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فــهـرســت
آغازه 

سوگواره استاد محمدعلی معلم دامغانی 
گفت وگو با امیرحسین ذكرگو برای انتشار كتاب »اسطوره شناسی و هنر هند«

آیات الهی زینت آثار نمایشگاه »معراج نقش«
به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت منصوره حسینی

گفت  و گو با محمدرضا اصالنی: سینمای خالق در ایران چگونه سینمایی است؟
معرفی مؤسسه »متن«

از  بزرگترین همایش صلح آمیز جهان تا رهایی ابدی در آیین هندویی و بودایی
تازه های نشر 
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ــه  ــر را ب ــه، ه ــد، هرمندان ــه می توان ــت ك ــد اس ــق هرمن ــگاه ژرف و عمی ــا ن تنه
ــا در وصــف هــر  ــن زیب ــد چنی ــن كــس می توان ــه راســتی كدامی ــر كشــد.  ب تصوی
خالقــش قلــم فرســایی كنــد و هــرش را بســتاید؛ مگــر جــزء ایــن نیســت كــه خــود 
ــوان در كالم  ــری را می ت ــای ه ــن جلوه ه ــه ای ــد. چنانك ــد باش ــت هرمن می بایس

امیــر مؤمنــان یافــت و ســتود. 
ــه ترشیــح عظمــت  ــان علــی علیه الســالم ب ــه 164 نهــج البالغــه، امیرمؤمن در خطب
آفرینــش »طــاووس« پرداختــه و می فرمایــد: »از شــگفت انگیزترین پرنــدگان در 
آفرینــش، طــاووس اســت کــه خداونــد آن را در اســتوارترین شــکل مــوزون بیافریــد 
و رنگ هــای پــر و بالــش را بــه نیکوتریــن رنگ هــا بیاراســت؛ بــا بال هــای زیبــا کــه 
پرهــای آن بــه روی یکدیگــر انباشــته شــده و ُدم کشــیده اش کــه چــون بــه ســوی 
مــاده پیــش مــی رود، آن را چونــان چــری گشــوده، بــر رس خــود ســایبان می ســازد، 
ــای  ــر رنگ ه ــت.... اگ ــته اس ــدا آن را برافراش ــه ناخ ــت ک ــتی اس ــان کش ــا بادب گوی
ــه روییدنی هــای زمیــن تشــبیه کنــی، خواهــی گفــت: دســته  پرهــای طــاووس را ب
گلــی اســت کــه از شــکوفه های رنگارنــگ گل هــای بهــاری فراهــم آمده اســت 
و اگــر آن را بــا پارچه هــای پوشــیدنی هامننــد ســازی، پــس چــون پارچه هــای 
ــا  ــر آن را ب ــت و اگ ــن اس ــگ یم ــای رنگارن ــا پرده ه ــگار ی ــش و ن ــر نق ــای پ زیب
زیــورآالت مقایســه کنــی، چــون نگین هــای رنگارنگــی اســت کــه در نــواری از نقــره 
ــا جواهــرات زینــت شده اســت اگــر در متاشــای یکــی از پرهــای طــاووس دقــت  ب
کنــی، لحظــه ای بــه رسخــی گل و لحظــه ای دیگــر بــه ســبزی َزبَرَجــد و گاه بــه زردی 
زر نــاب جلــوه می کنــد. برفــراز گــردن طــاووس، بــه جــای یــال، کاکلــی ســبزرنگ و 
پــر نقــش و نــگار روییــده، و برآمدگــی گردنــش چونــان آفتابــه ای نفیــس و نگاریــن 
اســت. از گلــوگاه تــا روی شــکمش، بــه زیبایــی رنگ آمیــزی شــده یــا چــون پارچــه 
ــت.  ــد، درآمده اس ــرروی آن افکندن ــرده ب ــه پ ــفاف ک ــه ای ش ــا آیین ــراق ی ــر ب حری
ــگ آن شــاداب و  ــه چــون رن ــده ک ــا چــادری ســیاه افکن ــش، گوی در اطــراف گردن
بســیار می باشــد، پنــداری بــا رنــگ ســبز تنــدی درهــم آمیختــه کــه در کنــار شــکاف 
ــوان یافــت کــه طــاووس از آن در  گوشــش، جلــوه خاصــی دارد. کمــر رنگــی می ت
اندامــش نداشته باشــد، یــا بــا شــفافیت و صیقــل فــراوان و زرق و بــرق جامــه اش، 

آن را جــالی برتــری نــداده باشــد«.
»محمــد عبــدو« از علــامی برجســته اهــل ســنت می گویــد: »وقتــی نهج البالغــه بــه 
دســتم رســید، آن را شــاهکار هــری و ادبیاتــی علــی)ع( یافتــم. خیلی هــا تشــکیک 
ــای  ــامت و واژه ه ــام کل ــدم، مت ــه می خوان ــی از آن را ک ــر خط ــن ه ــا م ــد، ام کردن

ــی".« ــد: "عل ــد و می گفتن ــامنم رژه می رفتن ــوی چش ــه جل نهج البالغ
»شهادت این اسطوره تاریخ، بر متامی مسلامنان جهان تسلیت باد.«

سـردبیر 

جلوه های هرنی در كالم امری مومنان 



		

ــغ	جــان	 ــغ	ســید	صحــرا،	قریــن	حضــرت	زهــرا)س(،	دری دری
ــر ــغ	خواجــه	قنب ــر	)ص(،	دری پیغمب

دریغا	دریغا	دریغا	دریغ

به	دوران	مریزادت	آن	دست	و	تیغ

َگشن	بیخی	و	ُگشن	و	َفحل	و	دلیر

چو	کوه	سرافراز	و	واال	ستیغ

به	فضل	و	خرد	مهتر	عالمی

حکیم	و	علیم	و	فصیح	و	بلیغ

گزینا	بدین	مایه	ات	چون	َگزید

به	زخمی	چنین	َگرزه	مار	لَدیغ

دریغا	چهان	کز	دریغای	تو

بر	آرد	ز	جان	تا	قیامت	دریغ

بنالد	چو	رعد	و	بسوزد	چو	برق

بگرید	به	آمون	و	هامون	چو	میغ

فسوسا	فسوسا	فسوسا	فسوس	

که	سام	ستم	بر	سرت	داد	بوس

نفرسودی	از	طعنه	فارسان

نلرزیدی	از	نعره	بوق	و	کوس

سوگواره رئیس فرهنگستان هرن برای 
به	زخمی	جهانت	به	خون	درکشیدنخستنی پیشوای شیعیان 

رکب	خوردی	از	این	عجوز	عروس

غم	آن	سحرگاه	خونین	به	دهر

گره	خورد	از	ایدر	به	بانگ	خروس

برفتی	و	این	بیوه	َمردُکش

جهی	ماند	چونین	دو	رخ	سندروس

امان	و	امان	و	امان	و	امان	

نمی	رفت	کس	را	به	دهر	این	گمان

چه	بسیار	کز	تو	فرو	ُمرد	مرگ

به	مردی	تو	گفتیش	برجا	بمان

ز	تو	خیل	مردان	و	جنگاوران

رمه	وار	آواره	بود	و	َرمان

به	یک	زخم	چون	شد	که	از	دهر	دون

فرو	ماندت	از	رمی	دست	و	کمان

اال	تا	بسوزد	به	گیتی	به	هم

به	داغ	و	دریغت	زمین	و	زمان
	

فزت برب كعبه
فکر	می	کرد	خسته	در	غربت

شصت	و	اندی	چگونه	سر	کردم
مرغ	جانم	چگونه	تاب	آورد
تا	چه	دیدم	که	طاقت	آوردم
زخمهایم	ز	دشمنان	کاریست
در	دل	از	دوستان	پر	از	دردم
گرمی	دهر	آنچنانم	سوخت
کز	جهان	و	جهانیان	سردم
زان	همه	مردی	و	جوانمردی
شکوه	ماند	از	حریف	ناَمرَدم

سرخ	و	زردی	کز	این	چمن	بردم
عید	خون	است	سرخم	و	زردم
گفت	فزت	برب	کعبه	علی
میتوانم	به	خانه	برگردم
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امریحسنی ذركگو، ونیسنهد كتاب »اسطوره شنایس و هرنهند«:
  اسطوره شنایس هند، با اساطری كهن ایران ارتباط 

تنگاتنگی دارد

 ســمیرا خوانســاری- امیرحســین ذكرگــو )1336(، سال هاســت كــه 

ــؤال هایش  ــن س ــرای یاف ــی، ب ــطوره و هررشق ــان، اس ــوزه ادی در ح

فعالیــت  مســتمر می كنــد. مقــاالت و تألیفــات متعــدد، حاصــل 

»اسطوره شناســی  ایــن عرصه هاســت.  در  او  تــالش  دهــه  چنــد 

ــه  ــاب، ب ــب كت ــه در قال ــن پژوهشــی اســت ك ــد«، آخری و هــر هن

ــار  ــرش آث ــه و ن ــف، ترجم ــه تألی ــت مؤسس ــه هم ــو و ب ــم ذكرگ قل

هــری )مــن(، بــه حــوزه نــرش كتاب هــای تخصصــی هــر، وارد 

شده اســت. ایــن اثــر كــه در بعضــی قســمت ها زبانــی قصه گویانــه 

ــای  ــه دنی ــرد، از دو حیطــه »اســطوره« و »هــر« ب ــه خــود می گی ب

متقــدم و متأخــر فرهنــگ هنــد نــگاه می كنــد و موضوعاتــی چــون 

دربرمی گیــرد.  را  دین شناســی  و  جامعه شناســی  انسان شناســی، 

متنــی كــه در زیــر می خوانیــد، حاصــل توضیحــات بی كــم  و كاســت 

ــتار،  ــی در نوش ــدك ویرایش ــا ان ــا ب ــه تنه ــت ك ــونده اس مصاحبه ش

ــرد. ــرار می گی ــدگان ق ــم خوانن ــش چش پی

ــزدان  ــزدان برزخــی و ای ــزدان آســانی، ای ــاب در ســه بخــش ای كت

ــته  ــه دس ــن س ــب ای ــورد مرات ــدری در م ــده، ق ــن ش ــی تدوی زمین

ــد؟ ــح بفرمایی توضی

نــه آســامن  البتــه  بــا آســامن اســت،  ادیــان همیشــه  ارتبــاط 

ملمــوس، بلكــه آســامن بــه عنــوان منــادی از یــك بی كرانه گــی. 

ــد  ــان کرامنن ــه زمینی ــه عرص ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــه آن بی كرانه گ البت

ــد. مــا در قــرآن هــم اصطــالح  ــازل شــود«، یعنــی تنــزل کن ــد »ن بای

ــن  ــن پایی ــد. ای ــن می آی ــرآن پایی ــی ق ــم، یعن ــرآن« را داری ــزول ق »ن

آمــدن، رصفــاً نــزول و فــرود فیزیكــی نیســت، بلكــه تنــزل ســاحت 

ــا  ــاس ب ــت، در قی ــزد ماس ــه در ن ــی ك ــود. قرآن ــامل می ش ــز ش را نی

ــان  ــا ادی ــالم ب ــاوت اس ــه تف ــازل دارد. البت ــی ن ــاب«، وجه »ام الكت

رشقــی غیــر ابراهیمــی در ایــن اســت كــه مــا در اســالم، مضامین مــان 

ــه عــوامل مینــوی کــه می رســیم  اغلــب انتزاعــی اســت و خصوصــاً ب

ــد در  ــا بیان هــای هــری هن ــی دارد. ام ــری اندک قابلیت هــای تصوی

مــورد ادیان شــان بیشــر در زمینــه هرهــای تجســمی اســت. عرصــه 

ــزادان در  ــالً تجســمی اســت، چــون ای ــد عرصــه ای کام ــان هن خدای

ــا ویژگی هــای  ادیــان هنــدی خودشــان مخلــوق هســتند و اغلــب ب

انســانی و گاه فــرا انســانی توصیــف شــده اند. امــا هندیــان هــم بــه 

یــك حقیقــت واحــدی قائــل هســتند ولــی همیــن حقیقــت واحــد را 

حتــی بــه عــدد محــدود منی کننــد. آنهــا می گوینــد اگــر بگوییــم آن 

حقیقــت »یكــی« اســت، آن را محــدود بــه عــدد كرده ایــم و »یــك«، 

ــدارد  ــی اســم هــم ن ــا »دو، ســه و ... « اســت. حت ــل مقایســه ب قاب

ــات شــود. حــاال آن  ــه اصــوات و صف ــد محــدود ب چــون منی خواهن

حقیقــِت بی شــكِل بی ظهــوِر بی صفــت بایــد یك جــوری بــا ایــن 

دنیــا ارتبــاط برقــرار كنــد، لــذا خــودش را تنــزل می دهــد. تنــزل اش 

ــد.  ــه آنهــا آســامنی می گوین ــی اســت كــه ب در درجــه اول در ایزدان

آســامنی چــون منتهــای تصــور ماســت. منظورمــان هــامن ســاحت 

ــد، سلســله مراتب  ــون دینــی هن ــدی اســت. در مت بی نهایــت خداون

ــش هســتی«، »نظــارت و محافظــت از هســتی« و  ســه گانه »آفرین

»جمع كــردن و انحــالل هســتی« وجــود دارد. ایــن سلســله مراتــب 

ــی  ــه فرمانروای ــه حیط ــامنی ك ــزدان آس ــی دارد. ای ــاختاری هرم س

ــا فضــای  ــزدان برزخــی ی ــد، در رأس هــرم هســتند. ای ــی را دارن اصل

میانــه در میــان آســامن و زمیــن جــوالن می دهنــد و ســومین دســته، 

ایزدان زمینی انــد كــه در واقــع مظهــر صفــات و نیروهایــی هســتند 

ــیم. ــت می شناس ــا در طبیع ــه م ك

ــراه  ــواری های هم ــه دش ــا چ ــاب ب ــری كت ــش تصوی ــد پژوه فرآین

ــت؟ ــوده اس ب

ایــن كتــاب كــه بــه لطــف خــدا تــا بــه اینجــا رســیده، 25 ســال زمــان 

ــا  ــی م ــت. وقت ــرده اس ــی ك ــی را ط ــی مدت ــل طوالن ــرده و مراح ب

ــیار  ــه بس ــم، از عرص ــت می كنی ــری صحب ــش تصوی ــورد پژوه در م

ــه  ــه ب ــی ك ــب كتاب  های ــون اغل ــم. چ ــرف می زنی ــی ح ــیار مهم بس
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ــتند و کالم  ــری هس ــاً نظ ــد، رصف ــدی پرداخته ان ــان هن ــد و ادی هن

بــه تنهایــی قــادر نیســت ظرایــف عرصــه اســاطیر را منعکــس 

ــان  ــوفان و دین شناس ــه فیلس ــه حیط ــوالً ب ــب معم ــن کت ــد. ای کن

ــه  ــت ك ــده ای اس ــل و پیچی ــوزه ثقی ــدر ح ــود. آن ق ــر می ش منح

ــن رشــته های دیگــر هــم كمــر  ــا متفكری ــی ب امــكان ارتباطــش حت

ــا  ــد ب ــاطیر هن ــان و اس ــه ادی ــت ک ــوده نیس ــود. بیه ــل می ش حاص

ــش  ــه و گرای ــت عالق ــه عل ــد. مــن ب ــره خورده ان ــدی گ هرهــای هن

تخصصــی خــود، بــه هرهــای تجســمی خصوصــاً نقاشــی و عکاســی 

، از ابتــدا كــه بــا اســاطیر و ادیــان هنــد آشــنا شــدم، بــه اهمیــت و 

ــه در  ــی ك ــردم. زمان ــی ب ــم آن پ ــال مفاهی ــر در انتق ــی تصاوی كارای

ــا و  ــا، موزه ه ــزدان را در كوچه ه ــال ای ــردم، متث ــه رس می ب ــد ب هن

ــی جلوه هــای ظاهــری  ــه وقت ــه رفت ــد مشــاهده می كــردم. رفت معاب

ــم  ــا برای ــی دادم، درك آنه ــق م ــا مضامین شــان تطبی آن متثال هــا را ب

راحت تــر می شــد. هــر هنــد پــر رمــز و راز اســت و زبانــی منادیــن 

دارد. چنانچــه بــا مفاهیــم منادهــا و داســتان های اســاطیری کــه آن 

منادهــا منعکــس کننــده آنهــا هســتند، آشــنا نباشــیم، تنهــا بــا دیدگاه 

زیبایی شناســانه مــی توانیــم آنهــا را ارزیابــی  كنیــم، كــه ایــن ارزیابــی 

اعتبــار چندانــی نــدارد. بــه ایــن علــت بــود كــه مــن از هــامن ابتــدا، 

بــه عکاســی نظــام منــد از شــامیل ها و نقــوش و پیکره هــای هنــدی 

پرداختــم. بعضــی از تصاویــر را هــم از مجموعــه موزه هــا گــردآوری 

ــب  ــه در اغل ــود ک ــان ب ــم چن ــه برای ــن مقول ــت ای ــردم. اهمی می ک

ســفرهای علمــی ام همــواره نگاهــی بــه دیــدار از آثــار و ابنیــه دینــی 

و تاریخــی هنــد داشــتم تــا كمبودهــای تصویــری ام را جــران كنــم. 

ــم  ــد را اع ــاطیری هن ــار هــری اس ــی از آث ــاب طیف ــن کت ــذا در ای ل

از آثــار كالســیك مــوزه ای و هرهــای مردمــی معــارص مشــاهده 

می كنیــم.

برای آوانگاری صحیح در كتاب چه مالحظاتی داشته اید؟

ــود.  ــی ش ــام م ــخص انج ــد مش ــه مقص ــرای س ــگاری ب ــوالً آوان معم

ــان  ــتاری در زب ــاختار نوش ــی س ــکان ردیاب ــد ام ــن مقاص ــی از ای یک

مرجــع اســت. ایــن مقصــود بیشــر بــه حیطــه متخصصیــن مربــوط 

می شــود. مقصــد دیگــر نزدیــک کــردن گویــش خواننــده بــه گویــش 

اصلــی اســت. هــدف ســوم، ایجــاد زمینــه بــرای آســان خوانی 

ــگاری خطــوط  ــر متخصــص اســت. آوان ــدگان متخصــص و غی خوانن

التیــن در فارســی با مشــکل کمــری روبروســت. اما مبحــث آوانگاری 

واژگان هنــدی در ایــران نســبتاً نوپاســت. دلیــل ایــن امــر را مــی توان 

در چنــد مــورد خالصــه منــود: اول اینكــه، دانــش مــا نســبت بــه خــط 

و گویــش مبــداء انــدک اســت. دوم، دانــش مــا نســبت بــه خــط و 

گویــش مبــداء بــا واســطه اســت. ســوم، اینكــه گویــش و آوانــگاری 

ــی  ــع فارس ــگارش مناب ــارم، ن ــیال اند. چه ــوع و س ــن متن ــع التی مناب

ــم،  ــتند. پنج ــامد نیس ــل اعت ــا، قاب ــاوت لهجه ه ــل تف ــه دلی ــد، ب هن

رســم الخط موجــود فارســی، قابلیــت منایــش طیــف وســیع آواهــا را 

نــدارد. هامنطــور کــه در مقدمــه کتــاب آورده ام، قصــد مــن کمــک 

ــق ســهل خوانی و کشــش های طبیعــی  ــم از طری ــاط مفاهی ــه ارتب ب

ــه  ــن ک ــت. ای ــوده اس ــران ب ــی ای ــان فارس ــامت در زب ــه ادای کل ب

می گویــم زبــان فارســی ایــران بــه ایــن علــت اســت کــه ایــن زبــان 

ــای  ــا گویش ه ــه( ب ــیای میان ــالً در آس ــری )مث ــای دیگ در رسزمین ه

متفاوتــی همــراه اســت. بــرای بــرآورده شــدن نیــاز متخصصیــن نیــز 

ــیوه  ــه هــر دو ش ــه واژگان تخصصــی را ب ــم ک ــن دیدی صــالح در ای

کالســیک و جدیــد ثبــت مناییــم. شــیوه کالســیک بــا عالئــم فونتیــک 

همــراه اســت، و شــیوه جدیــد ســاده نگاری را مبنــا قــرار داده اســت.

آشنایی تان با فرهنگ و هرن هندی از چه زمان رشوع شد؟

مــن در ابتــدا تحصیــالت عالیــه ام را در رشــته هــر و كشــور آمریــكا 

ــه كار مشــغول شــدم  ــه ام ب ــرای كمك هزین ــا ب ــردم. در آنج رشوع ك

ولــی عجیــب اینکــه بخــش قابــل مالحظــه ای از درآمــدم را بــه خریــد 

کتــب مربــوط بــه فرهنــگ، ادیــان، هــر و اســاطیر هنــد اختصــاص 

ــان را  ــتم نامش ــی منی توانس ــا را حت ــی از آن كتاب ه ــی دادم. بعض م

بــه درســتی بخوانــم ولــی آن وجــه مرمــوز و شــگفت انگیزشــان مــرا 

بــه خــود می کشــاند. بعــد از ســالها بــه ایــران آمــدم و پــس از چنــد 

ســال تدریــس عــازم هنــد شــدم. تــازه در آن ایــام بــود کــه دریافتــم 

مجموعــه خوبــی از كتاب هــای ایــن فرهنــگ غنــی را گــردآورده ام.



ه 4
مار

- ش
ول

ل ا
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

5

به چه منظور عازم هند شدید؟

بــه عنــوان مناینــده فرهنگــی ایــران در هنــد، اعــزام شــده بــودم و 

ــی را در  ــان فارس ــرش زب ــی و گس ــای فرهنگ ــئولیت پژوهش ه مس

ــر  ــان، زیرنظ ــئولیت ها در آن زم ــن مس ــتم. ای ــد داش ــبه قاره هن ش

معاونــت بین امللــل وزارت ارشــاد بــود و بعدهــا بــه ســازمان فرهنــگ 

ــن منظــور،  ــه ای ــه ب ــال یافــت. دوره ای ك و ارتباطــات اســالمی انتق

در هنــد بــودم، دل باختــه فرهنــگ هنــدی شــدم و بــه تحصیــل در 

مقطــع دكــری پرداختــم. همزمــان بــه فراگیــری زبان هــای هنــدی، 

سانســكریت و اردو پرداختــم تــا بتوانــم ادیــان هنــد را تــا حــد امکان 

و در کنــار ترجمه هــای موجــود، بــا مراجعــه بــه متــون اصلــی نظیــر 

ِوداهــای چهارگانــه و اوپانیشــاد ها و متــون حامســی مطالعــه کنــم.

ــدی باعــث  ــی در باورهــا، مناســك و آداب ورســوم هن چــه تغییرات

ــد؟ ــا ش ــمی هندی ه ــرن تجس ــرات در ه تغیی

متــون دینــی هنــد، در ابتــدا، مثــل اغلــب متــون دینــی منحــر بــه 

مــن می شــدند. امــا بــا گذشــت قــرون و اعصار و اســتعداد تجســمی 

شــگرفی کــه در متــون اســاطیری وجــود دارد، رفتــه رفتــه تصاویــر به 

متــون افــزوده شــدند. در اینجــا بایــد بــه اســتعداد ذاتــی متــون برای 

بــه تصویــر درآمــدن اشــاره کنــم. بعضــی از کتابهــا قابلیــت مصــور 

شــدن را بیشــر از متــون دیگــر دارنــد. مثــالً شــاهنامه فردوســی در 

بــن خــود مضامینــی را دارد کــه قابلیــت بــه تصویــر درآمــدن را چنــد 

برابــر مــی کنــد. بــه همیــن خاطــر هــم تعــداد نســخه های خطــی 

مصــور شــاهنامه بیــش از دیگــر نســخه های ادبــی ایــران اســت. در 

متــون هنــدی هــم همیــن احــوال حاکــم اســت. حکایت هــا چنــان 

آمــده کــه بــه راحتــی انســان مــی توانــد آنهــا را تخیــل کنــد. همیــن 

ــد را در عرصه هــای تجســمی  ــروز هرهــای دینــی هن ــه ب امــر زمین

و منایشــی فراهــم کــرده اســت. بــه همیــن علــت اســت کــه معابــد 

هنــد پــر اســت از تصاویــر و تندیس هــای متنــوع و حیــرت انگیــز. 

هــر یــک از ایــن شــامیل ها داســتانی در پــس خــود دارنــد و 

ــی  ــع دین ــی وقای ــا گوی ــای آنه ــا متاش ــگران ب نیایش

ــد. ــش را مــرور می کنن فرهنــگ خوی

آیــا در مــورد اشــراكات و اختالفــات بیــن 

اســاطیر ایــران و هنــد، مــواردی وجــود داشــته 

ــید؟ ــاورده باش ــاب نی ــه در كت ك

کهــن  اســاطیر  بــا  هنــد  اسطوره شناســی 

ایــران ارتبــاط تنگاتنگــی دارد. ایــن ارتبــاط تــا 

انــدازه ای اســت کــه مطالعــه درســت و عمیق 

اوســتا و اســاطیر کهــن ایــران بــدون پشــتوانه 

اسطوره شناســی  و  سانســکریت  مطالعــات 

هنــد بســیار دشــوار و چــه بســا ناممکــن اســت. 

طبعــاًً در کتــاب اسطوره شناســی و هــر هنــد 

مجالــی بــرای پرداخــن بــه اشــراکات و اختالفــات 

ایــن دو فرهنــگ وجــود نداشــت، گرچــه در بعضــی 

ــه ام. ــا پرداخت ــه آنه مــوارد و در حــد بضاعــت ب

ــه  ــان ب ــاب بی ــه در برخــی از بخش هــای كت ــی داشــته ك چــه دلیل

ــت؟ ــه اس ــش رفت ــی پی ــمت قصه گوی س

ــم  ــا و مفاهی ــها، پیام ه ــن در درس ــاد م ــه اعتق ــاطیر ب ــت اس اهمی

کتــاب  نوشــن  بــه  کــه  مــا زمانــی  اســت.  نهفتــه  منادینشــان 

می پردازیــم، گاهــی ســاختارهای خشــک علمــی مانــع از ایــن 

می شــود کــه آن مفاهیــم ســیال خودمنایــی کننــد. طبیعتــاً در 

ــزی  ــاختارگرایی گری ــن س ــد« از ای ــی و هرهن ــاب »اسطوره شناس کت

ــن  ــخگوی محققی ــت پاس ــاب می بایس ــات کت ــون مندرج ــود، چ نب

می بــود.  دین شناســی  و  هندشناســی  رشــته های  دانشــجویان  و 

ــه و  ــود گرفت ــه خ ــی ب ــی روای ــن حالت ــا، م ــی از فرازه ــا در برخ ام

»قصه گویانــه« نقــل شــده اســت. اهمیــت ایــن بخش هــا بــه اعتقــاد 

مــن شــاید همســنگ و یــا ســنگین تر از بخش هــای آکادمیــک 

اســت. در ایــن فرازهــای روایــی مفاهیــم ژرف انســانی مانند عشــق، 

ــه در  ــت ک ــن اس ــد. ای ــوج می زن ــردی و ... م ــالق، جوامن ــد، اخ تعه

ــی  ــدم. یک ــه را برگزی ــی روایت گرایان ــمت ها قلم ــن قس ــی ای بازگوی

از ایــن بخش هــا کــه مــن شــخصاً بــه آن عالقــه خــاص دارم، »باقــی 

زمینــی و فانــی آســامنی« اســت. ایــن بخــش حــول محــور عشــق، 

نظــام یافتــه. کریشــنا مظهــر عشــق الهی اســت. او معشــوق هــزاران 

دخــری اســت کــه هریــک او را معبــود و معشــوق منحــر خــود 

می داننــد. فلــوت ســحرآمیز کریشــنا مظهــر آن آوای ملکوتــی اســت 

کــه در دل هــر انســان اهــل دلــی ولولــه می افکنــد. مطالعــه ســنت 

دینــی هنــد نشــان می دهــد کــه دیانــت و عبودیــت در ایــن دیــار 

ــب  ــران مرت ــت. نیایش گ ــورده اس ــره خ ــاطیری گ ــای اس ــا قصه ه ب

ــد و  ــود می آموزن ــدان خ ــه فرزن ــد، ب ــرور می کنن ــا را م ــن قصه ه ای

در مناســک دینــی در قالــب شــامیل ها، تصاویــر و رقص هــا بــه آنهــا 

اشــاره می شــود. می توانــم بگویــم کــه اســتفاده از زبــان روایــی در 

ــات اســت. ــد از واجب ــم اســاطیری هن انتقــال مفاهی
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آیات اهلی زنیت آثار منایشگاه »معراج نقش«

اگــر از پله هــای مرمریــن بنــای زیبــا و تاریخــی مؤسســه فرهنگــی- 

هــری صبــا كــه در خیابــان طالقانــی، خیابــان شــهید بــرادارن 

مظفــر قــرار دارد بــه ســمت نگارخانــه اســتاد فرشــچیان برویــد بــا 

ــوان »معــراج نقــش« مواجــه می شــوید  ــا عن ــی ب منایشــگاهی دیدن

ــه  ــد جــوان و خــوش ذوق ب ــی ســلطانیه«، هرمن ــاری از »عل كــه آث

منایــش درآمده اســت. 

ــر  ــاه تی ــتین روز از م ــنبه نخس ــح سه ش ــه صب ــگاه ك ــن منایش در ای

ــات  ــه آی ــن ب ــه مزی ــد ك ــش درآم ــه منای ــر ب ــت، 36 اث ــایش یاف گش

الهــی اســت. آثــاری كــه بــه شــیوه ای خــاص و ابداعــی خلــق شــده 

و از مــوادی چــون: چــوب، كاغذهــای دســت ســاز و مقــوا،  جوهــر 

و مركــب،  انــواع رنــگ،  اكرولیــك،  و عقیــق كاری بــرای منایــش خــط 

نــگاری و خوشنویســی استفاده شده اســت. 

شــاید آنچــه ایــن منایشــگاه را دیدنــی كــرده، آن باشــد كــه هرمنــدی 

خــود آموختــه از خطــی اســتفاده كــرده كــه در زمــره خطــوط 

ــرد.  ــرار منی گی ــت و ... ق ــخ، ثل ــتعلیق، نس ــون: نس ــی چ خوشنویس

ــر روی آن  ــال 1391 ب ــلطانیه از س ــی س ــه عل ــه ای ك ــه مجموع البت

كاركــرده تنهــا خــط نــگاری نیســت، بلكــه اســتفاده از اشــكال 

ــدی ایجــاد  ــه فرم هــای جدی ــی اســت ك هندســی و تركیب بندی های

شــده و در برخــی آثــار بــه شــكل كلــامت منــودار گشــته و در دل آن 

آیــات درج شده اســت بــه عنــوان منونــه در یكــی از آثــار ســوره جــن 

ــا ســوره انســان در  ــته شــده ی ــم نگاش ــن الرحی در بســم الله الرحم

كلمــه انســان در دایــره ای ســفید بــا گل هــای رنگیــن ســاده حاشــیه 

نــگاری شده اســت. در برخــی از آثــار دو یــا چنــد ســوره بــا یكدیگــر 

در اشــكال هندســی نــگارش شده اســت. یكــی دیگــر از آثــار، نــگارش 

ســوره نــور بــر روی چــوب در قطــع 170*170 بــود كــه در 4 دایــره 

تیــره رنــگ در یــك مربــع  چوبــی بــا رنــگ روشــن و مربعــی كوچــك 

و تیــره در مركــز ایــن اثــر منایــی ویــژه در میــان آثــار داشــت. 

علــی ســلطانی كارش را بــا نــگارش ســوره یاســین و فاطــر آغــاز كــرد. 

ــید و  ــی كش ــا و مربع ــود، دایره ه ــاز خ ــذ دست س ــر روی كاغ او ب

ســپس آن را بــه صــورت بداهــه چرخانــد و ســوره را در دل دایره هــا 

نگاشــت. نــگارش و ختــم ســوره در دوایــر و صورت بنــدی هندســی 

ــز  ــش اعجاب انگی ــار برای ــتین ب ــرای نخس ــود ب ــاد كرده ب ــه او ایج ك

ــیوه در  ــن ش ــا همی ــوره را ب ــد س ــگارش چن ــه ن ــوری ك ــه ط ــود ب ب

دســت گرفــت. ســلطانی از اینكــه چگونــه كارش را ادامــه داد، 

می گویــد: اولیــن بــار ســوره یاســین را در  بســم الله الرحمــن 

الرحیــم نوشــتم و دوایــری را در مركــز تابلــو كشــیدم كــه هرچــه بــه 

ــوره  را  ــگارش س ــی ن ــد، وقت ــر می ش ــت تنگ ت ــل می رف ــمت داخ س

آغــاز كــردم منی دانســتم آیــا می توانــم متــام ســوره را در دوایــر جــا 

دهــم بــدون آنكــه بــه آن خللــی وارد شــود. در ادامــه كار متوجــه 

ــا پایــان یافــن دوایــر و تنــگ شــدن آن هــا، ســوره نیــز  شــدم كــه ب

بــه امتــام رســید. بــا امتــام ســوره بــر روی كاری كــه در ذهنــم نقــش 

بســته بــود،  شــگفت زده شــدم و عالقــه  پیــدا كــردم كــه كارم را بــا 

ــال 1391  ــن كار را از س ــه دهــم. ای ــر ادام ســوره ها و نقوشــی دیگ

ــوادی  ــوع م ــی ن ــا و حت ــا، املان ه ــج رنگ ه ــه تدری ــردم و ب ــاز ك آغ

ــر دادم.  ــردم را تغیی ــتفاده می ك ــه اس ك

آثــار ســلطانی را بایــد بیشــر دیــد چــرا كــه او ســعی دارد محتــوای 

آیــات را بــه نوعــی در خطــوط خــود منایــان ســازد بــه طــور مثــال 

در این بــاره می گویــد: مــن ســعی داشــتم معنــی مســتر در كلــامت 

ــه  ــه »مســتمر« را ب ــال كلم ــه طــور مث ــازم. ب ــان س ــارم منای را در آث

ــا  ــه ای نوشــتم كــه كشــیده باشــد و اســتمرار را نشــان دهــد. ی گون
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رنگ هــا، مــواد و قالــب كار را بــا نــام ســوره و محتــوای ســوره تغییــر 

دادم. 

وی در آثــارش از رنگ هــای طبیعــی اســتفاده می كنــد و تــالش 

ــا رنگ هــای خاصــی  ــد از كاغذهــای دســت ســاز خــود كــه ب می كن

ــردو  ــوب گ ــز از چ ــش نی ــی از كارهای ــرد. در یك ــره ب ــازد به می س

ــوره  ــد: س ــف می كن ــه تعری ــن گون ــه ای ــرا ب ــه آن ــرده ك ــتفاده ك اس

ــار تكــه چــوب  ــن كار از چه ــرای ای ــور را بســیار دوســت دارم و ب ن

ــه اال  ــه ال ال ــپكتیو جمل ــا پرس ــات را ب ــردم و آی ــتفاده ك ــردو اس گ

اللــه نگاشــتم و بــرای تفیــس شــدن آن از ســنگ های زینتــی ماننــد 

ــردم.  ــز اســتفاده ك ــق ســبز و قرم ــروزه، عقی فی

ــت؛  ــوان دریاف ــخنانش می ت ــلطانیه« و س ــی س ــار »عل ــه در آث آنچ

ــته  ــه توانس ــت ك ــی اس ــات اله ــه آی ــق ب ــا عش ــه وی ب ــت ك آن اس

ــه  ــش« ب ــراج نق ــوان »مع ــا عن ــگاهی ب ــود را در منایش ــات خ درونی

ــذارد.  ــش بگ منای

به مناسبت چهارمنی سالگرد درگذشت منصوره حسیین
باونی نسل اول نقاشان معاصر ایران

منصــوره حســینی در ســال 1305 در تهــران بــه دنیــا آمــد. 10 ســال 

بیشــر نداشــت كــه در یــك روز زمســتانی طرحــی از درختــان كاج 

ــن ســبب  ــاط خانه شــان را در دفــر مشــق خــود كشــید و همی حی

شــد تــا پــدرش بــرای منصــوره معلــم خصوصــی نقاشــی بگیــرد.

ــا وارد شــد و  ــان دبیرســتان، بــه دانشــكده هرهــای زیب پــس از پای

ــد  ــون علی محم ــتادانی چ ــر اس ــدی زیرنظ ــور ج ــه ط ــی را ب نقاش

ــم فرانســوی(  ــن فــرد )معل ــان، محســن مقــدم و مــادام امی حیدری

پــی گرفــت.

ــار، در انجمــن فرهنگــی  ــرای نخســتین ب ــار منصــوره حســینی، ب آث

ایــران و انگلیــس بــه منایــش درآمــد و در همیــن ســال از دانشــكده 

هرهــای زیبــا فارغ التحصیــل شــد. پــس از آن بــرای ادامــه تحصیــل 

بــه ایتالیــا رفــت و در آكادمــی هرهــای رم بــه تحصیــل پرداخــت. 

ــن  ــی شــد و بدی ــز معرف ــال ونی ــری از او در بی ن در ســال 1335 اث

ــی راه  ــگاه جهان ــن منایش ــه ای ــی، ب ــد ایران ــتین هرمن ــب نخس ترتی

یافــت.

ــوره  ــوی منص ــهر رم، 19 تابل ــو در ش ــری وانتاج ــال 1336 گال در س

حســینی را بــه منایــش گذاشــت. چنــدی بعــد بــا یكــی از آثــارش در 

منایشــگاه هرهــای فیگوراتیــو در شــهر فروزینونــه )ایتالیــا( رشكــت 

كــرد و مــدال طــالی ایــن منایشــگاه را بــه دســت آورد.

در ســال 1337 بــه كوشــش انجمــن آســیایی ایتالیــا، منایشــگاهی بــا 

ــا شــد كــه منصــوره حســینی  ــوان »نقاشــان آســیایی در رم« برپ عن

ــی از  ــت. یك ــش گذاش ــه منای ــا ب ــود را در آنج ــر خ ــن اث ــز چندی نی

آنهــا بــا عنــوان »حیــاط رمــی« از ســوی هیئــت داوران، اثــری 

ــق  ــه او تعل ــی ب ــورس تحصیل ــس از آن ب ــد و پ ــناخته ش ــاز ش ممت

گرفــت. دیــدار بــا »لئونللــو ونتــوری« هرشــناس و منتقــد برجســته 

ــی در  ــد؛ نقطه عطف ــاق می افت ــال اتف ــن س ــه در همی ــی، ك ایتالیای

ــه شــامر مــی رود. زندگــی هــری او ب

ادامــه فعالیــت حرفــه ای خــود در منایشــگاه های  حســینی در 

گروهــی نقاشــی در میــالن، ناپــل، آالتــری، اولــه وانــو، چهارســاالنه 

رم و ســایر شــهرهای ایتالیــا حضــور یافــت و بــا رشكــت در مســابقه 

ثبــت زیبایی هــای آشــكار و ناشــناخته شــهر رم، رشكــت در مســابقه 

ــو و رشكــت در  ــی كاپان ــرای نقاشــی از مناظــر شــهر ســان جووان ب
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منایشــگاه هــر معــارص )الهــام از حیــات نباتــی(، جوایــز ارزنــده ای 

ــز از آِن خــود كــرد. را نی

منصــوره حســینی پــس از پایــان تحصیــل در آكادمــی هرهــای 

ــال  ــت و در س ــران بازگش ــه ته ــهریورماه 1337 ب ــای رم، در ش زیب

1339 وزارت فرهنــگ و هــر بــه توصیــه ســفارت ایــران در ایتالیــا، 

بــرای قدردانــی از جوایــزی كــه منصــوره حســینی در خــارج از ایــران 

و در طــول دوران تحصیــل بــه دســت آورده بــود، نشــان درجه ســوم 

هــری را بــه او اهــدا كــرد.

وی از ســال 1346 نقدنویســی را در صفحــه »هــر امــروز« روزنامــه 

»اطالعــات« بــا نــام مســتعار »دكــر اســد« آغــاز كــرد و بــا هــدف 

آمــوزش و آگاهــی،  زبانــی تنــد و تیــز را بــرای نقدهــای خــود 

ــدان  ــن صفحه،عالقه من ــال، در ای ــه یك س ــك ب ــرد و نزدی ــاب ك انتخ

ــد.  ــره می بردن ــای او به ــر از نقده ــه ه ب

ســال 1347 یــك دوره نقــد هــر را در دانشــكده هرهــای زیبــا 

ــی«  ــن گل ــوان »پوتی ــا عن ــی ب ــال 1350 رمان ــرد و در س ــس ك تدری

منتــرش كــرد. دو ســال بعــد، بــا گشــایش »نگارخانــه منصــوره 

حســینی« مجموعــه ای از آثــارش را بــه منایــش گذاشــت.

منصــوره حســینی، در بیــش از نیم ســده فعالیــت هــری خــود، 

بــه  بســیاری  گروهــی  و  انفــرادی  منایشــگاه های  در  را  آثــارش 

عالقه منــدان هــر عرضــه كــرد و بــه عنــوان یكــی از اعضــای پیوســته 

فرهنگســتان هــر، فعالیــت داشــت. پیكــر منصــوره حســینی در 13 

ــه  ــد و در قطع ــییع ش ــا تش ــه صب ــل نگارخان ــاه 1391 از مقاب تیرم

ــت. ــدان بهشــت زهــرا آرام گرف هرمن

پوتین گلی نوشته بانوی نقاش 

»پوتیــن گلــی« رمــان عاشــقانه ای اســت كــه در دهــه 70  توســط 

ــران  ــرای ای ــاش و نوگ ــد نق ــینی« هرمن ــوره حس ــاد »منص ــده ی زن

ــد. ــرش ش ــال 1384 منت ــته و در س نوش

ــود و بــا نــگاه او  »همــه چیــز از نــگاه زن در آینــه آغــاز می ش

ــه  ــه ب ــرد. داســتان دخــر جــوان نقاشــی ك ــان می پذی ــه پای ــه آین ب

خــارج ســفر می كنــد و پــس از چنــدی متوجــه می شــود كــه بــاردار 

ــینی  ــوره حس ــی« منص ــن گل ــان »پوتی ــون رم ــن مضم ــت...« ای اس

اســت كــه بــا قلمــی زیبــا و شــیوا در دهــه 70 نوشــته و پــس از 12 

ــه چــاپ رســیده اســت.   ســال در ســال 1384 ب

او داســتان عاشــقانه اش را اینگونــه آغــاز می كنــد: »دور و بــرم 

پــر از كــرم بــود. مــن وســط كرم هــا لــول می خــوردم و كــج و 

ــا  ــا ادای كرم ه ــودم ی ــرم ب ــتی ك ــن، راس ــا م ــدم، ام ــت می ش راس

ــه، مــن صــدف بــودم، آره تــوی ... حفــره ای،  را در مــی آوردم؟ ... ن

ــوز  ــودن. هن ــده ب ــه زور چاقــو كن ــراق كــه ب ــد ب جــای یــك مرواری

ــی و ســبز عمــق  ــادم می اومــد، نور هــای آب اون همهمــه ســاكت ی

آب و اون قــش مراكــم و شــفاف و ســنگین ... هنــوز همهمــه 

ســاكت اون هــا تــو گوشــم بود...امــا... تــوی آیینــه، از ذره هــای بــراق 

و ســتاره های كوچولــو خــری نبــود. یــك جســد، جســد یــك مــرده 

ــود...« ــتاده ب ــا ایس ــاز، رسپ ــت ب ــم های درش ــا چش ب

ــه  ــود ك ــاز می ش ــتالژیك آغ ــی نوس ــا حس ــدا ب ــینی ابت ــاب حس كت

درد و غمــی جانــكاه را بــه ارمغــان آورده ســپس شــاهد تــالش 

ــی او  ــخصیت حقیق ــن ش ــت و یاف ــك زن در غرب ــتجوگرانه ی جس

می شــویم...

ــی« نوشــته منصــوره حســینی  در ســال 1384 در 192  ــن گل »پوتی

صفحــه توســط انتشــارات عطایــی بــه چــاپ رســید.  
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محمدرضا اصالین : 
خالقیت، شورش علیه  ُنرم ها و قاعهد های تكراری است

وظایــف  زمــره  در  كــه  برنامه هایــی  از  یكــی  زندی نــژاد-  مولــود 

فرهنگســتان هــر به شــامرمی رود، اســتفاده از تجربیــات هرمنــدان 

ــن  ــف هــری اســت. در همی ــزرگ و مطــرح در عرصه هــای مختل ب

راســتا فراخــوان برگــزاری »كارگاه ســینامی خــالق در ایــران« بــا 

حضــور »محمــد رضــا اصالنــی« در فرهنگســتان هــر منتــرش و 

بهانــه ای شــد كــه بــا ایــن هرمنــد بــا ســابقه در عرصــه ســینام گــپ 

ــیم.  ــته باش ــی داش و گفت

محمدرضــا اصالنــی متولــد 1322 در شــهر رشــت، یكــی از كارگردانان 

مطرحــی اســت كــه در حــوزه ســینامی مســتند و داســتانی كارهــای 

انسان شــناس،  فکوهــی«  »نــارص  كــه  طــوری  بــه  دارد  بزرگــی 

نویســنده و مرجــم ایرانــی در چارچــوب پــروژه  »انسان شناســِی 

تاریخــِی فرهنــِگ ایــران مــدرن« از تهیــه  فیلمــی مســتند دربــاره  وی 

خــر داده و قــرار اســت بــه عنــوان نخســتین كارگــردان مستندســاز 

ــرا  ــت اج ــروژه در دس ــن پ ــه وی در ای ــی ك ــل دائره املعارف در مدخ

ــخصیت  ــار و ش ــز آث ــبت نی ــن مناس ــه همی ــود. ب ــی ش دارد، معرف

وی در مراســمی كــه »انسان شناســِی هستی شــناختی در ســینام« 

نــام داشــت، در اردیبهشــت ماه امســال مــورد بررســی قــرار گرفــت 

ــران  ــینامی ای ــه س ــه در 5 ده ــی ك ــش و تالش ــرای كوش و از وی ب

ــدگاه  ــدن دی ــرای روشن ش ــه ب ــو ك ــن گفتگ ــد. ای ــر ش ــت، تقدی داش

ایــن كارگــردان مطــرح دربــاره خالقیــت در ســینام انجــام شــد، را بــا 

هــم می خوانیــم: 

تعریــف خالقیــت در ســینا بــه زعــم جنــاب عالــی چیســت؟ و بــه 

چــه مــواردی بســتگی دارد؟

ــن ســادگی  ــه همی ــاله نوشــت؛ ب ــوان رس ــن مســئله می ت ــاره ای درب

ــامن  ــه ه ــینام ب ــت. س ــه گف ــه كلم ــه ب ــف را كلم ــوان تعری منی ت

ــا حضــور خــود  ــا واقعیــت مواجــه اســت، هامنقــدر ب انــدازه كــه ب

ــا  ــن دو ب ــت و ای ــه اس ــازند، مواج ــینام را می س ــه س ــانی ك آن كس

ــن  ــا ای ــت؛ ام ــا واقعی هــم هســتند. اصــوالً انســان مواجــه اســت ب

ــد،  ــت می كن ــت را درك و دریاف ــه واقعی ــت ك ــای آن نیس ــه معن ب

چــون واقعیــت می توانــد ظاهــری داشــته باشــد كــه گــول زننــده یــا 

پنهــان كننــده باشــد. بــه عنــوان مثــال : واقعیــت آن اســت كــه كســی 

قتلــی كــرده اســت و كل مســتندات و شــواهد حاكــی از قتــل توســط 

ــل  ــن قت ــاً او ای ــا واقع ــوم نیســت؛ آی ــی معل ــن شــخص اســت ول ای

ــوم  ــرده،  معل ــل  ك ــخص قت ــن ش ــر ای ــی اگ ــت و حت را انجام داده اس

نیســت كــه چــه بالیــی بــه رس او آورده انــد كــه منجــر بــه قتل شــده؛ 

ــزی باعــث شــده كــه وی دســت  ــن اســت كــه چــه چی واقعیــت ای

ــل  ــر از قات ــول ظامل ت ــد و حتــی ممكــن اســت كــه مقت ــل بزن ــه قت ب

ــا  ــه م ــن اســت ك ــد، ای ــاق می افت ــه اتف ــزی ك باشــد و در اینجــا چی

چگونــه حقیقــت را از دل آن واقعیــت ظاهــر شــده، منایــان می كنیــم 

ــازه كار خالقیــت رشوع می شــود. چــون مقدمــه  و اینجاســت كــه ت

ــه واقعیت هــای پراكنــده را تركیــب  خالقیــت ایــن اســت كــه چگون

ــودش  ــب، خ ــن تركی ــم. ای ــتنباط كنی ــم اس ــا از آن بتوانی ــد ت می كنی

نیــاز بــه تخیــل دارد و قــوه خیــال واقعیــت آن اســت. مثــالً در حــال 

حــارض ایــن صندلــی اینجاســت و ممكــن اســت زمانــی اینجــا نباشــد، 

ولــی می توانیــم تخیــل كنیــم كــه ایــن صندلــی اینجــا چــه می كنــد؟ 

و بــا چــه انگیــزه ای آمــده؟ اینهــا همــه خیــال مــن می شــود و مــن 

در خیــال خــودم مجســم می كنــم كــه چــه اتفاقــی می افتــد و فكــر 

می كنیــم كــه در خانــه می توانیــم آن را بــه بحــث بكشــانیم كــه ایــن 

نخســتین مســئله اســت و جمــع آوری همــه اینهــا در كنــار یكدیگــر 

ــاط  ــده و بی ارتب ــت امــری پراكن بســیار ســخت اســت، چــون واقعی

ــال دیگــر، منظــره ای از یــك گنجشــك، یــك درخــت، یــك  اســت. مث

چشــمه و ســگی كــه از آنجــا رد می شــود و گلــی كــه در آن  طــرف 

ــد  ــی ندارن ــم ارتباط ــه ه ــدام ب ــر هیچك ــم؛ در ظاه ــده، داری رویی

ــم. در  ــرار می كنی ــاط برق ــا ارتب ــان آن ه ــه می ــتیم ك ــا هس ــن م و ای

واقــع پراكندگــی واقعیــت بــه مــا اجــازه منی دهــد كــه مــا اســتنباط 

و دریافتــامن را ســامان دهیــم و ایــن ســاماندهی كار مــا اســت. مــا 

ــی  ــان فعل ــال در زب ــم. خی ــامان می دهی ــال آن را س ــق خی از طری

ــال  ــای یــك جــور هپروتــی بــودن اســت، در حالــی كــه خی ــه معن ب

ــوارد  ــن دارم، م ــه م ــری ك ــم فك ــاس  نظ ــال براس ــت. خی ــن نیس ای

مختلــف را در ذهــن مــن ســامان می دهــد و تصویــر ذهنــی بــرای 

ــم و  ــن می بین ــه م ــره ای ك ــن منظ ــی آورد؛ بنابرای ــود  م ــن به وج م

ــره  ــت. منظ ــاوت اس ــره متف ــد دو منظ ــام می بینی ــه ش ــره ای ك منظ

ــرد و از  ــه ب ــه كارخان ــه می خواهــد آن را ب ــرای كســی ك ــان ب درخت

آن »مــداد« بســازد بــا كســی كــه درخــت را بــه عنــوان امــر نقاشــانه 

ــره ای  ــت منظ ــت و در نهای ــاوت اس ــره متف ــد، دو منظ ــگاه می كن ن

كــه  مــن در ذهــن دارم، ممكــن اســت بــه درد آن آدم نخــورد چــون 
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بــرای مــن ایــن درختــان و منظــره پیامــی دیگــر دارد.  

خیال چگونه به خالقیت می انجامد؟ 

ــت  ــد و اینجاس ــق می كن ــد را خل ــورد جدی ــك م ــع ی ــال در واق خی

كــه خالقیــت شــكل می گیــرد و هرچــه خیــال مــا محدودتــر باشــد، 

خالقیــت محدودتــر خواهــد بــود. مثــالً شــام در ســینام می توانیــد 

ــا كســی كــه در  ــه یــك نفــر در نیویــورك را ب فكــر كنیــد كــه چگون

تهــران اســت، بــه هــم ارتبــاط می دهیــم. ممكــن اســت اگــر شــام 

ــی  ــه ارتباط ــن دو چ ــد: ای ــید، بگویی ــته باش ــدود داش ــی مح خیال

می تواننــد بــا هــم داشــته باشــند؟، ولــی خیــال خــالق، راهــكار ایــن 

ــت نیســت،  ــا خالقی ــن تنه ــا ای ــد. ام ــدا می كن ــا هــم پی ــاط را ب ارتب

ــد در  ــام جدی ــك نظ ــاد ی ــارص و ایج ــاط عن ــع ارتب ــت در واق خالقی

مقابــل نظــام موجــود اســت. یعنــی شــام  نظــام جدیــدی را از درون 

ایجاد می كنیــد. چــون  پراكندگــی موجــودی كــه عــادت شــده، 

واقعیــت بــه نوعــی اســت كــه مــا جهــان پیرامــون خــود را منی بینیم. 

یــك مثــال دیگــر، شــام عــادت كردیــد پشــت ایــن میــز و روی ایــن 

صندلــی بنشــینید، بــدون آنكــه بــه آن فكــر كنیــد و اگــر مــن بیــرون 

از ایــن مــكان از شــام بپرســم كــه صندلــی شــام چــه رنــگ و شــكلی 

بوده اســت؟، بیــش از نــود درصــد یادتــان منی آیــد، چــون شــام بــه 

ــود  ــث می ش ــد باع ــام جدی ــن نظ ــد. ای ــه ای منی كردی ــچ توج آن هی

كــه مــا اشــیاء و جهــان را ببینیــم و خالقیــت دیــدن را میــر می كنــد 

و اصــوالً بــرای دیــدن اســت؛ چــون اشــیاء، زمــان و مــكان را دقیقــاً 

در جایــی قــرار می دهــد كــه بــرای مــا آشــنا نیســت و خالقیــت در 

واقــع بــرای مــا آشــنایی زدایی می كنــد و مــا از طریــق آشــنایی زدایی 

ــه  ــا ب ــن شــیء رس جــای خــود نیســت. ی ــه ای متوجــه می شــویم ك

ــه همیشــه در دســت تان اســت،  ــه انگشــری ك ــال شــام ب طــور مث

توجــه منی كنیــد، امــا اگــر ناگهــان متوجــه شــوید انگشــر در دســت 

شــام نیســت، تــازه توجــه شــام بــه آن انگشــر جلــب می شــود و در 

واقــع ایــن نابجایــی باعــث می شــود كــه نظرتــان بــه آن جلــب شــود. 

در واقــع خالقیــت نابجــا كــردن روزمــره جهــان اســت. جهــان روزمره 

بــرای مــا فرامــوش شده اســت زیــرا تكــرار عادت هاســت. و نداشــن 

ــه نظام هــای شناخته شــده در  ــی اســت ك ــت در ســینام، زمان خالقی

ــد.   ــاز می دارن ــدن ب ســینام مــا را از دی

چــه نظام هایــی در ســینا آن را بــه تكــرار و عــادت تبدیــل 

؟  می كننــد

ــی  ــم، یعن ــراری ببینی ــدی تك ــه رون ــم ك ــادت كردی ــینام ع ــا در س م

دیگــر فیلــم منی بینیــم، موضوعــی در مقابــل مــا بــه تصویــر می آیــد 

ــم.  ــكل ببینی ــم آن را بــه هــامن ش ــادت كردی ــت ع كــه سال هاس

ــر  ــه فك ــا ب ــد م ــود بیای ــه وج ــد ب ــن رون ــری در ای ــر تغیی ــال اگ ح

و حتــی بــا آن مخالفــت می رویــم  

می كنیــم. در واقــع مــا بــا موضوعــی كــه 

ندیدیــم، هیچــگاه مخالفــت منی كنیــم، ولــی اگــر جایــگاه آن 

تغییــر كنــد، تــازه آن را خواهیم دیــد. بــه عنــوان منونــه اگــر فیلمی از 

آخــر بــه اول بیایــد، بــه جــای اینكــه از اول بــه آخــر بــرود كــه ممكن 

اســت در ذهــن آزار دهنــده هــم باشــد، تــازه فكــر و نگاه ما نســبت 

بــه آن تغییــر كــرده و موجــب می شــود كــه مــا آن فیلــم را ببینیــم 

و ســؤال می كنیــم كــه ایــن چــرا اینطــور اســت؟، در واقــع خالقیــت، 

ــی دارد  ــت وا م ــه دق ــام را ب ــدازد و ش ــق می ان ــه تعوی ــدن را ب دی

ــت آن  ــس خالقی ــد. پ ــادت می كنی ــردن هــم، ع ــت ك ــن دق ــه ای و ب

ــن  ــت ای ــود، به وجــود مــی آوری. خالقی ــه نب ــزی را ك ــه چی اســت ك

نیســت كــه شــام چیــزی در جهــان نبــوده و آن را به وجــود آوردیــد، 

بلكــه خالقیــت از هــامن وضعیــت موجــود درســت می شــود كــه بــه 

شــام هــامن چیزهــا را جــور دیگــری نشــان می دهــد. مــا خالقیــت را 

وادار می كنیــم كــه خــودش را كشــف كنــد و نشــان دهــد. خالقیــت 

در معنــای ضــد واقع گرایــی یــا فُرمالیســم نیســت، بلكــه رویدادهــا 

ــه  ــورد توج ــه م ــد ك ــرار می دهی ــی ق ــل نظام ــع را در مقاب و وقای

قــرار بگیــرد. البتــه ایــن حركــت همیشــه مثبــت نیســت و می توانــد 

منفــی نیــز باشــد و حتــی می توانیــد از دیــدن آن عصبانــی شــوید، 

ولــی بدانیــد، عصبانــی شــدن بهــر از خنثــی بــودن اســت. 

آیــا ســینای خــالق در ایــران بــه وجــود آمــد؟ آغــاز ایــن خالقیــت 

از چــه زمانــی بــود؟ 

ســینامی خــالق در ایــران از اواخــر دهــه 1330 آغــاز می شــود و تــا 

دهــه 1350 ادامــه می یابــد و ایــن دوره، دوره توانایــی را در ســینامی 

ــران تشــكیل می دهــد كــه متاســفانه هیچــگاه توســط منتقدیــن  ای

ــده و  ــول مان ــا مغف ــود ی ــل مفق ــن دلی ــه همی ــده، ب ــرح نش ــا ط م

ــی دهــه  ــی كــه مــا در آن زمــان یعن ــی نشــده اســت؛ در حال جهان

30 تــا 50، همیشــه از ســینامی جهــان جلوتــر بودیــم. در آن دوران 

فیلم هــای خالقــی ســاخته شــده كــه بایــد بازنگــری شــود و بــه غیــر 

از ســینامی بدنــه، ســینامیی جدیــد، ســامان پیــدا می كنــد و بــه یــك 

سیســتم تولیــد تبدیــل می شــود. البتــه ایــن از زمانــی اســت كــه اصالً 

تولیــد فیلــم در ایــران صــورت می گیــرد و ســینامی خالقــی چــه در 

عرصــه ســینامی مســتند و چــه داســتانی در ایــران شــكل می گیــرد. 

فیلم هایــی از منوچهــر انــور، فریــدون رهنــام، نــارص تقوایــی، 

ابراهیــم گلســتان و خیلی هــای دیگــری می بینیــم كــه بســیار 

خالقانــه اســت. بــه عنــوان مثــال یكــی از خالق تریــن فیلمســازان آن 

اســت كــه ســینامی خالق، دوره، »احمــد فاروقی قاجــار« 

را شــكل می دهــد. طنــاز، پُرتخیــل و قدرمتندی 

ر او اولیــن كســی اســت كــه  د
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دهــه 1340 و 1350 ســینامی مســتند و داســتانی را بــا یكدیگــر 

تركیــب می كنــد و آثــاری را می ســازد كــه بســیار دیدنــی اســت امــا 

ممكــن اســت خیلــی از مــا او را بــه درســتی نشناســیم چــون بخــش 

زیــادی از آثــار او در آن زمــان توقیــف  شــده و یــا اگــر هــم پخــش 

ــه  ــه درســتی درك نكــرده اســت. یكــی می گفت شــده، كســی آن را ب

ــم  ــن فیل ــه ای ــه ك ــری می گفت ــا دیگ ــت و ی ــتند نیس ــر مس ــن اث ای

داســتانی نیســت و ایــن مرزبندی هــای قالبــی باعــث می شــده كــه 

آثــار او دیده نشــود. خــود او هــم خیلــی بــه دنبــال معرفــی كــردن 

ــاهی   ــای ش ــود و ادع ــاه ب ــوه احمدش ــون او ن ــوده، چ ــودش نب خ

داشــت تــا فیلمســازی، امــا در عیــن حــال فیلمســاز فوق العــاده ای 

بــود. مثــالً خــود نارصالدیــن شــاه هــم عكس هایــی گرفتــه كــه بــه 

ــگاه و رویكــردی كــه دارد، فوق العــاده  لحــاظ كمپوزســیون، نــوع ن

اســت و بایــد بگوییــم او یــك عــكاس درخشــان جهانــی بــوده  امــا در 

ــور  ــراد در كش ــن اف ــت و از ای ــه و دیده نشده اس ــاهی رفت ــایه ش س

زیــاد داریــم.  

در حال حارض در سینای ایران چقدر خالقیت وجود دارد؟

شــام بــه ســینام چقــدر توجــه داریــد؟ چنــد فیلــم را یادتــان می آیــد؟ 

و...، ایــن نشــان می دهــد كــه خالقیــت در آن كــم اســت. چقــدر در 

ــد و از هــم  ــوا می كنن ــا هــم دع ــم زن و شــوهری ب ســینام می بینی

جــدا می شــوند؟ و ایــن ســوژه چقــدر بــا یــك شــكل بــه منایــش در 

می آیــد؟. ولــی فیلمــی را می بینیــد كــه منی توانیــد فرامــوش كنیــد، 

حتــی اگــر فیلمــی كــه دیدیــد مــورد پســند شــام نباشــد، ولــی ممكن 

اســت هــامن  تضــاد منجــر شــود كــه همیشــه در ذهــن شــام مبانــد. 

آیا می توانید چند كارگردان خالق ایرانی نام بربید؟ 

ــان در  ــد تعدادش ــط بدانی ــید. فق ــؤال را نپرس ــن س ــت ای ــر اس به

میــان نســل های قبــل كــم اســت ولــی در حــال حــارض نســل جوانــی 

داریــم كــه خیلــی خــالق هســتند. 

ــه  ــات و سیســتم آموزشــی اســت ك ــا اطالع آی

ــینا  ــی در س ــان خالق ــا جوان ــده م ــث ش باع

ــیم؟  ــته باش داش

ــه  ــت ك ــات نیس ــود اطالع ــا وج تنه

كارگردانــان جــوان خالقــی را 

بلكــه  آورده  بــه صحنــه 

آنهــا از تكــرار اشــباع 

ابتــذال  و  شــدند 

در  شــده  تحمیــل 

جامعــه موجــب شــده 

كــه بخواهنــد برخــی از 

قواعــد را تغییــر دهنــد.   

بــه  بیشــر  ســینا  در  خالقیــت 

فیلمنامــه خــوب بســتگی دارد یــا 

ــه كارگــردان آن ؟ مــرز ایــن خالقیــت در  ب

كجاســت؟

ــك  ــه و ی ــك تن ــگاه ی ــینام هیچ ــت در س خالقی

ــت.  ــع اس ــول جم ــه محص ــت، بلك ــره نیس نف

حتــی فیلمــردار، صــدا بــردار  یــا ســایر عوامــل 

ــد.  ــق می كنن ــك محصــول خــوب را خل ــار هــم ی ــم همــه در كن فیل

وقتــی خالقیــت درســت نباشــد و كار تنهــا امــر و نهــی باشــد، 

ــی هــم در  ــان منی شــود و خالقیت ــی هــم عایدم ــر نتیجــه خوب دیگ

ــن اینكــه وظیفــه  ــك كارگــردان در عی آن محصــول دیده منی شــود. ی

ــد،  ــالق كن ــروه را خ ــد گ ــده دارد، بای ــر عه ــروه را  ب ــی گ هامهنگ

ــروه را خــالق  ــه گ ــن اســت ك ــردان ای ــی كارگ ــی اصــالً كار اصل یعن

ــد،  ــار كن ــد رفت ــه می دان ــی ك ــق تكنیك های ــر طب ــر بازیگ ــد. اگ كن

دیگــر بــازی خالقانــه ای از خــود ارائــه منی دهــد. تكنیــك بــه تنهایــی 

ــه  خالقیــت ایجــاد منی كنــد و كارگــردان خــالق فكــر می كنــد چگون

ــر او  ــای دیگ ــد بازی ه ــه مانن ــت درآورد ك ــه حرك ــر را ب ــك بازیگ ی

نباشــد و آن بازیگــر تكــرار نشــود، بلكــه بــازی ای را خلــق  كنــد كــه 

متفــاوت از ســایر چهره هــای اوســت. پــس كارگــردان، توانایــی افــراد 

گــروه را بــه منصه ظهــور می رســاند و بایــد بدانیــد كــه ســینام تنهــا 

فرماندهــی نیســت؛ در واقــع كشــف توانایــی اشــیاء، افــراد و جهــان 

ــای دیگــری بدهــد؟  ــه معن ــی دارد ك ــوار چــه توانای ــن دی اســت. ای

ــد وجودداشته باشــد؟  ــری می توان ــز دیگ ــوار چــه رم و اصــوالً در دی

ــد  ــزی می توان ــوار چــه چی ــه الی جــرز دی ــم ك ــالً كشــف می كنی مث

باشــد؟ یعنــی شــام در ســینام ظرفیتــی را كشــف می كنیــد و آن را بــا 

ظرفیــت دیگــری تركیــب می كنیــد. اینجاســت كــه خالقیــت را نشــان 

می دهیــد. اینهــا خــارج از واقعیــت نیســت، بلكــه تركیــب جدیــدی 

ــت.  ــر نشان داده شده اس ــه ای دیگ ــه گون ــاره ب ــه دوب ــوده ك ب

ــتانی  ــینای داس ــد س ــت مانن ــز خالقی ــتند نی ــینای مس ــا در س آی

ــه ســینای مســتند  ــه نظــر می رســد ك تعریــف می شــود؟ چــون ب

ــا واقعیــت مواجــه اســت.  بیشــر ب

ــتانی وجــود  ــان ســینامی مســتند و داس ــرزی می ــاوت و م ــچ تف هی

نــدارد. در ســینامی داســتانی هــم شــام بــا واقعیــت مواجــه هســتید. 

تنهــا تفــاوت ایــن دو ســینام ایــن اســت كــه یكــی واقعیــت مابعــدی 

را نشــان می دهــد یكــی ماقبــل آن را بــه تصویــر می كشــد. بــه 

عنــوان مثــال مــا وارد روســتایی می شــویم و از یــك واقعیتــی متأثــر 

ایــن واقعیــت  باالخــره  از آن رسیالــی می ســازیم؛  می شــویم و 

وجــود داشــته كــه مــا آن را بــه صــورت داســتان خلــق كردیــم. هــر 

موجــودی یكــی واقعیــت اســت كــه آن را ســازمان می دهیــد و بــه 

ــن  ــت ای ــن اس ــم ممك ــتند ه ــینامی مس ــد. در س ــه می آوری صحن

اتفــاق منایــش داده شــود و ایــن هــامن واقعیت هــای ماقبلــی اســت 

ولــی در اصــل خالقیــت هیــچ تأثیــری نــدارد. 

آیــا ایــن عبــارت صحیــح اســت كــه خالقیــت امــری ذاتــی اســت و 

آمــوزش دادنــی نیســت؟

ــد  ــا شــام فرهنگــی پشــت رس نداشته باشــید، منی توانی ــرا ت ــر، زی خی

خالقیتــی را ایجــاد كنیــد. اگــر خالقیــت امــری ذاتــی باشــد، در 

فرهنــگ شــام وجــود نداشته اســت. بــه طــور مثــال  دیــگ بخــاری 

ــك  ــه كم ــده  ب ــت ش ــش درس ــال پی ــته و 500 س ــود نداش ــه وج ك

پایه هــای ریاضــی و  فیزیــك بــوده كــه بــه وجــود آمــده و اگــر آن 

شــخص مخــرع از ایــن پایه هــای اولیــه اطالعاتــی نداشته باشــد، 

ــد؟.  ــراع كن ــار را اخ ــگ بخ ــد آن دی ــور می خواه چط

 

پس چرا فقط چند نفر از میان جمعی خالق می شوند؟ 

خالقیــت در عیــن حــال یــك امــر هوشــمندانه اســت و هــوش ژنتیــك 

رس جــای خــودش اســت و تنهــا بایــد ســامان یابــد تــا خالق شــود. یك 
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چوپــان ممكــن اســت، هــوش ژنتیــك فوق العــاده ای داشته باشــد كــه 

بــه علــت نداشــن موقعیــت از دســت بــرود و می بینیــم بســیاری از 

ــد،  ــه از دســت داده ان ایــن افــراد كــه موقعیت هــای خــود را اینگون

امــا پــر فــالن خــان بــه دلیــل داشــن موقعیــت و اســتفاده از پــول 

توانسته باشــد بــه جایــگاه باالیــی برســد. در واقــع ظرفیــت وجــودی 

ــرد در چــه مســیری  ــك ف ــه ی ــم ك ــد بدانی ــد؛ بای ــرق می كن ــراد ف اف

خالقیــت خــود را بــروز می دهــد، ممكــن اســت كســی پزشــك 

خــالق باشــد، دیگــری شــاعر توامننــدی باشــد. هیچكســی نیســت كــه 

ظرفیــت خالقیــت نداشته باشــد، ولــی جهــات خالقیــت در انســان ها 

متفــاوت اســت كــه دلیــل علمــی دارد؛ یكــی نــگاه علمــی و دیگــری 

نگاهــی خیالــی دارد. 

بــه طــور مثــال  كســی کــه جاه طلــب اســت  و بــرای معــروف شــدن 

خــود طــرح و نقشــه دارد ولــی در ایــن زمینــه هیــچ نقشــه ای بــرای 

خالقیــت نــدارد و ایــن ظرفیــت را بــه دلیــل موقعیت هــای خــود از 

ــه طــور  ــف بســتگی دارد؛ ب ــه عوامــل مختل ــه ب دســت می دهــد ك

ــن دســت   ــواردی از ای ــك و م ــال فشــارهای اقتصــادی، ایدئولوژی مث

ــود را  ــای خ ــی از توانایی ه ــردی بخش ــه ف ــود ك ــث می ش ــه باع ک

ــر  ــر اث ــن ب ــت، ممك ــاس اس ــیار حس ــان بس ــد. انس ــت بده از دس

یــك تــورسی موقعیتــی را از دســت داده یــا بــه دســت بیــاورد. بــه 

هــر حــال پژوهشــگران گفته انــد افــراد عــادی تنهــا تــا 5 در صــد از 

مغزشــان را اســتفاده می كننــد، افــراد خــالق تــا 7 درصــد از مغزشــان 

ــد.  ــا ده درصــد از مغزشــان اســتفاده می كنن ــا تنه و عرف

ــز آكادمــی مــورد  مباحــث خالقیــت چقــدر در دانشــگاه ها و مراك

ــرد؟  ــرار می گی ــه ق توج

خیــر؛ اصــالً مباحثــی تحــت عنــوان خالقیــت دنبــال منی شــود. اگــر 

دانشــجویی كار خالقــی انجــام بدهــد، مــورد بازخواســت اســتادش 

هــم قــرار می گیــرد كــه چــرا ایــن كار را كرده اســت و بــه آن 

دانشــجو،  منــره هــم نخواهــد داد. زیــرا خالقیــت ضــد قواعــد 

موجــود اســت و قــرار هــم نیســت كــه در مــدارس و دانشــگاه های 

مــا خالقیــت آمــوزش داده شــود، بلكــه قــرار اســت در ایــن مكان هــا 

نُرم هــا آمــوزش داده شــوند، در صورتی كــه خالقیــت علیــه نــرم 

ــكنید.  ــد را می ش ــه قواع ــت ك ــی اس ــت وقت ــت. خالقی ــود اس موج

در واقــع خالقیــت قــرار نیســت قواعــد را رعایــت كنــد، بلكــه قــرار 

اســت علیــه قاعده هــا شــورش  كنــد و قاعــده جدیــدی را ایجــاد  كنــد 

ــازه وارد تاریــخ می شــود؛ در  و وقتــی قاعــده جدیــدی می گــذارد، ت

ــن«  ــی »نیوت ــدارد. وقت ــرای نُرم هــا تاریخــی وجــود ن ــه ب ــی ك صورت

ــه  ــه، لحظ ــامن لحظ ــت ه ــد، درس ــف می كن ــه را كش ــون جاذب قان

ــد. چــون  ــی همــه معلم هــای او آن را رد می كنن تاریخــی اســت، ول

ــت.  ــوده شكسته شده اس ــان ب ــه در ذهنش ــده ای ك قاع

آیا شا سینای هالیوود را یک سینای خالق ارزیابی می کنید؟

در ســینامی هالیــوود بیشــر ســازمان و ســامان دهی وجــود دارد 

ــا ســینامی  ــم كــه یكــی از آنه ــوع ســینام داری ــد ن ــا خالقیــت. چن ت

عامه پســند اســت، ایــن بــه معنــای ســینامی مبتــذل نیســت، بلكــه 

بخــش متوســط جامعــه كــه بــه لحــاظ فكــری نــه خیلــی فرودســت 

نگاهــش  و  می پســندند  آنــرا  هســتند،  باالدســت  خیلــی  نــه 

ــی،  ــای اجتامع ــه دارای كاركرده ــینام ك ــوع س ــن ن ــد. در ای می كنن

ــم آدمــی  روانشناســی، اقتصــادی و دیگــر كاركردهــا اســت، می بینی

كــه نتوانســته در زندگــی انتقــام بگیــرد بــا دیــدن یــك فیلــم بــا ایــن 

مضمــون،  ناخــودآگاه خــود را ماننــد شــخصیت داســتان می بینــد و 

عقــده انتقــام گرفــن  او فــرو می نشــیند یــا كســی كــه نتوانســته در 

ــه  ــی دارد؛ ب ــو برم ــا الگ ــی لباس هــای خــوب بپوشــد از فیلم ه زندگ

طــور مثــال لبــاس »جیــن« از فیلم هــای وســرن آغــاز می شــود؛ در 

ــرش  ــازی و گس ــان س ــردش همس ــوودی كارك ــای هالی ــع فیلم ه واق

ــد  ــت منی توان ــا خالقی ــی اســت و همســان ســازی ب ــگ عموم فرهن

ــد  ــوودی  فقــط می توان ــت در فیلم هــای هالی همــراه باشــد. خالقی

ــد.   ــتان پردازی باش ــد داس در ح
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مؤسسه تألیف، ترمجه و نشر آثار هرنی »منت« 
مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نــرش آثــار هــری كــه بــا نــام اختصــاری 

ــه جلســه شــامره 111  ــر اســاس مصوب ــاد می شــود، ب »مــن« از آن ی

ــامره  ــه ش ــه مصوب ــتناد ب ــا اس ــر و ب ــورای ه ــال 1386 ش ــاه س تیرم

1497/د ش مــرداد مــاه ســال 1380 تشــکیل شــد. ایــن مؤسســه 

وابســته بــه فرهنگســتان هــر جمهــوری اســالمی ایــران بــوده و در 

عیــن حــال دارای شــخصیت حقوقــی و اســتقالل مالــی نیــز هســت.

»گســرش فرهنــگ متعالــی ایرانــی– اســالمی و ارتقای ســطح علمی و 

فرهنگــی فرهنگســتان و جامعــه از طریــق نــرش آثار هــری، فرهنگی، 

دینــی و علمــی«، »فراهــم منــودن زمینه هــای تبــادل افــکار و آگاهــی 

از آخریــن دســتاوردهای علــوم و هــر«، »اعتــالی ســطح کیفــی چــاپ 

کتــاب هــا و مجــالت هــری متناســب بــا جدیدتریــن پیرشفت هــای 

جهانــی در صنعــت چــاپ و نــرش« و »همــکاری و همیــاری بــا دیگــر 

ــع  ــق تری ــگ پژوهــش از طری ــز هــری جهــت گســرش فرهن مراک

ــا« از  ــام زمینه ه ــری در مت ــون ه ــار مت ــاپ و انتش ــهیل در چ و تس

اهــداف اصلــی تشــكیل ایــن مؤسســه بــه شــامر مــی رود.

ــا  ــد، ب ــالش می كن ــر، ت ــج ه ــرش و تروی ــه ن ــن، در زمین ــه م مؤسس

انتشــار آثــاری در زمینه هــای مختلــف از جملــه فلســفه هــر و 

زیبایی شناســی،  هرهــای ســنتی،  هرهــای تجســمی،  معــامری و 

شهرســازی،  ادبیــات، كلیــات و تاریــخ هــر،  هرهای صناعی،  موســیقی 

و مجموعــه مقــاالت ، پاســخگوی نیــاز عالقه منــدان و محققــان ایــن 

حــوزه باشــد.

یکــی از اقدامــات ایــن مؤسســه بررســی رســاالت کهــن در راســتای 

انتشــار  منظــور  بــه  هــری،  نســخه های  تصحیــح  و  شناســایی 

تعــدادی از ایــن نســخ اســت. بدیــن منظــور تاکنــون چندیــن نســخۀ 

ــوان  ــا می ت ــن آن ه ــه از مهم تری ــت ك ــرش كرده اس ــز منت ــی نی خط

بــه »شــاهنامۀ شــاه طهامســبی« اشــاره كــرد. ایــن اثــر مشــتمل بــر 

نگاره هــای موجــود در مــوزۀ هرهــای معــارص و مــوزۀ رضــا عباســی 

ــروپولین، 9  ــوزۀ  متـ ــگارۀ  مـ ــه 33 ن ــوان ب ــر آن می ت اســت عــالوه ب

ــود،  ــاد می ش ــرنی از آن ی ــم ه ــوان فیل ــا عن ــه ب ــی ك ــا فیلم های آی

كامــالً فیلم هــای خالقانــه محســوب می شــوند؟

ــم هــری ســاخت و  فیلمــی هــری،  ــت منی شــود فیل ــدون خالقی ب

فیلمــی اســت كــه در آن خالقیتــی اتفــاق افتــاده باشــد؛ حتــی اگــر 

منفــی باشــد و آن فیلــم را دوســت نداشــته باشــیم. 

چقدر پیرشفت تكنیك در خالقیت سینایی موثر بوده است؟ 

بایــد كشــف كنیــم تكنیــك چگونــه روی خالقیــت موثــر اســت؟. بایــد 

ــه  ــای خالقان ــم فیلم ه ــك منی توانی ــر تكنی ــه ب ــا تكی ــه ب ــم ك بدانی

بســازیم بــه طــور مثــال در ســینامی نــوع بیابانــی ژاپــن كــه در آن 

جنگ هــای ســامورایی اتفــاق می افتــد، فیلــم هفــت ســامورایی 

ــگاه  ــد و ن ــت دی ــا هف ــگ، ب ــدل جن ــت م ــه در آن هف ــم ك را داری

ــه  ــر اســت ك ــی دیگ ــا كارگردان ــد، ام ــش در می آی ــه منای ــاوت ب متف

جنــگ را نــوك بــرگ درختــان نشــان می دهــد و شــام وقتــی  بــرای 

ــت و  ــب اس ــان جال ــد، برایت ــه را می بینی ــن صحن ــه ای ــار ك ــن ب اولی

ــك  ــا اســتفاده از تكنی ــه ب ــم می شــوید ك ــن فیل ــت ای متوجــه خالقی

و  می كننــد  پــرواز  جنگجویــان  واقــع  در  گرفته اســت.  صــورت 

شمشــیر ســامورایی ها در هــوا بــه یكدیگــر برخــورد می كنــد و 

ــادت  ــام ع ــان ش ــا آن زم ــه ت ــی ك ــد در صورت ــر می جنگن ــا یكدیگ ب

كرده بودیــد كــه جنــگ روی زمیــن صــورت می گیــرد و تصــور 

ــتید.  ــامن نداش ــامورایی ها در آس ــگ س ــری از جن دیگ

یعنی خالقیت بیشر در فانتزی ها منود پیدا می كند؟ 

ــه  ــی ك ــه رشط ــری دارد ب ــود بیش ــا من ــت در فانتزی ه ــه؛ خالقی بل

ــك ســیب  ــری نقاشــی شــده از ی ــی تصوی ــرار نباشــد. وقت در آن تك

می بینیــد كــه در آن بی نهایــت مربــع، مثلــث، چنــد ضلعــی كشــیده 

شــده، شــكلی از ســیب در دیــد شــام قــرار داده شــده كــه تــا آن زمان 

ــی  ــدگاه و جهان بین ــد دی ــیب می توان ــن س ــد و ای ــام ندیده بودی ش

شــام را تغییــر دهــد. امــا تكــرار آن دیگــر امــری خالقانــه محســوب 

منی شــود. 

آیا خالقیت با باورپذیری ما در فیلم ارتباط دارد؟ 

ــك  ــری آن كم ــه باورپذی ــم ب ــا در فیل ــت از تكنیك ه ــتفاده درس اس

ــا صحنه هایــی مواجــه هســتید  ــم ده فرمــان ب ــد شــام در فیل می كن

كــه در زمــان خــود بــا تكنیــك خوبــی هــم ساخته شــده امــا بــه مــرور 

زمــان ایــن تكنیــك كهنه شده اســت. اســتفاده از تكنیك هــای كهنــه در 

مقابــل تكنیك هــای جدیــد و مســائل مالــی تأثیر بســیاری در ســاخت 

ــه ماشــینی  ــد ك ــان منی آی ــی دمل ــه تصــادف وقت ــم دارد در صحن فیل

خــراب شــود، چــون هزینــه زیــادی برایــامن دارد بــه باورپذیــری و یــا 

ــه بســیاری از تكنیك هــا هســتند كــه  ــم. البت عــدم آن كمــك می كنی

ــازی در نــوك  ــال هــامن شمشــیر ب ــد مث ــه خالقیــت كمــك می كنن ب

ــه  ــا ب ــوده اســت ام ــك آن هــم موجــود نب ــدا تكنی ــه ابت ــان ك درخت

محــض ورود تكنیــك، كارگــردان خــالق از آن بهــره می بــرد. 

و بــه عنــوان آخریــن ســؤال، بــه چــه مباحثــی در كارگاه خالقیــت در 

ســینای ایــران، می پردازیــد؟ 

ــوان  ــه عن ــار گذشــته و حــال ب ــت را در بازنگــری آث ــف خالقی تعری

ــا  ــت م ــن نگــرش كــه خالقی ــا ای ــم ب ــت بررســی می كنی منــای خالقی

بازمنــود واقعیــت نبــوده، بلكــه بازنگاهــی بــه واقعیــت بوده اســت. 
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نــگارۀ مؤســـسۀ آقـاخـــان، 10نــگارۀ مجموعــۀ خلیلــی و ســه نــگارۀ 

مــوزۀ هرهــای اســالمی قطــر اشــاره كــرد. 

»قــرآن بــه خــط علیرضــا عباســی«، »مثنــوی معنــوی بــه خــط 

بــه خــط وصــال«، »جامع االلحــان«،  وصــال«، »دیــوان حافــظ 

ــوم  ــۀ منظ ــامد«، »ترجم ــط میرع ــه خ ــم ب ــامن حکی ــۀ لق »پندنام

چهل حدیــث نبــوی بــه خــط شــاه محمود نیشــابوری«، »دعــای 

ــه  ــاب ب ــای احتج ــزی«، »دع ــفیع تری ــد ش ــط محم ــه خ ــاح ب صب

خــط احمــد نیریــزی«، »پندنامــۀ جامــی بــه خــط میرعــامد«، 

»مرقــع میــرزا غالمرضــا اصفهانــی بــه خــط نســتعلیق«، »رشح ادوار 

ــا مبارکشــاه«، »مصحــف روشــن و بخــش موســیقی دره التــاج  موالن

قطب الدیــن شــیرازی« نیــز از دیگــر منونه هــای نســخ خطــی منتــرش 

ــت.  ــه اس ــن مؤسس ــوی ای ــده از س ش

توجــه بــه شناســایی، آماده ســازی و چــاپ اشــیاء و آثــار هــری 

موزه هــای داخــل و خــارج کشــور نیــز بخــش دیگــری از فعالیت های 

مؤسســه مــن بــه شــامر مــی رود. در ایــن زمینــه تاکنون عکســرداری 

ــار  ــی در داخــل کشــور و آث ــدم و مل ــار موزه هــای مق ــدۀ آث از گزی

ایرانــی موجــود در مجموعه هــای لهســتان و مجارســتان صــورت 

ــران در  ــر ای ــاهکارهای ه ــاب »ش ــان کت ــه از آن می ــت ک گرفته اس

ــه  ــر و مجموع ــامل تصاوی ــد ش ــتان« در دو جل ــای لهس مجموعه ه

مقــاالت بــه زبان هــای فارســی و انگلیســی چــاپ و منترششده اســت. 

همچنیــن بایــد از كتــاب »جلوه هایــی از هــر ایــران دورۀ قاجــار در 

ــاپ و  ــال 1393 چ ــه در س ــرد ك ــام ب ــتان« ن ــای مجارس مجموعه ه

منترششــد. 

تاکنــون چندیــن جلــد از کتاب هــای ایــن مؤسســه بــه عنــوان 

کتــاب درســی دانشــگاهی معرفــی و تعــداد بســیاری نیــز، بــه ویــژه 

در حوزه هــای »فلســفۀ هــر و زیبایی شناســی« و »معــامری و 

شهرســازی«، بــه دلیــل اســتقبال گســرده خواننــدگان، چندیــن نوبــت 

تجدیدچــاپ شده اســت.

در ایــن بیــن بایــد از کتاب هــای ایــن مؤسســه كــه موفــق بــه 

ــاب  ــاب فصــل و کت ــاب ســال، کت ــف کت ــت جایزه هــای مختل دریاف

تقدیــری شــده اند نیــز یــاد كــرد كــه تاكنــون 3 عنــوان كتــاب ســال،  

10 عنــوان کتــاب تقدیــری ســال، 9 عنــوان کتــاب فصــل و 9 عنــوان 

كتــاب تقدیــری فصــل برگزیده شــده اند. بیــان ایــن نكتــه نیــز 

ــال 1390 از ســوی  ــن انتشــارات در س ــه ای ــت اســت ك دارای اهمی

خانــۀ موســیقی بــه عنــوان نــارش برگزیــدۀ حــوزۀ موســیقی انتخــاب 

ــام«،  ــش مق ــاه«، » ش ــا مبارکش ــای »رشح ادوار موالن ــد و کتاب ه ش

»موســیقی عــر صفــوی«، »موســیقی قــوم کــرد«، »موســیقی 

ــه  ــوم ب ــیقی موس ــالۀ موس ــش«، »رس ــوم تال ــیقی ق ــالم«، »موس ای

ــه ضیاءالدیــن یوســف«، »پژوهشــی در  کلیــات یوســفی منســوب ب

ــن در موســیقی«  ــادر مراغــی« و »رســالۀ فن ــار عبدالق ــی و آث زندگ

ــون شــدند. ــز گوناگ ــت جوای ــه دریاف ــق ب موف

ــان از مؤلفــان، مرجــامن و ویراســتاران حــوزۀ  ایــن مؤسســه همچن

ــا یــاری خــود بــر غنــای فعالیتهــای ایــن  ــا ب هــر دعــوت می کنــد ت

مؤسســه بیفزاینــد. 
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از  بزرگرتین مهایش صلح آمیز جهان تا رهایی ابدی در آینی 
هندویی و وبدایی

الهام طالبی

چهارمیــن جلــد از مجموعه »منادشناســی هر رشق« بــا عنوان»ایزدان 

آب و آبزیــان اســاطیری« بــه پژوهــش امیرحســین ذكرگــو اســت كــه 

بــه تازگــی توســط مؤسســه مــن فرهنگســتان هــر منتــرش و روانــه 

بــازار نــرش شــد.

ــی  ــاد شناس ــدی من ــار جل ــه چه ــی از مجموع ــه بخش ــن مجموع ای

هــر رشق اســت كــه به صــورت جداگانــه  بــا عناوینــی چــون »مــار 

ــامیل  های  ــل؛ در ش ــد اول ،»فی ــی و هندویی«جل ــای بودای در هره

هندویــی و بودایــی«، جلدهــای دوم و ســوم بــا عنــوان »پرنده هــای 

ــد شــده اند. ــی« مجل ــی و هندوی اســاطیری؛ در هرهــای بودای

 

ــوان منترششده اســت كــه آب  ــن عن ــا ای ــن جهــت ب ــاب بدی ــن كت ای

در میــان چهــار عنــر هســتی )آب،آتش،خــاك و بــاد( از همــه 

رمزآلودتــر اســت. آب عنــری اســت بی رنــگ، بی بــو، بی طعــم 

ــی«  ــات و زندگ ــش »حی ــخن از آفرین ــه س ــی ك ــكل؛ هنگام و بی ش

دیده می شــود. آب  پررنگ تــر  عنــر آب  نقــش  پیــش می آیــد، 

ــه ســه عنــر دیگــر  ــری نســبت ب ــه واالت ــان در مرتب در بیشــر ادی

قرار گرفته اســت. 

وی در كتابــش معتقــد اســت: »آب منادی تریــن ایــن عنــارص اســت؛ 

حكایت هــای  و  ایــزدان  اســطوره های  و  افســانه ها  در  بنابرایــن 

ــت بیشــری وجــود دارد.« ــوع و جذابی ــه آب، تن ــوط ب مرب

كتــاب حــارض از پنــج فصــل اصلــی بــا عنــوان ســه ایــزد بانــوی آب 

ــان  ــه آبزی ــل دوم ب ــت. فص ــوتی تشكیل شده اس ــا و رسس ــگا، یمن گن

اســاطیری اختصــاص یافتــه و فصــل ســوم شــامل موجــودات تركیبــی 

آبــزی  اســت. در فصــل چهــارم ظــروف منادیــن معرفــی شــده اند. ایــن 

ظــروف كاربردهــای آیینــی و منادیــن متفاوتــی دارنــد و در مناســك 

در  به كار برده می شــوند.  و جمعــی  فــردی  دینــی  نیایش هــای  و 

ــك آب  ــن ها و مناس ــاره جش ــز درب ــاب نی ــن كت ــل از ای ــن فص آخری

بحث شده اســت.

در رس آغــاز ایــن كتــاب نگارنــده اذعــان دارد كــه در جهان شناســی 

هندویــی عــالوه بــر چهــار عنــر فــوق، فضــا و اثیــر نیــز بــه عنــوان 

ــه  ــی و اســاطیری ب ــون دین عنــر پنجــم معرفــی شــده، امــا در مت

ــه تفصیــل پرداخته نشده اســت. ایــن عنــارص یادشــده  ایــن عنــر ب

ــه  ــش ب ــد، آفرین ــا می كنن ــش« ایف ــد »آفرین نقشــی جــدی در فرآین

ــارص هســتی،   ــرای عن ــدی ب ــان هن ــد منســوب اســت، در ادی خداون

شــأن الهــی قائل انــد؛ بدیــن معنــی كــه در عرصــه اســاطیر از 

ــام برده شــده و شــامیل هایی از ایشــان ســاخته  ــددی ن ــزدان متع ای

و پرداختــه گشــته تــا بــر اهمیــت رسچشــمه الهــی عنــارص طبیعــی 

تأكیــدی مضاعــف شــود.

ــی  ــن مذهب ــن جش ــاال«، بزرگ تری ــه »كومب ــاب ب ــی از كت در بخش

ــگ و  ــوزه، تُن ــای ك ــه معن ــا« ب ــت. واژه »كومب ــان اشاره شده اس جه

ــن های  ــن جش ــاال« از بزرگ تری ــت. »كومب ــرآب اس ــرف پ ــر ظ ــا ه ی

دینــی هنــد اســت كــه بــا غســل در آب هــای مقــدس همــراه اســت. 

ــه می شــود. ــز گفت ــوزه نی ــازار ك ــه ب ــن واژه ب ای

ــن  ــاال بزرگ تری ــت: »كومب ــاب آمده اس ــن در كت ــن جش ــاره ای  درب

جشــن مذهبــی جهــان از عظیم تریــن اعیــاد دینــی هنــد اســت كــه 

ــی  ــن جشــن دین ــاط دارد. در ای ــا غســل در آب هــای مقــدس ارتب ب

كــه بــه عنــوان بزرگ تریــن هامیــش صلح آمیــز جهــان شــهرت یافتــه 

بیــش از صــد میلیــون زائــر گــرد هــم می آینــد. ایــن هامیــش بــزرگ، 

هــر ســه ســال یــك بــار در یكــی از چهــار مقصــد برگزارمی شــود، كــه 

ــاد  ــی ی ــه زیارت ــار نقط ــد. چه ــزرگ« می خوانن ــالی ب آن را »كومبام

شــده عبارتنــد از: شــهرهای هریــدوار، الــه آبــاد، ناشــیك و اوجایــن.

بنابرایــن نوبــت برگــزاری مهاكومبامــال در هریــك از مقاصــد زیارتــی 

ــز  ــنی نی ــه جش ــت. البت ــار اس ــك ب ــال ی ــر دوازده س ــه ه چهارگان
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ــار در دو نقطــه  ــك ب ــاال« هــر شــش ســال ی ــم كومب ــوان »نی ــا عن ب

ــود.« ــاد برگزارمی ش ــه آب ــدوار وال هری

ایــن پژوهشــگر هــر معتقــد اســت: در جشــن كومبــاال واقعــه 

اســاطیری »كّره گیــری از اقیانــوس شــیر« بــه طــور منادیــن بــه 

ــن در مراســم  ــوزه  توســط برخــی از زائری صــورت ریخــن آب از ك

كومبامــال تقلیــد می شــود.

در حقیقــت واژه »كره گیــری« مفهــوم دقیــق و منادیــن دارد. جهــان 

ــه  ــود، ب ــی وارد ش ــامل تجل ــه ع ــامت ب ــه ظل ــه از ورط ــش از آنك پی

اقیانــوس شــیر تشبیه شده اســت. آب و شــیر منادهــای حیــات و 

رویش انــد. اصطــالح »كره گیــری« بــه جــدا كــردن كــره از شــیر 

در فراینــد تــكان دادن خیــك می گوینــد. بنــا بــر اســاطیر هنــد، 

ــه  ــیر ب ــوس ش ــا اقیان ــه ی ــوس اولی ــت را در اقیان ــان طبیع اهریمن

اســارت گرفته بودنــد. هامن طــور كــه ذرات كــره در شــیر مخفــی و 

ناپیــدا اســت و تــا شــیر یــا دوغ در مشــك بــه تالطــم درنیایــد كــره 

بــر ســطح آن ظاهــر منی شــود؛ ظهــور هســتی نیــز نیــاز بــه تجربــه 

ــان  ــزدان و اهریمن ــری ای ــن تالطــم حاصــل درگی تالطــم داشــت. ای

بــود.

وی در ادامــه بــه اعتقــاد دیــن بــاوران هنــدو اشــاره می كنــد كــه از 

نظــر آنــان قطــره ای از آن عصــاره حیــات بخــش از كومبــا )كــوزه( در 

ایــن واقعــه اســاطیری بــر زمیــن فــرو افتــاد؛ موجــب شــد تــا هســتی 

جــان بگیــرد و آب هــای مقــدس زندگــی را در زمیــن  پراكنــد. در ایــن 

واقعــه دو كــوزه حــاوی رشبــت جاودانگــی  هســتند كــه ایــزدان و 

اهریمنــان هــر دو در پــی دســت یابــی بــه آننــد.

 

بخــش دیگــری از كتــاب بــه پوشــش ســادوها بــا تن پوش هــای 

ــر اختصــاص  ــا تصاوی ــراه ب ــگ و رسهــای تراشــیده هم ــی رن زعفران

ــه  اســت. ســادوها زاهــدان هنــدو هســتند كــه خــود را وقــف   یافت

ریاضــت می كننــد و هــدف نهایــی آنهــا رســیدن بــه موكشــا )ســاحت 

ــی  ــا گاه ــت. آنه ــی( اس ــی و بودای ــن هندوی ــدی در آیی ــی اب رهای

ــا تن پوش هــای زعفرانــی رنــگ  ــی ب ــان و زمان ــا نیمه عری ــان و ی عری

ــا اســت. ــودن آنه ــا ب ــارك دنی ــه نشــان ت ظاهــر می شــوند ك

 ســادوها بــه پیــروی از ســنت های كهــن رس و تــن خــود را بــا 

ــد. خاكســر مقــدس  ــی خاكســر مال می كنن خاكســر مقــدس ویبوت

در دوران ودایــی بــه چوب هــای ســوخته در مراســم قربانــی گفتــه 

ــه خــط  ــه صــورت س ــدس را ب ــر مق ــن خاكس ــا ای ــد. هندوه می ش

ــود  ــدن خ ــام ب ــادوها مت ــی س ــد و بعض ــانی می مالن ــر پیش ــی ب افق

را بــه آن آغشــته می كننــد. ایــن عمــل آیینــی بــرای خشــنودی  

ایزدشــیوا انجــام می شــود. 

 

ــه  ــد ك ــا می دانن ــه ناگاه ــوب ب ــود را منس ــادوها  خ ــه ای از س فرق

ــای  ــی در رسم ــن زاهــدان حت ــاگا سنیاســی« خوانده می شــوند. ای »ن

كشــنده ارتفاعــات هیاملیــا در زمســتان نیــز بــدون پوشــش زندگــی 

كوهســتان  در  جــاری  رودهــای  رسد  آب هــای  در  و  می كننــد 

می دهنــد. انجــام  را  غسل هایشــان 

ایــن كتــاب بــا تصاویــر ویــژه ای منترششده اســت كــه نگارنــده طــی 

ســالها پژوهــش و ســفر در حــوزه هــر هنــد جمــع آوری كرده اســت. 

در پایــان كتــاب واژه نامــه تخصصــی واژگان بــرای آســانی در درك و 

ــاب  ــای كت ــر غن ــه ب ــاب آورده شــده ك ــن كت ــدگان ای ــش خوانن خوان

افزوده اســت.

»ایــزدان آب و آبزیــان اســاطیری« چهارمیــن جلــد از مجموعــه چهــار 

ــگارش »امیرحســین ذكرگــو«  ــه ن جلــدی» منادشناســی هــر رشق« ب

بــه قیمــت 15000 تومــان توســط مؤسســه مــن فرهنگســتان هــر 

منتــرش و روانــه بــازار شــده اســت.

ــان  ــه نشــانی خیاب ــاب در كتابفروشــی فرهنگســتان هــر، ب ــن كت ای

ــا  ــی شــامره 1550 و ب ــارراه طالقان ــه چه ولی عر)عــج(، نرســیده ب

ــود. ــه می ش ــن  66490990  عرض ــامره تلف ش
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كتاب »هرن چنی« به چاپ سوم رسیدنفیس ترین نسخه نگارگری ایران منتشر شد.

نســخه خطی»ســه مثنــوی خواجــوی كرمانــی« از نفیس تریــن و 
ارزشــمندترین نســخه های نگارگــری ایــران بــرای نخســتین بــار توســط 

انتشــارات مؤسســه مــن فرهنگســتان هــر  منتــرش شــد. 
ــخه های  ــمندترین نس ــی از ارزش ــل یک ــن کام ــار م ــتین ب ــرای نخس ب
ــا  ــود، ب ــداری می ش ــا نگه ــه بریتانی ــه در کتابخان ــران ك ــری ای نگارگ
مقدمــه محمدعلــی  معلــم  دامغانــی رئیــس فرهنگســتان هــر، آیدیــن 
آغداشــلو و علیرضــا هاشــمی نژاد بــا همــکاری دانشــگاه شــهید باهــر 

کرمــان بــه صــورت نفیــس چــاپ شــده اســت. 
ایــن اثــر نفیــس مجموعــه ســه مثنــوی هــامی و هامیــون، کامل نامــه و 
روضه االنــوار خواجــوی کرمانــی، بــه خــط میرعلــی بــن الیاس تریــزی 
ــخه های  ــن نس ــدادی، از مهم تری ــد بغ ــر جنی ــی، اث ــس نقاش و 9 مجل

خطــی مصــور پــس از ســده هشــتم هجــری قمــری اســت. 
از دالیــل  اهمیــت بســیار ایــن نســخه بایــد بــه چنــد مؤلفــه اساســی 
اشــاره كــرد؛ کتابــت نســخه؛ از نخســتین منونه هــای شــکل گرفته 
خوشنویســی نســتعلیق اســت و خــط کاتــب آن از جهاتــی بــر خــط 
میرعلــی بــن حســن تریــزی برتــری دارد و می تــوان آن را رسآغــاز 
خوشنویســی خــط نســتعلیق ایرانــی دانســت. مجالــس نقاشــی نه گانه 
ایــن اثــر نیــز در قیــاس بــا دیگــر منونه هــای پیشــین شــاهنامۀ دمــوت 
و نگارگری هــای باقی مانــده از نیمــه ســده هشــتم، بــه کــامل و زیبایــی 
بــارزی دســت پیــدا کــرده و برای قالــب و قــواره و چهارچــوب نگارگری 
ایرانــی تــا اواخــر ســده دهــم هجــری الگــو و رسخــط شــده اند. 
تقســیامت ســتون ها و صفحه آرایــی و قرارگیــری نوشــته ها در جاهــای 
مناســب صفحــات مصــور و تذهیب هــای درون نگاره هــا نیــز از دیگــر 
ــه  ــای نه گان ــت. نگاره ه ــر اس ــن اث ــرد ای ــه ف ــر ب ــای منح ویژگی ه
ــازه ای را در  ــل ت ــی رسفص ــدی و صحنه آرای ــث ترکیب بن ــاب از حی کت
ســنت  نگارگــری ایرانــی آغــاز کرده انــد و در طراحــی اندام هــا و نقــوش 
ــا،  ــان آنه ــوب می هندســی آرایه هــای عــامرات و ایجــاد تناســب مطل
بــرای نســخه معتــر بعــدی چــون »شــاهنامۀ بایســنغری« زمینه ســاز 

شــده اند. 
ایــن نســخه نفیــس بــا همــكاری مجتمــع مــس رسچشــمه و انتشــارات 
ــن  ــراژ پایی ــه تی ــا توجــه ب فرهنگســتان هــر منتــرش شــده اســت و ب
ــن 66951655  ــامره تلف ــا ش ــد ب ــدان می توانن ــده، عالقه من ــاپ ش چ

متــاس بگیرنــد تــا کتــاب بــا تخفیــف بــرای آنــان ارســال شــود. 

ســومین دوره چــاپ كتــاب »هــر چیــن« نوشــته »مــری تریگیــر« و 

ترجمــه فرزانــه طاهــری بــه زودی منتــرش خواهــد شــد.

ایــن كتــاب در عیــن رعایــت ایجــاز، ســیر تاریخــی تطــور و تكامــل 

هــر چیــن را باز مــی كاود و اطالعــات دقیقــی از دیرزمــان تــا عــر 

ــدۀ كنجــكاو می گــذارد.  ــار خوانن حــارض در اختی

ــی و  ــای تاریخ ــی دوره ه ــامر توصیف ــك گاهش ــكل از ی ــاب متش كت

ــت  ــه ها، فهرس ــده، نقش ــی گزی ــامم كتابشناس ــل به انض دوازده فص

تصاویــر، چنــد اصطــالح، واژه نامــۀ دوســویه، منایــه و تصاویــر اســت. 

خواننــده پــس از بررســی گاهشــامر توصیفــی وارد فصــل اول، 

صنایــع دورۀ نوســنگی می شــود؛ ســپس هــر رســمی و عــر مفــرغ 

ــات  ــأن و تزیین ــه ش ــوم ب ــل س ــرد. فص ــی می گی ــل دوم پ را در فص

در ســده های دوازدهــم تــا ســیزدهم پیــش از میــالد اختصــاص 

دارد. ملی گرایــی و بیان گــری از ســده ســوم پیــش از میــالد  تــا 

ــر  ــود. تأثی ــی می ش ــل بررس ــن فص ــز در چهارمی ــوم )م( نی ــده س س

آییــن بودایــی و دامنــۀ نفــوذ آن بــر هــر چیــن، پنجمیــن فصــل ایــن 

كتــاب را شــامل می شــود. ســپس »جهان گرایــی و بازیگــری«، »فضــا 

و یادمان ســازی«، »دربــار و هرهــای بودایــِی چــان« »ســنت و 

نــوآوری« را می تــوان در فصل هــای بعــدی خوانــد. 

ــوآوری«،  ــی و ن ــه »التقاط گرای ــز ب ــاب نی ــی كت ــل پایان ــه فص در س

»فردگرایــی و خــرق عــادت« و »جســتجوگری و نابســامانی« در هــر 

ــود.  ــه می ش ــن پرداخت چی
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