده بــا  رســم البیان زیبایی شناســی 
ــا چهــار  مــواد وارداتــی؛ رونــق پاورقی هــا به عنــوان ســنگ بنــای ســه ت
کار نقاشــی ســردر ســینماها به عنــوان  دهــه تبلیغــات فیلــم؛ بــازار 
گرافیــک ســینما  یکــی از ِاِلمان هــای مهــم در صنعــت فیلــم؛ ورود 
گرافیــک  تجربــه  پوســتر ها(؛  در  )عمومــًا  ســتاره پروری  نظــام  بــه 
کشــورها در پوســتر  ــا ســینمای دیگــر  ــر همــکاری ب ــه و تأثی هنرمندان
و  افســت  تأســیس چاپخانــه  بــا  گرافیــک  امــر  فیلــم؛  ســهولت در 
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کاغــذ؛ و رونــد هنــری پوســتر ها بــا ســفارش بــه طراحــان  کارخانــه 
کــودکان و نوجوانــان؛ را  کانــون پــرورش فکــری  جــوان و خــاق در 
مــورد بحــث و بررســی قــرار داد و در ادامــه بــه چهــار شــمایل اساســی 
ــا  ــا بیشــتر پوســترهای دهــه 1350 را می تــوان ب کــه همــه ی کــرد  اشــاره 
کــه در  کــرد: بخــش اول عنصــر »ســتاره« در پوســتر اســت  آن بررســی 
آن دوره، درخشــان تر از هــر دوره دیگــر بــا آن برخــورد شــد. بخــش دوم 
ــو هــم صــورت  گاهــی در آن غل ــه  ک جنبــه »اروتیــک« پوسترهاســت 
کشــاندن  ــرای  یچــه ای جــذاب ب می پذیرفــت و در واقــع پوســتر را در
مخاطــب بــه ســینما می کــرد. بخــش ســوم  جنبــه »دراماتیــک« و 

بخــش چهــارم »تایپوگرافیــک« پوسترهاســت.

کــرد:  جمع بنــدی  این گونــه  را  ســخنانش  بختیــاری  انتهــا،  در 
کــه شــامل چنــد بخــش تیتــراژ، پوســتر، جلــد صفحــه  ســفارش ها 
یــک هنرمنــد طراحــی  بــه دســت  و همگــی  بــود  و ســردر ســینما 
کــه نویدبخــش  کــرد  می شــد، نوعــی یکدســتی و یکنواختــی را ایجــاد 
و  فیلــم  ســردر  بــود.  طــراح  توســط  بصــری  هویــت  درخشــان  دوره 
پوســتر بــا هــم مرتبــط شــد و نهایتــًا بــه شــکلی همســان بــرای طراحــی 

انجامیــد.

تاریخنقدومطبوعاتسینماییدرایران
یــخ نقــد و مطبوعــات ســینمایی  »تار
در ایــران«، بــا پژوهــش علــی قلی پــور 
سلســله  ایــن  نشســت  ســومین 

بــود. نشســت ها 

خــود  پژوهــش  مبنــای  کــه  قلی پــور 
و  نقــد  یــخ  تار بــه  ارجاعاتــی  بــر  را 
بررســی  و  آن  چگونگــی شــکل گیری 
یــخ  تار بــه  متفــاوت  یکردهــای  رو
بــود،  داده  قــرار  آن  گذشــته  بررســی  همچنیــن  و  ایــران  ســینمای 
ــی  ــی و چگونگ ــد عمل ــری / نق ــد نظ ــیم بندی نق ــا تقس ــخنش را ب س
پژوهش هایــی  دیگــر  و  نقــد  یــخ  تار کلــی  به طــور  و  آن  پدیــداری 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرد. او ب ک ــاز  ــد، آغ ــرار داده ان ــر ق ــد نظ ــد را م ــخ نق ی ــه تار ک
نویســندگانی چــون غــام حیــدری، جمــال امیــد، حمیــد نفیســی 
و...، و همچنیــن جایــگاه ایشــان، مبحــث را بــه مورخــان مهــم دیگــر 

کشــانید.  کشــورها 

یخ نگارانــی همچــون کارلو  ایــن پژوهشــگر بــا پرداختــن بــه دغدغــه تار
کاب و...، اهمیــت  یچــارد  ــرودل، ر ــورگ، جــورج اســتوارت، ب گینزب

دوره  فرهنــگ  فهمیــدن  هرچه بهتــر  بــرای  را  یخــی  تار دوره  درک 
مرتبــط بــه خودشــان مــد نظــر قــرار داد و بــه پرســش ها و دغدغه هــای 
یــخ سیاســی و اجتماعــی  کتــب تار کــه  اساســی نویســندگان پیش تــر 
»در  پرســش هایی چــون  پرداخــت:  نوشــته اند،  را  ایــران  ســینمای 
ــم؟«، »پــس از ورود نوســازی و مدرنیتــه  کردی ــا غــرب چــه  مواجهــه ب

گفتیــم؟« و... . کردیــم؟«، »در مقابــل ســنت چــه  چــه 

یخ هــا )میکروهیســتوری(1 و اهمیــت  او در ادامــه بــه تعریــف ُخرده تار
کــرد: بــا پرداختــن بــه جزئیــات، می توانیــم بــه  آن پرداخــت و اذعــان 
و  ایــن روش شناســی  پاســخ دهیــم.  یــخ  تار بــزرگ در  پرســش های 
یــخ ُخــرد نیــز نامیده انــد، می توانــد پرســش های  کــه آن را تار یکــرد  رو
بســیاری از ایــران مــدرن را پاســخ دهــد. او مشــکل اصلــی را در ایــن 
کــه  هســتیم  یخ هایــی  ُخرده تار از  بســیاری  فاقــد  مــا  کــه  دانســت 
کــه بــا آن بتوانیــم بــه  برایمــان از زندگــی روزانــه بگوینــد؛ یعنــی ابــزاری 

کــه در حرکــت باشــد.  یــم  یــخ بپرداز نوعــی از تار

قلی پــور ســخنان خــود را بــا توضیحاتــی در بــاره جایــگاه منتقــدان 
گذشــته و اشــاره بــه اهمیــت مضامیــن فیلم هــا،  زن در ســینمای 
یــخ فکــر  کــرد: پژوهــش مــن دربــاره تار ادامــه داد و در انتهــا عنــوان 
ــخ فرهنــگ  ی ــه می توانیــم تار کــه چگون منتقــدان اســت و ایــن مهــم 

یــخ نقــد توضیــح دهیــم.  دوره ای را بــا اســتفاده از تار

گزارشهایپژوهشیوتحقیقاتیسینمایایران
محمــود اربابــی، اســتاد و پژوهشــگر 
ســینمای ایــران چهارمیــن ســخنران 

ایــن نشســت ها بــود.

او بــا بررســی »گزارش هــای پژوهشــی 
ایــران«،  ســینمای  تحقیقاتــی  و 
آغــاز  نقطــه  شــکل گیری  چگونگــی 
از  مثالــی  بــا  را  پژوهشــی  فراینــدی 
ـــ از زمــان ورود  یــخ ســینمای ایــران ـ تار
کــه  کــرد و افــزود: ســؤاالتی  دوربیــن و نحــوه خریــداری آن ــــ تشــریح 
گذشــته مطــرح می شــد بــا حــال حاضــر متفــاوت  بــرای پژوهشــگر در 
کــه مبنــای پژوهــش می شــوند؛ بنابرایــن  اســت و ایــن ســؤاالت اند 
ســؤاالت  ایجــاد  اجــازه  و  می کنــد  کــم  را  ســؤاالت  دانــش،  تولیــد 

می دهــد. را  جدیــد 

از  کشــور  در  پژوهشــی  نــگاه  کــه  مطلــب  ایــن  توضیــح  بــا  اربابــی 

1. Microhistory
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کــه »آیــا  ی می کنــد و نیــز طــرح ایــن ســؤال  مســائل مختلفــی پیــرو
بــه تشــریح عقبــه  یــا خیــر«،  کشــور وجــود دارد  نــگاه پژوهشــی در 

پرداخــت. ایــران  ســینمای  در  پژوهــش 

فرم شناســی  بــه  اشــاره  بــا  صحبت هایــش  ادامــه  در  اربابــی 
در  پژوهــش  مســئله  جّدیــت  پژوهش هــا،  یخت شناســی  ر و 
ســینما  کــه  داد  تذکــر  و  داد  قــرار  خــود  کام  محــور  را  دانشــگاه ها 
کــه  خــودش یــک مفهــوم اســت و از ایــن لحــاظ ایــن قابلیــت را دارد 

گیــرد. قــرار  پژوهــش  مــورد 

در  پژوهشــی  شــاخه های  همــه  کــه  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  اربابــی 
فیلم هــا  بــه  مربــوط  اطاعــات  ســینما،  یــخ  تار )ازجملــه  ســینما 
تم هــا،  ســاختارها،  فرم هــا،  فیلــم،  تکنیک هــای  فیلم ســازان،  و 
گرایــش  ترکیب هــا و دیگــر عناصــر( از لحــاظ نظــری می تواننــد در دو 
گیرنــد، پژوهــش را این گونــه  ســینمای ایــران و ســینمای جهــان قــرار 
یعنــی  ســینما  در  پژوهــش  تعریــف،  اســاس  »بــر  کــرد:  تعریــف 
کــردن و تحلیــل فعالیتــی اســتداللی بیــن پارامترهــای مختلــف  پیدا

بــرای تولیــد دانــش و فهمــی جدیــد.«

در ادامــه نیــز، محورهــای پژوهــش اعــم از اقتصــاد در ســینما، روابــط 
ســینمایی، تکنولــوژی در ســینما و مدیریــت فراینــد ســینمایی را 
کــرد و بحــث خــود را بــا پرداختــن بــه رابطــه ســینما بــا دیگــر  بررســی 
گرفــت  علــوم چــون جامعه شناســی، فلســفه و علــوم شــناختی پــی 
کــه  یکــرد در پژوهش هــا،  ــا اشــاره بــه اهمیــت رو و ســخنان خــود را ب
ســینمایی  نظــام  نیــاز  محصــول  مــوارد  بعضــی  در  و  مســتقل  گاه 
کــرد و بــا  بــوده و بــه نوعــی ســفارش محســوب شــده، جمع بنــدی 
خاطرنشــان کردن جایــگاه مقــاالت و همچنیــن اهمیــت ســاختار 
گســترش فضــای پژوهشــی در  کیــد بــر  بیــن مطالــب در آنهــا، بــا تأ

ــان داد. ــه ســخنان خــود پای گذشــته، ب ــه  ســینما نســبت ب

روندچرخهایتولیدفیلمدرایران
بــه »رونــد  کــه  در پنجمیــن نشســت 
ایــران«  در  فیلــم  تولیــد  چرخــه ای 
اختصــاص داشــت، حســن حســینی 
بــه دالیــِل پرداخــت بــه چرایــی تولیــد 
ژنریــک، چرایــی وجــود ژانــر، و چرایــی 
پیشــواز  بــه  فیلــم،  صنعتی شــدن 
کــرد: پژوهــش  جلســه رفــت و عنــوان 
خوانــش  بــرای  اســت  روشــی  مــن 

ایــران. ســینمای  یــخ  تار ژنریــک 

مفهــوم  بــه  مــا  کــه  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  ســینما  پژوهشــگر  ایــن 
یــم،  یخ نــگاری ندار کادمیــک در مواجهــه بــا ســینمای غــرب، تار آ
را  پژوهش هــا  اغلــب  و  یــم  دار اختیــار  در  مــا  کــه  متونــی  گفــت: 
تقویم نــگاری  و  )کرونولــوژی(2  گاه شــماری  نوعــی  دربرمی گیرنــد، 

اســت. ایــران  ســینمای  یــخ  تار

ــر  ــی دیگ ــا، مبحث ــودن آنه یک ب ــی و تئور یخ ــای تار ــت روایت ه اهمی
بــه آن پرداخــت و آن  بــرای تکمیــل ســخنانش  کــه حســینی  بــود 
کــه  دانســت  پژوهشــگر  بــرای  یــک  تئور فقــرات  ســتون  به مثابــه  را 

2. Chronology

می تــوان از ایــن ابــزار در جهــت درونی کــردن نظریــه در پژوهــش بهــره 
ــرد.  ب

ــه  ــی چــون اهمیــت نظری ــه موضوعات ــا اشــاره ب حســینی همچنیــن ب
کــه آثــار دیویــد ُبــرْدِول ســرآمد  یخــی  یکال یــا بوطیقــای تار هیســتور
و  نــوآر  فیلــم  شــکل گیری  دقیــق  زمــان  بــه  اشــاره هایی  آنهاســت، 
از چرخــه  را  کــرد و منظــور خــود  تقســیم بندی فیلم هــای ملــودرام 
کــه یکــی  ــا ســایکل  ــه شــرح داد: »منظــور از چرخــه ی تولیــد ایــن   گون
بازه هایــی  یــا  بــه شــمار مــی رود، دوره هــا  ژانــر  از زیرمجموعه هــای 

کوتاه مــدت از تولیــد فیلــم بــا عناصــر مشــترک اســت.« 

قــرار داده اســت، در  از ســال 1327  را  کــه مبــدأ پژوهــش خــود  او 
کــرد: شــیوه رایــج و صحیــح مبنــای  پاســخ بــه دلیــل ایــن امــر، اذعــان 
یــخ ســینمای یک کشــور، ســالی  یــخ قــراردادن یــک پژوهــش در تار تار
شــده  تولیــد  بی وقفــه  به صــورت  داســتانی  بلنــد  فیلــم  کــه  اســت 

باشــد.

لحــاظ  از  کــه   1361 تــا   1357 ســال های  یخــی  تار اهمیــت 
نیــز  و  شــد،  تولیــد  آنهــا  در  درخشــان  فیلم هایــی  زیبایی شناســی 
ــی  ــت تلفیق کیفی ــه  ک ــی  ــه ای فیلم های ــش چرخ ــوه خوان ــریح نح تش

بــود. حســینی  صحبت هــای  دیگــر  از  دارنــد، 

ایــن پژوهشــگر ســینما، در ادامــه، محورهــای پژوهــش را بــا اشــاراتی 
یخــی  تار فهرســت های  بــر  پژوهشــگران  تمرکــز  »آســیب های  بــه 
ســاخت فیلم هــا«، »اهمیــت تفــاوت محتــوای فیلــم بــا شــکل فیلــم 
بــر چالش هــای فضــا در فیلــم«،  کیــد  در یــک چرخــه تولیــد«، »تأ
ــرد  ک ــر یــک فیلــم«، بررســی  ــه ب ــا تکی ــر ب ــی در تعریــف یــک ژان »ناتوان
و بحــث خــود را بــا پرداختــن بــه اهمیــت قراردادهــای ســینمایی 
کــه وابســته بــه روایــت نیســتند  کــه فیلم هایــی  در ژانــر و ایــن مهــم 
بــه  و  کــرد  بگنجنــد، جمع بنــدی  ژانــر  یــک  قالــب  در  نمی تواننــد 

ســخنان خــود پایــان داد.

تاریخاقتباسازمنابعادبیدرسینمایایران
یــخ  »تار نشســت،  ششــمین  در 
ــع ادبــی در ســینمای  اقتبــاس از مناب
محمــودی،  علیرضــا  را  ایــران« 
فیلم نامه نویــس،  روزنامه نــگار، 
کــرد. کارگــردان بررســی  پژوهشــگر و 

او چکیــده پژوهــش خــود را در پنــج 
کــرد؛ در بخــش اول بــه  بخــش ارائــه 
یــف پرداخــت و در بخــش دوم بــا  تعار
کــه »آیــا اقتبــاس ادبــی در ســینمای ایــران  ایــن ســؤال پژوهــش خــود 
ــواع اقتبــاس  ــد؟« ســخنان خــود را ادامــه داد. ان ــا رون اتفــاق اســت ی
ــی، بخــش ســوم از تحقیــق ایــن پژوهشــگر  ــوع ادب ــر مبنــای ن ــی ب ادب
بــود و تحلیــل اقتبــاس از فیلم هــا بــر اســاس نظریــه لینــدا هاچــن، 
یــخ  بخــش چهــارم پژوهــش را شــامل شــد. بخــش پنجــم پژوهــِش »تار
اقتبــاس از منابــع ادبــی در ســینمای ایــران« نگاهــی انتقــادی بــه 
ــان فارســی، از نظــرگاه  ــه زب ــاره اقتبــاس ســینمایی ب کتاب هــای درب

ــود. ایــن پژوهشــگر ب

کــه واژه  »اقتبــاس« در حــوزه ســینما  کــرد  محمــودی در ابتــدا بیــان 
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و تلویزیــون از نــگاه فرهنگســتان زبــان و ادب بــه معنــای ســاختن 
ــد انتشــار  ــر بای ــری ازپیش موجــود اســت؛ یعنــی اث ــر اســاس اث فیلــم ب

ــد. ــته باش ــود داش ــاس از آن وج ــت اقتب ــا قابلی ــد ت ــده باش داده ش

بــه  نــام  پدیــده ای  صنعتــی،  ســینمای  در  کــه  داد  توضیــح  او 
»ســرگرمی« وجــود دارد و در فضــای فرهنگی ــ اجتماعــی جامعــه، 
کــه بــرای ســرگرمی مخاطــب  ایــن تمایــل نســبت بــه ایــن نــوع ســینما 

می شــود.  مشــاهده  اســت، 

ســمت  بــه  اســتودیوها  فضــا  ایــن  در  داد:  ادامــه  پژوهشــگر  ایــن 
اثــری،  گــر  ا طبیعتــًا  اوضاعــی  چنیــن  در  و  می رونــد  پول ســازی 
بــار  اثــر،  تولیــد ســینمایی آن  کنــد، در  فراوانــی جــذب  مخاطــب 
دیگــر می توانــد جــذاب باشــد و همــان مخاطبــان خــود را بــه ســینما 

نیــز بکشــاند.

در  ادبــی  اقتبــاس  »آیــا  کــه  خــود  پژوهــش  ســؤال  بــه  محمــودی 
ســینمای ایــران اتفــاق اســت یــا رونــد؟« این گونــه پاســخ داد: »نــه 
ــه شــکل غیرمســتقیم، ادبیــات داســتانی  ــه ب ــه شــکل مســتقیم و ن ب
ــه  آمار ــــ  ــه ب ــا توج ــ ب ــی  ــل بحث ــمگیر و قاب ــود چش ــینما نم ــران در س ای
کل 1195 فیلــم ، 1۴۴ فیلــم )حــدود 12درصــد( در بــازه  نــدارد و از 

اقتباســی اند.«  1357 تــا   1309 زمانــی 

او در بخــش ســوم تحقیــق خــود،انــواع اقتبــاس ادبــی بــر مبنــای 
کــه شــامل  کهــن  کــرد: متــون  نــوع ادبــی را بــه ســه دســته تقســیم 
بــر  بــاز هــم مشــتمل  کــه  ایرانــی و فرنگــی می شــود؛ نمایشــنامه ها 
نمایشــنامه های ایرانــی و فرنگــی اســت؛ و دســته ســوم، داســتان 
کــه آنهــا هــم بــه دو بخــش ایرانــی و فرنگــی  کوتــاه و بلنــد و رمــان 

می شــوند. تقســیم 

در بخــش چهــارم ایــن پژوهــش، بــه تحلیــل اقتبــاس از فیلم هــا بــر 
کــه در ایــن نظریــه ســه  اســاس نظریــه لینــدا هاچــن پرداختــه شــد 
مواجهــه بــا اقتبــاس وجــود دارد: مواجهــه اول در واقــع ســرقت هنــری 
کرده انــد؛ مواجهــه دوم، نوعــی  کــه در آن، اثــری را بازســازی  اســت 
کــه ایــن نــوع اقتبــاس در ایــن نظریــه،  ــر اســت  ــا اث یــك ب برخــورد تئور
کــه  اســت  اقتباســی  ســوم،  برخــورد  و  اســت؛  صنعتــی  اقتباســی 
داســتان های  در  فرهنگــی  یکرد هــای  رو و  دارد  زیبایی شناســی 

یکســان دو اثــر دیــده می شــود.

ــا  ــق، ب ــن تحقی ــم از ای ــش پنج ــینما، در بخ ــوزه س ــگر ح ــن پژوهش ای
کتاب هــای دربــاره  بیــان دقیــق تعــداد آثــار، نگاهــی انتقــادی بــه 
کــه در  کــرد  اقتبــاس ســینمایی بــه زبــان فارســی انداخــت و بیــان 
ســینمای ایــران عاقــه بیشــتر بــه اقتبــاس از فیلم هــا بــوده تــا اقتبــاس 

کتاب هــا و آثــار ادبــی. از 

تاریخموسیقیدرسینمایایران
هفتمیــن  در  و  نشســت ها  ادامــه  در 
در  موســیقی  یــخ  »تار جلســه، 
مطالــب  بیــان  بــا  ایــران«  ســینمای 

شــد.   بررســی  بهــاری  امیــر 

یجینــال  او بــا تفکیــک دو مفهــوم »اور

کــه غالبــًا  یجینــال ســاند«۴  کــه اغلــب بــی کام اســت و »اور اســکور«3 
بــرای  مشــخصًا  و  کام  بــا  همــراه  یتمــی،  ر و  قطعــه ای  به صــورت 
کــرد و بــا بیــان  یــک فیلــم ســاخته می شــود، بحــث خــود را آغــاز 
مطالبــی دربــاره راه انــدازی رادیــو در ســال 1919 میــادی و اهمیــت 
آن در شــکل گیری موســیقی فیلــم و همزمانــی آن بــا بــروز شــخصیتی 
ــه ایــن  توانمنــد در موســیقی ایــران نظیــر علی نقــی وزیــری و اشــاره ب
کــه پژوهشــش بــه موســیقی ســینمای ایــران در دهــه 1330  موضــوع 

ــه داد.  ــود را ادام ــخنان خ ــاص دارد، س اختص

بهــاری فلســفه وجــود موســیقی در فیلــم را بــا نقــل قولــی از منتقــدی 
ابتــدای  از  ســینما  داد:  شــرح  این گونــه  فیلــم  عرصــه  در  مطــرح 
پیدایــش خــود، بــه موســیقی وابســته بــوده اســت؛ حتــی در زمــان 
ســینما  پــرده  بــر  صــدا،  بــدون  فیلــم  تصویــر  صامــت.  ســینمای 
بــا موســیقی  را  آن  امــر،  بــدو  از  دلیــل  بــه همیــن  و  بــوده  ک  ترســنا

شــود. ملموس تــر  و  لطیف تــر  کمــی  تــا  کرده انــد  ممــزوج 

رونــق  در  موســیقی  بســزای  نقــش  اهمیــت  بــر  کیــد  تأ بــا  بهــاری 
ســینمای ایــران و موضــوع تأمل برانگیــز انتخــاب موســیقی، اهمیــت 
ــر فریــدون ناصــری  آثــاری چــون موســیقی متــن فیلــم »ســتارخان« اث
در ســال 1351، و نیــز موســیقی متــن فیلــم »ســفر ســنگ« اثــر مجیــد 

کــرد. انتظامــی در همــان ســال را بســط داد و تشــریح 

از ســال 1327  را  کــه مبــدأ پژوهــش خــود  ایــن پژوهشــگر ســینما 
ــه مهم تریــن  ــا اشــاره ب ــرار داده اســت، در ادامــه صحبت هایــش، ب ق
کــه همگــی دارای  پژوهــش خــود  چهره هــای ســینمایی در طــول 
کادمیــک  آ فضایــی  بــه  گــذرا  نگاهــی  موســیقی اند،  پس زمینــه 
اهمیــت جایــگاه  بــه  اشــاره  بــا  و  انداخــت  گران  میــان ســینما در 
آهنگســاز فیلــم به عنــوان یکــی از عوامــل ســاخت، بــه ســخنانش 

داد. پایــان 

تاریخفیلمتجربیدرایران
یــخ فیلــم  در هشــتمین نشســت، »تار
یغمایــی،  امیــر  نــگاه  از  تجربــی« 
پژوهشــگر و منتقــد ســینمای ایــران، 

شــد. بررســی 

یغمایــی در ایــن نشســت بــا اذعــان 
از  کــدام  هــر  کــه  مطلــب  ایــن  بــه 
از  مجــزا  تعریفــی  صاحب نظــران، 
این چنیــن  دارنــد،  تجربــی  فیلــم 
یکــرد مــن در ایــن پژوهــش،  بــه بیــان پژوهــش خــود پرداخــت: رو
کــه آن را بــا محــور قــراردادن نظریــات یکــی از  یکــردی اثباتــی اســت  رو
کمپــر انجــام داده ام. نظریه پــردازان معــروف ایــن عرصــه بــه نــام فــرد 

یــخ  ایــن پژوهشــگر بــا مبنــا قــراردادن ســال 13۴2 به عنــوان شــروع تار
گفــت:  ایــران،  یــخ فیلــم تجربــی در  بــا موضــوع تار پژوهــش خــود 
گــروه  و  نوجوانــان،  و  کــودکان  فکــری  پــرورش  کانــون  تلویزیــون، 
کــه بــرای شــکل گیری فیلــم  ســینمای آزاد، ســه بخــش مهمی انــد 

کرده انــد. نقــش  ایفــای  تجربــی 

3. Original Score
4. Original Sound
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یغمایــی در بخــش دیگــر ســخنانش وجــه تشــابه همــه فیلم هــای 
را  شــباهت ها  ایــن  از  بعضــی  و  داد  قــرار  هــدف  مــورد  را  تجربــی 
برشــمرد: »همــه ســازندگان و عوامــل ســازنده فیلــم مــرد هســتند«، 
فیلــم  یــا  و  اســت  مــرد  تجربــی  فیلم هــای  محــوری  »شــخصیت 
اساســًا دربــاره یــک شــخصیت مــرد ســخن می گویــد«، »اســتفاده 
کارکــردی  از تمثیــل و اســتعاره در بیشــتر فیلم هــای تجربــی ایرانــی 
ــبت  ــت نس ــیوه روای ــخصیت گرایی در ش ــه ش ــل ب ــژه دارد«، »تمای وی
بــه فــرم روایــت، اهمیــت بیشــتری دارد«، »فیلم هــای تجربــی ایرانــی 
به جــز چنــد مــورد، برخــاف فیلم هــای تجربــی در دنیــا، تابوشــکن 
سیاســی  صراحــت  خیلــی  ایرانــی  تجربــی  »فیلم هــای  نیســتند«، 
ندارنــد و تمرکزشــان بــر مســائل فرهنگــی و اجتماعــی اســت«، »به جــز 
چنــد مــورد، فیلم ســازاِن فیلم هــای تجربــی یــا دانشــجو بوده انــد و یــا 
کادمیــک نداشــته اند و ســاخت فیلــم بــرای آنهــا حکــم  تحصیــات آ
را داشــته اســت«، »همــه فیلم هــا تحــت حمایــت  آزمــون و خطــا 

دولــت ســاخته می شــدند و بــه عبارتــی مســتقل نبوده انــد«. 

فعالیت هــای  گســترده  پیشــینه  به رغــم  ایــران  در  افــزود:  یغمایــی 
بــه فیلــم تجربــی نشــده اســت؛ چنان کــه  نظــری، توجــه چندانــی 
یــخ فیلــم تجربــی در ایــران  دشــوار می تــوان منبعــی جامــع دربــاره تار
کیفی بــودن، تــاش دارد تــا در ابتــدا  یافــت. ایــن پژوهــش نظــر بــه 
مطــرح  پژوهشــگران  آرای  حســب  بــر  تجربــی  فیلــم  از  تعریفــی  بــه 
ســینمای جهــان دســت یابــد، ســپس بــا مشــاهده فیلم هــا و اســناد 
ــا  کنــد و بعــد ب ــار تجربــی ســینمای ایــران را دســته بندی  موجــود، آث
ــران را  ــی در ای ــینمای تجرب ــای س ــده، ویژگی ه ــار یافته ش ــه آث مقایس

کنــد. تحلیــل 

نظامستارهایوستارهسازیدرسینمایایران
در ســینمای  و ستاره ســازی  »نظــام ســتاره ای  بــه  نهمیــن جلســه 

داشــت. اختصــاص  ایــران« 

علیرضــا محمــودی بــا اشــاره بــه این مهــم که بخش عمده پژوهشــش 
گفــت: در بخــش  بــه ســال های 1327 تــا 1357 اختصــاص دارد، 
کــه  نظریه پردازانــی  از  مختصــر  گزارشــی  خــود،  پژوهــش  ابتدایــی 
کــرده ام و در ایــن  کرده انــد ارائــه  کار  در زمینــه مطالعــات فرهنگــی 
ــا  کشــور« ت حیطــه، یعنــی »پژوهــش در زمینــه نظــام ستاره ســازی در 
کاری آن چنانــی صــورت نگرفتــه اســت و ایــن پژوهــش، در  بــه حــال 

کاری ابتدایــی در همیــن زمینــه اســت.  واقــع 

نظــام  اساســًا  کــه  کــرد  اشــاره  نیــز  موضــوع  ایــن  بــه  محمــودی 
ســتاره ای در ســینما تــا قبــل از دهــه 1970 میــادی، بیشــتر شــکل 
روزنامه نگارانه )ژورنالیســتی(5 دارد؛ یعنی در هالیوود و ســینماهای 

5. Journalistic

کــه حالــت صنعتــی دارنــد، عمومــًا مطالبــی از ســتاره ها  مشــابهی 
ــروز مــی داد؛ مســائلی  کــه بیشــتر درونیــات آنهــا را ب منتشــر مــی شــد 
دربــاره زندگــی خصوصی شــان؛ در مجــات چــپ غربــی امــا محــور 
کاالیــی بــرای ذهــن جوامــع  کاالبــودن ســتاره ها بــود؛  بیشــتر بــر مســئله 
و تحقیرکردنشــان و همچنیــن نشــان دادن قــدرت جوامــع پیشــرفته 

غربــی بــه جوامــع پایین تــر.

ــا بیــان اینکــه بــه شــکل نظــری، متــن قابــل توجهــی  ایــن پژوهشــگر ب
در ایــن زمینــه بــه دســت مــا نرســیده اســت، موضــوع بحــث را بــه 
کشــاند و این گونــه بحــث را ادامــه  سمت وســوی دهــه 1970 میــادی 
ســینمایی  مطالعــات  در  انســانی  علــوم  نفــوذ  و  گســترش  بــا  داد: 
به خصــوص مباحــث روان شناســی و جامعه شناســی به عنــوان دو 
یکــرد تــازه در ایــن حــوزه، نتایــج جالبــی در مطالعــات ســینمایی  رو
کــه یکــی از مهم تریــن  ــده ســتاره ســینما شــکل می گیــرد  ــاره پدی درب

ــروز مکتــب بیرمنــگام اســت.  آنهــا ب

یچــارد دایــر به عنــوان  بــه ر بــا اشــاره  ایــن پژوه شــگر حــوزه ســینما 
بــا  کــه  اســت  محققــی  دایــر  افــزود:  خــود،  پژوهــش  ثقــل  مرکــز 
مفهــوم  و  ســتاره ها  دربــاره  کارکــردن  بــه  جامعه شناســی،  یکــرد  رو
ستاره ســازی در ســینما عاقه منــد اســت. از نظــر دایــر، ایــن اوضــاع 
کــه  و شــرایط اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی اســت 
یگــر تبدیــل بــه ســتاره شــود و بــا اقبــال روبــه رو  باعــث می شــود باز
اجتماعــی  زمینه هــای  مبنــای  بــر  را  خــود  مطالعــات  دایــر  شــود. 
گفــت نوعــی حالــت نشانه شناســی  ــوان  کــه می ت پی ریــزی می کنــد 
دارد. در واقــع ایــن پژوهشــگر، ســتاره های ســینمایی را در زمینــه 
اجتمــاع و بــا تکیــه بــر ماهیت هــای اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی 

می  کنــد. بررســی  آنــان 

کــه در پژوهشــش، ابتــدا تولیــد را  محمــودی همچنیــن توضیــح داد 
مــد نظــر قــرار داده  اســت؛ یعنــی ســازوکار تولیــد ســینمای ایــران از 
کــه: نخســت چگونــه بــه  یکردهــا  نــگاه ســتاره های ســینما بــا ایــن رو
وجــود می آینــد؟ دوم چطــور تثبیــت می شــوند؟ و در درجــه ســوم 

چطــور خوانــش می شــوند؟

ــا اینکــه  کــه ماهیــت اســطوره ای ســتاره، ب ــه ایــن مهــم  ــا اشــاره ب او ب
بســیار از واقعیــت دور اســت، امــا بــرای مــردم عــادی پذیرفتنــی بــوده 
ــان داد: یکــی  کــرد و پای ــه جمع بنــدی  اســت، بحــث خــود را این گون
از مهم تریــن تقابل هــا در پدیــده ســتاره، تقابــل فضــای خصوصــی 
و عمومــی اســت. ســتاره بــر پــرده ســینما بــه مخاطــب ایــن اجــازه را 
گوشــه هایی از ایــن  می دهــد تــا وارد زندگــی خصوصــی اش شــود و 
ــه آن را  ــازه ورود ب ــادی اج ــی ع ــه در زندگ ک ــد  کن ــاهده  ــی را مش زندگ

نــدارد.
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نظاماستودیوییدرسینمایایران
در نشســت آخــر و دهمیــن جلســه، »نظــام اســتودیویی در ســینمای 

ایــران« بــا بیــان حســن حســینی بررســی شــد.

نظــام  بحــث  بــه  ورود  بــرای  شــد:  آغــاز  این گونــه  آخــر  جلســه 
کــرد. منظــور  اســتودیویی بایــد ابتــدا محــدوده بحــث را مشــخص 
ــه  ک ــدی  ــیوه تولی ــت؛ ش ــد اس ــیوه ای از تولی ــتودیویی، ش ــام اس از نظ
روشــی صنعتــی دارد؛ بنابرایــن منظــور مــا واحــدی صنفــی بــه نــام 
دارنــد،  حضــور  فنــی  افــراد  و  ابــزار  کــه  جایــی  به عنــوان  اســتودیو 

. نیســت

فنــی  کار  صرفــًا  کــه  اســتودیوهایی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  حســینی 
نظــام  بحــث  در  گفــت:  خارج انــد،  مــا  بحــث  حــوزه  از  می کننــد 
و  فیلــم،  پخــش  و  تولیــد  دفترهــای  میــان  بایــد  اســتودیویی، 
اســتودیوی فیلم ســازی تفکیــک قائــل شــد. دفترهــای ســینمایی 
کــه در قالــب  کًا جــدا از ایــن مقوله انــد. منظــور مــا واحدهایی انــد 

می شــوند. معنــا  و  می گیرنــد  قــرار  تولیــد  صنعتــی  روش 

کــه هــدف از شــکل گیری الگویــی جهانــی نظیــر  ــا ایــن توضیــح  او ب
کــه نظــام تولیــد را از لحــاظ فنــی  ــوده  هالیــوود در ســال 1915 ایــن ب
کاســیک چنــد  گفــت: در هالیــوود  کنــد،  و مدیریــت، یکپارچــه 
گلدویــن مایــر،  اســتودیو به صــورت مشــخص حضــور داشــتند؛ متــرو 
کلمبیــا،  کــس قــرن بیســتم، پارامونــت، یونیورســال،  بــرادران وارنــر، فا
را  کمتــر  بودجــه ای  کــه  کمپانی هــای دیگــری  و  ارتیســت  یونایتــد 
مونوگــرام،  نظیــر  کمپانی هایــی  می کردنــد.  فیلــم  ســاخت  صــرف 
فیلم هــای ساخته شــده  بــه  کــه  بودنــد  هــم  ریپابلیــک  پی آرســی، 

آنهــا فیلــم رده بــی )B( اطــاق می شــد. 

کــه بــه »5 بــزرگ« مشــهورند، زنجیــره اصلــی  کمپانی هــای اصلــی 
آمــار،  تحــت ســلطه داشــتند. در شــاخص  را  ســالن های ســینما 
آنهــا یک ششــم از ســالن های ســینمایی را در اختیــار داشــتند؛ امــا 
ــروش اصلــی را  ــد و ف کــه در شــهرهای پرجمعیــت بودن ســالن هایی 

در دســت داشــتند.

و  ندانســت  تولیــد  نظــام  از  جــدای  را  عرضــه  بحــث  حســینی 
و  دارد  جهانــی  تأثیــری  هــم  اســتودیویی  نظــام  گفــت:  همچنیــن 
کــه  هــم تأثیــری بومــی و محلــی. تأثیــر جهانــی اش، چیــزی اســت 
ــد  ــه دیوی ک ــوردی  ــیم. م ــم« می شناس ــی فیل ــان جهان ــم »زب ــه اس ــا ب م
واقع گرایــی هالیــوودی«  کاســیک  »متــن  بــه عنــوان  را  آن  بــردول، 
مــا  کــه  ایــن تعریــف، اساســًا چیــزی اســت  مــا می شناســاند.  بــه 
به عنــوان ســینمای داســتان گو می شناســیم. جنبــه دیگــر تأثیــر نظــام 

اســت. آن  بومی بــودن  جنبــه  اســتودیویی، 

گفته هایــش را  ــازن،  ــدره ب ــه منتقــد معــروف ســینما، آن ــا اشــاره ب او ب

کــرد: آنچــه  در بــاب نظــام اســتودیویی هالیــوود این گونــه تکمیــل 
کاســیک می شناســیم پیــش از اینکــه  بــه نــام ســینمای هالیــوود 
نتیجــه هــوش و خاقیــت افــراد نابغــه باشــد )کــه حتمــًا هــم بــوده(، 
نتیجــه نبــوغ نظــام اســت. از طرفــی دیگــر مــا زمانــی می توانیــم راجــع 
ــت  ــا و... صحب ــر، چرخه ه ــتاره ای، ژان ــام س ــون نظ ــی چ ــه مفاهیم ب
از  بایــد  و  ببینیــم  اســتودیویی  نظــام  زمینــه  در  را  آنهــا  کــه  کنیــم 
کــه ایــن مفاهیــم در ایــن ســاختار  گاه باشــیم  اهمیــت ایــن موضــوع آ

)نظــام اســتودیویی( معنــی پیــدا می کننــد. 

کــرد و  یــف دقیــق ســینمایی  بــه نبــوِد تعار حســینی اشــاراتی هــم 
گفــت: بحــث صنعــت بــودن یــا نبودن ســینما، مشــکل امروز نیســت 
یخــی دارد. در تولیــد فیلــم و ســینمای فارســی، وقتــی  یشــه ای تار و ر
کامــًا بــا شــکل گیری  کــه  یخــی را ببینیــم، متوجــه می شــویم  رونــد تار
صنایــع در ایــران مشــابهت دارد؛ صنایعــی همچــون اتومبیل ســازی 
بــه  ورود  از  پیــش  و  کرده انــد  طــی  را  مشــابه  رونــدی  دو  هــر   . و... 

کرده انــد. کارگاهــی عبــور  صنعــت، از عرصــه ای پیشــاصنعتی و 

تولیــد  کــه  فیلم هایــی  بــه  راجــع  وقتــی  کــرد:  کیــد  تأ او همچنیــن 
صنعتــی اســتودیویی محســوب می شــوند بحــث می کنیــم، دو الگــو 
ــت  ــادی اس ــوی اقتص ــی الگ ــم؛ یک ــر بگیری ــد در نظ ــم(6 را بای )پارادای
کــه بــه اعــداد و ارقــام و فــروش و  کــه ظاهــرًا مشــخص اســت: چیــزی 
گیشــه اطــاق می شــود. الگــوی دیگــر مردم شناســی اســت: اینکــه 
یــک فیلــم پرمخاطــب و پرفــروش، چــه تأثیراتــی بــر جامعــه دارد. ایــن 
دو از هــم جــدا نیســتند. ایــن مهــم در هالیــوود هــم بــه همیــن شــکل 
هــر دو  دانســته می شــود.  رخــدادی مشــخص  به صــورت  و  اســت 

الگــو رابطــه ای مســتقیم و برهم منطبــق دارنــد.

کــه فیلــم بــه لحــاظ  حســینی در پایــان ســخنانش بــا ذکــر ایــن مطلــب 
تولیــد  بــه  مســتقیم  و  یک بــاره  پیشــاصنعتی  تولیــد  از  یخــی،  تار
صنعتــی تبدیــل نمی شــود و مســتلزم طی کــردن یــک فراینــد اســت، 
کمپانی هــای  از  مثالــی  بــا  را  اســتودیویی  نظام مندبــودن  اهمیــت 
کــرد: یــک  هالیــوودی و شباهتشــان بــه صنعــت ماشین ســازی بیــان 
ی شــخصیت ها  گروهــی دیگــر رو گــروه7 وظیفــه دیالوگ نویســی دارد، 
کار می کننــد؛ البتــه بــه دلیــل  ی پــات  کار می کنــد و عــده ای نیــز رو
ایــن  از  اقتصــادی و صنعتــی، بعضــی  از شــرایط خــاص  بعضــی 

مراحــل در ایــران محقــق نمی شــود.

او بــا اشــاراتی بــه مقوله هایــی همچــون اهمیــت نظــام عرضــه، عــدم 
کــه بــا ورود  تضــاد صنعــت یــا تولیــد صنعتــی بــا خاقیــت، و تحولــی 
کریــن و لنــز زوم در ســینمای ایــران ایجــاد شــد، بــه آخریــن جلســه 
یــخ ســینمای ایــران  یــت تار از نشســت های ســینمای ایــران بــا محور

پایــان داد. 

6. Paradigm
7. Department
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سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران 
ســومین دوره جایــزه پژوهــش ســال ســینمای ایــران، چهارشــنبه 27 
ــا هفتــه پژوهــش در ســالن اجتماعــات ایــراِن  آذر 1398، همزمــان ب

فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران برگــزار شــد.

و  فنــاوری  توســعه  معــاون  اربابــی،  محمــود  ابتــدا  مراســم  ایــن  در 
و  ســالن  در  حضــار  بــه  خیرمقــدم  از  پــس  ســینمایی،  مطالعــات 
کــرد: طراحــی جایــزه  تبریــک بــه مناســبت هفتــه پژوهــش عنــوان 
پژوهــش و برگــزاری آن بــرای ســومین ســال پیاپــی باعــث شــده اســت 
کــه مســئله پژوهــش در ســینما به خصــوص دربــاره مســائل ســینمای 

ــد.  کن ــدا  ــژه پی ــاری وی ــأن و اعتب ــران، ش ای

اربابــی پــس از تشــکر از همــه پژوهشــگران، فیلم ســازان، هنرمنــدان، 
دانشــگاهیان؛ از همــه دســت اندرکاران دبیرخانــه جایــزه پژوهــش، 
خــاص  به صــورت  و  داوران  سیاســت گذاری،  شــورای  اعضــای 
هنــر،  فرهنگســتان  یاســت  ر ســینمایی،  ســازمان  یاســت  ر از 
گفــت:  و  کــرد  قدردانــی  ســینما  خانــه  و  همــکار  دانشــگاه های 
ایــن  دوره  چهارمیــن  برگــزاری  شــاهد  آینــده،  ســال  در  امیــدوارم 

باشــیم. متفــاوت  کیفیتــی  بــا  جایــزه، 

ارســالی  پژوهش هــای  توجــه  قابــل  تعــداد  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  او 
کــه جایــزه پژوهــش  کــرد  بــه دبیرخانــه ایــن جایــزه، می تــوان ادعــا 
توانســته حرکتــی جمعــی را در حــوزه پژوهــش در ســینمای ایــران رقــم 

ــد. بزن

در ادامــه اعظــم راودراد، دبیــر ســومین جایــزه پژوهــش ســال ســینمای 
کلــی  گزارشــی از عملکــرد ایــن دبیرخانــه، هــدف  ایــران، بــا ارائــه 
ــق  ــران از طری ــینمای ای ــای س ــه ارتق ــک ب کم ــزه را  ــن جای ــزاری ای برگ
انجــام پژوهش هــای مختلــف بین رشــته ای و ســینمایی دانســت و 
کیــد  گفــت: ویژگــی اصلــی برگــزاری ایــن دوره از جایــزه پژوهــش، تأ
ــا  ــر مباحــث میان رشــته ای و افــزودن محــور پژوهــش بصــری ب ویــژه ب

موضــوع ســینمای ایــران، بــه محورهــای پیشــین بــوده اســت.

پژوهش هــای  عنــوان  بــا  جدیــد  محــوری  اضافه شــدن  از  راودراد 
گفــت:  بصــری دربــاره ســینمای ایــران در بخــش مســابقه خبــر داد و 
ســعی مــا ایــن اســت تــا از طریــق پژوهش هــای مختلــف و نه فقــط 
مرتبــط  حیطه هــای  پژوهشــگران  توجــه  ســینمایی،  پژوهش هــای 
و  ســینما  حــوزه  بــر  بیشــتر  کیــدی  تأ بدین وســیله،  و  شــود  جلــب 

همین طــور حــوزه نقــد و نظــر در ســینمای ایــران صــورت پذیــرد. 

یــداد، اتفاقــی فرهنگــی در جهــت  کــه ایــن رو او بــا بیــان ایــن مهــم 
ــار پژوهشــی  ــران اســت، از شناســایی آث رشــد و توســعه ســینمای ای
ایــن  پنجــم  محــور  حــول  ایــران  ســینمای  دربــاره  انگلیســی زبان 
یــداد، به عنــوان بخــش آثــار خارجــی در دوره هــای بعــد خبــر داد و  رو
یــداد ســینمایی  کــرد تــا در دوره هــای بعــدی، ایــن رو ابــراز امیــدواری 
همــراه بــا غنایــی بیشــتر باشــد و نتایجــی پربارتــر بــه همــراه داشــته 

باشــد.

کشــور، دیگــر ســخنران  حســین انتظامــی، رئیــس ســازمان ســینمایی 
کنش  کــرد: درخصــوص پژوهش، وا ایــن مراســم بــود. انتظامی عنوان 
دســته ای  اســت؛  دســته  ســه  آن،  جــز  چــه  و  مســئول  چــه  افــراد، 
اســتدالل  یــک  بــا  را  نظــر  مــورد  و هــدف  ندارنــد  قبــول  را  پژوهــش 
ینــت مجلــس  دنبــال نمی کننــد. عــده ای نیــز پژوهــش را به عنــوان ز
بــه زبــان می آورنــد.  می داننــد و آن را در صحبــت و رفتارهایشــان 
کــه تــاش می کننــد تــا از پژوهش هــا، بــا همــه  کســانی اند  گــروه ســوم 
اجــرا وجــود  و شــیوه  کــه ممکــن اســت در موضــوع  کاســتی هایی 
کنیــم تــا نســبت  کننــد. همــه مــا بایــد تــاش  داشــته باشــد، دفــاع 

ــد.  ــش باش ــه افزای ــوم رو ب ــروه س گ

پژوهــش  زمینــه  در  هنــوز  کــه  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  انتظامــی 
گفــت: امیــدوارم ایــن جشــنواره بــه ســمتی بــرود  یــم،  کمبودهایــی دار
کــه بــه دبیرخانــه می رســد شــیب افزایشــی داشــته  کــه نســبت آثــاری 
کــه  برســیم  بــه جایــی  تبلیغــات،  و  بــا مشــوق ها  بتوانیــم  و  باشــد 
پژوهش هــا بــه عرصــه عمــل برســد و نیــازی نباشــد تــا از پژوهشــگران 
کننــد؛ زیــرا هــدف  یــدادی شــرکت  کنیــم تــا در چنیــن رو دعــوت 
کنــد و به توســعه و پیشــرفت  کــه مشــکلی را حــل  پژوهــش ایــن اســت 

ــد. کن ــک  کم ــور  کش

در ادامــه، مهــدی ســجاده چی به عنــوان نماینــده شــورای علمــی 
برگــزاری ســومین دوره جایــزه پژوهــش ســال، بیانیــه هیئــت داوران 

ــرد. ک ــت  را قرائ

در ادامــه ایــن مراســم آثــار منتخــب ســومین دوره جایــزه پژوهــش 
ســال ســینمای ایــران، به عنــوان برتریــن آثار پژوهشــی ســال ســینمای 

کســب مقــام شــدند و از ایشــان تقدیــر شــد: ایــران معرفــی و حایــز 
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یابــی  ــرای پایان نامــه »ارز ــاز ســربندی ب ــــ  در بخــش پایان نامه هــا: فرن
ــینما در  ــوزه س ــگ در ح ــاد فرهن ــه اقتص ــوف ب ــی های معط ــط مش خ

گفتمان هــای پــس از انقــاب«.

بــرای  ی زرگر،  ســرو محمــد  مســتقل:  پژوهش هــای  بخــش  در  ــــ 
در  تبارشــناختی  پژوهشــی  ایرانــی،  ســبک  بــه  »غرب نــگاری 

ایــران«. ســینمای 

ــــ در بخــش پژوهش هــای بصــری: ســمیه چایچــی، بــرای مســتند 
خوشــبختی«. جســت وجوی  در  ایــران  »ســینمای 

شــهاب  و  ســتوده  میــاد  ســتوده،  ســجاد  مقــاالت:  بخــش  در  ــــ 
قضــاوت  و  ســوگیری  در  دکوپــاژ  »نقــش  مقالــه  بــرای  اســفندیاری 
اخاقــی مخاطــب بــا مطالعــه دو فیلــم آژانــس شیشــه ای و جدایــی 

از ســیمین«. نــادر 

در انتهــای مراســم، راش هــای استفاده نشــده در فیلــم »بــاد صبــا« 

پــس از نخســتین نمایــش آن )در افتتاحیــه ســیزدهمین دوره  کــه 
پژوهــش  بــه جایــزه  به عنــوان هدیــه  جشــنواره ســینما حقیقــت(، 
کار خــود پایــان  ســال اعطــا شــده بــود، پخــش شــد تــا ایــن دوره نیــز بــه 

دهــد. 

معاونــت  را  ایــران  ســینمای  ســال  پژوهــش  جایــزه  دوره  ســومین 
توســعه فنــاوری و مطالعــات ســینمایی ســازمان امــور ســینمایی 
منظــور  بــه  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  بصــری  و  ســمعی  و 
یکردهــای پژوهشــی مرتبــط با ســینمای ایران  شناســایی و تقویــت رو
کــرد. دبیرخانــه ایــن »جایــزه« هــر ســال بــا انتشــار فراخــوان، از  برگــزار 
گران، دانشــجویان، پژوهشــگران در دانشــگاه ها و  اســتادان، ســینما
کــز علمی پژوهشــی دعــوت می کنــد تــا پژوهش هــای خــود را در  مرا
ــه  ــه ایــن دبیرخان ــا محورهــای تعیین شــده ب زمینــه ســینمای ایــران ب
هفتــه  در  مراســمی  برگــزاری  بــا  آثــار  بررســی  از  پــس  و  بفرســتند 
ــه  ــه ایشــان، ب ــز ب ــا اعــام اســامی برنــدگان و اهــدای جوای پژوهــش، ب

کار خــود پایــان می دهــد.
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عکاسی قاجار در بوته پژوهش
محبوبهحاجیپروانه

معاونــت علمــی و پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، نشســت تخصصــی 
»عکاســی قاجــار در بوتــه پژوهــش« را 25 آذر 1398، همزمــان بــا روز 

کــرد. پژوهــش، برگــزار 

بــه مناســبت یکصدوهفتادوهفتمیــن ســال ورود عکاســی بــه ایــران، 
نشســتی تخصصــی بــا عنــوان »عکاســی قاجــار در بوتــه پژوهــش« در 
کــه در آن، محمدرضــا طهماســب پور،  فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد 
کامــران صفامنــش و نیایــش پورحســن ســخنرانی  ی،  کســرو رضــا 

کردنــد.

مدیریــت  کــه  طهماســب پور  محمدرضــا  نشســت  ابتــدای  در 
گفــت: عکاســی مــا واقعــًا از حیــث  نشســت را بــر عهــده داشــت، 
سن وســال و داشــته ها بســیار پربــار اســت؛ زیــرا عکاســی در ایــران 
و  تصویــری  گزارش هــای  شــد.  آغــاز  پــا،  ارو از  انــدک  اختافــی  بــا 
کــه ظرفیت هــای  شــکل دربــاری عکاســی در ایــران موجــب شــد 
ــتی از  ــر نشس کمت ــور  کش ــارج از  ــرود. در خ ــاال ب ــا ب ــی م ــخ عکاس ی تار
ــت  ــران صحب ــی در ای ــخ عکاس ی ــه از تار ک ــود  ــزار می ش ــی برگ عکاس
بــه میــان نیایــد و ایــن جــای ُشــکر دارد. در چنــد دهــه گذشــته تعــداد 
یــخ عکاســی در ایــران وجــود  کــه در زمینــه تار کتاب هــا و مقاله هایــی 
ــا  ــید، ام ــم نمی رس ــت ه ــک دس ــت های ی ــداد انگش ــه تع ــت، ب داش

یخــی عکاســی مــا، هــم از دیــد تولیــدات هــم از دیــد  امــروزه بخــش تار
محتــوا بســیار غنــی اســت.

ی، پژوهشــگر القــاب، انســاب، رجال شناســی و هنــر  کســرو رضــا 
یــه، مقالــه خــود را بــا عنــوان »میــرزا تقی خــان امیرکبیــر  دوره قاجار
گفــت: مباحــث  کــرد و  ــه تصاویــری آغــاز  ــا ارائ ــر« ب ــه روایــت تصوی ب
امیرکبیــر  مرحــوم  پرتره هــای  و  القــاب  بخــش  دو  در  مــن  ســخنان 
اســت. ابتــدا بــه القــاب ایشــان می پــردازم؛ در عهــد قاجــار، امیرکبیــر 
کار  رفتــه و  بــه  نــه بــه شــکل واحــد(  بــه ســه صــورت مختلــف )و 
گاه شــمارانه1 از یــک »خطــاب پیــش از اســم« بــه  یجــی و  تغییــری تدر

کاســیک توصیفــی« داشــته اســت. یــک »لقــب 

کســانی پیــش از امیرکبیــر بــه ایــن  کــه چــه  او همچنیــن در ایــن بــاره 
گفــت: ایــن لقــب در اوایــل صرفــًا به صــورت  لقــب منســوب بودنــد، 
کار می رفتــه و ســپس  خطابــی بــرای امــرای بــزرگ، پیــش از اســم بــه 
کار رفتــه اســت؛  به صــورت جایگزیــن لقــب منصــِب امیرنظــام بــه 
کــه بــه منصــب امــارت نظــام منصــوب می شــد.  یعنــی شــخصی 
کــه لقــب منصــِب امــارِت نظــام )امیرنظــام( را در دوره قاجــار  کســانی 

دارا بودنــد عبارت انــد از: 

1. Chronological
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1.محمــد خــان زنگنــه امیرنظــام 2. میــرزا محمدتقــی خــان فراهانــی 
3.ملــك  افخــم  صــدر  اول  شــخص  اعظــم  اتابــک  امیرنظــام 
خــان  محمدرحیــم   .۴ امیرنظــام  ولیعهــد  میــرزا  محمدقاســم 
گروســی ســاالر عســکر  امیرنظــام 5. حســنعلی خــان  عاءالدولــه 
کــرم  ا ســردار  شجاع الســلطنه  خــان  محمدباقــر   .6 لشــکر  ســاالر 
کــرم  گوزلــو ساعدالســلطنه ســردار ا ُکل 7. عبــداهلل خــان قرا ســردار 

امیرنظــام. میرپنــج  گوزلــو  قرا امیــرى  خــان  8.حســینقلی 

او در بخــش پرداختــن بــه پرتره هــا و تصاویــر مربــوط بــه امیرکبیــر، 
بــا نمایــش تصاویــری، ابتــدا بــه شــرح و بررســی تصاویــر منســوب 
یخــی ندارنــد،  کــه بعضــًا مشــهورند ولــی اصالــت تار بــه امیرکبیــر 
پرداخــت و ســپس تصاویــری منســوب بــه اقــوام و خویشــان نزدیــک 

کــرد. گذاشــت و آنهــا را شــرح  امیرکبیــر را نیــز بــه نمایــش 

کامــران صفامنــش، معمــار و شهرســاز، ســخنران بعــدی نشســت بــود 
کــه مقالــه خــود بــا عنــوان »عکاســی معمــاری در ایــران عصــر قاجــار« 
کــرد: عکاســی معمــاری  را بــا نمایــش تصاویــر این گونــه آغــاز و اظهــار 
از  تصاویــری  ثبــت  آن،  هــدف  کــه  اســت  عکاســی  از  شــاخه ای 
بــه  را  معمــاری  فضــای  می تواننــد  عکس هــا  ساختمان هاســت. 
بــه  گونــه ای ملمــوس و واقع گرایانــه نشــان  دهنــد و مــا را از راه دور 

ســاختار  ندیده ایــم.  را  آنهــا  کــه  ببرنــد  ســاختمان هایی  ســیاحت 
عکــس می توانــد مســتقل از معمــاری، خصلــت زیبایی شناســانه 
گاه نیــز  داشــته باشــد و بــه ایــن اعتبــار، خــود اثــری هنــری باشــد. 
عکس هــا صرفــًا بــه ســفارش معمــاران یــا نشــریه های معمــاری تهیــه 
کارکــرد تبلیغاتــی آنهــا آشــکار اســت. هــدف از ثبــت  می شــوند و 
عکس هــا هــر چــه باشــد، یــک نکتــه را نمی تــوان از نظــر دور داشــت: 
کــه مــا از بســیاری از ســاختمان ها در  کنونــی، تصویــری  در دنیــای 

یــم، مرهــون عکس هاســت. ذهــن دار

و  پرداخــت  معمــاری  عکــس  نخســتین  ســابقه  بــه  ادامــه  در  او 
گفــت: ســابقه ثبــت نخســتین عکــس معمــاری بــه ســرآغاز پیدایــش 
کــه در ســال 1826 میــادی، »ژوزف  عکاســی بازمی گــردد. هنگامــی 
نیســه فور نیپــس«2  دوربیــن خــود را بــه مــدت هشــت ســاعت بــاز 
گذاشــت تــا نخســتین عکــس جهــان را بــر لوحــه ای فلــزی ثبــت کند، 
کادر او مانــدگار شــد، چشــم اندازی بــود از حیــاط خانــه اش  آنچــه در 
بــا ســطوح شــیب دار و دودکش هــا و دیگــر عناصــر معمــاری. پــس از 
گرئوتیــپ3 ، و تکمیــل آن در دهــه  ــا پیــداش شــیوه دا »نیپــس« نیــز ب

2. Joseph Nicéphore Niépce
3. Daguerreotype
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ســوم ســده نوزدهــم میــادی، همچنــان ســاختمان ها بهتریــن ســوژه 
گرئوتیــپ  دا عکس هــای  نخســتین  ثبــت  بودنــد.  عکاســان  بــرای 
کــه صفحه هایــی بــا حساســیت پاییــن بــه مدتــی  مســتلزم آن بــود 
گیــرد و شــاید همیــن محدودیــت  ــرار  طوالنــی در معــرض نوردهــی ق
ایســتا  بــه ســراغ ســوژه هایی  بیشــتر  کــه عکاســان  باعــث می شــد 
همچــون ســاختمان ها و مناظــر برونــد. از آغــاز دهــه 18۴0 میادی به 
یــج امــکان عکس بــرداری  دنبــال پیشــرفت تکنیــک عکاســی به تدر
کــه بــه ثبــت  از چهــره نیــز فراهــم شــد و از ایــن پــس مشــتاقانی پر شــور 
آوردنــد.  ی  رو پرتــره  عکاســی  بــه  بودنــد،  عاقه منــد  خــود  تصویــر 
پیدایــش عکاســی می تــوان دو شــاخه  آغــاِز  از همــان  بدین ســان 
کــرد: عکاســی معمــاری و عکاســی  اصلــی آن را از هــم تفکیــک 

ــره. پرت

صفامنــش بــا اشــاره بــه تأثیــر مدرســه دارالفنــون در هنــر عکاســی 
گفــت: بــا تأســیس دارالفنــون در ســال 1268 ق/1851 م. و همپــای 
یــج جایگاهــی  گســترش علــوم نویــن در ایــران، عکاســی نیــز به تدر
ویــژه یافــت. از میــان معلمــان اتریشــی دارالفنــون یکــی از نخســتین 
کرشــیش«۴   گوســت  ــه عکاســی پرداخــت، »ا ــران ب کــه در ای کســانی 
کــه معلــم هندســه و نقشه کشــی دارالفنــون بــود، بــا  کرشــیش  بــود. 
یــد و در  گردانش بــه نقشــه برداری تهــران نیــز اهتمــام ورز همــکاری شــا
ــه چــاپ  ســال 1275 ق/1858 م. نقشــه ای جامــع از پایتخــت را ب
کرشــیش، بیشــتر در پیشــگام بودن او و  کارهــای  رســانید. اهمیــت 
گردان دارالفنــون،  نیــز ســهم او در معرفــی عکاســی بــه نخســتین شــا

مــورد توجــه اســت.

کانــون نویســندگان، آخریــن  نیایــش پورحســن، پژوهشــگر و عضــو 
ــا عنــوان »دو نقــاش، دو  ــه خــود ب ــا مقال ــه ب ک ــود  ســخنران نشســت ب
ــار دو  ــه زندگــی و آث عــکاس، دو مصــور« اجمــااًل نگاهــی انداخــت ب
کــم آوازه ایــران در دوره قاجــار، و ســخنان خــود  هنرمنــد و عــکاس 
را این گونــه ادامــه داد: در دوره مظفرالدیــن شــاه قاجــار دو هنرمنــد 
همایــون«  »مصــور  و  »مصورالملــک«  القــاب  بــا  ایرانــی  نقــاش  و 
پژوهش هــای  در  هنرمنــدان  ایــن  ی  دو هــر  کــه  داشــتند  فعالیــت 
کم لطفــی بســیار مواجــه شــده اند و سرگذشــت و  بــا  ایــران  هنــری 
محــاق  بــه  قاجــار  دوره  هنرمنــدان  از  بســیاری  همچــون  آثارشــان 
کــه حرفــه اصلــی آنهــا  فراموشــی ســپرده شــده اســت. ایــن دو هنرمنــد 
نقاشــی بــوده، در مقطعــی از دوره قاجــار بــه سمت وســوی عکاســی 
بــه فعالیــت و  متمایــل شــدند و از ایــن رو در زمینــه عکاســی نیــز 
ــری  ــای هن ــزان فعالیت ه ــوربختانه از می ــد. ش ــی پرداختن طبع آزمای
و عکاســی »مصــور همایــون« اطاعاتــی بســیار انــدک موجــود اســت.

گفــت: مصورالملــک از جملــه هنرمنــدان و  او دربــاره مصورالملــک 
کــه به رغــم فعالیــت  نقاشــان متبحــر و شــیرین قلم دوره قاجــار بــوده 

4.August Karl Krziž

در اقســام مختلــف هنــری نظیــر نقاشــی ســه پایه ای، تصویر ســازی 
آثــار هنــری  ارائــه  و  تولیــد  و  و عکاســی،  چاپ ســنگی، خطاطــی 
باقــی  کم فــروغ  و  مهجــور  ایــران  هنــر  یــخ  تار در  همچنــان  فــراوان، 

ــده اســت. مان

کار خود پایان داد. این نشست با پرسش و پاسخ حاضران به 

در  »فوتوغرافخانــه«  نمایشــگاه  نشســت،  پایــان  در  همچنیــن 
مجموعــه ای  نمایشــگاه  ایــن  یافــت.  گشــایش  خیــال  نگارخانــه 
کــه  بــود  عکــس   120 از  بیــش  شــامل  کمیــاب،  و  منحصربه فــرد 
ِســیری تصویــری از آغــاز عکاســی در ایــران را بــه روایــت ناصرالدیــن 
کــه نخســتین خودعکس هــای  شــاه قاجــار و »خودتصویر«هایــش 
گذاشــت. )ســلفی های( ایرانــی نیــز محســوب می شــوند، بــه نمایــش 

ایــن آثــار دربرگیرنــده عکس هایــی از نخســتین روایتگــران تصویــری 
زندگــی مــردم ایــران: هولســتر، عبــداهلل قاجــار، آنتــوان ســوریوگین، 

ــود. و... ب

کاخ  جهانــی  میــراث  مجموعــه  همــکاری  بــا  کــه  ایــن  مجموعــه 
گلســتان، ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران، مؤسســه کتابخانه 
کامــران نجــف زاده و  و مــوزه ملــی ملــک، و مجموعه هــای شــخصِی 
محســن احتشــامی فراهــم شــده، بــه معــرض تماشــای عاقه منــدان 

گذاشــته شــد.  یــِخ حــدودًا 180ســاله عکاســی  تار
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روش شناسی تاریخ هنر؛
 مطالعات هنر و معماری ایران 

یاشاسامیمیانی

معمــاری  و  هنــر  مطالعــات  هنــر؛  یــخ  تار »روش شناســی  نشســت 
بــا حضــور محمــد خزائــی،  پژوهــش،  مناســبت هفتــه  بــه  ایــران« 
اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس؛ طاهــر رضــازاده، اســتادیار دانشــگاه 
آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات؛ ســعید خاقانــی، اســتادیار 
دانشــکده معمــاری دانشــگاه تهــران؛ و ســعید خودداری نائینــی، 
در   ،1398 آذر   26 سه شــنبه  روز  عصــر  هنــر؛  دانشــگاه  اســتادیار 

فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

کمیتــه هنــر ایــران  در ابتــدای ایــن نشســت، عبــاس حســینی، مدیــر 
کوتــاه دربــاره اهــداف و رونــد شــکل گیری  گزارشــی  در دوره اســامی، 
ــی، اولیــن  ــه داد. ســپس محمــد خزائ کمیتــه ارائ نشســت های ایــن 
ســخنران نشســت، ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »مفاهیــم نمادیــن در 

کتیبه هــا و نقــوش تزئینــی منــار جــام )570 هـــ(« ارائــه داد.

گفــت: منــاره در معمــاری اســامی، اساســًا بخشــی از بنــای  خزائــی 
مســجد و محلــی بــرای قرائــت اذان توســط مــوذن اســت. همچنیــن 
در  مســافران  راهنمــای  میــل  و  دیده بانــی  بــرج  به عنــوان  منــاره گاه 
نقشــی  آن(،  فــراز  بــر  آتــش  روشــن کردن  )بــا  شــب ها  و  شــاهراه ها 
کاروان هــا ایفــا می کــرده اســت. از دیگــر اهــداف  مهــم بــرای هدایــت 
کــه نشــانگر عظمــت،  ســاختن منــاره، بــرج یادمــان و یادبــود بــوده 
قــدرت، شــهرت و خویشــتن نمایی ســاطین و پادشــاهان بــوده و بــه 
نحــوی بیانگــر ُشــکوه و اقتــدار آنهــا در آن دوران اســت. از منظــری 
نــور«  و  »نــار  مــکان  کــه  بلندمرتبــه  به عنــوان ســتونی  منــاره  دیگــر، 
ــور  ــا روشــنایی، به عنــوان مــکان تجلــی ن اســت، ارتباطــی نمادیــن ب

الهــی برقــرار می کنــد.

و  مهم تریــن  از  یکــی  بی شــک  جــام  منــار  گفــت:  ادامــه  در  او 
کوهســتانی غــور در  کــه در منطقــه  باُشــکوه ترین منارهایــی اســت 
افغانســتان  مرکــز  در  »جــم رود«  و  »هــری رود«  رودخانــه  دو  تقاطــع 
ــات  ــا، تزیین ــت بن ــاظ عظم ــاره از لح ــن من ــت. ای ــده اس ســاخته ش
عالــی و کتیبه هــای کوفــی خــود در زمــره یکــی از زیباتریــن مناره هــای 
جهــان بــه شــمار مــی رود. منــار جــام، شــاهکار و نمونــه ای از عظمــت 
یــان )اوایــل ســده پنجــم تــا ســال 612 هـــ(  هنــر معمــاری دوره غور
ــن  ــلطان  غیاث الدی ــی، س یخ ــار تار ــن من ــی و مؤســس ای اســت. بان
گــر به دقــت بــه ایــن منــاره  ابوالفتــح محمــد بــن ســام غــوری اســت. ا
کــه معمــار آن، عــاوه بــر طراحــی  بنگریــم، بــه ایــن نتیجــه می رســیم 
تزیینــات  در  را  مفاهیمــی  منــاره،  بــرای  زیبــا  و  آراســته  ظاهــری 

گنجانــده اســت. پیچیــده و رمزگونــه آن 

کســی “هنــر  در ادامــه نشســت، طاهــر رضــازاده، بــا موضــوع »چــه 
بــه  اشــاره  بــا  او  کــرد.  ســخنرانی  اســت؟«  ســاخته  را  اســامی” 
کســی  گــر  گزافــه نیســت ا گفــت:  پیشــینه شــکل گیری هنــر اســامی 
یخــی  کــه بحــث »چیســتی« و »ماهیــت« هنــر اســامی، تار کنــد  ادعــا 
بــه قدمــت خــود مطالعــات هنــر اســامی دارد. بــا ایــن  حــال، ایــن 
آغــاز  از  قــرن  دو  بــه  نزدیــک  گذشــت  از  بعــد  و  همچنــان  بحــث 
ایــن  کانونــی در  از مســائل نظــرِی  مطالعــات هنــر اســامی، یکــی 
کــه »هنــر  ــا طــرح ایــن پرســش  حــوزه قلمــداد می شــود. او در ادامــه ب
زمینــه  ایــن  در  ارائه شــده  دیدگاه هــای  بــه  چیســت؟«،  اســامی 
کــرد و ادامــه داد: بــرای پاســخ دادن بــه ایــن ســؤال  و ســؤاالت  اشــاره 
گســترده  تاش هایــی  و  شــده  بیــان  متعــددی  مطالــب  مشــابه، 
کــه مــن می دانــم میــل بــه طــرح  گرفتــه اســت و تــا جایــی  صــورت 
دوبــاره و چندبــاره ایــن پرســش در میــان محققــان و اندیشــمندان 
کــه هنــوز اســت فروکــش  نکــرده اســت.  حــوزه هنــر اســامی هنــوز هــم 
کــه هنــر اســامی هنــری اســت  ایــن باورنــد  بــر  گفــت: بعضــی  او 
برآمــده از معــارف، آموزه هــا و ســنت اســامی، و از ایــن جهــت، مثــًا 
بــا هنــر مســیحی قابــل قیــاس اســت. عــده ای دیگــر آن را هنــر دوره ای 
ایشــان  بــرای  پــس  نظــر می گیرنــد؛  در  قومــی  یــا شــیوه ای  یخــی  تار
گوتیــک یــا  هنــر اســامی هــم ارز اصطاحاتــی اســت همچــون هنــر 
کــه هنــر اســامی  رمانســک. در ایــن میــان، عــده ای دیگــر نیــز هســتند 
را نــه دینــی می داننــد و نــه قومــی، بلکــه آن را مطابــق ایــن تفســیر، 
ــا وجــود  ــرار می دهنــد. ب کنــار اصطاحاتــی نظیــر هنــر رنســانس ق در 
تاش هــا  و  خوانش هــا  ایــن  از  هیچ کــدام  می رســد  نظــر  بــه  ایــن، 
نتوانســته اند درکــی درســت و روشــن از معنــا و ماهیــت هنــر اســامی 
بــه دســت دهنــد. بدتــر اینکــه، بــه نظــر نمی رســد تاش هــای بعــدی 
ایــن خصــوص بگشــاید.  گرهــی در  نیــز بتوانــد  آتــی  و پاســخ های 
آیــا  می کنــد؛  نکتــه ای  متوجــه  گهــان  نا را  مــا  تلــخ،  واقعیــت  ایــن 
ســؤال  ایــن  نمی تــوان  و  نبایــد  آیــا  بجاســت؟  مطرح شــده  ســؤال 
یکردهــای  رو کــه  حالــی  در  کــرد؟  مطــرح  دیگــر  گونــه ای  بــه  را 
را  ی هــا  کنجکاو ایــن  دغدغــه  هنــری  یــِخ  تار و  کاســیک  هنــری 
یکردهــای موجــود در علــوم انســانی ایــن قبیــل تردیدهــا  ندارنــد، رو
یکــرد تبارشناســی، پرســش  را جــدی می گیرنــد. مثــًا بــر اســاس رو
منظــر،  ایــن  از  نیســت؛  بجــا  پرسشــی  چیســت؟«  اســامی  »هنــر 
هنــر اســامی ماهیــت ثابــت و معنــای ذاتــی مشــخصی نــدارد؛ از 
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از  ارائــه داد.  آن  از  و مشــخص  تعریفــی دقیــق  همیــن رو نمی تــوان 
ســوی دیگــر، الزم اســت و می تــوان مســئله »کیســتی خالقــان هنــر 
و  کــه جامعه شناســی هنــر  کــرد؛ همان گونــه  برجســته  را  اســامی« 
در رأس آن، بوردیــو، مســئله مــدرن »کیســتی خالقــان آثــار هنــری« را 

جایگزیــن بحــث ســنتی »چیســتی آثــار هنــری« می کنــد.

کار خــود را بــه  نشســت اول ایــن برنامــه بــا پرســش و پاســخ حاضــران 
پایــان بــرد.

و  اجتماعــی  یــخ  »تار موضــوع  بــا  خاقانــی  ســعید  دوم،  بخــش  در 
ــه  کــرد. خاقانــی در ابتــدا ب یخ نــگاری مســاجد ایــران« ســخنرانی  تار
یــخ معمــاری و معانــی و  یــخ اجتماعــی در نــگارش تار جایــگاه تار
یــخ اجتماعی و انسان شناســِی  کــرد: تار لــوازم آن پرداخــت. او اظهــار 
عــام  دســته بندی های  از  عبــور  بــرای  یچه هایــی  در یخــی،  تار
معنــای  از  را  یخــی  تار پدیده هایــی  گاهــی  کــه  معناشــناختی اند 
کارکــرد مســجد  ــاره جایــگاه و  انضمامــی آن خالــی می کننــد. او درب
ــز  ــا مرک ــه ای ســاده ت ــده ای شــناور دارد، از نمازخان گفــت: مســجد ای
گاهــی مطالعــه داســتان خــاص شــکل گیری آن  بــزرگ، و  شــهری 
ــی  ــد. خاقان ــکار می کن ــی آن را آش ــرد واقع کارک ــگاه و  ــه جای ک ــت  اس
در ادامــه نمونه هایــی از مســاجد اصفهــان پــس از دوره صفــوی را 

ــی،  کس ــه  ــه چ ــوص اینک ــرد و درخص ک ــی  ــی بررس ــکلی اجمال ــه ش ب
ِکــی و بــا چــه هدفــی مســجد را ســاخته، چقــدر در شــکل دهی  کجــا، 

کــرد. صــورت و معنــای مســجد تأثیــر داشــته اســت، صحبــت 

ســعید خودداری نائینــی آخریــن ســخنران ایــن نشســت تخصصــی 
یخــی در  کــه ســخنان خــود را بــه »جایــگاه اســناد و متــون تار بــود 
شــناخت معمــاری ایــران« اختصــاص داد. او بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــول در  ــای معم ــی از روش ه ــوب یک ــی مکت یخ ــع تار ــتفاده از مناب اس
کاربــرد و اهمیــت آن در  یخــی هــر پدیــده ای اســت، بــه  مطالعــه تار
مطالعــه هنــر و معمــاری ایــران و شــناخت آثــار و مظاهــر فرهنگــی 
کــرد  معرفــی  را  یخــی  تار اســناد  از  گروهــی  ادامــه  در  او  پرداخــت. 
ــر  کمت ــران،  ــخ معمــاری ای ی ــع ضــرورِی مطالعــه تار کــه در مقــام مناب
گاهــی  کــه  اســتفاده شــده اند. ایــن منابــع اســناد مخــارج دولتی انــد 
بــه شــکل آموزشــی از شــکل ســند بــه شــکل نســخه تغییــر یافته انــد و 
شــامل دســتورالعمل خــرج، صــورت خــرج و دخــل، جمــع و خــرج، و 
دفاتــر و ماننــد آن می شــوند. او همچنیــن بعضــی از نمونه هــای ایــن 
ــی و  ــان بررس ــرای مخاطب ــی را ب یخ ــف تار ــای مختل ــناد از دوره ه اس

کــرد. ــی  یاب ــه آنهــا را ارز اطاعــات معماران

کار خود را به پایان برد. این نشست با پرسش و پاسخ حاضران 
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نخستین گردهمایی 
هنرمندان توان یاب برگزار شد

نخســتین جشــنواره ملــی هنــری »همــام« ویــژه هنرمنــدان توان یــاب، 
بــا نمایــش آثــار هنرمنــدان دارای معلولیــت، از 28 اســتان و 60 شــهر 
کشــورمان، از 28 آذر تــا 5 دی 1398، در مجموعــه صبــا برگــزار شــد.

کریــم پاشــازاده دبیــر جشــنواره همــام، معرفــی هنرمنــدان توان یــاب از 
کشــور، هم افزایــی و مشــارکت نهادهــا و انجمن هــای مرتبــط،  سراســر 
قابلیت هــای  و  اســتعدادها،  شناســایی  و  رقابتــی  زمینــه  ایجــاد 
افــراد دارای معلولیــت را از اهــداف اصلــی ایــن جشــنواره  هنــری 
کل  ــر از  ــادآور شــد: در ایــن دوره بیــش از هشــتصد اث کــرد و ی عنــوان 
کــه 70درصــد از شــرکت کنندگان، زن هســتند.  ایــران داوری شــد 
گفتــه  ــه  ــد و ب کیفیــت هنــری بســیار باالیــی دارن ــار انتخاب شــده  آث
ایــن  می تــوان  دوره،  ایــن  هیئــت داوران  رئیــس  صادقــی،  حبیــب 
کنــار جشــنواره های معتبــر هنــری قــرار داد و آن را در  جشــنواره را در 

ــرد. ک ــزار  ــد برگ ــای بع ــز در دوره ه ــی نی ــطحی بین الملل س

ایــران  یــک میلیــارد نفــر و در  از  بــا ذکــر اینکــه در جهــان بیــش  او 

بیــش از 11درصــد از مــردم، افــراد دارای انــواع معلولیت هــا هســتند، 
کــرد: مــا بــرای نمایــش 160 تابلــو، تمــام تهــران را بیــش از  خاطرنشــان 
کــه آن هــم آماده ســازی  گشــتیم و جــز فضــای مؤسســه صبــا  یــک مــاه 
دارای  عزیــزان  تــردد  و  حضــور  بــرای  مناســبی  مــکان  هیــچ  شــد، 
کــه تــا  معلولیــت نیافتیــم و ایــن متأســفانه حقیقتــی تلــخ اســت 
کان شــهری چــاره ای اندیشــیده نشــده  امــروز برایــش در مدیریــت 

ــت. اس

رشــته های  از دانشــگاه های هنــر در  آموزشــی  کارگاه هــای  برپایــی 
نمایشــگاه  مجــاورت  و  محــل  در  عکاســی  و  گرافیــک  و  نقاشــی 
هنرمنــدان  و  نمایشــگاه  در  شــرکت کننده  هنرمنــدان  حضــور  )بــا 
نمایــش  و  تئاتــر  و  موســیقی  گروه هــای  نمایــش  و  اجــرا  میهمــان(؛ 
و  فرهنگی هنــری  مســئوالن  از  دعــوت  آنــان؛  توانمندی هــای 
)از  مختلــف  حوزه هــای  در  محبــوب  و  شــاخص  هنرمنــدان 
کــه  ــار هنــری  ــا موســیقی و هنرهــای تجســمی(؛ و فــروش آث ســینما ت
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تمامــی عوایــد حاصــل از آن بــه هنرمنــدان اختصــاص داشــت، از 
بــود. جشــنواره  ایــن  ویژگی هــای 

ســید عبــاس صالحــی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، در بازدیــد 
از ایــن نمایشــگاه آن را تبلــوری از همــت بلنــد و بــاالی انســانی و 
آیینــه خاقیت هــا، قابلیت هــا و توانمندی هــای عظیــم هنرمنــدان 
ــیار  ــار بس ــت: آث گف ــت و  ــی دانس ــق زیبای ــول در خل ــاب و معل توان ی
کــه نشــان  قــوی و خوبــی را در مجموعــه به نمایش درآمــده شــاهدیم 

ــه ای در ایــن نمایشــگاه دارد. کیفــی و حرف ــی  از انتخاب

کارگاه هــای هنــری ایــن جشــنواره، ایــن  او همچنیــن بــا اشــاره بــه 
هنرمنــدان،  تعامــل  بــرای  مناســبی  ارتباطــی  فرصــت  را  کارگاه هــا 
تقســیم توانمندی هــا و افزایــش جنبــه تخصصــی و حرفــه ای ایــن 
ــداوم آن را مهم تریــن عامــل قــّوت و غنــای  کــرد و ت جشــنواره عنــوان 

ایــن حرکــت برشــمرد.

کــرد: حضــور هنرمنــدان از سراســر اســتان ها و شــهرهای  کیــد  او تأ
ایــران در ایــن جشــنواره امیدبخــش اســت و توانایی هــای روحــی ایــن 
هنرمنــدان توان یــاب عــاوه بــر اینکــه توانســته ناتوانی هــای جســمی 
آنهــا را تحت الشــعاع خــود قــرار دهــد، حــال روحــی انســان را نیــز 
کــه می توانــد  منقلــب می ســازد و ایــن همــت، نه فقــط بــرای ایــران 

بــرای همــه دنیــا الگــو باشــد.

کشــور، بــا  همچنیــن وحیــد قبادی دانــا، رئیــس ســازمان بهزیســتی 
گفت وگــوی نزدیــک بــا تنــی  حضــور در ایــن نمایشــگاه و دیــدار و 
کــه آثارشــان در جشــنواره همــام بــه  چنــد از هنرمنــدان توان یــاب 
همــام  هنــری  ملــی  جشــنواره  کــرد:  خاطرنشــان  درآمــده،  نمایــش 
در قــدم اول خــود موفــق شــده تــا منظــری از تجلــی توانمندی هــا و 
و  شــگفت انگیز  آثــاری  عرضــه  قالــب  در  اســتعدادها  شــکوفایی 

ارزشــمند و فاخــر، بیافرینــد.
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ــر حســین رضوی فــرد  کتــاب روش شناســی نقــد در خوش نویســی، اث
کــرد. را پژوهشــکده هنــِر فرهنگســتان هنــر منتشــر 

قواعــد  و  »اصــول  اســت:  آمــده  کتــاب  جلــد  پشــت  توضیــح  در 
یــخ  تار و  رساله نویســی  ســنت  قالــب  در  کــه  خوش نویســی 
ــر جــای مانــده، میــراث ارزشــمند قدمــا در زمینــه آمــوزش  شــفاهی ب
حــوزه  در  نقــد  بــه  ورود  بــرای  مــی رود  گمــان  و  خوش نویســی اند 
خوش نویســی از منظــر فــرم، قابلیــت تطبیــق و تکمیــل بــا روش هــای 
ضمــن  حاضــر،  کتــاب  در  هســتند.  دارا  را  نویــن  علمــی  نقــد 
خوش نویســی،  آثــار  نقــد  و  بررســی  تحلیــل،  روش هــای  شــناخت 
در روشــی چندمرحلــه ای از اصــول و قواعــد خوش نویســی ســنتی، 
ــرای  گشــتالت ب ــه  اصــول و مبانــی هنرهــای تجســمی و اصــول نظری
ــرای نقــد  ــان، الگویــی ب ــرده شــده و در پای ــار بهــره ب ــی و نقــد آث یاب ارز
کــه  آثــار خوش نویســی بــا خــط نســتعلیق ارائــه شــده اســت؛ الگویــی 
بــرای نقــد خطــوط دیگــر نیــز قابــل اســتفاده خواهــد بــود. مطالعــه ایــن 
ــدان  ــدان و عاقه من ــگران، هنرمن ــتادان، پژوهش ــه اس ــه هم ــاب ب کت

می شــود.« توصیــه  خوش نویســی  هنــر 

کتــاب روش شناســی نقــد در خوش نویســی بــا شــمارگان 500 نســخه، 
در 2۴5 صفحــه بــا تصاویــر رنگــی و بــه قیمــت 60هــزار تومــان منتشــر 

کتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر قابــل تهیــه اســت. شــده اســت و از 

روش شناسی نقد در خوش نویسی 
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کتاب قفل های دست ساز آذربایجان نوشته رحمان احمدی ملکی 
را مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری )متن( منتشر کرد.

قفل سازی،  یخی  تار پیشینه  شامل  فصل  چهار  در  کتاب  این 
قفل های ثابت چوبی، قفل های ثابت فلزی و قفل های آویز تهیه 

است. شده 

کتاب آورده است: در بررسی حاضر دو جنبه  نویسنده در مقدمه 
در  مبتکرانه(  کاربردی  گونه های  و  هنری  نسبت های  و  ئم  )عا
مقایسه با هم مورد انطباق و بازنگری قرار گرفته اند. در روند تحقیق، 

گروه عمده تقسیم شده است:  انواع مختلف قفل ها به سه 

متّصل  فلزی   .2 کلون دار(؛  )قفل های  درها  به  متّصل  چوبی   .1
منفصل  فلزی  قفل های   .3 صندوق ها؛  در  تعبیه شده  و  درها  به 
در  قفل ها  درباره  که  تحقیق هایی  و  کتاب ها  معدود  در  )آویز(. 
کوتاه  شرحی  به  و  ارائه  تصاویری  سوم  نوع  از  غالبًا  یم،  دار دست 
درباره آنها پرداخته شده است. در عین حال که گاه اشاره ای کوتاه 
به قفل های نوع اول می گردد، اما تقریبًا در هیچ یک از آنها بررسی 
که این  قابل توجهی از قفل های نوع دوم دیده نمی شود؛ در حالی 
از  یکی  پربازده،  و  بدیع  بسیار  ساختارهای  و  تنوع  با  قفل ها  نوع 
کاربرد در بعضی محیط ها  گونه های منحصر و متناسب با مکان 
به  توجه  با  اخیر  نوشتار  در  بوده اند.  آذربایجان  به ویژه  مناطق،  و 
حد  در  که  بوده  این  بر  تاش  دیگر  قفل های  هنری  و  فنی  کیفیت 
نیز  از قفل های فلزی  از این خأل پر شود و شماری  امکان قسمتی 

شوند. بررسی 

قفل های دست ساز آذربایجان 

کتاب  قفل های دست ساز آذربایجان را مؤسسه تألیف، ترجمه و 
نشر آثار هنری )متن( در 356 صفحه و با شمارگان 500 نسخه، با 

کرده است. بهای 60هزار تومان منتشر 
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کتــاب نگاهــی بــه آثــار مصــور فرصت الدولــه شــیرازی بــا عنــوان و 
طــرح و اضافــات جدیــد بــه چــاپ دوم رســید.

کــه تألیــف محمدحســین صالحــی اســت، مؤسســه  کتــاب را  ایــن 
ــا عنــوان    ــار هنــری )متــن( در ســال 1391 ب تألیــف، ترجمــه و نشــر آث
کنــون ایــن  کــرده بــود. انتشــارات متــن ا گوهــر بی همتــا چــاپ  آن 
ــت. ــرده اس ک ــاپ  ــد چ ــازه، تجدی ــی ت ــت و عنوان ــا ویراس ــاب را ب کت

آمــده  کتــاب  جدیــد  چــاپ  دربــاره  نویســنده  توضیحــات  در 
گوهــر  آن  کتــاب  چــاپ  از  کــه  ســالی  هشــت  مــدت  در  اســت: 
ــار  ــی و آث ــه زندگ ــگران ب ــیاری از پژوهش ــه بس ــته، توج گذش ــا  بی همت
گاهــی آثــاری درخشــان  فرصت الدولــه شــیرازی معطــوف شــده و 
ــم  ــار، فیل ــن آث ــن ای ــی از ارزنده تری ــک یک ــت. بی ش ــده اس ــدار ش پدی
کم نظیــر »آثــار عجــم« ســاخته دوســت عزیــزم حســن نقاشــی  مســتند 
کــه بــه ســفارش شــبکه مســتند ســیما بــه تصویــر کشــیده شــده  اســت 
کتــاب، مزّیــن بــه فیلــم تحسین شــده »آثــار  اســت. ویراســت جدیــد 
ــنواره  ــومین جش ــینما در سی وس ــاب و س کت ــژه  ــش وی ــم« در بخ عج
بین المللــی فیلــم کوتــاه تهــران اســت و ایــن مهم به لطــف و مرحمت 
انجمــن ســینمای جوانــان ایــران و فرهنگســتان هنــر صــورت پذیرفته 
اســت. مقــاالت افــزوده در ویراســت جدیــد در فصــل ره آورد مســتند 
و  تهیــه  میرهاشــمی  ســیدجواد  و  نقاشــی  حســن  خواســتاری  بــه 
تدویــن شــده اســت. امیــد اســت ایــن مجموعــه )کتــاب و فیلــم در 
یــک پیکــره( فرصتــی مناســب باشــد تــا مخاطــب را هــر چــه بیشــتر بــا 
وجــوه مختلــف شــخصیت میــرزا محمــد نصیرالحســینی ملقــب بــه 

کنــد. »میــرزا آقــا« و متخلــص بــه »فرصــت« آشــنا 

	نگاهی	به	آثار	مصور	فرصت	الدوله	شیرازی		

ســه  در  شــیرازی  فرصت الدولــه  مصــور  آثــار  بــه  نگاهــی  کتــاب 
ــار مصــور فرصت الدولــه« و  ــا عناویــن »احــوال هنرمنــد«، »آث فصــل ب
»ســنت های نگارگــری در نقاشــی فرصت الدولــه« بــه همــراه ره آورد 
مســتند و آلبــوم تصاویــر در 132 صفحــه و شــمارگان 500 نســخه و بــا 

ــت.  ــده اس ــاپ ش ــت دوم چ ــان، در نوب ــزار توم ــای 36ه به
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A
حمایتازصنایعخاقوترویجنوآفرینهایهنری
ــا ســتاد  ــران تفاهم نامــه ای ب فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ای
توســعه فناوری هــای نــرم و هویت ســاز معاونــت علمــی و فنــاوری 
هنــری  نوآفرین هــای  بــه  کمــک  هــدف  بــا  جمهــوری  یاســت  ر
از  اســتفاده  بــه  عاقه منــد  و  خــاق  هنرمنــدان  و  )اســتارتاپ ها( 

کــرد. فنــاوری، منعقــد 

بــا توجــه بــه نقــش و اهمیــت فناوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی 
ــ اســامی و ضــرورت  در تقویــت و اشــاعه هویــت و فرهنــگ ایرانی 
ــع  ــوزه صنای ــور در ح کش ــاوری  ــی و فن ــاخت های علم ــت زیرس تقوی
دبیــر  رحیمــی،  کیــوان  بیــن  تفاهم نامــه  ایــن  هنــری،  و  فرهنگــی 
فرهنگســتان هنــر؛ و ســید محمدحســین ســجادی نیری، دبیــر ســتاد 
توســعه فناوری هــای نــرم و هویت ســاز معاونــت علمــی و فنــاوری 

یاســت جمهــوری، امضــا شــد. ر

کیــوان رحیمــی، دبیــران ایــن  ســید محمدحســین ســجادی نیری و 
یــج  دو نهــاد، در مــاده اول ایــن تفاهم نامــه بــر لــزوم فرهنگ ســازی، ترو
و  دســتاوردها  تجاری ســازی  فنــاوری،  توســعه  گفتمان ســازی،  و 
کارآفرینــی صنایــع خــاق فرهنگــی و هنــری  یســت بوم  شــکل دهی ز

کردنــد. کیــد  تأ

سیاســت گذاری،  حوزه هــای  در  یکــرد  رو تغییــر  بــرای  تــاش 
برنامه ریــزی و انجــام فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری و فناوری هــای 
نــرم بــا تکیــه بــر دانــش روز دنیــا در دانشــگاه ها، بخــش دیگــری از 

بــود. تفاهم نامــه  ایــن  سیاســت گذاری های 

کــه بــه راه انــدازی بخــش فناوری هــای  فرهنگســتان هنــر متعهــد شــد 
کنــد. همچنیــن تولیــد محتــوا و برنامــه  فرهنگــی و راهبــری آن کمــک 
ــه  ــا ب ــاص فض ــود، اختص ــانه ای موج ــای رس ــتفاده از ظرفیت ه و اس
شــتاب دهنده ها، تدویــن برنامه هــای اجرایــی ســالیانه بــر اســاس 

محورهــای همــکاری، از دیگــر تعهــدات ایــن فرهنگســتان بــود.

همچنیــن توافــق شــد تــا ســتاد توســعه فناوری هــای نــرم و هویت ســاز 
راه انــدازی  بــر  نیــز  یاســت جمهــوری  ر فنــاوری  و  معاونــت علمــی 

شــتاب دهنده های تخصصــی صنایــع فرهنگــی و هنــری متمرکــز 
ــتیبانی  ــه، پش ــوع تفاهم نام ــوی از موض ــادی و معن ــت م ــود. حمای ش
و حمایــت از مجموعــه برنامه هــای اجرایــی ســالیانه مــورد توافــق 

کــه ایــن ســتاد عهــده دار شــد. ــود  طرفیــن نیــز از دیگــر مــواردی ب

بــا  کــه  اســت  همــکاری  متعــددی  مــوارد  شــامل  تفاهم نامــه  ایــن 
صــورت  هنــری  و  فرهنگــی  حوزه هــای  فعــاالن  بــه  کمــک  هــدف 

می گیــرد.

A
بیشاز80مقالهبه
دبیرخانههمایشملیخمسهنگاریرسید

همایــش  دبیرخانــه  بــه  مقالــه  چکیــده  هشــتاد  بــر  بالــغ  کنــون  تا
»خمســه نگاری؛ بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر« رســیده و در حــال 

بررســی اســت.

بازنمــود  »خمســه نگاری،  ملــی  همایــش  علمــی  شــورای  جلســه 
خمســه نظامــی در هنــر«، بــا حضــور علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت 
همایــش؛  علمــی  دبیــر  نامورمطلــق،  بهمــن  هنــر؛  فرهنگســتان 
ســیدمهدی حســینی، محمــد خزایــی، رضــوان صــادق زاده، جلیــل 
کنگرانــی، از جملــه  جــوکار، مهــدی مکی نــژاد، علــی تقــوی و منیــژه 
کمیتــه علمــی ایــن همایــش، در فرهنگســتان هنــر برگــزار  اعضــای 

شــد.

در ایــن جلســه دربــاره نســخه منحصربه فــرد خمســه شاه طهماســبی 
گفت وگــو  کــه همزمــان بــا برگــزاری ایــن همایــش منتشــر می شــود، 

شــد.

انتشــار مجموعــه مقــاالت ایــن همایــش، همــکاری بــا دانشــگاه های 
ــا موضــوع همایــش  ــزاری نشســت تخصصــی مرتبــط ب هنــری، و برگ
در دانشــگاه هنــر اصفهــان، از دیگــر مباحــث مطرح شــده در ایــن 

جلســه بــود.
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A
بهمناسبتهفتهدفاعمقّدسدررواقهنربرگزارشد:

کارگاهنقاشِی»خطخاطرات«
کارگاه نقاشــِی »خــط خاطــرات«  ۴ و 5 مهــر 1398، در  ششــمین 

رواق فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

کــه آن را انجمــن هنرهــای تجســمی انقــاب و دفــاع  کارگاه  در ایــن 
مقــّدس و بنیــاد فرهنگــی روایــت فتــح بــا همــکاری فرهنگســتان هنــر 
کشــور آثــار خــود  کردنــد، بیســت هنرمنــد منتخــب از سراســر  برگــزار 
ــال  ــت س ــول هش ــدگان در ط ــداری رزمن ــتادگی و پای ــوع ایس ــا موض ب

کشــیدند. ی بــوم نقاشــی بــه تصویــر  دفــاع حــق در برابــر باطــل، رو

کارگاه را حبیب اهلل صادقی بر عهده داشت و هیئت داوران،  دبیری 
چلیپــا  محمدصــادق  گــودرزی،  مصطفــی  صادقــی،  حبیــب اهلل 
و  معرفــی  را  منتخــب  نفــِر  ســه  کــه  بودنــد  طاهــری  محمدعلــی  و 

ــد. کردن ــه آنهــا اهــدا  ــزی ب جوای

کشــور  کارگاه دوروزه ، بیســت هنرمنــد منتخــب از سراســر  در ایــن 
آثــار خــود بــا موضــوع پایــداری و پیــروزی رزمنــدگان در هشــت ســال 
کشــیدند. در پایــان روز  ی بــوم نقاشــی بــه تصویــر  دفــاع مقــّدس را رو
مصطفــی  صادقــی،  حبیــب اهلل  هیئــت داوران،  انتخــاب  بــه  دوم 
نفــِر  گــودرزی، محمد صــادق چلیپــا و محمد علــی طاهــری، ســه 

ــه آنهــا اهــدا شــد. منتخــب معرفــی و جوایــزی ب

تجســمی  انجمــن  را  خاطــرات«  »خــط  نقاشــِی  کارگاه  ششــمین  
انقــاب و دفــاع مقــّدس، بنیــاد فرهنگــی روایــت فتــح و فرهنگســتان 
ــاع  ــوع دف ــا موض ــا ب ــری صب ــه فرهنگی هن ــکاری مؤسس ــا هم ــر و ب هن

کردنــد. مقــّدس در رواق هنــر فرهنگســتان هنــر برگــزار 

A
کارگاهآموزشیحقوقمالکیتهنری
»از  بــا عنــوان  آموزشــی حقــوق مالکیــت هنــری  کارگاه   نخســتین 
ــور  ــا حض ــی« ب ــی و قانون ــای قضای ــا فراینده ــری ت ــق هن ــناخت ح ش
هیئت علمــی  عضــو  و  حقوقــدان  و  مــدرس  بیــگ زاده،  صفــر 
ک(، و جمعــی  پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطاعــات ایــران )ایرانــدا
از مســئوالن، حقوقدانــان، هنرمنــدان و عاقه منــدان سه شــنبه  23 

مهــر 1398، در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

کوتــاه از هنــر و  کارگاه آموزشــی را بــا تعریفــی  صفــر بیــگ زاده ایــن 
کــرد. او در ایــن زمینــه اظهــار  آثــار هنــری از دیــدگاه حقوقــی آغــاز 
ــی  کــرد: در مباحــث حقوقــی هیــچ تعریفــی از هنــر نشــده اســت، ول
ــف  ی ــی تعار ــت. حت ــم اس ــیار مه ــر بس ــف هن ــان تعری ــرای حقوقدان ب
ُعرفــی نیــز در ایــن مبحــث مــورد توجــه اســت؛ اینکــه ُعــرف خــاص 
کــه در اینجــا هنرمندان انــد، دربــاره هنــر چــه می گوینــد؟ به عنــوان 
مثــال یــک حقوقــدان دربــاره تعریــف هنــر خوش نویســی بــه بحــث 
بــر آن  نمی نشــیند، بلکــه هــر آنچــه هنرمنــد خوش نویــس بگویــد، 
یــف اهــل هنــر  یــف، بیشــتر بــه تعار صحــه می گــذارد. پــس در تعار
توجــه خــاص شــده اســت؛ چــون حقوقدانــان بــرای دفــاع از اثــر هنــری 

کننــد. ــه اهــل هنــر در تعریفشــان رجــوع  ــد ب بای

ایــن مــدرس ســپس بــه مبحــث تفکیــک هنــر از صنعــت پرداخــت 
کــه در ایــن زمینــه بــرای حقوقدانــان مــورد  گفــت: مطلــب دیگــری  و 
توجــه اســت، تفکیــک هنــر از صنعــت اســت. ایــن مســئله بــرای 
کــه می خواهنــد صنایــع  حقوقدان هــا آنجایــی مــورد توجــه اســت 
آیــا طراحــی  کننــد؛  تفکیــک  هــم  از  را  و هنرهــای دســتی  دســتی 
صنعتــی هنــر اســت یــا صنعــت؟ به عنــوان مثــال وقتــی اتومبیلــی را 
یم، آن را طراحــی می کنیــم. در اینجــا مرتب کــردن اجــزای  می ســاز
کنــار هــم، هنــر محســوب می شــود یــا صنعــت؟ قاعدتــًا  اتومبیــل در 
گرچــه امــر هنــری اتفــاق افتــاده، ایــن مســئله در قانــون  در اینجــا 
هنــری.  مالکیــت  قانــون  در  نــه  می شــود  دنبــال  صنعتــی  حقــوق 
یــف در اینجــا بــرای مــا حائــز اهمیــت اســت تــا بدانیــم ایــن  پــس تعار

کــدام قوانیــن جــای می  گیــرد. مســئله حقوقــی در 

او ســپس بــه قانــون حمایــت از حقوق مؤلفــان، مصنفان و هنرمندان 
ــه  ــون، حقــوق مالکیــت هنــری ب کــرد و ادامــه داد: در ایــن قان اشــاره 
کــه  تفصیــل آورده شــده اســت. بنــد 1 ایــن قانــون، بــه »امــر هنــری 
مــورد حمایــت اســت، چیســت؟« اختصــاص دارد. بنــد 2 آن نیــز بــه 

کــه »مصداق هــای هنــر چیســت؟« می پــردازد. ایــن مســئله 

پدیــدآور  حقــوق  انــواع  و  هنــری  مالکیــت  بــه  ادامــه  در  بیــگ زاده 
کــه در  کــرد: »مطلــب دیگــری  اثــر هنــری پرداخــت و خاطرنشــان 
مباحــث حقوقــی مــورد توجــه اســت، مالکیــت هنــری اســت. آیــا 
مالــک، شــخص حقوقــی اســت یــا شــخص حقیقــی؟ انــواع حقــوق 
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هنــری چیســت؟ حــق مــادی اســت یــا حــق معنــوی؟« او ســپس بــه 
شــرح و تفصیــل ایــن حقــوق و ویژگی هــای آنهــا پرداخــت.

عضــو هیئت علمــی پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطاعــات ایــران 
ــررات  ــون مق ــری چ ــات دیگ ــه موضوع کارگاه ب ــن  ک(، در ای ــدا )ایران
مربــوط بــه آثــار هنــری مــورد حمایــت قانون گــذار ایــران، اســتثناهای 
حمایــت از حــق هنــری، شــرایط حمایــت از اثــر هنــری، مدت زمــان 

ــر هنــری، و پایــان حــق مالکیــت هنــری پرداخــت. حمایــت از اث

A
دومینشمارهپژوهشنامهفرهنگستانهنرمنتشرشد
ویــژه  هنــر،  فرهنگســتان  پژوهشــنامه  فصلنامــه  شــماره  دومیــن 
تابســتان 1398، بــه صاحب امتیــازی فرهنگســتان هنــر  و ســردبیری 

بهمــن نامورمطلــق منتشــر شــد.

آثــار  بــه  نگاهــی  بــا  ســینما:  در  جدیــد  سوررئالیســم  »ویژگی هــای 
دیویــد لینــچ« از محمــد شــهبا و ابوالحســن درخشــنده؛ »بررســی 
فرهنگــی  اســطوره  تجلــی  “شــاهرخ”:  روایــی  ســاختار  ســازوکار 
یخــی  تار ســیر  معمــاری:  نقــد  »مفهــوم  عباســی؛  علــی  از  “ُحــر”« 
از مهــرداد قیومی بیدهنــدی و مطهــره دانایی فــر؛ »نقــد  گونه هــا«  و 
دیدگاه هــای هنرپژوهــان دربــاره هنــر قاجــار طــی ســده های 13 تــا 
ــر هنــر نقاشــی(« از علی اصغــر میرزایی مهــر؛  کیــد ب ــا تأ 15 هجــری )ب
و  ســی  دهه هــای  مطبوعــات  در  مــدرن  هنــر  تصویــر  »بازخوانــی 
قربانی کــردن  ترامتنــی  »مطالعــه  و  خلیل نــژاد؛  کیــوان  از  چهــل« 
ــد و فرشــچیان« از بهمــن نامورمطلــق و  ابراهیــم؛ نقاشــی های رامبران
کــه در ایــن شــماره از نشــریه پژوهشــنامه  لیــا عیســوند؛ مقاالتی انــد 

شــده اند. منتشــر  هنــر  فرهنگســتان 

عاقه منــدان بــرای تهیــه ایــن نشــریه می تواننــد بــه نشــانی تهــران، 
 ،1550 شــماره  طالقانــی،  خیابــان  تقاطــع  ولیعصــر،  خیابــان 

کننــد. مراجعــه  هنــر  فرهنگســتان  کتابفروشــی 

A
نخستینشمارهازدورهجدید

گلستانهنرمنتشرشد فصلنامه
نخســت  )شــماره  هنــر  گلســتان  فصلنامــه  از  شــماره  هفدهمیــن 
صاحب امتیــازی  بــا   ،1398 پاییــز  ویــژه  انتشــار(،  جدیــِد  دوره  از 
ــه ســردبیری مهــدی  ــران و ب ــر جمهــوری اســامی ای فرهنگســتان هن

شــد. منتشــر  مکی نــژاد 

یــخ هنــر و  گلســتان هنــر فصلنامــه ای اســت پژوهشــی در زمینــه تار
کــه در  یخــی هنــر و معمــاری حــوزه تمدنــی ایــران بــزرگ  مطالعــات تار
ــر  ــی از نظ ــ پژوهش ــار علمی ـ ـ ـ  ــود و دارای اعتب ــر می ش ــل منتش ــر فص ه

ــران اســت. ــه جمهــوری اســامی ای فرهنگســتان های چهارگان

غیاث الدیــن  مفتاح الحســاب  رســاله  در  مقرنــس  »گونه شناســی 
کاوه فتاحــی و مریــم اختیــاری؛  کاشــانی« از زهــرا زمانــی و  جمشــید 
»بررســی شــیوه های طراحــی مقرنــس در نمــای ایوان )تفــاوت مقرنس 
ایرانــی و مقرنس هــای جهــان اســام(« از مهــدی عزیزی همدانــی و 

مجتبــی ثابت فــرد؛ »یزدی بنــدی: پژوهشــی در پیشــینه و ویژگی های 
صــوری« از مجیــد حیدری دلگــرم و محمدرضــا بمانیــان؛ »ویژگــی 
کاربندی هــای دوره قاجــار« از ســینا فرامــرزی  هندســی و ســازه ای در 
کرمانــی از تهــران الــی  و فرهــاد تهرانــی؛ »روزنامــه ســفر ذوالفقارخــان 
در  آنهــا  تأثیــر  و  ساســانی  »کاخ هــای  کلهــر؛  فریــده  از  آذربایجــان« 
دوره متقــدم اســامی« از الیونــل بیــر، ترجمــه احســان طهماســبی؛ 
یخــی معمــاری اســامی ایــران: نقــد دو دیــدگاه  و »اندیشــه ذات ناتار
)حــاِل وحــدت و خشــت و خیــال«؛ از مهــرداد قیومــی بیدهنــدی و 
شــبنم حاجــی؛ عناویــن مقــاالت منتشرشــده در ایــن نشــریه اســت. 

A
سیامینشمارهازفصلنامهعلمیــــپژوهشی

کیمیایهنرمنتشرشد 
ســی امین شــماره فصلنامــه علمــی ـ ـ ـ ـ  پژوهشــی کیمیــای هنــر ویــژه 
غامرضــا  ســید  ســردبیری  بــه  هنــر،  پژوهشــکده  را   1398 بهــار 

کــرد. منتشــر  اســامی 

از  مــدرن«  صنعــت  بــا  آن  یارویــی  رو در  ســنتی  هنــر  »پیرامــون 
بیســتم  قــرن  هنــر  در  ماشــین  »زیباشناســی  بینای مطلــق؛  ســعید 
پریســا  و  عالی کلوگانــی  شــیرین  از  آیــدی«  دن  آرای  بــر  تکیــه  بــا 
از  مندلســزون«  زیبایی شناســی  در  واال  امــر  »نظریــه  ینی؛  شــادقزو
گرایــش  یتگنشــتاینی  و خاســتگاه  در  ی  کاو »وا نریمانــی؛  گلنــار 
ــده  کاســوت« از فری ــار جــوزف  مفهومــی و ضــد زیباشــناختِی آرا و آث
ســبک  و  فــرم  جایــگاه  و  »اهمیــت  فرهنگ مهــر؛  مریــم  و  آفریــن 
ارزش  »بررســی  و  ســفیداری؛  ملیــکا  از  فلســفه ورزی«  در  نوشــتار 
و  یادگاری ســرور  وحیــد  از  طباطبایــی)ره(«  عامــه  زیباشــناختی 
نشــریه  ایــن  در  مقــاالت منتشرشــده  شــیما خدابنده لــو؛ عناویــن 

اســت. علمی ـ ــــ  پژوهشــی 

بــه   www.kimiahonar.ir نشــانی  بــه  نشــریه  وب گاه  طریــق  از 
یــد. دار دسترســی  نشــریه  شــماره  ایــن  در  منتشرشــده  مقــاالت 

A
ردیابینقوشحیوانیدرهنرایرانباستان
نشســت تخصصــی »ردیابــی نقــوش حیوانــی در هنــر ایــران باســتان« 
کامیــار عبــدی،  کمیتــه هنــر ایــران پیــش از اســام، بــا حضــور  را 
هنــر  فرهنگســتان  هنــر  پژوهشــکده  در   1398 مهــر  دوم  سه شــنبه 

ــرد. ک ــزار  برگ

کامیــار عبــدی در ابتــدای ایــن نشســت از پیشــینه حضــور حیوانــات 
گفــت. او  در هنــر ایــران باســتان و روابــط انســان بــا حیوانــات ســخن 
بــا اشــاره بــه کتــاب هنــر ایــران باســتان نوشــته ایــدت ُپــرادا، به بررســی 
دیدگاه هــای ُپــرادا دربــاره خصوصیــات هنــر ایــران  پرداخــت و اشــاره 
کتــاب هنــر بین النهریــن را هنــری »فرمانروامحــور«،  کــرد: پــرادا در ایــن 
هنــر مصــر را »خدامحــور«، هنــر یونــان را »فردمحــور و خدامحور« و هنر 
ایــران را، برخــاف دیگــر مناطــق دنیــا، »حیوان محــور یــا جانورمحــور« 
می دانــد. از نظــر ُپــرادا نقــش حیوانــات در هنــر ایــران باســتان پررنــگ 

بــوده و جایگاهــی ویــژه داشــته اســت.

http://www.kimiahonar.ir
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حیوانــات  اهلی ســازی  زمینه هــای  بــه  عبــدی  کامیــار  ادامــه  در 
ــا هــزاره اول پیــش از میــاد، و  توســط انســان، از 20هــزار ســال قبــل ت

کــرد. تأثیــر آن بــر یکجانشــینی انســان اشــاره 

طبقه بنــدی حیوانــات در هنــر ایــراِن پیــش از اســام موضــوع بعــدی 
کــه ســخنران نشســت بــه آن پرداخــت. او حیوانــات را بــه چهــار  بــود 
حیوانــات   .2 نگهبــان؛  حیوانــات   .1 کــرد:  تقســیم  اصلــی  گــروه 

کاری؛ ۴. حیوانــات وحشــی. کــی؛ 3. حیوانــات  خورا

بــه زندگــی  ایــن حیوانــات  بــه رونــد ورود  ایــن پژوهشــگر در ادامــه 
پرداخــت. مختلــف  ادوار  هنــر  بــه  ورود  آن،  پــی  در  و  انســان ها 

A
کارگاهمحمدچرمشیر  خوانش20متننمایشیدر
کارگاه تخصصــی »اصــول و روش هــای خوانــش  نخســتین جلســه 

متــون نمایشــی« 6 مهــر 1398، در پژوهشــکده هنــر برگــزار شــد.

کارگاه  محمــد چرمشــیر در ایــن جلســه ابتــدا بــه هــدف برگــزاری ایــن 
کارگاه بــه آنهــا  کــه در ایــن  کــرد و در پــی آن نمایشــنامه هایی را  اشــاره 

پرداختــه خواهــد شــد، برشــمرد.

کــرد:  »مــا  بیــان  کارگاه را چنیــن  ایــن  از برگــزاری  چرمشــیر هــدف 
کــه  معمــواًل نمایشــنامه را درســت نمی خوانیــم؛ یعنــی نمی دانیــم 
کــدام عناصــر  ی چــه عناصــری از نمایشــنامه متوقــف شــویم و بــه  رو
ک  کنیــم تــا بتوانیــم از طریــق ادرا به مثابــه ســتون های نمایــش توجــه 
کارگاه  ــن  ــا در ای کار م ــم.  ــت بخوانی ــنامه را درس ــا، نمایش ــم آنه و فه
کار را درســت انجــام می دهیــم یــا  کــه ببینیــم آیــا ایــن  ایــن اســت 
کمــک یکدیگــر ایــن رونــد را به درســتی انجــام  کنیــم بــا  نــه، و ســعی 

دهیــم.«

ایــن نمایشــنامه نویس و مــدرس تئاتــر در ادامــه ضمــن معرفی بیســت 
کارگاه بررســی خواهــد شــد، بــه اهمیــت و  کــه در ایــن  نمایشــنامه ای 
ضــرورت طــرح پرســش در مواجهــه بــا متــون نمایشــی پرداخــت و بــر 
اولویت بنــدی پرســش ها و تقــدم و تأخــر آنهــا در مواجهــه بــا متــن 
کــرد و در ایــن خصــوص تمرین هایــی را بــا دانشــجویان بــه  کیــد  تأ

گذاشــت. ک  اشــترا

A
پایگاههایدیجیتالی استفادهاز

بررسیتاریخنقاشیایرانی در
در  دیجیتالــی  پایگاه هــای  از  »اســتفاده  کارگاه  جلســه  نخســتین 
کمیتــه هنــر ایــراِن دوره اســامِی  یــخ نقاشــی ایرانــی« را  بررســی تار
پژوهشــکده هنــر بــا حضــور عبــاس حســینی روز چهارشــنبه 2۴ مهــر 

کــرد.  1398 در  ایــن پژوهشــکده هنــر برگــزار 

نمایشــگاه های  پیشــینه  از  مختصــری  ابتــدا  حســینی  عبــاس 
کــه در آن نســخه های خطــی فارســی مصــور بــرای  هنــر اســامی را 
اولیــن بــار بــا امانت گرفتــن از مجموعه هــای مختلــف در معــرض 
از  ادامــه خاصــه ای  او در  کــرد.  گرفــت، معرفــی  قــرار  دیــد عمــوم 
یخی ــ هنــری بــه نقاشــی ایرانــی ارائــه داد  یکــرد تار چگونگــی تغییــر رو

یــخ نقاشــی  یکــرد پژوهشــی در بررســی تار و توضیــح داد کــه چگونــه رو
ایرانــی بعــد از عصــر دیجیتالــی متفــاوت شــده اســت. در ایــن کارگاه 
یــخ  کــه دانشــجویان تار همچنیــن بــه ایــن پرســش پرداختــه شــد 
هنــر چگونــه می تواننــد بــرای تحقیقــات خــود، از ایــن پایگاه هــای 
اطاعاتــی دیجیتالــی به عنــوان منبــع و ابــزاری دســت اول اســتفاده 
از  اســتفاده  در  اســت  ممکــن  پژوهشــگران  کــه  تی  مشــکا کننــد. 
آخریــن  شــوند،  مواجــه  آن  بــا  دیجیتالــی  اطاعاتــی  پایگاه هــای 

گفت وگــو شــد. کــه دربــاره آن، بحــث و  موضوعــی بــود 

A
بازتابهنرمانویدرقطعاتمجموعهبرلین
چهارمیــن نشســت از سلســله نشســت های هنــر و آموزه هــای شــرقی 
گــروه  بــا عنــوان »بازتــاب هنــر مانــوی در قطعــات مجموعــه برلیــن«  را 
ــی،  ــد شکری فومش ــخنرانی محم ــا س ــر، ب ــکده هن ــرِق پژوهش ــر ش هن
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه ادیــان و مذاهــب، دوشــنبه 29 مهــر 

کــرد.   1398، برگــزار 

کوتاهی از پیشــینه مطالعات  ســخنران این نشســت ابتدا به معرفی 
ــوی، از  ــده از هنــر مان ــار به جامان ــاره آث ــوی پرداخــت و ســپس درب مان
هنــر  مــوزه  در  دیوارنگاره هــا  و  تذهیب هــا  کتاب نگاره هــا،   جملــه 
اطاعــات  گفــت:  ادامــه  در  او  داد.  توضیحاتــی  برلیــن  آســیایی 
ــوی در مجموعه هــای  ــر مان کتــاب هن کامــل در  ــار به صــورت  ایــن آث
کــه بــه زودی انتشــارات  گوالچــی موجــود اســت  برلیــن نوشــته ســوزانا 
بــا ترجمــه محمــد شکری فومشــی و ســونیا  را  پژوهشــکده هنــر آن 

کــرد. میرزایــی، منتشــر خواهــد 

تأثیــر  بــر  تکیــه  بــا  مانــوی؛  هنــر  بــه  نگاهــی  کتــاب  نیــز  پیش تــر 
کتاب آرایــی مانــوی بــر کتاب آرایــی در دوران اســامی، را پژوهشــکده 

کــرده بــود. هنــر فرهنگســتان هنــر منتشــر 

از  دعــوت  بــا  شــرقی«  آموزه هــای  و  »هنــر  سلسله نشســت های 
صاحب نظــران نام آشــنای حوزه هــای هنرپژوهــی شــرق، همچنــان 

تــداوم خواهــد داشــت.

A
انتشاراتفرهنگستانهنردر

کتابترکمنستان نمایشگاه
ــا تعــدادی از  ــان 1398 ب ــا 16 آب ــر  از 1۴ ت انتشــارات فرهنگســتان هن
کتــاب  کتاب هــای تخصصــی خــود در زمینــه هنــر، در نمایشــگاه 

ــرد. ک ــرکت  ــتان ش ترکمنس

گردهمایی ســاالنه ناشــران و نویســندگان  این نمایشــگاه، بزرگ ترین 
در منطقــه آســیای مرکــزی و قفقــاز بــه شــمار مــی رود. در ایــن دوره از 
کــه از جملــه  کشــور حضــور داشــتند  نمایشــگاه، ناشــرانی از بیســت 
آنهــا می تــوان بــه ایــران، انگلســتان، چیــن، ترکیــه، روســیه، فرانســه، 

کــرد. امریــکا اشــاره 

انتشــارات متــن )وابســته بــه فرهنگســتان هنــر(، مؤسســه فرهنگــی و 
کتــاب،  هنــری و انتشــارات بین المللــی الهــدی، انتشــارات بوســتان 
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دانشــگاه  انتشــارات  )به نشــر(،  رضــوی  قــدس  آســتان  انتشــارات 
فردوســی، انتشــارات مختومقلــی فراغــی و انتشــارات راه ابریشــم، 
هفــت ناشــر ایرانــی شــرکت کننده در ایــن دوره از نمایشــگاه بودنــد.

A
کتبفرهنگستانهنردر عرضه

سهنمایشگاهتخصصی
کتاب هــای خــود  مؤسســه متــِن فرهنگســتان هنــر در ســه نمایشــگاه 

کــرد. را عرضــه 

مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن(، از 18 تــا 22 آبــان 
1398، در پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران؛ از 25 تــا 29 
آبــان 1398، در دانشــکده هنرهــای تجســمی دانشــگاه تهــران؛ و نیــز 
گیــان؛  کتــاب  از 26 آبــان تــا 1 آذر 1398، در پانزدهمیــن نمایشــگاه 
کتاب هــای منتشرشــده خــود را بــه معــرض نمایــش  مجموعــه ای از 

گذاشــت. و فــروش 

A
برگزاریدرسگفتارهایتخصصیفیلموفلسفه
یــس  بــا تدر و فلســفه  مجموعــه درس گفتارهــای تخصصــی فیلــم 
گر، از 9 آذر 1398، بــه مــدت 12  امیــن اصانــی، نویســنده و ســینما
ــی پیرامــون فیلــم و فلســفه در مرکــز هنرپژوهــی  ــا موضوعات جلســه، ب

نقــش جهــان در حــال برگــزاری اســت.

»فلســفه فیلــم: افاطــون و نقــد هنــر«؛ »اســطوره اودیپــوس و فــن شــعر 
پازولینــی(«؛  پائولــو  پیــر  ســاخته  شــهریار،  اودیــپ  )فیلــم:  ارســطو 
گدالنــا  کانــت: نقــد قــوه داوری )خاطــرات آنــا ما »زیبایی شناســی 
ســینما  و  گنــر  وا یشــارد  »ر اوئیــه(«؛  و  اشــتراوب  ســاخته  بــاخ، 
فاوســتی  »فرهنــگ  کوکتــو(«؛  ژان  ســاخته  اورفــه،  )وصیت نامــه 
یگفریــد  ز »نقــد  ســوخوروف(«؛  الکســاندر  ســاخته  )فاوســت، 
ســاخته  کالیــگاری،  دکتــر  )کابینــه  وایمــار  ســینمای  بــر  کائــر  کرا
کــت،  ینــه(«؛ »والتــر بنیامیــن و ســینمای دادائیســتی )آنترا روبــرت و
ــم”،  ــم “فیل ــت )فیل ــش بک ــر نمای ــو ب ــد آدورن ــر(«؛ »نق کل ــه  ــاخته رن س
آنــدری  )آینــه،  هرمنوتیکــی  »بوطیقــای  بکــت(«،  ســموئل  نوشــته 
تارکوفســکی(«؛ و »جنــون فوکــو )مــارا / ســاد، ســاخته پیتــر بــروک(«؛ 
مــورد  درس گفتارهــا  ایــن  در  کــه  اســت  فیلم هایــی  و  موضوعــات 

قــرار می گیــرد. بررســی  و  بحــث 

A
سهحوزهحکمتوفلسفههنراسامیبررسیشد
هنــر  حکمــت  مبانــی  و  »اصــول  کارگاه  جلســه  نخســتین 
ــ اســامی؛ فلســفه مشــاء، فلســفه اشــراق، حکمــت متعالیــه«  ایرانی 
کــه اســتقبال عاقه منــدان را در پــی  در پژوهشــکده هنــر برگــزار شــد 

داشــت.

هنــر  حکمــت  مبانــی  و  »اصــول  کارگاه  جلســه  نخســتین 

ــ اســامی؛ فلســفه مشــاء، فلســفه اشــراق، حکمــت متعالیــه«  ایرانی ـ 
کمالــی زاده، عضــو هیئت علمــی پژوهشــگاه علــوم  بــا حضــور طاهــره 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی، عصــر روز دوشــنبه 11 آذر 1398، در 
کــه اســتقبال عاقه منــدان را در پــی داشــت. دو بخــش برگــزار شــد 

فکــری  مشــرب های  معرفــی  بــه  نخســت  بخــش  در  کمالــی زاده 
تأثیرگــذار در هنــر اســامی پرداخــت و طــی آن، ســه حــوزه حکمــت 
)حکمــت مشــاء و حکمــت اشــراق و حکمــت متعالیــه(، عرفــان 
کام اســامی  )عرفــان وحــدت شــهود و عرفــان وحــدت وجــود(، 
)اشــعری و معتزلــی و امامیــه( را بــا توجــه بــه موضــوع و مســائل و روش 

کــرد. و هــدف، به اجمــال بیــان 

کارگاه مبانــی حکمــت هنــر، بــه ارتبــاط حکمــت و  در بخــش دوم 
هنــر در حکمــت مشــاء و مبانــی هستی شــناختی و جهان شــناختی 
و معرفت شــناختی مشــائی در ارتبــاط بــا حــوزه هنــر پرداختــه شــد.

فلســفه  ــ اســامی؛  ایرانی  هنــر  حکمــت  مبانــی  و  »اصــول  کارگاه 
مشــاء، فلســفه اشــراق، حکمــت متعالیــه« طــی ســه روز و مجموعــًا 
در شــش جلســه دوســاعته در روزهــای دوشــنبه  11 و 18 و 25 آذر 

1398، از ســاعت 15 تــا 19 در پژوهشــکده هنــر برگــزار شــد.

A
تلفیقهنر،ادب،فرهنگوحکمت

ــاسامیدرحماسهرامایانا ایرانیــ
حکمــت  و  فرهنــگ  ادب،  هنــر،  »تلفیــق  تخصصــی  نشســت 
ــ اســامی در حماســه رامایانــا« بــا حضــور فرزانــه اعظم لطفــی،  ایرانی ـ
اســتادیار دانشــکده زبان هــا و ادبیــات خارجــی دانشــگاه تهــران و 
گــروه مطالعــات شــرق پژوهشــکده هنــِر فرهنگســتان هنــر،  عضــو 
ــد. ــزار ش ــر برگ ــکده هن ــنبه 12 آذر 1398، در پژوهش ــر روز سه ش عص

ی بــا عنــوان »تلفیــق هنــر،  ســخنرانی اعظم لطفــی بــر پایــه پژوهــش و
رامایانــا«  حماســه  در  ــ اســامی  ایرانی  حکمــت  و  فرهنــگ  ادب، 
کتــاب  در حــوزه مطالعــات هنــد انجــام شــد. مبنــای ایــن پژوهــش 
بــوده  بیــدل(  بــه  کایتــه )متخلــص  نرگسســتان، ســروده چندرمــن 
ــه بررســی تطبیقــی منظومــه نرگسســتان  اســت. او در ایــن پژوهــش ب

ــت. ــه اس ــدی( پرداخت ــان هن ــه زب ــی )ب ــای اصل ــا رامایان ب

اعظم لطفــی در ســخنرانی خــود دربــاره نرگسســتان و ســراینده آن 
از شــاعران هنــد، نرگسســتان را در دوره  کایتــه،  گفــت: چندرمــن 
یــب شــاه، بــه  رکــود فرهنگــی هنــد، یعنــی دوره ســلطنت اورنگ ز
مطالعــه  و  آشــنایی  ســبب  بــه  او  اســت.  کــرده  تقدیــم  ی  و دربــار 
حماســه های ملــی ایــران همچــون شــاهنامه، در ســرودن مثنــوی 
خــود از عناصــر حماســی فارســی همچــون البــرز، ســام، ســیمرغ، 
ســیاوش، جمشــید، رســتم و... بســیار بهــره می جویــد و بدیــن طریــق 
یــد  را جاو و ادب فارســی  ایــن عناصــر فرهنــگ  در منظومــه خــود 
کــه بن مایــه منظومــه رامایانــا، هنــدی و بــر اســاس  می ســازد. از آنجــا 
کــه  اســاطیر باســتانی هنــدوان اســتوار شــده، موجــب شــگفتی اســت 
ــا توجــه بــه شــرایط مثنــوی نرگسســتان از عناصــر و واژگان و  در آن، ب
آیین هــا و ارزش هــای اســامی و دینــی و مذهبــی همچــون محشــر، 
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کربــا به وفــور اســتفاده می شــود. قیامــت، صوراســرافیل، شــهید و 

نگاره هــای  و  پژوهــش  ایــن  از  بخش هایــی  دربــاره  ادامــه  در  او 
ــار مغــول )همســر  ــان هنرمنــد درب ــو بیگــم، از زن ــای حمیده بان رامایان
پژوهــش  ایــن  گفــت:  چنیــن  کبرشــاه(،  ا مــادر  و  همایون شــاه 
مغــول  دوره  در  هنــر  موقعیــت  و  شــکوفایی  دوره  بــه  به تفصیــل 
بیگــم  رامایانــای حمیده بانــو  نســخه خطــی  اســت.  پرداختــه  نیــز 
ــا تلفیــق هنــر  )1527ــــ160۴م(، 56 نــگاره دارد و در ســال 159۴م، ب
نقاشــی ایرانی ــ هنــدی خلــق شــده اســت. حمیده بانــو بیگــم مــدت 
ــرد.  ــه تبعیــد بــه ســر می ب 10 ســال در دوره شاه طهماســب در ایــران ب
در اصــل، همذات پنــداری خــاص او نســبت بــه حماســه رامایانــا 
در بخــش تبعیــد رام و ســیتا از ایودهیــا بــه مــدت 1۴ ســال، او را بــه 

ایرانی ــ هنــدی وامــی دارد. اثــر هنــری تلفیقــی  خلــق 

کــه هرچنــد نرگسســتان، ســروده  کــرد  کیــد  ســخنران ایــن نشســت تأ
کایتــه در قالــب مثنــوی، اثــری ادبــی و فرهنگــی  منظــوم چندرمــن 
از  دایرة المعارفــی  اصــل  در  مثنــوی،  اجــزای  بــه  توجــه  بــا  اســت، 
ــ اســامی  ایرانی  حکمــت  و  خطاطــی  ادب،  معمــاری،  نقاشــی، 

اســت.

A
دومینجشنوارهمدولباسسیپالبرگزارشد
»ســی پال«  لبــاس  و  مــد  ملــی  جشــنواره  دومیــن  اختتامیــه  آییــن 
جمعــه 29 آذر 1398، بــا حضــور مدیــر و دبیــر جشــنواره، اعضــای 
فعــاالن  از  جمعــی  و  هیئــت داوران  سیاســت گذاری،  شــورای 
ــماِن  ــری آس ــی و هن ــه فرهنگ ــور در مجموع کش ــاس  ــد و لب ــه م عرص

برگــزار شــد. فرهنگســتان هنــر 

کاِر  یــج  ترو یکــرد  رو بــا  اینترنتــی،  لبــاس  و  مــد  جشــنواره  دومیــن 
کیــد بــر نــگاه  گروهــی و تخصصــی در عرصــه مــد و لبــاس و بــا تأ
گفت وگــوی فرهنگ هــا، جمعــه 29  آموزشــی تخصصــی و بــا هــدف 

آذر 1398، در فرهنگســتان هنــر بــه ایســتگاه آخــر رســید.

ایــن جشــنواره بــا تمرکــز بــر هنــر ایرانــی برگــزار شــد. آثــار رســیده بــه 
کــه در دو بخــش حرفــه ای  دبیرخانــه جشــنواره، بالــغ بــر ۴هــزار اثــر بــود 
و نیمه حرفــه ای و بــا تمایــز میــان تک اثــر و مجموعــه  )کالکشــن(، 
داوری شــد. همچنیــن در حاشــیه برگــزاری جشــنواره، هنرمنــدان 
بــرای  تخصصــی  نشســت هایی  متخصــص،  پژوهشــگران  و 

کردنــد. برگــزار  عاقه منــدان 

تقدیــر از اعضــای شــورای سیاســت گذاری جشــنواره؛ رونمایــی از 
پارچــه زربافــت ایرانــی به عنــوان پارچــه ســال؛ و تجلیــل از برگزیــدگان 
طراحــی  لبــاس،  تصویرســازی  لبــاس،  طراحــی  حوزه هــای  در 
جواهــرات،  و  زیــورآالت  تصویرســازی  جواهــرات،  و  زیــورآالت 
کفــش، طراحــی  و  کیــف  کفــش، تصویرســازی  و  کیــف  طراحــی 
کسســوری، عکاســی مــد، ُمدنویســی،  کسســوری، تصویرســازی ا ا
ــا حضــور  تحقیــق و پژوهــش، مقــاالت، پایان نامــه و خوش پوشــی؛ ب
دومیــن  اختتامیــه  آییــن  بخش هــای  دیگــر  از  هیئــت داوران، 

جشــنواره ملــی مــد و لبــاس »ســی پال« بــود.

دومیــن دوره جشــنواره ســی پال از 21 تــا 29 آذر 1398، در مجموعــه 
ــار فعــاالن  ــود و آث ــا ب فرهنگــی و هنــری آســماِن فرهنگســتان هنــر برپ
و هنرمنــدان ایــن عرصــه بــا تمرکــز بــر موضــوع جــاده ابریشــم مــورد 

گرفــت. ــرار  ــد عمــوم ق بازدی

A
کارگاهتخصصی»ژانرهایسینمایی«

باحضورجوادطوسی
ژانرهــای  تخصصــی  کارگاه  هنــر  فرهنگســتان  هنــر  پژوهشــکده 

کــرد. برگــزار  طوســی  جــواد  حضــور  بــا  را  ســینمایی 

در  آن  قراردادهــای  و  ســینمایی  ژانرهــای  شــناخت  کــه  آنجــا  از 
بررســی، تحلیــل و نقــد آثــار ســینمایی اهمیــت بســیار دارد، ایــن 
ــادل  ــث و تب ــه و بح ــورد توج ــن دوره م ــزاری ای ــول برگ ــرورت در ط ض

گرفــت. نظــر قــرار خواهــد 

یــس اســتاد جــواد  بــا تدر کارگاه تخصصــی »ژانرهــای ســینمایی« 
 10 طــی  در  کشــور،  ســینمایی  مطــرح  منتقــد  و  مــدرس  طوســی، 
ــه ایــن جلســات ، از 30  ک ــزار می شــود  جلســه در روزهــای شــنبه برگ

کار خــود پایــان می دهــد. آذر  آغــاز شــده و  3 اســفند 1398 بــه 

A
کتابخانهتخصصیهنِرفرهنگستانهنر 

کرد آغاز
ً
فعالیتخودرامجددا

کتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان هنــر، پــس از بهینه ســازی فضــای 
از 30 آذر 1398  از وقفــه ای یک ماهــه، مجــددًا  بعــد  کتابخانــه ای 
کتاب هــای  عاقه منــدان  و  مخاطبــان  ی  رو بــه  را  خــود  درهــای 

ــود. گش ــری  هن

تخصصــی  کتابخانــه  داخلــی  فضــای  طراحــی  در  بازنگــری 
کــه در طــول چهــارده  فرهنگســتان هنــر بــا نیازســنجی های مکــرری 
گرفتــه بــود، بــا هــدف رفع  کاربــران صــورت  ســال در تعامــل بــا جامعــه 
مشــکات موجــود در ســاختمان و نیــز ایجــاد فضایــی مناســب تر 

بــرای تحقیــق و پژوهــش جامعــه هنــری، بــه مرحلــه اجــرا درآمــد. 

دمــای  متعادل کــردن  به منظــور  مناســب  پارتیشــن های  نصــب 
مطالعــه،  ســالن  به خصــوص  کتابخانــه،  گــون  گونا قســمت های 
نشــریات؛  بخــش  از  اعــم  مختلــف  بخش هــای  تفکیــک  نیــز  و 
بخــش عضویــت و پشــتیبانی؛ بخــش دیجیتــال و ســمعی وبصری؛ 
کتابخانــه؛ و بخــش اداری؛ از جملــه اقــدام صورت گرفتــه در  مخــزن 

کتابخانــه اســت. بازطراحــی ایــن 

بزرگ تریــن  از  یکــی  هنــر  فرهنگســتان  تخصصــی  کتابخانــه 
کــه در ســال 1380   کتابخانه هــای تخصصــی هنــر در ایــران اســت 
زیــر نظــر معاونــت علمــی و پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، بــا هــدف 
هنرمنــدان  و  هنرپژوهــی  جامعــه  بــه  کتابخانــه ای  خدمت رســانی 

شــد. تأســیس 
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کتابخانــه ای ســیمرغ و فنــاوری  کتابخانــه مجهــز بــه نرم افــزار  ایــن 
کــه امکاناتــی از قبیــل امانــت خــودکار را بــرای  نویــن RFID اســت 
کتــاب،  کتابخانــه شــامل  کاربــران فراهــم مــی آورد. منابــع اطاعاتــی 
پایان نامــه، منابــع دیــداری و شــنیداری  روزنامــه، مقالــه،  مجلــه، 
و منابــع دیجیتالــی و الکترونیکــی، در حــوزه هنــر و علــوم انســانی 

ــا هنــر اســت. مرتبــط ب

A
بهمناسبتاربعینحسینیبرگزارشد:

کالیگرافیدرموزهفلسطین کارگاه نمایشگاهو
 19 جمعــه  فریمانــی،  حاجی محمــدی  مهــدی  کالیگرافــی  کارگاه 

مهــر 1398 در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین برگــزار شــد.

همــراه  بــه  ســرخ«  ســفید،  »ســیاه،  عنــوان  بــا  کالیگرافــی  کارگاه 
کارگاه هــای »گــذر  کالیگرافــی جمعــی از هنرجویــان  ــار  نمایشــگاه آث
هنرهــای  مــوزه  در  فریمانــی،  حاجی محمــدی  مهــدی  خــط«  از 

شــد. برگــزار  فلســطین  معاصــر 

A
همایشبینالمللیهنرهایتجسمی

ومحیطزیستدرصبا
یســت  دومیــن همایــش بین المللــی هنرهــای تجســمی و محیط ز
یافــت« 23 تــا 29 آبــان 1398، در نگارخانــه  یــت »هنــر باز بــا محور

ــد. ــزار ش ــرقی« برگ ــال ش »خی

کــه در  ایــن نمایشــگاه شــامل 150 اثــر از ده هــا هنرمنــد ایرانــی بــود 
یافتــی، پوســتر، پرفورمنــس و هنــر  قالب هــای نقاشــی، حجم هــای باز

یافــت در هنــر اختصــاص داشــت. ــه موضــوع باز مفهومــی، ب

ــز  ــی نی ــش بین الملل ــن همای ــی ای ــوری و پژوهش ــش تئ ــن بخ همچنی
کارشناســان هنــری  بــه مــدت دو روز بــا حضــور صاحب نظــران و 

عصــر پنجشــنبه 2۴ آبــان 1398 برگــزار شــد.

A
صبامیزبانهنروخاقیتهنرمندانتوانخواهشد
نمایشــگاه هنــر و خاقیــت افــراد دارای معلولیــت بــه همــت ســازمان 
کشــور یکشــنبه 10 آذر 1398، در نگارخانــه خیــال شــرقی  بهزیســتی 
 250 حــدود  از  اثــر   300 شــامل  نمایشــگاه  ایــن  یافــت.  گشــایش 
ــی ذهنــی،  کم توان گروه هــای مختلــف اوتیســم،  کــه در  ــود  هنرمنــد ب

داْون، ســی پی )فلــج مغــزی(، و ناشــنوایی جــای می  گرفتنــد.

ی بــوم و تعــدادی هــم  کرلیــک رو آثــار ارائه شــده عمدتــًا در قالــب ا
رنــگ روغــن و آبرنــگ، و موضــوع نقاشــی ها هــم آزاد بــوده اســت. ایــن 

نمایشــگاه تــا 17 آذر 1398 ادامــه داشــت.

A
کارگاهتخصصیهنرهایسنتی»کاشیمعرق«
و  ابزارهــا  و  شــیوه ها  فنــون،  شــناخت  و  آمــوزش  یــک روزه  کارگاه 
کاظم پــور، 28 آذر  کاظم پــور و راحلــه  کاشــی معــرق را مهــران  مرمــت 

کردنــد. 1398، برگــزار 

در ایــن کارگاه هنرجویــان، بــرش کاغــذ و تــراش آالت معــرق، چیــدن 
قطعــات، ســاخت مــات، شــناخت و چگونگــی مرمــت، آشــنایی 

کاشــی معــرق و... را آمــوزش دیدنــد. بــا ابــزار ســاخت 

A
کارگاه»آموزشخوشنویسینستعلیقو
شکستهنستعلیق«

کارگاه هــا و دوره هــای آموزشــی تخصصــی هنرهــای  در ادامــه برپایــی 
»خوش نویســی  آمــوزش  کارگاه  ایرانــی،  اصیــل  و  ســنتی  ملــی، 
نســتعلیق و شکسته نســتعلیق« محمــد جعفریــان، در مؤسســه صبــا 

ــت.  ــزاری اس ــال برگ در ح

کــه شــامل مباحــث مقدماتــی تــا ممتــاز اســت، در روزهــای  ایــن دوره 
را  آن  یــس  تدر و  می شــود  برگــزار   17 تــا   1۴ ســاعت  از  چهارشــنبه 

»محمــد جعفریــان« بــر عهــده دارد.

کســب اطاعــات بیشــتر و یــا ثبت نــام  عاقه منــدان می تواننــد بــرای 
 )205 )داخلــی   66۴87537 و   66۴87536 شــماره های  بــا 

تمــاس بگیرنــد.

A
گروهفلسفههنر انتصابعضوجدید
گــروه فلســفه هنر و بــا حکم علیرضا اســماعیلی،  بــه پیشــنهاد رئیــس 
ــدت دو  ــه م ــی ب ــاءهلل رحمت ــر انش ــتان، دکت ــن فرهنگس ــت ای سرپرس
گــروه فلســفه هنــر ایــن فرهنگســتان  ســال به عنــوان عضــو جدیــد 

منصــوب شــد.
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