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دســتاوردهای هــر كشــوری حاصــل اندیشــه  شــخصیت های علمــی، فرهنگــی، 
ادبــی، هــری و دیگــر عرصه هاســت. اندیشــمندانی كــه بــا كوشــش و تــاش 
پرچمــداران كشورشــان محســوب می شــوند. گوهرانــی كــه مایــه فخــر و مباهــات 
ــه زندگــی  ــرد ك ــا چــه می شــود ك ــد. ام ــن خویش ان ــت بخــش رسزمی ــوده و هوی ب
جــاری و ســاری اســت و چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم گــذر زمــان شــخصیت های 
بــزرگ را از مــا خواهــد گرفــت. شــاید همیــن دنــی بــودن دنیاســت كــه موجــب 
می شــود  مــا قــدردان بزرگانــی باشــیم كــه بــرای كشــف و شــهود راز هــای آفرینــش 
یــا تجلــی زیبایی هــای جهــان تــاش كردنــد و بدانیــم شــناخنت افــكار و آثــار آنــان 
راه گشــای ماســت تــا بتوانیــم گوشــه ای از راز و رمــز خلقــت را ببینیــم و درك كنیــم. 
ــه  ــه و ب ــا رفت ــار م ــه شــخصیتی برجســته از كن ــاه می شــنویم ك هــر روز و هــر م
جهــان آخــرت پیوسته اســت، كســانی كــه انتظــار از دســت دادنشــان را نداریــم و 

رفتنشــان برایــان حرستــی عمیــق و جانــكاه بــه همــراه دارد. 
وقتــی كشــف راز حــل معادلــه ای، مســئله ای الینحــل در زندگی مــان می شــود؛ بــه 
ــان زندگــی  ــود را در زم ــن پرســش های رمزآل ــه كاش ای ــم ك ــی می بری ــه پ ــن نكت ای
ــم و افســوس  ــرار می دادی ــورد بررســی ق ــزرگان ارزشــمند كشــورمان م ــات ب و حی

ــان نپرســیده بودیم؟.  ــی آن ــان را در طــول زندگ ــه چــرا، چراهای ــم ك می خوری
شــاید در پاســخ بگوییــم: ایــن امــر زمانــی میــرس نبــود و وســایل ارتباطــی آنقــدر 
وجــود نداشــت تــا بتــوان دربــاره اندیشــه  آنهــا پژوهــش كــرد؛ ولــی در حــال حــارض 
چــه بایــد پاســخ دهیــم؟ آیــا در مــورد كســانی كــه هم اكنــون در كنارمــان هســتند 

و بــه ناچــار فــردا نخواهنــد بــود، نیــز می توانیــم چنیــن پاســخی بدهیــم؟. 
ــار  ــم، دم را غنیمــت شــاریم و آث ــر كنی ــد نگاهــان را كان ت ــه طــور قطــع بای ب
بزرگامنــان را تــا در كنارمــان هســتند، ببینیــم، چــرا كــه ســاعت ها بــرای مــا 

یســتند.  منی ا

سـردبیر 

ساعتهابرایمامنیایستند
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رئیــس  معلم دامغانــی  محمدعلــی  اســتاد  از  ســروده ای 
فرهنگســتان هنــر، بــرای اســتاد مســلم تــار نوازنده شــیرینكار، 

ــد. ــر ش ــریف« منتش ــگ ش »فرهن

آفرین و سالم: 
ــد و نكیســا و ســركش و ســركب خلــف موصلــی و  وارث بارب
زریــاب دوده دار خانــگاه رودكــی چنــگ زن و موالنــای نی نــواز 
ــر  ــی اكب ــراز عل ــر می ــدان هن ــادگار خان ــوا ی ــظ خوش ن و حاف
ــهنازی و  ــش و ش ــداهلل و دروی ــرزا عب ــینقلی و می ــا حس و آق
عبــادی اســتاد مســلم تــار نوازنــده شــیرینكار فرهنــگ شــریف.

 
خنیاگر روزگار فرهنگ شریف

آزاده و چیره دست و استاد و ظریف 
آن زخمه كه می زنی تو ما را مرهم

آن نغمه كه سركنی توجان را تشریف
درویشی و شهنازی و نی داودی

در زیر و بم ردیف و ضرب تصنیف
دستان تو مخلصین و مضراب اژدر

اوج تو مفرح و فرود تو لطیف 
فرهنگ به فر و هنگی و كش آهنگ
آسوده ز زیر و زار و دور از تحریف
ای آرش گیر و دار و ای رستم تار
گردی تو و پهلوان نبایست نحیف
بردار سر از فراش بیماری و ضعف
مردی تو و ما تو را نخواهیم ضعیف
آن نرد كه میزدی تو برجاست هنوز
افتاده به دستخونم ای كهنه حریف
در پرده نغمه زار ما راز بسی است

یعنی به شتا ربیع و در صیف خریف
برخیز و نت و نوای هفت آوا را 

از نو بنما به نوع دیگر تألیف
ای الیق آفرین فرهنگستان
خنیاگر روزگار فرهنگ شریف

خنیاگرروزگارفرهنگشریف
آزادهوچریهدستواستادوظریف

رئیسفرهنگستانهرنپروژه
هرنهایقرآینراتشریحركد

مولود زندی نژاد- الهام طالبی

كشــوری  مرجــع  نهادهــای  از  می بایســت  را  هــر  فرهنگســتان 

ــش را  ــی كارهای ــن اصل ــر رك ــه ه ــش در زمین ــه پژوه ــت ك دانس

و  بــرای حفــظ  »پیشــنهاد سیاســت گذاری  و  تشــكیل می دهــد 

ــای  ــا حوزه ه ــكاری ب ــی«، »هم ــی و محل توســعه هــر اســامی، مل

علمیــه و علــای دینــی در شــناخت زمینه هــای مبانــی فقهــی 

ــا تكیــه  هــر«، »مطالعــه و بهره گیــری از نظریه هــای جدیــد هــر ب

ــای  ــویق پژوهش ه ــت و تش ــامی«، »حای ــی و اس ــی مل ــر مبان ب

بنیــادی و پیگیــری مطالعــات و طرح هــای هــری در ســطح ملــی«،  

»پیشــنهاد سیاســت گذاری در زمینــه ارتبــاط جوامــع هــری داخلــی 

ــود.  ــوب می ش ــنامه آن محس ــف اساس ــه وظای ــان« از جمل ــا جه ب

برگــزاری  بــا  خــود  فعالیــت  ســال های  در  هــر  فرهنگســتان 

انتشــار  منایشــگاه ها،  نشســت ها،  هم اندیشــی ها،  هایش هــا، 

كتاب هــا و مقاالتــی در زمینــه هــر توانســته بســیاری از خاءهــای 

ــه را كاهــش دهــد گرچــه كاســتی های مــادی  موجــود در ایــن زمین

ــد و  ــر كن ــود رصف نظ ــای خ ــی برنامه ه ــا از برخ ــده ت ــب ش موج

ــه  ــا ب ــا ســعی داشــته ت ــدازد، ام ــر بیان ــه تأخی ــا برخــی دیگــر را ب ی

كارهــای بنیــادی و تحقیقــات پایــه ای خــود و جمــع آوری اطاعــات 

بپــردازد تــا در وقــت مناســب بتوانــد آن را بــه درســتی ارائــه منایــد. 

بــا ایــن پیــش زمینــه وارد گفت وگــو بــا محمدعلــی معلــم  دامغانــی 

رئیــس فرهنگســتان هــر شــدیم تــا از برنامه هــای ایــن نهــاد بــزرگ 

هــری آگاه شــویم. 

ــی چیســت؟ و  ــم جناب عال ــه زع بایســته ها و نبایســته های هــر ب

رویكــرد فرهنگســتان هــر نســبت بــه هرهــا چگونــه اســت؟ 

ــدارد و  ــود ن ــری وج ــاق نظ ــر اتف ــت ه ــت و حقیق ــاره ماهی درب

ــه  ــا ب ــاه دشــوار اســت. ام ــت كوت ــاره، در وق ــنت در این ب ســخن گف

مصادیــق هــر می تــوان اشــاره كــرد كــه صفــر از كوچكرتیــن واحــد، 

ــئون  ــود. در ش ــاز می ش ــط آغ ــه و خ ــك و نقط ــر و ی ــی از صف یعن

ــی  ــه جهــان ادب ــن گونه اســت، اگــر ب ــه همی ــز ب مختلــف هــری نی
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ــر  ــه در زی ــت، نقط ــف اس ــه ال ــداد آن ك ــه و امت ــم، نقط ــگاه کنی ن

الــف افتــاده كــه ب، ت تــا آخــر. حســاب از صفــر و یــك و هندســه 

از نقطــه و خــط مایــه گرفته اســت. اگــر هندســی نــگاه کنیــم یــک 

نقطــه خــارج یــك خــط اســت کــه منی شــود یــک خــط مــوازی آن 

ــر خــط،  ــه خــط مســتقیم باشــد؛ اگ ــه رشطــی ک ــا ب ــرد، ام رســم ك

ــرد و  ــوازی آن رســم ک ــوان م ــت خــط، می ت ــی باشــد، بی نهای منحن

ــرد.  ــوان رســم ک ــچ خطــی منی ت ــر منفصــل باشــد، هی اگ

در هــر خطاطــی مــا یــک »نقطــه« داریــم کــه اگــر آن را بکشــیم 

ــه«  ــم و »نقط ــف« را برداری ــر آن »ال ــود واگ ــاد می ش ــف« ایج »ال

ــا »ی«  ــن ترتیــب ت ــه همی ــم »ب« می شــود؛ ب ــرار دهی ــر آن ق را زی

ــه  ــوان ادامــه داد.  در اینجــا هندســه، خــط و فهــم هندســه ب می ت

ــم. در  ــه كنی ــه آن اضاف ــم ب ــاع ه ــت ارتف ــی اس ــد، کاف ــان می آی می

ــزودن  ــا اف ــتند ب ــطح هس ــدا س ــی، ابت ــکال هندس ــا اش ــه هره هم

ــه عــامل  ــوط ب ــا مرب ــه حجــم می شــوند و هرهــا ی ــل ب ــاع تبدی ارتف

ــا تجســمی اســت  ــا نقــش اســت و ی صفــر و یــک و خــط اســت، ی

نــدارد و فرهنگســتان هــر  این هــا هــری وجــود  از  بیــرون  و 

عهــده دار همــه این هــا اســت. اگــر خــط اســت و یــا اگــر محاســبه 

ــه  ــر ســبک و نقــش باشــد، همــه ب ــا اگ عــددی خطــوط اســت و ی

ــدا  ــم پی ــد ه ــه بُع ــی ک ــود. زمان ــوط می ش ــر مرب ــتان ه فرهنگس

کنــد، تبدیــل بــه هرهــای تجســمی می شــود کــه اوج هرهــای 

تجســمی، »معــاری« اســت و ایــن هــری اســت کــه فرهنگســتان 

بیــش از هرهــای دیگــر بــه آن اهتــام دارد. ســایر هرهایــی کــه از 

تجســمی ناشــی می شــود، اساســی اســت کــه بــر می ســازد. اصــوالً 

آنچــه کــه محصــول دســت آدمــی اســت، بخــش عمــده آن بــه هــر 

تجســمی مربــوط می شــود و »مجســمه« یــک پدیــده بســیار هــری 

و شــناخته شــده ایــن شــیوه اســت. فرهنگســتان هــر در همــه ایــن 

زمینه هــا فعالیــت دارد. 

فرهنگســتان هــر بیشــر بــه چــه جنبه هایــی از ایــن هرهــا توجــه 

دارد؟  

ــه  ــی اســت ک ــح مســائل و کســب تئوری های  بیشــرت متوجــه توضی

از گذشــته وجــود داشــته و ایجــاد تئوری هایــی کــه بایــد پدیــد 

بیایــد تــا بــه ســمت جدیــد و نــو حرکــت کنــد. امــروز مــا بــه واســطه 

حکومــت جمهــوری اســامی و ملیــت ایرانــی، کــه در واقــع اســام 

و ایــران قابــل تفکیــک از هــم نیســتند؛ در حــال ارزیابــی تئــوری و 

برنامه ریــزی همــه هرهــا، در یــک مجموعــه کــه این هــا را بــه هــم 

مربــوط و توجیــه کنــد، هســتیم. 

ــی در دســتور  ــد، چــه برنامه های ــی كــه فرمودی ــال مطالب ــه دنب و ب

كار فرهنگســتان هــر قــرار دارد؟ 

یكــی از پروژه هــای بــزرگ فرهنگســتان هــر »هــر قرآنــی و قــرآن 

ــراء اعــم  ــا اقــراء رشوع می شــود و اق هــری« اســت. کلمــه قــرآن ب

از خوانــدن و آواز مثــل تــاوت، ترتیــل و گویندگــی اســت. پــس در 

واقــع فرهنگســتان بایســتی در دو زمینــه موســیقی و  گویندگــی هــم 

ــن فعالیــت  ــه داشته باشــد و هــم ای ــزاری  زمین از لحــاظ ســخت اف

را انجــام بدهــد.

ــرای  ــر ایجــاد شــده، ب ــن ســال های اخی ــه در همی »اســتودیویی« ک

ایــن دو زمینــه اســت کــه در ارتبــاط بــا کلمــه »قرائــت« و »اقــراء« 

بــه وجــود آمــده تــا در واقــع فرهنگســتان بتوانــد کارهــای مطابــق 

اســامیت و شــئونات اســامی ایجــاد کنــد. 

در مــورد پــروژه »هــر قرآنــی و قــرآن هــری« می توانیــد توضیــح 

بیشــری بدهیــد؟ 

 از اقــراء کــه بگذریــم، بحــث »کتابــت« پیــش می آیــد. چــون پیامــر 
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ــد و چــون آن ذات  ــان کن ــت، بی ــه قرائ ــاب را ب ــه کت ــور شــد ک مأم

مقــدس خــط نداشــت، بــه کاتبانشــان فرمــود: ایــن کتــاب را نوشــتند. 

ــم، مرکــب و خــط ایجــاد می شــود  ــد، قل ــان بیای ــه در می ــت ک کتاب

و خــط را بایــد بــر چیــزی ماننــد پوســت، کاغــذ و هــر آن چــه کــه 

ــه نوشــنت باشــد، نوشــت. در  ــد زمین در زمان هــای مختلــف می توان

ــا  ــتند ت ــتخوان ها می نوش ــت ها و اس ــاره پوس ــر پ ــرآن را ب ــدا ق ابت

در کوفــه بــه همــت ذات مقــدس حــرت امیــر)ع( خطــوط اولیــه 

تبدیــل بــه خــط کوفــی شــد. ابتــدا آیــات را بــر پوســت نوشــتند و به 

رسعــت ادبیــات عــرب بــا پیگیــری ایشــان ایجــاد شــد. 

از آنجــا كــه قــرآن می بایســت در شــهرهای مختلــف پخــش  شــود و 

هــر رسزمیــن بــه حداقــل یــک جلــد قــرآن نیــاز داشــت، نــر كتــاب 

ــاج  ــه احتی مقــدس اندک انــدک آن قــدر پیرفــت کــرد کــه هــر خان

ــز وجــود نداشــت کــه روی  ــن امــکان نی ــرآن داشــت. ای ــک ق ــه ی ب

ــد فکــر دیگــری می شــد،  پوســت و چیزهــای دیگــر بنویســند و بای

کــه بــه کمــک جــاده ابریشــم چیــن و ایــران بــه شــیوه کشــور های 

دیگــر »کاغــذ« ایجــاد کردنــد و قــرآن روی کاغــذ نوشته شــد و ایــن 

ــه  ــود ک ــن ب ــه هــم می پیوســتند و ای ــه نحــوی ب ــد ب کاغذهــا را بای

»صحافــی«، »شــیرازه« و »جلدســازی« بــه وجــود آمــد. ایــن هرهــا 

همــه در ســایه ایــن کتــاب مقــدس ایجــاد شــده بودند و چــون پیــش 

از قــرآن، کتاب هایــی ماننــد تــورات، اوســتا و انجیــل در جهــان 

ــرح  ــد و ط ــده بودن ــزی ش ــم رنگ آمی ــا ه ــیه های آنه ــود و حاش ب

نیــز داشــتند، آن هــا هــم ایــن قصــه را دنبــال کردنــد. امــا یــک رسی 

نقــوش انتزاعــی خلــق شــد کــه نســبت بــه تقــدس قــرآن توهینــی 

ــد«،  ــرش«، »گنب ــروز روی »ف ــوش انتزاعــی ام ــن نق نشده باشــد و ای

»کاشــی« و بــه عنــوان »تزئیــن در حاشــیه کتاب هــا« خصوصــاً قــرآن، 

رس لوح هــا و لوح هــا و عامئــی کــه آیــات را از هــم جــدا می کنــد، 

دیده می شــوند. این هــا بــه عنــوان »نقــوش قرآنــی« در کتــاب 

مقــدس وجــود دارنــد و هنــوز هــم بــه هــان روش دنبــال می شــوند 

و ایــن هــر پایــان نگرفتــه و چــه بســیار رازهــا در ایــن هرهــا اســت 

کــه بایــد آشــکار و تئوریــزه بشــود تــا رصف انتزاعــی بــودن، مــاک 

نباشــد. نقــوش قرآنــی، یکــی از مبانــی کار هــای تجســمی اســت. 

پــس ایــن پــروژه در واقــع شــامل خوشنویســی، كاغذســازی، نقــوش 

قرآنــی، هرهــای تزئینــی و مــواردی از ایــن دســت می شــود؟ 

ــی از  ــد وقت ــه خداون ــود، چراك ــم منی ش ــا خت ــه اینج ــا ب ــر؛ تنه خی

آفرینــش آســان ها ســخن می گویــد و در آن  از گنبــدی حــرف 

می زنــد کــه بــدون ســتون بــر افراشــته شــده، ایــن گنبــد بــر افراشــته، 

یعنــی هــان »آســان« یــک شــیوه ای را توضیــح می دهــد کــه  در 

»معــاری« در عالی تریــن و ســاده ترین گنبد هــا هنــوز بــه کار 

ــی رود. م

ــار  ــن در اختی ــای مصالحــی کــه مــردم هــر رسزمی ــر مبن ــع ب در واق

ــاورزها  ــان کش ــرا و بیاب ــازند. در صح ــا را می س ــن گنبده ــد، ای دارن

ــط  ــی فق ــن اســت در رسزمین ــا ممک ــد ی ــاد می کنن ــی ایج کومه های

خــاک رُس باشــد و یــا در جایــی دیگــر،  ســنگ و الشــه ســنگ باشــد. 

حتــی ماننــد اســکیموها از یــخ در قطــب شــال خانــه بســازند. بــرای 

ــره وار  ــه صــورت دای ســاخنت گنبدهــای ســاده شــکل، مصالحــی را ب

ــد  ــع می کنن ــد را جم ــدک گنب ــد و اندک ان ــرار می دهن ــم ق روی ه

و در نهایــت آن را می بندنــد و حتــی اگــر »گنبــد ســلطانیه« ایــران 

بــا آن عظمــت هــم باشــد، بــاز بــه همیــن طریــق ســاخته می شــود؛ 

شــیوه ای کــه خــدا در ســاخنت آســان بــکار برده اســت و ایــن اســت 

کــه ایــن کتــاب بــه دو دلیــل منشــاء »معــاری« اســت؛ یکــی ایــن 

ــع« و  ــی »مرب ــت یک ــر اس ــه رایج ت ــکل از هم ــان دو ش ــه در جه ک

دیگــری »دایــره«. اگــر مربــع حجمــی باشــد، می شــود مکعــب و اگــر 

ــره و »آســان بلنــد« و »کعبــه«  دایــره، حجمــی بشــود، می شــود کُ

ــری از  ــده و دیگ ــاخته ش ــره س ــی از دای ــه یک ــت ک ــی اس دو الگوی

مربــع و در همــه جهــان هیــچ معــاری نیســت كــه از این دو شــکل 

کارش بیــرون باشــد. 

ــدا  ــاط پی ــز ارتب ــا هرهــای دیگــر نی ــروژه ب ــن پ ــا ای آی

می كنــد؟ 

بلــه؛ قــرآن، منشــاء بســیاری از مطالــب و 

حتــی تکمیــل کننــده هرهایــی اســت 

می پنداریــم.  جدیــد  را  آن هــا  کــه 

منایشــی،  هرهــای  ماننــد 

و  قصه نویســی  ســینا، 

بــه  كــه  رمان نویســی 

شــگفت انگیزی  نــوع 

ارتبــاط  میانشــان 

وجــود  مؤثــری 

اگــر  شــا  دارد. 

کــه  داســتان هایی 

را  آمــده  قــرآن  در 

بــا دقــت مطالعــه 

کنیــد، آنقــدر در عیــن 

فــرده بــودن، صحیــح 

نوشته شــده  گســرتده  و 

شــخص  احساســات  کــه 

ــود؛  ــک می ش ــدت تحری ــه ش ب

گاهــی  می خندانــد،  گاهــی 

ــادی دارد.  ــر بســیار زی ــد و تأثی می گریان

ــل  ــه در ذی ــنامه هایی ک ــا و منایش فیلمنامه ه

ــای  ــد فیلمنامه ه ــده، مانن ــاد ش ــا ایج ــن قصه ه ای

حــرت یوســف، اصحــاب کهــف یــا منونه هایــی از ایــن 

دســت. این هــا کار آنچنانــی پیرامونشــان انجــام نگرفته اســت 

تــا مــا حــد و رســم داســتانی را کــه هــم شــورانگیر و هــم ســامت 

بیاوریــم.  بدســت  اســت،  درســت  و 

چه فعالیت هایی در این زمینه در حال انجام است؟ 

یکــی از فعالیت هایــی كــه ذیــل عنــوان »هــر قرآنــی و قــرآن هــری« 

در حــال انجــام اســت، پیرامــون همیــن منایش هــا و کارهایــی اســت 

کــه بــه هــر جدیــد مربــوط می شــود. در ایــن زمینــه فعالیت هایــی 

هــم رشوع شــده کــه اگــر بــه صــورت فهرســت  دربــاره آن صحبــت 

ــا بــه  ــان قــرآن بن ــان قــرآن« اســت. زب کنیــم، مســئله اولیــه آن »زب

شــهادتی کــه خــود قــرآن هــم آن را ترصیــح می کنــد،  عربــی اســت؛ 
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امــا خــود قــرآن تأکیــد دارد، »عربــی ُمبیــن« اســت. در واقــع صفــت 

ــه محــل  ــد و همین جاســت ک ــه می کن ــی اضاف ــه عرب ــن« را ب »ُمبی

تأخیــر و اندیشــیدن اســت. چــون در ســنت ادبــی مــا، عربــی یعنــی 

»روشــن« و عجمــی یعنــی »گُنــگ« و وقتــی خداونــد از عربــی مبُین 

)روشــن( ســخن می گویــد، بــه وضــوح اعــام می کنــد، ممکــن اســت 

عربــی وجــود داشــته باشــد کــه گُنــگ )عربــی عجمــی( باشــد و اگــر 

ایــن را بپذیریــم، نــوع عجمــی عربــی هــم وجــود داشته اســت. 

فرآینــدی كــه بــرای اجــرای ایــن پــروژه در نظــر گرفته شــده، بســیار 

گســرده اســت و بــه زبان شناســی نیــز ورود پیــدا می كنــد، دربــاره 

ایــن مســئله توضیــح دهید.

بلــه همین طــور اســت؛ مــا بایــد آن چیــزی كــه از گذشــته 

تــا امــروز بــه صــورت ســنت بــوده را دربــاره اش بیشــرت 

بیندیشــیم. از آنجایــی کــه ذات مقــدس حــرت 

ــاب  ــان و کت ــر الزم ــر آخ ــول)ص(، پیغم رس

ــت؛  ــه امت هاس ــه هم ــوط ب ــرآن مرب ق

ــی  ــه نوع ــد ب ــاب بای ــن کت ــس ای پ

معرفــی شــود کــه همــه امت ها 

برخــوردار  آن  از  بتواننــد 

فرآینــد  در  باشــند. 

ــرآن«  ــان ق شــناخت »زب

همــه  می بایســت 

مخصوصــاً  زبان هــا 

کــه  زبان هایــی 

پشــتیبان زبــان عربی 

پیغمــر)ص(  روزگار 

ماننــد  بوده انــد، 

آرامــی، رسیانــی، عــری 

را  دیگــر  زبان هــای  و 

در  مــا  بشناســیم.  بیشــرت 

قــرآن  خــود  از  زمینــه  ایــن 

لغت هــای  کــه  داریــم  شــاهد 

قــرآن  در  امت هــا  همــه  تقریبــاً 

وجــود دارد و بعضــی اقــوام لغت هــای 

بیشــرتی در ایــن کتــاب دارنــد. وجــود اینرتنــت 

ــر  ــا یكدیگ ــر ب ــه ب ــوری ك ــون و رابطــه ن و تلویزی

دارنــد ایــن امــكان را بــه وجــود مــی آورد كــه ایــن کتــاب 

را چنــان کــه هســت، معرفــی کــرد تــا همــه امت هــا بتواننــد 

ــرای  ــاب ب ــان خودشــان از آن بهره منــد شــوند، چــون ایــن كت ــا زب ب

همــه اســت.

ــا عهــد عتیــق وجــود  ــا فرهنــگ بین النهریــن و اشــراكاتی كــه ب آی

ــد؟  ــرار می گیرن ــز، مــورد بررســی ق ــد نی دارن

ــی و  ــی، رسیان ــای آرام ــتم زبان ه ــاره داش ــه اش ــه؛ هان طــور ک  بل

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــه م ــت ك ــی اس ــای قرآن ــه زبان ه ــری از جمل ع

باســتانی  زبان هــای  اكــر  در  جســت وجو  واقــع  در  می گیرنــد. 

صــورت می گیــرد ولــی بــرای پژوهــش در قــرآن زبان هــای یکســوی 

جهــان را بررســی می کنیــم؛ یعنــی ایــن تقســیات عجیــب و غریبــی 

کــه زمینی هــا ســاختند، ماننــد ســامی و آریایــی کــه همیشــه یــک 

جــور جدایــی ایجــاد می  کنــد، منی تواننــد اساســی داشته باشــند. 

ــات  ــه ادبی ــور ک ــرآن هان ط ــرا در ق ــت؛ زی ــرآن اس ــود ق ــل خ دلی

ــرآن  ــدی در ق ــه ح ــی ب ــات آریای ــود دارد، از ادبی ــن وج بین النهری

رسشــار اســت کــه کلمــه مثــاً عربــی ایرانــی محــو می شــود. 

وقتــی متوجــه شــوید کــه لغــت ایــن ســوی جهــان در ایــن کتــاب 

ــم،  ــق کنی ــروز تحقی ــا ام ــب را ت ــن مطال ــه ای ــد هم آمده اســت، بای

ــای  ــده اند. از دوره ه ــف ش ــرت تحری ــته بیش ــای گذش ــون کتاب ه چ

ابتدایــی کــه خــود قــرآن از آن هــا بــه عنــوان ســنت امللل اولــی یــاد  

می کنــد، مــا چیــزی در دســت نداریــم. آنچــه کــه در دســت ماســت 

تــورات، انجیــل و برخــی از کتاب هایــی اســت کــه هنــوز در صحتــش 

تردیــد اســت. ماننــد مندایی هــا کــه خــود را پیــروان حــرت یحیــی 

می داننــد و بــه عنــوان کتــاب مقــدس از آن نــام می برنــد یــا کتــاب 

وداهــا در هنــد این هــا کتــب نــادری هســتند. ایــن کتاب هــا را 

چــون از لحــاظ محتــوا و مفهــوم بــا تــورات، انجیــل و قــرآن تطبیــق 

می کننــد، منی توانیــم مقــدس بودنــش را انــکار کنیــم؛ تحقیقــی هــم 

نداریــم کــه بگوییــم حتــاً ایــن کتــاب متعلــق بــه پیامر اســت، فقط 

هــان قــدر معلــوم اســت کــه گروه هــای بســیاری بوده انــد کــه در 

جهــان هدایــت شــده اند کــه پیامــر و کتــاب داشــته اند و قــرآن هــم 

ــا  ــی گفته اســت و امــروز در دســت م ــه اشــارت چیزهای از آن هــا ب

خیلــی ســند وجــود نــدارد. ایــن کتاب)قــرآن( کــه آخــر آمــده، آمــده 

ــذرد  ــه در ذهــن می گ ــد. آنچــه ک ــه هــم وصــل کن ــا امت هــا را ب ت

و بــر زبــان جــاری اســت، ایــن قابلیــت اســت كــه بــه نحــو غریبــی 

در ایــن کتــاب هســت و ایــن کار را خواهد کــرد، چــرا کــه شــالوده 

ــه  ــد و هم ــهم دارن ــامل س ــه ع ــه هم ــت ک ــی اس ــه نوع ــش ب و بافت

عــامل می تواننــد در مــورد ادیــان شــناخته شــده بــار دیگــر بــه دلیــل 

تحریفــی کــه در کتاب هــای خــود دارنــد، صحــت آثارشــان را از ایــن 

کتــاب کشــف کننــد. اینکــه چــه حرفــی در کتــاب درســت منــدرج 

ــخه ای  ــون نس ــت چ ــاح کننده اس ــع اص ــاب در واق ــن کت ــود. ای ش

اســت کــه خــود خداونــد مدعــی اســت کــه آنــرا فــرو فرســتادیم و 

ــم. ــظ می کنی ــف، حف آن را از تحری

ــف  ــی تعری ــرده ای كارگروه ــروژه گس ــن پ ــام چنی ــرای انج ــا ب آی

شده اســت؟

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــت، ب ــی اس ــن مطلب ــر چنی ــاس کار ب ــل و اس  اص

هرکــدام از آن هــا هــم بایــد معلــم و کاس داشــته باشــیم هــم 

منایشــگاه، هــم تبلیــغ مکتــوب و غیــر مکتــوب داشــته باشــیم 

كــه البتــه زمینــه همــه ایــن فعالیت هــا را در فرهنگســتان هر 

ــم  ــل می کنی ــز کام ــد نی ــته باش ــود داش ــی وج ــر نقص ــم و اگ داری

ــه متامــی انجــام بدهــد.  ــه خــود را ب ــد وظیف ــا فرهنگســتان بتوان ت

ــت و  ــوری و ماهی ــه تئ ــه ب ــق ن ــه مصادی ــا ب ــی از هره ــن کلیت ای

ــه ای در دســت اجراســت. ــه صــورت پای ــی اســت کــه ب فعالیت های

این پروژه در چه مرحله ای قرار دارد؟ 

بــه دلیــل گســرتدگی مطالــب و حوزه هــا در مرحلــه پژوهــش 

ــه  ــی ک ــای تحقیق ــی از کاره ــرار دارد. یک ــات ق ــردآوری اطاع و گ
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ــرآن  ــی و ق ــر قرآن ــوان »ه ــت عن ــی تح ــرآن پژوه ــن ق ــدر ای در ص

ــش در  ــپس پژوه ــت س ــی اس ــدا زبان شناس ــرار دارد؛ ابت ــری« ق ه

خــط و خوشنویســی، هرهــای ســنتی، هرهــای تجســمی، معــاری، 

ــر و ... اســت. چــون ایــن  ــم، تئات ــان، فیل ــد رُم ــد مانن هرهــای جدی

ــن  ــری در ای ــک و ت ــر خش ــت، ه ــی نیس ــز خال ــچ چی ــاب از هی کت

قــرآن موجــود اســت. پــس می توانیــم دنبــال هــر چــه کــه در جهــان 

اســت، بگردیــم؛ زیــرا خداونــد چنــان کــه بــزرگان گفته انــد دو 

کتــاب آفریــده، یکــی ایــن کتــاب مــدون کــه تدویــن شــده و جهــان، 

ــه  ــاب ب ــن دو کت ــات ای ــد آی ــن شده اســت. گفته ان ــه تکوی ــی ک کتاب

کمــک هــم حــل می شــوند. آیاتــی کــه بــه کمــک آیاتــی کــه در عــامل 

هســت نوشــته شــده و بــر عکــس آن. کســی کــه در ایــن دو کتــاب 

دقــت کنــد، مســلاً می توانــد دانشــش را توســعه بدهــد. تقریبــاً بــا 

دقتــی کــه بــه ایــن کتــاب و جهــان خــارج می کنــد از خیلــی از انــواع 

ــه مغــازه دارد،  تحصیل هایــی کــه امــروز رواج داشــته و بیشــرت جنب

بی نیــاز می شــود و آن چیــزی کــه انســان بایــد بــرای هدایــت بدانــد 

از ایــن دو کتــاب خــارج نیســت. ایــن بــه رضر مــا در فرهنگســتان 

هــر ایــران اســت! كــه بایــد در جهانــی کــه همــه اش بهــم مربــوط 

اســت، ایــن امــور را دنبــال کنیــم. 

گــردآوری منابــع و مطالــب ایــن پــروژه كتابخانــه ای اســت یــا ســایر 

روش هــا نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد؟ 

ــم  ــروژه دو کار بیشــرت در حــال حــارض منی توانی ــن پ ــرای رشوع ای ب

ــت.  ــی اس ــر کار میدان ــه ای و دیگ ــی کار کتابخان ــم، یک ــام دهی انج

مــا بــرای ایــن کــه در زمینــه ارتبــاط قــرآن بــا همــه هرهــا و 

ــک  ــد ی ــق مســتمر داشــته باشــیم بای ــرآن تحقی ــا ق همــه هرهــا ب

تحقیــق کتابخانــه ای کامــل بوجــود بیاوریــم تــا ایــن کــه گذشــتگانی 

ــرتس  ــده اند را در دس ــته ش ــی نوش ــیده  و مطالب ــی کش ــه زحات ک

ــه  ــم، در زمین ــه گفتی ــور ک ــال، هانط ــوان مث ــه عن ــیم. ب داشته باش

خــط و خوشنویســی منابعــی در کتابخانــه، شناســایی و دســته بندی 

ــق خــود  ــه ناقــص اســت، کامــل شــود و تحقی ــی ک شــوند و آن های

ــه  ــی ک ــدا از آنجای ــط از ابت ــه خ ــم ک ــط رشوع کنی ــون خ را پیرام

ــا  ــت؛ ی ــه بوده اس ــرآن چگون ــا ق ــد ت ــت کن ــته یادداش ــر توانس ب

ــراب  ــن اع ــروز در بی ــا ام ــه م ــی ک ــون ادبیات ــات، چ ــورد ادبی در م

ــت.  ــرآن اس ــت آن در ق ــی مرکزی ــه نوع ــیم، ب ــان می شناس و ایرانی

در زمــان حــرت علــی)ع( بخاطــر برخــی از فرزنــدان عرب هــا 

قــرآن را »ملحــون« می خواندنــد. یعنــی در واقــع اعــراب آن را غلــط 

ــود  ــام »ابواالس ــی)ع(، بن ــرت عل ــتان ح ــی از دوس ــد. یک می گفتن

دوئلــی« شــکایت بــه حــرت بــرد کــه فرزنــد مــن، فــان آیــه را ایــن 

ــان  ــن خودش ــا بی ــابقاً عرب ه ــد: س ــد. حــرت فرمودن ــی خوان نوع

تنهــا بودنــد، کســی وجــود نداشــت کــه روی زبانشــان اثــر بگــذارد؛ 

االن مــا بــا کشــورها و مــردم دیگــر مربــوط هســتیم و ایــن مســئله 

ــد،  ــدا کن ــن کــه کار قواعــدی پی ــرای ای ــر می گــذارد. ب ــان اث روی زب

حــرت در واقــع 3 کلمــه را بــرای وهــم االســود یــاد می دهــد کــه 

براســاس اســم، فعــل وحــرف زمینــه ادبیــات را آمــاده کنــد. رصف و 

نحــو بــا همیــن اســم، فعــل و حــرف آغــاز می شــود و بعــد ادبیــات 

ــر)ع(  ــرت امی ــدس ح ــت ذات مق ــا از برک ــد و این ه ــی می آی عال

و  قــرآن اســت كــه بــا کمــک شــخصیت های عربــی و فارســی ایــن 

ــوط را  ــا و خط ــه زبان ه ــا هم ــد. م ــاد کردن ــم را ایج ــات عظی ادبی

ــه  ــزی را اضاف ــم چی ــا بخواهی ــه م ــن ک ــه ای ــم. ن ــر داری ــورد نظ م

ــاً  ــت؛ مث ــاری اس ــات رسش ــرآن دارای خدم ــاب ق ــوالً کت ــم. اص کنی

ــطوره« و  ــی »اس ــت؛ یک ــن کننده اس ــه تعیی ــاب دو کلم ــن کت در ای

ــاطیر«  ــورد »اس ــرآن در م ــری ق ــت و موضع گی ــه« اس ــری »قص دیگ

ــرد و خــر  ــد و می پذی ــر می تاب ــد. قصــه را ب و »قصــه« فــرق می کن

قصــه و گوینــدگان آن  را راســت می دانــد، در صورتی كــه اســطوره و 

مخرانــش را دروغگــو می دانــد و خــر اســطوره را درســت منی دانــد. 

اســطوره از story  التیــن اســت، »قصــه«، ریشــه بین النهرینــی دارد. 

ــا بــه ایــن جــا تحقیقــات مفصلــی انجام گرفتــه در  ــاره این هــا ت درب

حــال حــارض کتابخانــه ایــن تحقیقــات را پشــتیبانی می کنــد، بــه ایــن 

شــكل كــه ســند و مأخــذ را دســته بندی می کنیــم کــه چقــدر کتــاب 

در مــورد خــط، چنــد كتــاب دربــاره نقاشــی و چــه میــزان كتــاب در 

مــورد معــاری اســت تــا هنــگام تحقیــق، جریــان را تــا آنجایــی کــه 

بــر پوشــش کــرده، مســتند بیــان کنیــم.

در تحقیقــات دانشــگاهی آســیب های زیــادی وجــود دارد كــه 

ــوان از آن  یكــی از آن بازخوانــی منابــع گذشــته ای اســت كــه منی ت

مطالــب جدیــدی دریافــت كــرد، چــه راهــكاری در ایــن خصــوص 

ــد؟ ــیب ها دور مبان ــن آس ــروژه از ای ــن پ ــا ای ــد ت ــنهاد داری پیش

ــه امــروز وجــود دارد، ســخن  ــق دانشــگاه و آنچــه ک ــد تحقی در ِمتُ

بایــد مســتند باشــد، امــا مأخذ هــا نــزد کســانی کــه آموختــه غــرب 

هســتند. بیشــرت مأخذ هــا مــرده اســت یــا کتاب هــای بســیار قدیمــی 

ــا  ــد؛ ام ــا بناهــا، این هــا را مأخــذ تلقــی می کنن ــر خاکی هــا ی ــا زی ی

ــن  ــاد داده ای ــا ی ــه م ــرآن ب ــا ق ــتند. ام ــذ نیس ــا مأخ ــا این ه ــزد م ن

مأخذ هــا بــه صــورت معمولــی خیلــی هــم پاســخگو نیســتند، مثــاً 

یــک کتابخانــه، کتاب هــای بســیار دارد، ولــی هیــچ کتابــی نــه ســخن 

ــم   ــده کنی ــاب را زن ــر کت ــد. اگ ــاع می کن ــه از خــود دف ــد و ن می گوی

ــه مــا بیــان  هــم می توانــد از خــود دفــاع کنــد و هــم مطالبــی را ب

ــا قصــه یــاد می دهــد. در قصــه  کنــد.  قــرآن ایــن شــیوه را در دو ت

ذوالقرنیــن و در قصــه موســی آنجایــی کــه ماهــی مــرده زنــده 

می شــود. ایــن کتاب هــا ماهــی مــرده اســت، وقتــی بــه آب حیــات 

برســند، دوبــاره زنــده می شــود. چشــمه آب حیــات بــرای کتاب هــا، 
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منایشكتابهاییبنظریهرنیدر
كتابخانهفرهنگستانهرن

كتابخانــه  فرهنگســتان  هــر یكــی از بزرگ تریــن  كتابخانه هــای 

تخصصــی هــر در ایــران اســت كــه در ســال 1380 زیــر نظــر 

معاونــت علمی-پژوهشــی فرهنگســتان  هــر بــا هــدف ارائــه 

خدمــات کتابخانــه ای بــه جامعــه هرپژوهــی و هرمنــدان تأســیس 

شــد. ایــن كتابخانــه نخســتین كتابخانــه مجهــز بــه نــرم افــزار 

کتابخانــه ای ســیمرغ و فــن آوری نویــن RFID اســت کــه امکاناتــی 

از قبیــل امانــت خــودکار را بــرای کاربــران فراهــم آورده اســت. 

ــه،  ــه، روزنام ــاب، مجل ــامل كت ــه ش ــن کتابخان ــی ای ــع اطاعات مناب

مقالــه، پایان نامــه، منابــع دیداری و شــنیداری، منابع دیجیتالــی و 

الكرتونیكــی درحــوزه هــر و علــوم انســانی مرتبــط بــا هــر اســت. 

ــل  ــه هــر تكمی ــع خــود را در زمین ــرای آنكــه مناب ــه  ب ــن كتابخان ای

ــت و  ــران رشك ــاب  ته ــی  كت ــد، هــر ســاله در منایشــگاه   بین امللل منای

ــری  ــف ه ــای مختل ــه در حوزه ه ــی ك ــگاه كتاب های ــن منایش از ای

منتــر و در ایــن منایشــگاه عرضــه می شــود، خریــداری و در 

ــد.  ــرار می ده ــود ق ــگر خ ــاء پژوهش ــرتس اعض دس

بین املللــی  كتــاب  منایشــگاه   نهمیــن  و  »بیســت   در  رشكــت 

ــه  فرهنگســتان  هــر، امســال هــم  ــرای مســئوالن كتابخان ــران« ب  ته

دســتاوردهای خوبــی بــه همــراه داشــت بــه طــوری كــه 500 عنــوان 

كتــاب فارســی و التیــن در حــوزه  موضوعــی كتابخانــه شناســایی و 

بــه منابــع عظیــم ایــن كتابخانــه افزوده شــد. ایــن منابــع بــر اســاس 

ــادر،  ــه، اولویت هــای پژوهشــی ســازمان م ــاز موضوعــی كتابخان نی

اعــام نیــاز بخش هــای پژوهشــی ســازمان و نیــاز پژوهشــی كاربــران 

كتابخانــه، چــون: پژوهشــگران، اعضــای هیئــت علمی و دانشــجویان 

ــوند.  ــداری می ش ــایی و خری ــی،  شناس ــات تكمیل ــع تحصی مقاط

از  یكــی  كتاب هــای خریــداری شــده،  از  برگــزاری منایشــگاهی 

ــای  ــی كتاب ه ــرای معرف ــر ب ــتان ه ــه فرهنگس ــت ك ــی اس اهداف

جدیــدی كــه در زمینــه هــر در زبان هــای فارســی و التیــن منتــر 

شــده، دنبــال می كنــد و ایــن امــكان بــرای كاربــران فراهــم می شــود 

ــه شــده، نیازهــای خــود را،  ــق فرم هــای نظرســنجی تهی كــه از طری

ــكاران كتابخانــه،  ــاش هم ــا ت ــنهاد دهنــد. ســپس ب ــام و پیش اع

ــداری شــده، صــورت  ــت و آماده ســازی كتاب هــای خری مراحــل  ثب

می گیــرد و پــس از آنكــه فهرســتی از ایــن منابــع تهیــه می شــود از 

اوایــل شــهریور امســال در چرخــه امانــت خــودكار قــرار می گیــرد. 

ــد و  در  ــا ش ــرداد برپ ــا 27 م ــگاه از 16 ت ــن منایش ــم ای ــال ه امس

بخــش كتاب هــای فارســی در حــوزه زیبایــی شناســی و فلســفه 

ــان  ــدرت پنه ــی«، »ق ــگ زیبایی شناس ــون: »فرهن ــی چ ــر عناوین ه

زیبایــی«، »زیبایی شناســی آملانــی در قــرن هجدهــم« و »توزیــع امــر 

تهیه شــده  اند.  محســوس« 

»ویرایــش جدیــد دایرة املعــارف هــر در 3 جلــد«، »هــزار واژه هــر«، 

ــتی  ــع دس ــه صنای ــزكاری«، »اصطاح نام ــر فل ــی ه »واژگان تخصص

ــر« و  ــخ ه ــادی تاری ــم بنی ــد«، »مفاهی ــنتی در 5 جل ــای س و هره

ــه   ــت ك ــی اس ــه كتاب های ــارص« از جمل ــر مع ــای ه »درون مایه ه

در حــوزه كلیــات هــر بــه منابــع ایــن كتابخانــه افزوده شده اســت. 

ــه منابعــی چــون »مجموعــه  در حــوزه معــاری نیــز می بایســت ب

ــار« و  ــرج افش ــت ای ــاس فهرس ــر اس ــی ب ــاری ایران ــاالت مع مق

ــرد.  ــاره ك ــی« اش ــیاوش ارمجان ــال، س ــاری دیجیت »مع

»طــراح كیســت؟«، »ســیر و جایــگاه تصویر ســازی در تاریــخ چــاپ 

ــط  ــاب توس ــن کت ــی ای ــت. وقت ــش اس ــل دان ــه اه ــان فرهیخت انس

ــد،  ــدا می کن ــات پی ــاره حی ــده می شــود، دوب ــه خوان انســان فرهیخت

یعنــی مأخــذ شــا زنده اســت. کتــاب خــود یــک مأخــذ مــرده اســت، 

اگــر از مأخــذ مــرده مطلــب جمــع آوری کنیــم، کتاب ســازی اســت؛ 

امــا اگــر ایــن کتــاب بــه بــاور انســان تبدیــل شــود و بــا آن ســخن 

ــرد.  ــاد ک ــه آن اعت ــده اســت و می شــود  ب ــن مأخــذ زن ــد ای بگویی

ــع  ــن در واق ــی رود ای ــذ م ــه کاغ ــذ ب ــه از کاغ ــی ک ــا کتاب های ام

مــرده ای اســت کــه دســت بــه دســت می کننــد و چیــزی از آن فهــم 

منی شــود.

از آنجــا كــه پــروژه هرهــای قرآنــی بســیار گسرده اســت آیــا 

منابعــی كــه آنســوی مرزهــای مــا هســتند نیــز مــورد بررســی قــرار 

ــد؟  ــئله داری ــن مس ــرای ای ــری ب ــه تدابی ــد؟ چ می گیرن

ایــن عملــی اســت کــه در جهــان در حال انجام اســت؛ همــه بریت 

ــی  ــد، کتابخانه های ــق دارن ــت تعل ــدام ملی ــه ک ــه  ب ــن ک ــم از ای اع

یــا  مــوش می شــود  یــا طعمــه  قدیــم  کتاب هــای  كــه  دارنــد 

می پوســند و آن هــا ســعی می کننــد این هــا را بیــرون بیاورنــد و 

چــاپ کننــد و در حــال حــارض بــه وســلیه راه هــای نــوری کتاب هــا 

را در اختیــار و اســتفاده بریــت قــرار می دهنــد. مــا هــم تــا حــدی 

کــه امــکان تصحیــح کتــاب هســت ایــن فعالیــت را انجــام می دهیــم 

کــه  کتاب هایــی  چــاپ شــده، بــرای ایــن کــه نســل فعلــی و 

ــتفاده  ــد اس آن بتوانن بــرای  فعالیت هایــی  کننــد 

انجــام می دهیــم.
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ــز در  ــن بریــف« نی ــر اصفهــان« و »دیزای ــد ب ــا تأكی ــران ب ســنگی ای

ــد.   ــرار می گیرن ــك ق ــش طراحــی و گرافی ــای بخ ــف كتاب ه ردی

آثــاری چــون: »نقاشــی دیــواری در دوره قاجــار« و  همچنیــن 

»بررســی جایــگاه منــاد فرشــته در آثــار نگارگــری ایرانــی« در حــوزه 

ــت.  ــود اس ــری موج ــی و نگارگ نقاش

در بخــش هرهــای تزئینــی و خوشنویســی كتاب هایــی چــون: 

»بررســی تطبیقــی شــیوه های تزئینــی خطــوط كوفــی و نســتعلیق«، 

»كتیبه هــای نســتعلیق تهــران«، »مرقــع دلگشــا« و »مجموعــه 

ــه چشــم  ــی« ب گلســتان هــر بخــش رشح حــال خوشنویســان ایران

می خورنــد. 

»فــرش ایرانــی براســاس فهرســت مقــاالت ایــرج افشــار«، »منكــدان: 

دســتبافته های عشــایری و روســتایی ایــران« و »منــاد و نشانه شناســی 

ــع  ــوزه صنای ــته در ح ــار برجس ــه آث ــز از جمل ــران« نی ــرش ای در ف

دســتی اســت. 

ــتند  ــخ مس ــون: »تاری ــاری چ ــه آث ــد ب ــز بای ــی نی ــه عكاس در زمین

عكاســی دوره نــارصی«، »تاریــخ عكاســی در مراغــه«، »حرفــه عكاس: 

ــرد.  ــاره ك ــان« و »عكاســی معــاری« اش ــگ عكاســان جه فرهن

»جویبــار نغمــه، مجموعــه آثــار اســتاد بنــان«، »موســیقی مجلســی«، 

»عجملــر: گزیــده ای از آثــار آهنگســازان ایرانــی« و »پدیدارشناســی 

ایجــاد موســیقی« نیــز از جملــه آثــار در زمینــه موســیقی هســتند.

در بخــش ادبیــات فارســی نیــز آثــاری چــون: »نــگاه قرآنــی حافــظ«، 

»شــاهنامه فردوســی پیرایــش جدیــد جــال خالــی مطلــق«، »بررســی 

وزن شــعر ایرانــی«، »هــم شــاعر هــم شــعر«، »دیباچــه پنجــم 

شــاهنامه«، »دیــوان طــرزی افشــار« و »مجموعــه ای از ادبیــات 

ــت.   ــه افزوده شده اس ــن كتابخان ــع ای ــه مناب ــتانی« ب داس

ــه  ــد ب ــزوده شــده بای ــه اف ــن كتابخان ــه ای ــه ب ــی ك ــر منابع  از دیگ

كتاب هایــی چــون: »منادهــا و نشــانه ها«، »معــاری و زبــان«، 

»روایت شناســی شــكل و كاركــرد روایــت« و »اســتعاره هایی كــه بــا 

ــه زبان شناســی و  ــم كــه در زمین ــم« اشــاره كنی ــا زندگــی می كنی آنه

ــده اند.  ــر ش ــا منت مناده

آثــار متعــدی نیــز در حــوزه ســینا و تئاتــر خریــداری شــد كــه از آن 

جملــه بــه كتاب هــای »تنفــس در هــوای تئاتــر«، »مطالعــات بنیادین 

تئاتــر«، »دراماتــورژی؛ تحولــی در تئاتــر«، »راهنــای نــگارش تحلیــل 

ــرد.  ــاره ك ــوان اش ــهودی« می ت ــی ش ــم« و »روش فیلمنامه نویس فیل

ــات  ــش ادبی ــز در بخ ــری نی ــی دیگ ــوری و تحلیل ــار تئ ــن آث همچنی

منایشــی خریــداری و بــه منابــع اضافــه شده اســت. 

ــه ارزشــمندی از فهرســت ها،  ــه كتاب هــای مرجــع، مجموع در زمین

كتابشناســی ها، دایرة املعارف هــا و فرهنگ هــا تهیــه شــد كــه از 

دست نوشــت های  توصیفــی  فهرســت  بــه  می تــوان  جملــه  آن 

ــان،  ــای جه ــی کتابخانه ه ــران و برخ ــای ای ــیقی در کتابخانه ه موس

کتاب شناســی مطالعــات قرآنــی در زبان هــای اروپایــی، فهرســت 

خوشنویســی  آثــار  و  مرقعــات  دست نوشــت های  توصیفــی 

و  جهــان  کتابخانه هــای  برخــی  و  ایــران  کتابخانه هــای  در 

دایرة املعارف هــا  اشــاره كــرد. 

بــرای  هــری  ارزشــمند  منابــع  التیــن  كتاب هــای  بخــش  در 

هرپ  ــژوان فراهــم آمــد كــه می تــوان از آن بیــن بــه دو نســخه 

ارزشــمند از شــاهنامه فردوســی شــامل نگاره هــا و توضیحــات 

 The Windsor Shahnama عنوان هــای  بــا  آن هــا  بــا  مرتبــط 

 ،164T - Princeton's great Persian book of Kings  of

»مجموعــه ای ارزشــمند از نگاره هــای ایرانــی در مــوزه مرتوپولیــنت« 

و »مجموعه هــای ارزشــمند از هــر و فرهنــگ ایرانــی« اشــاره كــرد. 

ــی  ــا »مبان ــه ب ــی در رابط ــاری، كتاب های ــش مع ــن در بخ  همچنی

نظــری معــاری«، »معــاری و هر ایرانی و اســامی«، »روش تحقیق 

در معــاری«، »معــاری خانه هــای ایرانــی«، »مجسمه ســازی«، 

»طراحــی گرافیــك« و »مجموعــه كامــل و مرجعــی از طراحــی انــواع 

ــی«،  ــام«، »خوشنویس ــش از اس ــامی و پی ــای اس ــا«، »فرش ه گل ه

ــد«،  ــر هن ــزی«، »ه ــیای مرك ــورهای آس ــر كش ــارص و ه ــر مع »ه

»هــر ارمنســتان«، كتــاب مرجــع و كامــل بــرای مطالعــات پژوهشــی 

در »هــر مــرص«، »مجموعــه  ای ارزشــمند از نقــش و نگارهــای 

ســاح های اســامی«، »مجموعــه ای ارزشــمند در مــورد پارچه هــا و 

منســوجات ســلطنتی در دوره هــای مختلــف«، »منابعــی در حــوزه 

تاریــخ ســینا و ســینای ایــران«، »مبانــی نظــری عكاســی« و»آثــار 

ــع  ــی از مناب ــه عكاســان برجســته« از دیگــر منونه های و زندگــی نام

ــده اند.  ــداری ش ــن خری التی

ــر شــده در بخــش فلســفه و  ــی ذك ــر حوزه هــای موضوع ــاوه ب  ع

علــوم انســانی مرتبــط بــا هــر نیــز آثــاری تهیــه شــد. ایــن منایشــگاه 

كوچــك، منابــع عظیــم و بی نظیــری كــه در ســال های اخیــر منتــر 

شــده بــود را بــه همــراه داشــت. 
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طاهررضازاده:
مرتجم،بایدمتامقوایخودرابرایجایگزیین

اصطالحاتبهاکرگرید

ســمیرا خوانســاری-طاهر رضــازاده: »مرتجــم  بایــد متــام قــوای خــود را 

بــرای جایگزینــی اصطاحــات صحیــح بــه کار گیــرد؛ حتــی اگــر در آن 

بــازه زمانــی، بــه صحــت موردنظــر نرســد.«

ــراِن  ــر ای ــاب »ه ــم كت ــازاده، مرتج ــر رض ــاری- طاه ــمیرا خوانس س

ــتان)1210- 1343 ق(« اســت.  ــای مجارس ــار در مجموعه ه عرصقاج

او در ترجمــه ایــن مجموعــه مقــاالت، تنهــا بــه ترجمــه واژگان اکتفــا 

ــه  ــه ب ــا توج ــه را ب ــات غیرقابل ترجم ــیاری از اصطاح ــرده و بس نک

ریشــه و خاســتگاه آنهــا، بازیابــی منوده اســت. رضــازاده، اعتقــاد دارد 

کــه مرتجــم  بایــد متــام قــوای خــود را بــرای جایگزینــی اصطاحــات 

ــی اگــر در آن  ــرد؛ حت ــه کار گی ــی كــه دارد ب ــح در ظــرف زمان صحی

بــازه، بــه صحــت موردنظــر نرســد. ایــن مجموعــه را »باكلینــی« و 

ــه همــت مؤسســه تألیــف،  ــد و ب ــوان ســانتو« گــردآوری كرده ان »ای

ــازار  ــی ب ــال 1395، راه ــنت(، در س ــری )م ــار ه ــر آث ــه و ن ترجم

كتــب تخصصــی هــر ایــران شــده اســت. آنچــه در زیــر می خوانیــد، 

ــر اســت. ــا مرتجــم ایــن اث حاصــل گفت وگــو ب

کتاب هر ایران عرص قاجار چگونه شکل گرفته است؟

 كتابــی كــه اكنــون درمــورد آن صحبــت می كنیــم، در طبقه بندی هــا 

و محافــل آكادمیــك »كاتالــوگ« نامیــده می شــود. كاتالوگ، نوشــتاری 

علمــی اســت كــه موقعیت هــای ثابــت یــا رویدادهــای موقــت 

جهــان هــر، بــه ویــژه منایشــگاه ها را در مجموعــه ای دامئــی ثبــت و 

ــران  ــوم پژوهش گ ــکان دسرتســی عم ــن ام ــد و همچنی ــط می کن ضب

و عاقه منــدان معــارص و آینــده را بــه مــواد و مطالــب رویدادهــای 

مذکــور فراهــم مــی آورد. »هــر ایــران عــرص قاجــار در مجموعه هــای 

ــوان  ــن عن ــا همی ــت ب ــك منایشــگاه موق ــی از ی مجارســتان« کاتالوگ

اســت کــه در ســال 2011 بــا همــکاری دو مــوزه مطــرح مجارســتانی 

ــس هــوپ« و  ــام »فرنت ــه ن ــی ب ــیای رشق ــای آس ــوزه هره ــی م یعن

ــت  ــه در بوداپس ــردی« ك ــای کارب ــام » هره ــه ن ــری ب ــوزه دیگ م

ــار  ــاخص ترین آث ــوزه ش ــن دو م ــت. ای ــده اس ــزار ش ــراردارد، برگ ق

قاجــاری موجــود در عمــوم مجموعه هــای مجارســتان اعــم از دولتــی 

و خصوصــی را گــرد هــم آورده و منایشــگاه مفصلــی ترتیــب دادنــد 

کــه آثــار آن در مجموعــه حــارض بــه چــاپ رســیده اســت. در ایــن 

ــده در آن  ــش درآم ــه  منای ــار ب ــش و رشح آث ــر منای ــاوه ب ــاب، ع كت

منایشــگاه، مقــاالت عاملانــه ای هــم دربــاره انــواع هرهــای قاجــاری، 

ــم  ــا عکاســی و َعلم ســازی، به قل ــه ت ــی و الک کاری گرفت از کتاب آرای

هرپژوهــان و ایران شناســان قدیــم و جدیــد مجارســتانی وجــود 

دارد. مناینــده نســل قدیــم مجارســتانی های متخصــص هــر ایرانــی - 

اســامی »گِــزا فهــرواری« فقیــد اســت کــه رسآغــاز کاتالــوگ بــه قلــم 

وزیــن او اســت. درمقابــل، »ایــوان ســانتو« محقــق جــوان و مشــتاق 

لورانــد« در بوداپســت  »اْتــووش  ایران شناســی دانشــگاه  گــروه 

اســت کــه در کنــار »بــا کِلنیــی« رسمــوزه دار مــوزۀ فرنتــس هــوپ، 

مســئولیت ســازماندهی منایشــگاه را برعهــده داشــته اســت. تعــداد 

قابــل توجهــی از مقــاالت ایــن کاتالــوگ را خوِد ســانتو نوشــته اســت.

واژه نامــه تخصصــی ایــن کتــاب، به زعــم مــن، یکــی از نقــاط بــارز 

آن اســت، درمــورد شــیوه تدویــن آن قــدری توضیــح دهیــد؟

ــن  ــن ای ــود. در تدوی ــه واژه نامــه پیشــنهاد خــود مؤسســه منت ب  تهی

واژه نامــه، ضمــن اســتفاده از واژه نامه هــای مرتجــان و لغت شناســان 

ــات  ــا اصطاح ــم و نه تنه ــر نه ــی پیش ت ــرده ام گام ــاش ک ــی، ت قبل

جدیــدی را معرفــی کنــم، بلکــه معادل هــای جاافتــاده و بعضــاً 

ــی  ــم. وقت ــاح کن ــوان اص ــد ت ــق را در ح ــت و دقی ــدان درس نه چن

ترجمــه ایــن كتــاب در ســال 91 بــه مــن پیشــنهاد شــد، تجربــه ای در 

زمینــه ترجمــه كتــاب نداشــتم، آن هــم چنیــن کتابــی کــه در نــوع 

ــار  ــارف به ش ــك دایرۀ املع ــه ی ــت ك ــوان گف ــی می ت ــه نوع ــود ب خ

می آیــد. در ایــن کتــاب از عمــوم هرهــای قاجــاری صحبــت شــده 

اســت، فقــط بعضــی از هرهــا، مثــل معــاری، غایب انــد. طبیعتــاً، 

بنــده متخصــص کلیــه هرهــای قاجــاری نبــودم، فقــط در فلــزكاری 
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انــدک تخصصــی داشــتم و اصطاحــات فنــی اش را می شــناختم. امــا 

ــی  در نقاشــی، عکاســی، فرش بافــی و ... اطاعــات تخصصــی چندان

ــاب  ــن کت ــد ترجمــه ای ــن، بخــش عمــده ای از فرآین نداشــتم؛ بنابرای

ــناختی شــده اســت.  ــات و جســت وجوهای اصطاح ش رصف تحقیق

هــم تحقیقــات کتابخانــه ای و هــم پژوهش هــای میدانــی داشــته ام 

ــی،  ــق فارس ــای دقی ــنت معادل ه ــرای یاف ــوارد، ب ــیاری از م و در بس

بــا اهالــی فــن و متخصصــان شــاخه های مختلــف علمــی هــری، از 

ــا اســتادکاران، مصاحبــه و گفت وگــو کــرده  و  دانشــگاهیان گرفتــه ت

نظــر کارشناســانه آنــان را جویــا شــده ام.

 بــه  نظــرم، در ترجمــه بعضــی از اصطالحــات هــری، بــه  خصــوص 

هرهــای ســنتی، مشــکالت زیــادی وجــود دارد. وقتــی دنبــال 

اصطالحــات می گشــتید، همیشــه بــه نتیجــه می رســیدید؟

 همیشــه نــه. منتهــا به انــدازه دانــش و تشــخیص ام ســعی می کــردم 

معادل هــای قطعــی و نهایــی اصطاحــات را پیــدا کنــم؛ طــوری 

ــاره  ــاره درب ــه دوب ــه جســت وجو و مداق ــازی ب ــن نی ــد از ای ــه بع ک

ــو« را در  ــاح» نی یلل ــاً اصط ــد. مث ــوص نباش ــه  خص ــاح ب آن اصط

ــازه ای نیســت و  ــد، واژه انگلیســی»Niello«، اصطــاح ت نظــر بگیری

حداقــل در ســه چهــار لغت نامــه هــری آمــده اســت. معادل هایــی 

ــیاه،  ــای س ــل مین ــی مث ــد، واژه های ــر گرفته ان ــرای آن در نظ ــه ب ک

ــا  ــن معادل ه ــه ای ــاد ب ــود. اعت ــیاه قلم کار ب ــیاه و س ــاکاری س مین

و اســتفاده از آنهــا خطــای عظیمــی نیســت؛ منتهــا، بــا بررســی های 

عمیق تــر و دقیق تــر، بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه هیچ کــدام 

از ایــن عبارت هــا حــق مطلــب را ادا منی کننــد. مینــای ســیاه از 

ــه و  ــو شیش ــات نی یلل ــدارد؛ در ترکیب ــو ن ــه نی یلل ــی ب ــاس، ربط اس

ســنگ های شیشــه ای بــه کار منی رفتــه اســت. ســیاه قلم کاری یــا 

ــن ظــروف فــوالدی  ــرای تزئی ــی اســت، ب ــِی ســیاه قلم هــم فن قلم زن

کــه در آن دوده را بــا روغــن بَــزرک ترکیــب می کردنــد و روی 

نقــوش کنده کاری شــده می کشــیدند. امــا نی یللــو، ترکیــب دوده 

ــکل از  ــت، متش ــیاه رنگی اس ــاده س ــه م ــت بلك ــم نیس ــن ه و روغ

ــه بیشــرت در  ــن دســت ک ــی از ای ــرد و فلزات ــره، مــس، رسب، گوگ نق

ــی نقــوش  ــه اســت. وقت ــن به كارمی رفت روی ظــروف ســیمین و زری

را  آنهــا  یــا  می کردنــد  برجســته کاری  را  زرینه هــا  و  ســیمینه ها 

ــه ظــروف  ــه در بدن ــی ك ــده تورفتگی های ــد، پركنن ــی می کردن قلم زن

ایجــاد می شــد، نی یللــو بــود. مــن بعــد از جســت وجوهای متعــدد 

ــتم  ــده هش ــل س ــانی«، در اوای ــم کاش ــه »ابوالقاس ــدم ک ــه ش متوج

ــس  ــر و نفای ــس الجواه ــود، »عرای ــمند خ ــاله ارزش ــری، در رس هج

ــی نقــره ای  ــوان »سیمِ ســوخته« یعن ــا عن ــاده ب ــن م ــب«، از ای االطای

کــه ســوخته باشــد، نــام بــرده اســت.

مشــکل دیگــری کــه در ترجمــه اصطاحــات تخصصــی صنایــع ســنتی 

وجــود دارد، مربــوط بــه عبــارات ســاخته و پرداختــه اروپاییــان اســت 

ــه بی ربطــی از  ــم، ملغم ــه فارســی برمی گردانی ــا را ب ــی آنه ــه وقت ک

آب در می آیــد. اروپاییــان برخــی از اصطاحــات هرهــای رشقــی و 

مشــخصاً ایرانــی را خودشــان ابــداع کرده انــد. بــه عنــوان منونــه، در 

متــون اروپایــی تیغــه نــوع خاصــی از شمشــیرهای ایرانــی اســامی 

ــد.  ــی می کنن ــا اصطــاح انگلیســی »damascened steel« معرف را ب

ترجمــه و برگــردان ایــن اصطــاح »فــوالد دمشــقی« یــا »فــوالد 

اســاس، چنیــن  از  مــا  اســت. درصورتی کــه  دمشقی کاری شــده« 

فــوالدی در متــون خودمــان نداریــم. اینجاســت کــه برگــردان دردی 

را دوا منی کنــد و مــِن مرتجــم راه گریــزی نــدارم و بایــد دنبــال اصــل 

فارســی یــا حتــی عربــی عبــارت و اصطــاح مربوطــه بــروم و معــادل 

زمینــه ای آن را پیــدا کنــم کــه در اغلــب مــوارد نیازمنــد جســت وجو 

در منابــع مکتــوب قدیمــی اســت. ایــن کار درواقــع نوعــی بازیابــی 

ــود،  ــخص می ش ــب، مش ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــی نیس ــت و بازگردان اس

منظــور از ایــن عبــارت، نوعــی فــوالد اســت کــه در متــون قدیمــی 

ــد  ــوان فــوالد جوهــردار به كاررفته اســت. حــاال شــا ببینی ــا عن مــا ب

ــقی کاری و  ــا؟! دمش ــردار کج ــوالد جوه ــا و ف ــقی کج ــوالد دمش ف

ــه  ــی ک ــای اروپای ــت در زبان ه ــی اس ــط مصطلح ــقی گری، غل دمش

درمــورد آالت و ظــروف زرنشــان بــه کار می رفتــه اســت. ظاهــراً 

پانزدهــم و شــانزدهم  اروپایــی ســده های  ســیاحان و ســفیران 

ــق،  ــی دمش ــازار بین امللل ــی در ب ــن ظروف ــدن چنی ــا دی ــادی، ب می

چنیــن اصطاحــی را بــاب کرده انــد. ایــن ســوء تفاهم موجــب شــده 

اســت تــا بعدهــا تیغه هــای جوهــردار و زرنشــان ایرانــی و هنــدی را 

نیــز بــه ایــن نــام بشناســند.

 در سایر هرها هم با این نوع اصطالحات برخورد کردید؟
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ــئله دار  ــات مس ــفالینه ها اصطاح ــوجات و س ــه منس ــه؛ در زمین  بل

زیــادی وجــود داشــت. مجارســتانی ها نوعــی پارچــه نفیــس ایرانــی 

ــای  ــات و پرس وجوه ــی تحقیق ــن، ط ــد؛ م را »kazul« می نامیده ان

ــس  ــن اصطــاح مجارســتانی نیســت. پ ــه ای ــاد، متوجــه شــدم ك زی

ــاً،  ــا نقــل عین به عیــن آن مشــکلی را حــل منی کــرد. نهایت برگــردان ی

ــاش ترکــی  ــزل و قزلب ــن واژه را از ق متوجــه شــدم مجارســتانی ها ای

گرفته انــد و یــا شــاید ایــن نــوع پارچــه، پارچــه ای محبــوب و مــورد 

ــوده اســت.  اســتفاده قزلباش هــای عــرص صفــوی ب

ــه  ــت ب ــود داش ــازی وج ــاح دردرسس ــم اصط ــفال ه ــه س در زمین

ــام »frit« کــه البتــه هنــوز هــم حتــی در محافــل آکادمیــک، بــه  ن

ــوع  ــا دو ن ــی رود. ســفال گری پیشــامدرن م ــه کار م ــن شــکل ب همی

کــه  از گِل رس می ســازند  را  اولــی  اســت: ســفالینه و ســنگینه. 

ــی دومــی را از مــاده ای می ســازند  مــاده ای اســت نســبتاً آمــاده ول

ــوع  ــفال گر آن را مصن ــت و س ــت نیس ــود در طبیع ــه به خودیِ خ ك

و فــراوری می كنــد. او پــودر ســنگ های خاصــی را در طــی 

مراحــل پیچیــده  بــا یکدیگــر ترکیــب و ممــزوج می کنــد تــا 

ــت« اســت.  ــه هــان »فری ــورد نظــر برســد ک ــاده م ــه م ب

درنهایــت،  مکــرر،  مراجعــات  و  جســت وجوها  از  بعــد 

بــه واژه نه چنــدان اطمینان بخــش خمیرســنگی رســیدم و 

درآخــر هــم مجبــور شــدم همیــن واژه را بــه کار بــرم. امــا، 

مدتــی بعــد از اینکــه مــنت ترجمــه را بــه نــارش تحویــل دادم، 

متوجــه شــدم كــه کاشــانی، در هــان رســاله، درمــورد ایــن 

مــاده نیــز صحبــت کــرده و از آن بــا عنــوان »جوهرآبگینــه« 

ــود،  ــرده اســت. متأســفانه چــون کار نهایــی شــده ب ــام ب ن

ــرم. ــه کار بگی ــاب ب ــن كت ــن اصطــاح را در ای نتوانســتم ای

ــن  ــه نوش ــد مقدم ــوگ می توان ــن کاتال ــه ای ــا واژه نام آی

لغت نامــه ای در ایــن حوزه هــا باشــد؟

واژه نامه هــای  حــوزه  ایــن  مرتجم هــای  همــه  اگــر 

خودشــان را در آخــر کتاب هــا قراردهنــد، کم کــم زمینــه 

آن فراهــم می شــود. تدویــن واژه نامــه و اضافــه کــردن 

ــه  ــت ک ــی اس ــنت نیکوی ــه، س ــای ترجم ــه انته آن ب

مزایــای فراوانــی دارد. اگــر مــِن مرتجــم واژه نامه ام را 

در اختیــار عمــوم قــرار دهــم، مرتجمــی کــه بعــد 

ــود،  ــه می ش ــو« مواج ــا واژۀ »نی یلل ــن ب از ای

ایــن راهِ رفتــه را دوبــاره طــی منی کنــد و 

رسیع تــر بــه نتیجــه می رســد. البتــه 

یــک  کــه  بگویــم  پرانتــز  داخــل 

روال ناصحیحــی هــم هســت کــه 

معــادل انگلیســی اصطاحــات 

تخصصــی را در پانوشــت متــون 

می آورنــد. معنــای پوشــیده ایــن 

کار، فــارغ از نیــت مرتجــم آن، 

ایــن اســت کــه اگــر هــم معــادل 

ــه اســت، اصــل  صحیحــی به کارنرفت

اســت و خواننــده در  عبــارت آمــده 

صــورت عــدم رضایــت، خــودش می توانــد پــی 

ــورد نظــرش را  ــادل م ــرد و مع ــب را بگی مطل

جایگزیــن کنــد. بــه  نظــرم ایــن کار کفایــت منی کنــد و مرتجــم  بایــد 

متــام قــوای خــود را بــرای جایگزینــی اصطاحــات صحیــح در ظــرف 

ــه صحــت  ــازه، ب ــی اگــر در آن ب ــرد؛ حت ــه کار گی ــی كــه دارد ب زمان

موردنظــر نرســد.

ــرای ترجمــه ایــن  چــه کتاب هایــی، از نظــر زبانــی و اصطالحــی، ب

کتــاب کار شــا را همــوار می کــرد و الزم نبــود در آن زمینه هــا 

کنــکاش زیــادی انجــام دهیــد؟

 در ترجمــه ایــن مــنت، کابیــش از اغلــب لغت نامه هــای تخصصــی 

صنایــع ســنتی بهــره بــرده ام، امــا تأثیرگذارتریــن این هــا منبعــی بــود 

ــردن  ــرای پیداک ــت. ب ــود داش ــا وج ــاح ها و زره ه ــۀ س ــه درزمین ک

اصطاحــات ایــن شــاخه از صنایــع قدیــم ایرانــی از »لغت نامــه 

ســاح و زره ایرانــی« تألیــف »منوچهــر مشــتاق خراســانی«، بارهــا و 

بارهــا اســتفاده کــرده ام. خراســانی، اغلــب رســاله های گوهرشناســی 

ــا  ــات آنه ــرده و اصطاح ــه ک ــم را مطالع ــی قدی و کانی شناس

ــه  ــن لغت نام ــود چنی ــت وج ــه  برک ــت. ب را درآورده اس

ــوگ،  ــن کاتال ارزشــمندی، بخــش ســاح ها و زره هــای ای

از نظــر کاربــرد اصطاحــات فارســی و بومــی، محکم تــر 

ــت. ــای آن اس ــول و بخش ه ــی فص از باق

در چه مواردی به منابع مراجعه می کردید؟

 بــه ســه بهانــه بایــد بــه متــون دیگــر رجــوع می کــردم، 

یکــی از آنهــا وجــود نقل قول هــای فارســی در مــنت 

ــبب،  ــن س ــه ای ــی آوردم. ب ــن اش را م ــد عی ــه بای ــود ک ب

مظفرالدین شــاه  و  نارصالدین شــاه  ســفرنامه های  بــه 

را  قاجــار  رجــال  خاطــرات  و  می کــردم  مراجعــه 

ــا را  ــون آنه ــارات مت ــات و عب ــن جم ــدم و عی می خوان

ــل و  ــت وجوی اص ــدی، جس ــورد بع ــردم. م ــل می ک نق

ــن منظــور  ــرای ای ــود کــه ب ــی ب ریشــه اصطاحــات فن

بایــد از منابــع مکتــوب قدیمــی ماننــد هــان رســاله 

ــه، رجــوع  کاشــانی اســتفاده می کــردم. ســومین بهان

بــه منابــع و مــواردی بــود کــه بــه دلیــل تشــكیك در 

صحــت و ســقم مــنت اصلــی بایــد انجــام می گرفــت 

و یــا بــه  صــورت اتفاقــی غلطــی در آن می یافتــم 

كــه بایــد بــا رجــوع بــه منابــع متعــدد 

ــا نادرســتی مطالــب را امتحــان  درســتی ی

می کــردم.

 منونه هایــی از اشــتباهاتی کــه 

در فراینــد ترجمــه ایــن كتــاب، 

را  کردیــد  برخــورد  آنهــا  بــا 

بــرای مــا بازگــو می کنیــد؟

در  مثــال،  عنــوان  بــه  بلــه. 

تصویــر  فرش بافــی،  بخــش 

ــار را  ــای دوره قاج ــی از فرش ه یک

ــد  ــوان خمســه منتــر کرده ان ــل عن ذی

ــل از  ــر قب ــن تصوی ــه ای ــده اند ک ــی ش و مدع

2011، یعنــی تاریــخ انتشــار اثــری كــه در 
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ازرئالتاانتزاعیدرمنایشگاهوالور92
مولــود زندی نــژاد- عــرص یــك روز گــرم تابســتانی نزدیــك بــه میانــه 

مــرداد مــاه، مؤسســه فرهنگــی- هــری صبــا كــه از مؤسســات 

وابســته بــه فرهنگســتان هــر اســت،  میزبــان منایشــگاهی گروهــی 

18 دانشــجوی كارشناســی ارشــد از دانشــكده هــر و معــاری 

ــود.  ــران ب ــگاه آزاد ته دانش

یافــت،  نــو گشــایش  نگارخانــه خیــال  كــه در  ایــن منایشــگاه 

»والــور92« و بــا موضــوع »انهــدام شــکوفه ابهــام« نــام داشــت  و به 

گفتــه  هرمندانــش، در تــاش بــود تــا ســیری كــه از تولــد یــک ابهــام 

ــود  ــه وج ــری ب ــر ه ــق اث ــکل گیری و خل ــان ش ــع آن در جری ــا رف ت

ــازد.  ــان س ــد را منای می آی

در ایــن منایشــگاه گروهــی، 57 اثــر بــه منایــش درآمــده، در قالب هــا 

ــدان  ــدام از هرمن ــده بودند. هیچك ــاوت آفریده ش ــبك های متف و س

تــاش نداشــتند تــا بــا پیــروی از یــك ســبك خــاص، آثارشــان را خلــق 

ــان  ــرای مخاطب ــت ب ــب جذابی ــه موج ــواردی ك ــی از م ــد و یك كنن

می شــد، همیــن بــود كــه هــر هرمنــد توانســته بــود بــا لحــن و قــوه 

خیــال خــود و بــه كاربــردن ســبك و روشــی كــه دوســت دارد، اثــرش 

را خلــق كنــد. 

ــی،  ــی لقان ــر ســلیانی،  مان ــی چــون: صاب ــه هرمندان ــاری ك در آث

محمــد افتخــاری، آذرمیدخــت آریامنــش، فاطمــه املاســی، فــرح 

ــارا  ــی ، س ــاره ماعل ــر، به ــی ف ــن پایان ــی، آفری ــا بهرام ــی، مین امین

حســینی، نكیســا دانایــی، هدیــه طاهران پــور، الهــام طباطبایــی، 

شــیا طهاســبی، آزاده كســاییان، بهنــوش كســایی و ســیده زینب 

یوســفی پور خلــق كرده بودنــد آثــاری بــا تكنیك هــای آكربلیــك، 

ماژیــك روی بــوم، فتوپینتینــگ و آكریلیــك، رنــگ و روغــن یــا تركیب 

مــوادی چــون:  زغــال كنتــه، مــداد، قلــم فلــزی، پاســتل گچــی  و حتی 

كاشــی و آكریلیــك  بــه چشــم می خــورد. حتــی ســبك های متفاوتــی 

ــده،  ــر نشــده اســت. بن ــم، منت ــت می كنی ــه اش صحب ــورد ترجم م

زمانــی كــه در پــی آشــنایی بــا اصطاحــات تخصصــی فرش بافــی در 

ــر  ــا تصوی ــودم، اتفاقــی ب ــاب »شــاهکارهای فرش بافــی فــارس« ب کت

ــن فــرش مواجــه شــد و متوجــه شــدم کــه »ســیروس پرهــام«  همی

ــتانی ها،  ــه مجارس ــل از مجموع ــا قب ــی مدت ه ــال 1375، یعن در س

ــرده  ــر ک ــو- منت ــوان مهارل ــل عن ــه ذی ــرش را -البت ــن ف ــر ای تصوی

اســت. یکــی دیگــر از مــواردی کــه بــا آن روبــه رو شــدم، در بخــش 

ــرج افشــار« خاطــره ای از  ــه  نقــل از »ای ــود. نویســنده، ب عکاســی ب

ــن  ــن عــکاس فرانســوی اولی ــود کــه در آن ای »ژول ریشــار« آورده ب

بــار خدمــت نارصالدیــن میــرزا  رســیده و عکــس او را انداختــه بــود. 

ــتقرار  ــل اس ــورد مح ــی در م ــاب، توضیح ــل ق ــار، داخ ــرج افش ای

نارصالدیــن میــرزا بــه مــنت خاطــره ریشــارخان اضافــه کــرده اســت 

ــه هــان صــورت آورده اســت.  ــه نویســنده مجــاری هــم آن را ب ک

باوجودایــن، »یحیــی ذکا« در »تاریــخ عکاســی و عکاســان پیشــگام 

در ایــران« افــزوده ایــرج افشــار و توضیــح او را نادرســت دانســته و 

منی پذیــرد. را  آن 

در پایان اگر نكته دیگری هست، بفرمایید.

دوســت دارم در اینجــا از آقایــان علیرضــا اســاعیلی و مهــدی 

مقیســه، مدیرعامــل و رسویراســتار وقــت مؤسســه مــنت، نامــی 

ــه  ــد و ترجم ــن کردن ــه م ــه ب ــادی ک ــت اعت ــان باب ــرم و از ایش ب

ایــن كتــاب را بــه بنــده واگــذار کردنــد، سپاســگزاری کنــم. امیــدوارم 

ــن از همــه  ــاد را بدهــم. همچنی ــن اعت توانســته باشــم، جــواب ای

ــن  ــه ای ــه در ترجم ــه ای ک ــز و پرحوصل ــان عزی ــتان و متخصص دوس

ــده،  ــم. بن ــژه می کن ــی وی ــکر و قدردان ــد، تش ــک ام کرده ان ــنت کم م

برحســب وظیفــه، نــام ایشــان را در مــنت ترجمــه آورده ام. درآخــر، از 

شــا و دوســتانتان در روابــط عمومــی فرهنگســتان هر هــم تشــکر 

ــده گذاشــته اید. ــار بن ــم را در اختی ــن فرصــت مغتن ــه ای ــم ک می کن
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از رئــال تــا انتزاعــی در آثــار وجــود داشــت و تفــاوت آشــكاری كــه 

ــد،  ــده می ش ــگاه دی ــن منایش ــكال در ای ــا و اش ــا رنگ ه ــازی ب در ب

ــگ  ــا درن ــار تابلوه ــی را در كن ــا لحظات ــت ت ــب را وا می داش مخاط

ــد.  ــد بیاندیش ــگاه هرمن ــا ن ــا ی ــا ، فرم ه ــاره رنگ ه ــد و درب منای

شــاید اســتفاده از واژه »والــور« بــرای عنــوان منایشــگاه كــه در 

ــت،  ــی« اس ــای »ارزش رنگ ــه معن ــری ب ــات ه ــگ و اصطاح فرهن

تــاش هرمندانــی را نشــان مــی داد كــه می خواســتند بــا آثــار خــود 

ــازند. ــان  س ــان خــود منای ــرای مخاطب ــگ را ب ــف وســیع رن ــن طی ای

و اگــر بخواهیــم بــر ایــن منایشــگاه نقــدی بنویســیم، ســبك و روش 

ــی رسچشــمه  ــدان غرب ــه از هرمن ــود ك ــار ب ــم در برخــی از آث حاك

گرفتــه بودنــد. در چنــد تابلــو رنگ هــا، ســبك و حتــی تصویــر 

ــه او  ــی ای ك ــژه نقاش ــه وی ــی« ب ــالوادور دال ــار »س ــتی از آث برداش

از خواهــرش »آنــا ماریــا« در منایــی از پشــت رس در ســال 1949 

كشــیده بــود، بــه چشــم می خــورد. زیــرا دالــی بــه دلیــل شــخصیت 

نقادانــه  و جســارت فوق العــاده اش در بیــان واقعیــت، توانســت در 

ســال های متــادی تأثیــر زیــادی بــر هرمنــدان رسارس دنیــا بگــذارد. 

چنــد اثــر نیــز بــه ســبك كوبیســم بــه چشــم می خــورد كــه از آثــار 

ــای  ــه ج ــاری ك ــر آث ــده بود و دیگ ــام گرفته ش ــو« اله ــو پیكاس »پاپل

ــوح  ــه وض ــد در آن ب ــی« را می ش ــه مودیلیان ــو کلمنت ــای »آمادئ پ

مشــاهده كــرد. البتــه چــه بســیار آثــاری كــه بســیار خاقانــه و نــو در 

ایــن منایشــگاه ارائــه شــده بودند و نبایــد زحــات هرمنــدان را بــرای 

اثــری دلپذیــر نادیــده شــمرد. 

بــه هــر روی منایشــگاه »والــور 92« حامــل پیــام هرمندان اندیشــمند 

و آكادمیــك كشــور بــود كــه از 12 تــا 21 مــرداد در نگارخانــه خیــال 

ــی رود  ــد م ــد و امی ــزار ش ــا برگ ــری صب ــی ه ــه فرهنگ ــو مؤسس ن

ــدان جوامنــان باشــیم.  شــاهد منایشــگاه هایی از نســل هرمن

   

پدرمرمتعلمیایران:
باقرآیتاهللزادهشریازی

الهام الیقی

آخریــن روزهــای مرداد مــاه ســال 1386 بــرای اهالــی هــر بــه 

خصــوص عاقه منــدان بــه هرهــای ســنتی، مرمــت و معــاری  

ــای  ــن چهره ه ــن و تأثیرگذارتری ــی از مهم تری ــت یك ــادآور درگذش ی

ــم  ــه مراس ــت در میان ــه درس ــت ك ــی اس ــت ایران ــاری و مرم مع

بزرگداشــت مقــام و شــخصیت علمــی خــود، بــه دیــدار حق شــتافت.

ــاه ســال 1315 در  ــیرازی،  اول شــهریور م ــر آیت الله زاده ش ــرت باق دك

شــهر نجــف ارشف در خانــواده ای ایرانــی متولــد شــد. وی از نوادگان 

میــرزای شــیرازی مرجــع تقلیــد بــزرگ شــیعیان بودنــد. او در چهــار 

ــا كاس  ــران بازگشــتند و ت ــه ته ــواده، ب ــراه خان ــه هم ــود ك ســاله ب

دوم ابتدایــی ســاكن تهــران بودنــد، پــس از آن دوبــاره راهــی نجــف 

شــدند. باقــر در نجــف بــه تحصیــل قــرآن و نهج الباغــه پرداخــت  و 

ــه تهــران  ــواده اش مجــدداً ب ــا خان بعــد از گذرانــدن ششــم ابتدایی ب

بازگشــتند و در یكــی از قدیمی تریــن محله هــای تهران)رسچشــمه( 

ســاكن شــدند. 

باقــر آیت اللــه زاده پــس از طــی تحصیــات دوره دبیرســتان در 

مدرســه دارالفنــون، وارد دانشــكده هرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران 

شــد و در آتیلــه مهنــدس هوشــنگ ســیحون بــه فراگرفــنت معــاری 

پرداخــت و تــا مقطــع كارشناســی ارشــد معــاری را در ایــن دانشــگاه 

ادامــه داد.

 از اواخــر دهــه 40 بــا دریافــت بورســیه تحصیلــی در مقطــع دكــرتی، 

ــرتی در  ــدرک دک ــذ م ــه اخ ــق ب ــال 1350 موف ــت و در س ــه رم رف ب

رشــته مطالعــه و مرمــت بناهــا و بافت هــای تاریخــی از دانشــکده 

معــاری دانشــگاه رم شــد. وی در دوران تحصیــل در رم نیــز علقــه 

و وابســتگی خاصــی بــه فرهنــگ ایرانــی داشــت و حتــی در پــروژه 

دكــرتای خــود نیــز بــه بررســی احیــای بــازار اصفهــان – مرکــز کهــن 

تجــاری و فرهنگــی شــهر  پرداخــت.

ــی وزارت  ــرت فن ــا دف ــدگار معــاری از ســال 1345 ب ــره مان ــن چه ای

فرهنــگ و هــر همــكاری  كــرد و بــه دلیــل هــوش و اســتعداد فــراوان 
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بــه عنــوان رئیــس دفــرت حافظــت آثــار باســتانی اصفهــان برگزیده شــد 

و كار روی بناهــای تاریخــی اصفهــان چــون:  مســاجد،كاخ ها، پل هــا 

و ... را آغــاز كــرد و توانســت در طــول بیــش از یــك دهــه حضــور 

در اصفهــان، بخــش مهمــی از بناهــای تاریخــی ایــن شــهر از جملــه 

میــدان نقــش جهــان، بخش هایــی از بــازار، خانه هــای دوره صفــوی، 

مدرســه چهاربــاغ و بســیاری از بناهــای دیگــر را مرمــت كــرد. پــروژه 

ــط  ــه توس ــت ک ــت بهش ــتون و هش ــل س ــو، چه ــی قاپ ــت عال مرم

مؤسســه رشق شناســی ایتالیــا )ایزمئــو( و مشــارکت دفــرت حفاظــت از 

آثــار باســتانی اصفهــان بــه رسپرســتی وی صــورت گرفــت. 

دكــرت باقــر آیــت  اللــه زاده  شــیرازی توانســت در نخســتین دوره 

جایــزه بنیــاد معــاری آقاخــان )1978-1980( برنــده و برگزیــده 

ــه  ــان ب ــتانی اصفه ــار باس ــر آث ــاله كار ب ــس از دوره 10 س ــود. پ ش

ــد. ــل ش ــران منتق ــه ته ــت ب ــی حفاظ ــازمان مل ــس س ــوان رئی عن

بعــد از انقــاب اســامی در ســال1357 ایــن پیشــگام مرمــت نویــن 

ــراث  ــازمان می ــذار س ــان، پایه گ ــدادی از متخصص ــكاری تع ــا هم ب

فرهنگــی و گردشــگری بودنــد كــه از ادغــام ســازمان حفاظــت از آثار 

باســتانی، اداره کل موزه هــا، مراکــز باستان شناســی و مــردم شناســی 

و... بــه وجــود آمــد. پــس از تأســیس ســازمان میــراث فرهنگــی بــه 

معاونــت اجرایــی و قائــم مقامــی ایــن ســازمان رســید.

دكــرت آیت اللــه زاده نخســتین مؤســس دانشــكده مرمــت در اصفهــان 

و پایه گــذار فصلنامــه علمــی- ترویجی»اثــر« در حــوزه هــر و  

ــهور  ــی مش ــای تاریخ ــازی بن ــت و بازس ــود و رشوع مرم ــاری ب مع

تهران)عــارت مســعودیه( توســط ایشــان پایه گــذاری شــد كــه 

ــه دارد.  ــز ادام ــان نی همچن

همچنیــن او از ســال 1355 در دانشــكده های مختلــف هــر تهــران، 

ــس و  ــه تدری ــان و... ب ــر كرم ــهید باه ــت، ش ــم صنع ــان، عل اصفه

پــرورش دانشــجویان دیــروز و اســتادان امــروز علــم معــاری و 

ــش  ــی و مشــاوره بی ــا راهنای ــه ب ــن زمین مرمــت پرداخــت و در ای

از 130 رســاله در رشــته های مرمــت، معــاری، پژوهش هــر و 

باستان شناســی نقــش بــه ســزایی در پــرورش علــم معــاری و 

ــت. ــران داش ــت در ای مرم

ســهم او در بنیان گــذارى دانشــکده ی مرمــت بناهــا، بافت هــا و 

ــه  ــور، پای ــى کش ــراث فرهنگ ــازمان می ــران، س ــى در ای ــار تاریخ آث

ــن كنگــره  ــذاری مجــات تخصصــی مرمــت و معــاری و مهم تری گ

معــاری و شهرســازی ایــران در ارگ تاریخــی بــم كــه ســه دوره بــه 

ــان شــدنی نیســت. ــزار شــد، كت همــت وی برگ

وی پــس از بازنشســتگی از ســازمان میــراث فرهنگــی در ســال 

1379 مؤسســه فرهنگــی ایکومــوس ایــران )شــورای بین املللــی و 

محوطه هــای تاریخــی( را دایــر کــرد.

ــور  ــارج از كش ــل وخ ــددی در داخ ــاری متع ــز مع ــن جوای همچنی

بــرای تاش هــای علمــی در حــوزه مرمــت و بازســازی  بناهــای 

ــد.  ــارش خارجن ــه از ش ــرد ك ــت ك ــف دریاف مختل

وی در ســال 1380 بــه عنــوان چهــره مانــدگار ایــران در عرصــه 

معــاری، مرمــت و حفــظ آثــار تاریخــی برگزیــده شــد.

ــاه،  ــنبه 28 مردادم ــرص یكش ــیرازی، ع ــه زاده  ش ــر آیت الل ــرت باق دك

در مراســم بزرگداشــت خــود در مجموعــه هــر پژوهــی نقــش 

ــا وجــود انتقــال  ــی کــرده و ب جهــان فرهنگســتان هــر، ایســت قلب

بــه بیارســتان،  پزشــكان موفــق بــه احیــا نشــده و بــه دیــار معبــود 

ــتافت. ش

دكــرت شــیرازی در ابتــدای مراســم بزرگداشــت، بــا خوانــدن آیاتــی از 

قــرآن كریــم و معنــی آن، آغــاز ســخن كــرد كــه خداونــد می فرمایــد 

مــا اجــر کســی را کــه بــه درســتی عمــل کنــد، از بیــن نخواهیــم بــرد. 

ــود شــغلی را انتخــاب  ــه از او خواســته ب ــرد ک ــاد ک ــدرش ی وی از پ

کنــد کــه عاقبــت به خیــر شــود و ادامــه داد: مــن بــرای آنکــه دعــای 

مــردم و پــدرم پشــت رسم باشــد، در گام نخســت مرمــت مســاجد را 

انتخــاب کــردم.

راهش پر رهرو و جاودان باد.
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دكرتحبیباهللآیتاللهی:
شعرفاریسموسییققابلدركاست

الهــام طالبــی- كتــاب »جســتارهایی در چیســتی هــر اســامی« 

ــی  ــادی ربیع ــش ه ــه كوش ــا( ب ــاالت و درس گفتاره ــه مق )مجموع

توســط مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نــر آثــار هــری »مــنت« 

منترشده اســت. هــر  فرهنگســتان 

كتــاب »جســتارهایی در چیســتی هــر اســامی« مجموعــه مقــاالت 

و درس گفتارهایــی اســت كــه پــس از ارائــه مقاالتــی از فرهیختــگان، 

پژوهشــگران و هرمنــدان ایــن حــوزه در سلســله نشســت های 

تبیینــی ماهیت هــر فرهنگســتان هر منتــر  شده اســت. 

ــر  ــه ه ــت ك ــگرانی اس ــاش پژوهش ــل ت ــاب حاص ــن كت ــاالت ای  مق

یــك از دیــدگاه و رویكــردی ویــژه بــه بحــث دربــاره هــر اســامی و 

ــن حــوزه،  ــودن ای ــه گســرتده ب ــا توجــه ب ــد. ب ماهیــت آن پرداخته ان

ــا در گام  صاحبنظــران در ایــن سلســله نشســت ها تــاش كرده انــد ت

نخســت بــه چیســتی ماهیــت هــر اســامی بپردازنــد و متایــز بیــن 

هــر اســامی و دیگــر جریان هــای هــری، بــه لحــاظ موضــوع، روش، 

غایــت، مبانــی فكــری و فلســفی و حتــی ســبك خلــق آثــار و صــورت 

و محتــوی آثــار را  بیــان كننــد.

در حقیقــت بــه طــور كلــی دســتاوردهای كنونــی مــا از آثــار 

اندیشــمندان مســلان و نیــز رشق شناســان، رویكردهــای گوناگونــی 

ــه تبییــن متفاوتــی از هــر اســامی شده اســت. از  دارد كــه منجــر ب

ــی  ــورت اجال ــه ص ــا ب ــن رویكرده ــاب، ای ــه كت ــن روی در مقدم ای

ــن  ــرد و تبیی ــكاری، رویك ــن ان ــرد و تبیی ــه رویك ــت ك ــان شده اس بی

ســلبی، رویكــرد و تبییــن تاریخــی –توصیفــی، رویكــرد و تبییــن 

ــن  ــرد و تبیی ــی، رویك ــن عرفان ــرد و تبیی ــفی، رویك ــی – فلس حكم

عربــی و رویكــرد و تبییــن هندســی از آن جمله انــد.  

ــات  ــای مطالع ــان چالش ه ــائل و بی ــه مس ــه وی در مقدم  در ادام

هــر اســامی، بــا طــرح ســؤاالتی آن هــا را بیــان و بــه ایــن نكتــه نیــز 

ــن  ــا در ای ــاالت و درس گفتاره ــن مق ــار ای ــه انتش ــد ك ــاره می كن اش

ــان درخصــوص هــر اســامی  ــاق نظــر آن ــای اتف ــه معن ــه ب مجموع

ــل  ــد و مكم ــا، مؤی ــاالت و درس گفتاره ــه مق ــان ك ــت. همچن نیس

یكدیگــر نیســتند.

در ایــن كتــاب عبداللــه انــوار، حبیب اللــه آیت اللهــی، غامحســین 

ابراهیمی دینانــی، كامبیــز حاجی قاســمی، شــهرام پازوكــی، ســید مهدی 

ــد. ــم زده ان ــی و... قل ــادی ربیع ــه، ه امامی جمع

كتــاب بــا دیــدگاه اســتاد عبداللــه انــوار آغــاز می شــود. وی در 

ــی- اســامی   ــخ موســیقی ایران ــر تاری ــروری ب ــوان م ــا عن ــه ای ب مقال

بــه مبحــث »تبایــن بیــن موســیقی بــا علــم تعلیمــی« پرداخته اســت. 

انــوار در ایــن مقالــه بــا اشــاره بــه جایــگاه موســیقی در تقســیم بندی 

فلســفی و تریــح مباحــث صناعــت موســیقی، معتقــد اســت كــه 

موســیقی در تقســیم بندی گذشــته، بهرتیــن جایــگاه را داشته اســت.

ــث  ــن مبح ــه« همچنی ــی »نغم ــوارض ذات ــتار، ع ــن نوش ــوار در ای ان

ــد. ــان می كن ــل بی ــه تفصی ــیقی را ب ــد« در موس ــّم« و »بع »ك

ــگ  ــاز در فرهن ــی، از دیرب ــه ایران ــن فرهیخت ــدگاه ای ــاس دی ــر اس ب

اســامی طبقه بنــدی فلســفی بــر اســاس آراء ارســطو، صناعــت 

موســیقی زیــر مجموعــه فلســفه وســطی جای گرفته اســت و فلســفه 

وســطی، زیــر مجموعــه فلســفه نظــری اســت. فلســفه نظــری،  یكــی 

از دو قســم فلســفه در تقســیم بنــدی اول اســت. در وهلــه اول بــه 

دو قســمت نظــری و عملــی تقســیم می شــود. در تقســیم بــه نظــر 

و عمــل موســیقی بایســتی زیرمجموعــه فلســفه نظــری و رشــته ای از 

فلســفه وســطای فلســفه نظــری قــرار گیــرد. زیــرا فلســفه وســطی یــا 

ــد  ــم تعلیمــی( از عــوارض ذاتــی »كــّم« بحــث می كن ــات )عل ریاضی

یعنــی موضــوع آن »كــّم« اســت. بــر ایــن پایه تقســیم موضــوع یعنی 

كــّم، فلســفه وســطی طبــق قــول ایــن ُمقّســمین دارای چهــار رشــته 

اســت كــه عبارت انــد از: حســاب، هندســه، موســیقی و مجســطی. 

ــن  ــی ای ــه بررس ــطویی ب ــیات ارس ــن تقس ــه ای ــاره ب ــا اش ــوار ب ان

مبحــث می پــردازد كــه چگونــه واقفــان بــه مباحــث فلســفی بــر آن 

رفته انــد كــه صناعــت موســیقی بــه ظاهــر دارای موضــوع »صــوت« 

را تحــت فلســفه وســطای واجــد موضــوع »كــّم « قــرار دهنــد زیــرا 

ــد. ــاً متباین ان ــه كام ــوت از دو مقول ــّم و ص ك

ــی  ــت یعن ــن صناع ــی ای ــوارض ذات ــیقی و ع ــت موس ــوار از صناع ان

»نغمــه« ســخن می گویــد. نغمــه را »صــوت بــا درنــگ« عنــوان 

می كنــد و چــون صــوت بــا درنــگ لحــاظ می شــود، ایــن قیــد 

ــی هســتند و  ــوارض اضاف ــن ع ــه ای ــد ك ــر آن وارد می كن عوارضــی ب

بــه اجــاع اهــل فــن، در فهــم آنهــا بــه نغمــه دیگــر و نســبت بیــن 

ایــن دو نغمــه، بــه هــم نیــاز اســت. همیــن وجیــزه یعنــی »نســبت« 

مســئله را بــه مقولــه كــّم می بــرد و عرصــه پژوهــش صاحــب 

موســیقی را »كــّم «  قــرار می دهــد. 

وی در ادامــه بــه مبحــث »كــّم « چیســت؟ و چــه عــوارض ذاتــی آن، 

بایــد در صناعــت موســیقی، مــورد بحــث قــرار گیــرد؟، می پــردازد.

ــا  ــی ب ــه آیت الله ــرت حبیب الل ــاب دك ــن كت ــر در ای ــه ای دیگ در مقال

ــا  ــرده ت ــاش ك ــامی« ت ــی– اس ــری ایران ــخ نگارگ ــر تاری ــروری ب »م

ــد.  ــه منای ــوان »هــر اســامی« ارائ ــوم مشــخصی از عن مفه

همچنیــن وی در ایــن بررســی رویكــرد اســام و اهــل بیــت، بــه هر و 

همچنیــن پیشــینه كهــن فرهنــگ دینــی در ایــران و تأثیــر آن بــر انواع 

هرهــا را مــورد نظــر داشته اســت.

 ایــن اندیشــمند ایرانــی بــر ایــن بــاور اســت كــه همراهــی فرهنــگ 

ــه شــعر، موســیقی  ــاب، ســبب می شــود ك ــا حكمــت و كت ــی ب ایران

ــی باورهــای خــود را از فرهنــگ و  ــی شــود، یعن و نقاشــی هــم دین

حكمــت اســامی در هــر جــاری كنــد.



ه 5
مار

- ش
ول

ل ا
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

16

آیت اللهــی در بخشــی از مقالــه دربــاره معــاری ایــران آورده اســت: 

»اگــر مــا در معــاری ایــران دقــت كنیــم، مســاجد ابتدایــی بــر ســیاق 

ــه  ــم ك ــم می بینی ــی كم ك ــت. ول ــر)ص( ساخته شده اس ــجد پیام مس

ــه  ــوری ك ــود، به ط ــلط می ش ــاری مس ــر آن مع ــی، ب ــاری ایران مع

ــرار  ــرص ق ــاهان در م ــره ش ــام مق ــان روی مت ــای خراس ــاً گنبده مث

ــت  ــی، حال ــت ایوان ــج از حال ــه تدری ــن مســاجد ب ــرد. همچنی می گی

ــس  ــاهای بیزان ــی كلیس ــه حت ــی ك ــا جای ــد، ت ــی می گیرن ــار طاق چه

هــم بــه تقلیــد از ایــن شــیوه كــه شــیوه ای ایرانــی اســت و از زمــان 

ــوند.« ــی ساخته می ش ــار طاق ــد، چه ــدا می كنن ــانیان رواج پی ساس

ــا  ــاب اش  ب ــه كت ــو« در مقدم ــا  دوپل ــخن »پاپ ــه س ــه ب وی در ادام

عنــوان »زیبایــی شناســی هــر مســلان« اشــاره می كنــد: »اوج هــر  

مســلانان یــا هــر اســامی در نگارگــری ایــران اســت. انقابــی كــه در 

متــام شــئون هرهــای تجســمی در ســده بیســتم میــادی در فرانســه 

و اروپــا اتفــاق افتــاد، در ســده شــانزدهم در ایــران اتفــاق افتــاد.«

اســتاد تاریخ هــر در ایــن نــگارش اذعــان  دارد كــه در زمینــه پژوهــش 

دربــاره خــود هــر متأســفانه مــا ایرانی  هــا خیلــی تــاش  نكرده ایــم؛ 

اســتادان مــا هــم تــاش نكردنــد.

 وی معتقــد اســت: »اگــر خودمــان كمــی همــت و جســتجو كنیــم، 

ــد.« ــا گرفته ان ــد، از م ــا دارن ــم، غربی ه ــه ه ــم آنچ می بینی

آیت اللهــی اذعــان دارد كــه از ســده پنجــم هجــری قمــری بــه بعــد 

دیــوار بیشــرت خانه هــای ایرانــی مصــور و مزیــن بودنــد. ایــن جریــان  

ــد می خــورد. چــون  ــا هــر پیون ــات ب ــا گســرتش كتاب نویســی ادبی ب

ایــن دو بــا یكدیگــر ارتبــاط خاصــی دارنــد. هــر موســیقی بــا شــعر 

ارتبــاط دارد.

در ادامــه ایــن مبحــث، بــه نیــروی خاقــه خداونــد اشــاره می كنــد. 

وی معتقــد اســت كــه موســیقی و آواهــای موســیقایی زیبــا هســتند 

و دركشــان تجریــدی اســت. انســان بــرای اینكــه بهــرت هــر تجریــدی 

ــل درك  ــد. صــدا قاب ــد می كن ــه صداهــا تولی ــد. آواهــا را ب را درك كن

ــه موســیقی از  ــد ك ــم می كن ــه ای آن را تنظی ــه گون ــی ب می شــود. ول

دســت نــرود.  

وی دربــاره شــعر فارســی این گونــه می اندیشــد: »شــعر فارســی 

ــعر   ــر ش ــات غی ــرو  ادبی ــه در قلم ــت وگرن ــل درك اس ــیقی قاب موس

هــم داریــم. گلســتان ســعدی كــه شــاهكار ادبیــات  فارســی اســت؛ 

فقــط شــعر نیســت. ولــی بوســتان ســعدی هــم در قلمــرو ادبیــات 

جــای می گیــرد و هــم در قلمــرو هــر جایــی دارد. وقتــی موســیقی 

بــه شــعر تبدیــل می شــود، شــعر در ذهــن هرمنــد آفریــده می شــود 

و بعــد بــه صــورت اصــوات در می آیــد. شــعر انــگاره پــرداز اســت. 

ولــی وقتــی انــگاره عینیــت پیــدا می كنــد و تبدیــل بــه نــگاره 

ــت.« ــور اس ــعر مص ــگاره ش ــع ن ــود در واق می ش

ــی  ــه خاص ــعر رابط ــران و ش ــر ای ــن ه ــاد دارد بی ــی اعتق آیت الله

ــی  ــی یعن ــه حكمــت ایران ــا برپای وجــود دارد و اســاس هــر دو اینه

تلفیقــی از حكمــت اســامی و حكمــت مزدیســنایی، هــان كه شــیخ 

ــتند. ــت، هس ــرتش داده اس ــهروردی گس ــهاب الدین س ش

وی معتقــد اســت وقتــی باورهــای دینــی وارد هــر مــی شــود؛ هــر 

ــا االن  ــی رود.  م ــش م ــد و پی ــدا می كن ــدرت پی ــرد، ق ــج می گی نض

ــن  ــد ای ــاش كن ــه ت ــم هــر اســامی داشته باشــیم. هــری ك می توانی

ــی  ــت، ول ــم اس ــری ه ــای دیگ ــی راه ه ــرد. خیل ــه كار ب ــا را ب باوره

ــا  ــرای آنه ــر ب ــوم ه ــه مفه ــی ك ــد از غرب ــا تقلی ــر و ب ــدون تفك ب

ــا  ــیم. ب ــی منی رس ــه جای ــت، ب ــرای ماس ــر ب ــوم ه ــا مفه ــاوت ب متف

ــری  ــم ه ــه می توانی ــت ك ــامی اس ــاب اس ــاك و ن ــه پ ــك اندیش ی

ــروز   ــای ام ــخگوی نیازه ــه پاس ــی ك ــن حال ــه در عی ــیم ك داشته باش

ــا باشــد، مــدرن نباشــد و اســامی هــم باشــد و  جامعــه اســامی م

ریشــه در فرهنــگ مــا هــم داشته باشــد. همچنیــن از زیبایی شناســی 

ــرد. متفــاوت هــر مــا هــم بهــره بگی

اســتاد غامحســین ابراهیمی دینانــی نیــز بــا مقالــه »رویكــرد حكمــت 

ــن  ــدگاه خــود در ای ــه دی ــاب ب ــن كت ــه هــر اســامی« در ای ارشاق ب

خصــوص پرداخته اســت. وی در رسآغــاز  بــه آیــه 21 ســوره حجــر ) 

َو إِْن ِمــْن َشــیْ ٍء إاِلَّ ِعْنَدنــا َخزائُِنــُه َو مــا نَُنزِّلـُـُه إاِلَّ ِبَقــَدٍر َمْعلـُـوٍم( بــرای 

تبییــن ماهیــت هــر اســتناد می كنــد. 

ــه  ــن آی ــت هــر در ای ــن ماهی ــه هــر و تبیی ــد اســت هم وی معتق

انجــام شده اســت و آن را بــه تفصیــل در ایــن نگاشــته رشح می دهــد. 
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ایــن چهــره مانــدگار فلســفه اذعــان دارد كــه انســان نیــز موجــودی 

ــد اســت و خــودش هــم هــر خداســت و همــه  هرمن

صفــات  خداونــد در  آفرینــش انســان بــه كار رفته اســت. 

لــذا هــر یعنــی همیــن ظهــور غیــب بــه انــدازه معیــن 

ــه  ــی دریچ ــد. وقت ــال دارن ــب اتص ــان غی ــه ج ــه ب هم

ــه عقــل، روح،  ــاز می شــود. از غیــب ب ایــن مخــزن ب

نفــس، جســم و انــدام تنــزل می یابــد و بــه ایــن 

ترتیــب اثــری هــری خلــق می شــود.

دینانــی در ایــن نگاشــته آورده اســت 

یــك  دارای  عــامل  در  هــر  كــه 

ــعر،  ــت. ش ــه اس ــیم بندی هفتگان تقس

ــد. او  ــر هــر می دان ــا وی، آن هــا را مظه ــر و .. ام موســیقی، تئات

ــن تقســیم ها نیســت بلكــه   ــا در ای ــه  هــر تنه معتقــد اســت ك

هــر در نشســنت، راه رفــنت و نــگاه كــردن  هــم هســت! می تــوان 

ــگاه  ــه ن ــوان هرمندان ــه، می ت ــا غیرهرمندان ــت ی ــه نشس هرمندان

كــرد یــا غیرهرمندانــه!  همین طــور  راه رفــنت در خیابــان، غــذا 

خــوردن، دســت دادن، ســام و علیــك كــردن، ســخن گفــنت و .... 

دینانی می گوید: »زندگی هر است یعنی می تواند باشد.« 

 : می گویــد  و  می كنــد  شــاملو  احمــد  از   یــادی  ادامــه  در  وی 

»حــدود ســی و پنــج ســال پیــش روزنامه نــگاری از احمــد شــاملو –

خدابیامــرزدش رصف نظــر از مــرام سیاســی اش، شــاعر بزرگــی بــود؛ – 

مصاحبــه  كــرده و بســیار رندانــه پرســیده بــود، ویژگــی خــاص خانــم 

آیــدا چیســت  كــه شــا را اینگونــه گرفتــار كــرده و اكــر اشــعارتان 

ــود:  ــه جــواب داده ب ــاملو رندان ــد ش ــد؟ احم ــه او اهــدا كرده ای را ب

»مــن یــك شــاعرم و طبعــاً دارای احــوال مختلــف و متفــاوت در یــك 

لحظــه خواهــان خلــوت رصف هســتم. طــوری كــه تحمــل هیــچ كس 

ــن محــو  ــری از روی كــره زمی ــل پ ــدا مث ــدارم و در آن لحظــه آی را ن

می شــود، ســاعاتی بــر مــن می گــذرد و لحظــه ای پیــش می آیــد كــه 

می خواهــم بــا كســی حــرف بزنــم و بافاصلــه آیــدا بــا یــك فنجــان 

چــای در دســتش ظاهــر شــده و روبــروی مــن مــی نشــیند. همیــن 

اســت!«

ــدی  ــودآگاه  فروی ــر ناخ ــن ضمی ــور م ــان دارد منظ ــه اذع او بافاص

ــان!  نیســت. ایــن مخــزن  متصــل بــه غیــب اســت. خانــم هــا! آقای

ــن  ــه ای ــی دریچ ــد. وقت ــال داری ــب اتص ــان غی ــه جه ــا ب ــه ش هم

ــه روح  ــل شــا و ســپس ب ــه عق ــب  ب ــاز شــد، ارسار از غی مخــزن ب

شــا، از روح بــه نفــس، از نفــس ناطقــه بــه جســم و از جســم بــه 

ــك  ــم از ی ــری اع ــر ه ــب اث ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــزل می یاب ــدام تن ان

ــر  ــا ... ظاه ــمه و ی ــی، مجس ــه خوشنویس ــك قطع ــعر، ی ــه  ش قطع

ــن آگاه را  ــن و ذه ــك چشــم تزئی ــب ی ــله مرات ــن سلس ــود. ای می ش

ــاره بــه جهــان غیــب برمی گردانــد. در  ــا مشــاهده اثــر هــری دوب ب

حقیقــت آن غیــب، در اثــر هــری شــكل پیــدا كــرده تــا یــك مخاطــب  

بــا حــال و آگاه را در مخاطبــه بــا خــود بــه هــان مخــزن غیبــی بــرد 

كــه از آنجــا  آمده اســت. ایــن نــزول و صعــود یعنــی گســرتش مــاده 

توســط روح هــان هــر معنــوی عرفانــی و دینــی اســت. 

ــوت«، هــر اســت  ــف، »نب ــن تعاری ــا ای ــد ب ــد می كن ــه تأكی در ادام

و هــری باالتــر از پیغمــری نیســت و نظامــی  نیــز كــه در صحنــه 

ــت:  ــه داشته اس ــا توج ــن معن ــت، بدی ــری اس ــاعر بی نظی ــی ش آرای

بیش و پسی بست صف كریا

 پس شعرا آمد و پیش انبیا 

ایــن اســتاد فلســفه، این گونــه مقالــه اش را بــه پایــان می بــرد : 

هرچــه  باشــد، »هرمنــد  آراســته تر 

ــی،  ــی، معاص ــد از  آلودگ ــت. او بای ــفاف تر اس ــرش ش ه

ســتم ها، جورهــا، بــد اخاقی هــا و بدی هــا پرهیــز كنــد. اصــا یكــی 

ــت.  ــادات اس ــرك ع ــد و ت ــر، زدودن زوای ــی و ه ــف زیبای از تعاری

ــنگی  ــا س ــت. ام ــش نیس ــنگی بی ــژ، س ــكل آن ــمه »داوود« می مجس

اســت كــه زوایــدش زدوده شــده و زیبایــی آن در همیــن اســت، هــر 

آنچــه زایــده بــوده از ایــن قطعــه ســنگ زدوده شــده و آنچــه نبایــد 

زدوده می شــده بــه جــای مانده اســت. چــرا شــعر حافــظ زیباســت؟ 

چــرا شــعر ســعدی فصیــح و زیباســت؟ چــون آن واژه هایــی كــه نباید 

ــس  ــت، پ ــد هس ــد باش ــه بای ــت و هانی ك ــد، در آن نیس در آن باش

زیباســت. خــود هرمنــد هــم بایــد این گونــه باشــد. یعنــی چیزهایــی 

ــت  ــض و معصی ــر، بغ ــد، تك ــل حس ــد مث ــته باش ــد داش ــه نبای را ك

از خــود دور كنــد و كارهــای بــد انجــام ندهــد. وقتــی چنیــن كــرد؛ 

آمادگــی اش بیشــرت و ارتباطــش بــا آن مخــزن برقــرار می شــود. 

ــود.« ــفاف تر می ش ــر ش ــت، ه ــه هس ــم ك ــد ه ــتعداد خداون اس

 

بــا خوانــدن ایــن كتــاب می توانیــد مباحــث دیگــری چــون رویكــرد 

ــه  ــلان ب ــای مس ــای مش ــرد حك ــامی، رویك ــر اس ــه ه ــی ب عرفان

هــر اســامی، رویكــرد حكمــت متعالیــه بــه هــر اســامی، رویكــرد 

ــر  ــه ه ــان ب ــنت گرای ــرد س ــامی، رویك ــر اس ــه ه ــا ب ــوان الصف اخ

ــرد  ــه هــر اســامی، رویك ــی ب ــی و ترامتن ــرد بینامتن اســامی، رویك

نشــانه شناســانه بــه هــر اســامی، رویكــرد جامعــه شناســانه بــه هر 

اســامی، رویكــرد هرمنوتیكــی بــه هــر اســامی و همچنیــن مــروری 

ــن حــوزه  ــی اســامی را از صاحبنظــران ای ــخ معــاری ایران ــر تاری ب

دریابیــد.

ــر  ــگاهی ه ــای دانش ــره كتاب ه ــت در زم ــته اس ــاب توانس ــن كت ای

قــرار گیــرد و در حــال حــارض منبعــی بــرای شــناخت چیســتی 

هراســامی و رویكردهــای متفــاوت آن، پیــش روی عاقه منــدان 

ــت. اس

كتــاب »جســتارهایی در چیســتی هــر اســامی« )مجموعــه مقــاالت 

و درس گفتارهــا( بــه كوشــش هــادی ربیعــی توســط مؤسســه تألیــف، 

ــت  ــه قیم ــر ب ــتان ه ــنت« فرهنگس ــری »م ــار ه ــر آث ــه و ن ترجم

ــد  ــرای خری ــدان ب ــت. عاقه من ــازار شده اس ــه ب ــان روان 17000 توم

ایــن كتــاب می تواننــد بــه نشــانی خیابــان ولــی عــرص نرســیده بــه 

ــا شــاره متــاس 66490990  ــا ب چهــارراه طالقانــی شــاره 1550 و ی

متــاس بگیرنــد.   
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منایشگاه»گبههایشادی«فراخوانمهایشآجروآجراکریمنتشرشد

ــر و  ــش »آج ــت پژوهشــی فرهنگســتان هــر فراخــوان های معاون

ــرد.  ــر ك ــران« را منت ــاری ای آجــركاری در هــر و مع

هایــش »آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایــران« بهمــن مــاه 

امســال برگــزار می شــود. ایــن فرهنگســتان بــا همــكاری دیگــر 

نهادهــای فرهنگــی و هــری، در تــاش اســت بــا برگــزاری هایــش  

»آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایرانــی«، عــاوه بــر جمع آوری 

ــر  ــن ه ــكوفایی ای ــرای ش ــب  ب ــرتی مناس ــی، بس ــتندات تاریخ مس

ــد.  ــی – اســامی  فراهــم منای ایران

 ایــن هایــش بــا محورهــای »پیشــینه تاریخــی آجــر )پیــش و پــس 

ــا  ــركاری«، »روش ه ــر و آج ــای آج ــا و روش ه ــام(«، »تكنیك  ه از اس

ــواع و اقســام آجــر«،  ــد آجــر در گذشــته و حــال«، »ان ــون تولی و فن

»قابلیت هــا و كاربــرد آجــر در معــاری ایــران«، »آجــر و آجــركاری 

ــن از  ــران«، »برداشــت ها و گرایش هــای نوی ــارص ای در معــاری مع

ــان  ــه در چیدم ــم و هندس ــران«، »نظ ــاری ای ــر و مع ــر در ه آج

آجــر«، »آجــر و محیــط زیســت«، »كتیبه هــا و كتیبه هــای آجــری« و 

»اســتادكاران و هرمنــدان آجــركار و آجرتــراش« در بهمن مــاه امســال 

ــود.   ــزار می ش برگ

آخریــن مهلــت ارســال چكیــده مقــاالت 2 آذر مــاه 1395 و مهلــت 

ارســال اصــل مقــاالت 2 دی مــاه 1395 از ســوی دبیرخانــه ایــن 

ــش را مهــدی  ــن های ــری علمــی ای ــش اعــام شده اســت. دبی های

ــنتی  ــای س ــروه هره ــو گ ــی و عض ــت علم ــو هیئ ــژاد، عض مكی ن

ــده دارد.  ــر برعه ــتان ه فرهنگس

ــن  ــران« 25 بهم ــاری ای ــش »آجــر و آجــركاری در هــر و مع های

می شــود،  دعــوت  عاقه منــدان  از  شــد.  خواهــد  برگــزار   1395

ــان  ــانی خیاب ــه نش ــش ب ــن های ــه ای ــه دبیرخان ــود را ب ــاالت خ مق

ولی عرص)عــج(، پایین تــر از چهــارراه طالقانــی، شــاره 1552 ارســال 

ــن 66499772  ــاره تلف ــا ش ــرت ب ــات بیش ــت اطاع ــرای دریاف ــا ب ی

ــد.  متــاس بگیرن

منایشــگاه »گبه هــای شــادی« بــه یــاد پرویــز كانــرتی هرمنــد فقیــد 

در زمینــه نقاشــی، طراحــی، نویســنده گی، روزنامه نــگار معــارص 

ایرانــی و از نقاشــاِن مطــرح نوگــرای ایــران در گالــری جهــان مركــز 

ــد.  ــش در می آی ــه منای ــان ب ــی  نقش جه هرپژوه

ایــن منایشــگاه شــامل 18 اثــر گبــه  اســت كــه دســت بافته های زنــان 

عشــایر بــوده و طــراح نقــوش ایــن گبه هــا »شــادی تاكــی« اســت.  

فــرش و  تاكــی کاردانــی گرافیــک، کارشناســی طراحــی  شــادی 

در  را  آثــارش  تاكنــون  وی  اســت.  گرافیــک  ارشــد  کارشناســی 

منایشــگاه های گروهــی و انفــرادی در تهــران و شهرســتان ها بــه 

منایــش گذاشــته  اســت. 

ــری  ــن منایشــگاه روز سه شــنبه 2 شــهریور در گال ــن گشــایش ای آیی

ــتان  ــه فرهنگس ــته ب ــان وابس ــش  جه ــی  نق ــز هرپژوه ــان مرك جه

ــن منایشــگاه  ــد از ای ــرای بازدی ــدان ب  هــر برگــزار می شــود. عاقه من

می تواننــد روزهــای شــنبه تــا چهارشــنبه، بــه غیــر از روزهــای 

ــج(،  ــان ولی عرص)ع ــانی خیاب ــه نش ــا 17 ب ــاعت 10 ت ــل،  س تعطی

ــتان  ــی بوس ــوب غرب ــع جن ــتی، ضل ــهید بهش ــان ش ــر از خیاب باالت

ــد.  ــه كنن ــاره  2169 مراجع ــاعی، ش س

ایــن منایشــگاه تــا پایــان شــهریور میزبــان نــگاه گــرم بازدیدكننــدگان 

اســت. 
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انتشار»نخستنیكتیبههادرمعماریهرنومعنویتبهچاپسومرسید
دوراناسالیمایرانزمنی«

كتــاب هــر و معنویــت؛ مجموعــه مقاالتــی در زمینــۀ حکمــت هــر 

اســت كــه شــامل مجموعــه مقاالتــی از شــوان، گنــون، کوماراســوامی، 

ــه  ــن و ترجم ــی تدوی ــاءالله رحمت ــط انش ــت و توس ــرص و . . . اس ن

شده اســت. 

ــه ای  ــده، منون ــردآوری ش ــاب گ ــن كت ــه در ای ــی ك ــه مقاالت مجموع

اســت از مباحثــی كــه متفكــران ســنت گرای برجســته همچــون رنــه 

گنــون، آنانــدا كوماراســوامی و فریتیــوف شــوان در زمینــۀ هر ســنتی 

و معنویــت مطــرح كرده انــد. ایــن اثــر بدیــن لحــاظ حائــز اهمیــت 

اســت كــه تاكنــون كمــرت كتابــی در ایــران چنیــن طیــف گســرتده ای 

از آراء و اندیشــه های متفكــران بــزرگ ســنت گرا را یكجــا گــرد هــم 

آورده اســت. 

در ایــن كتــاب پژوهشــگران بــا نظریــات ســنت گرایان در مــورد 

ــری«،  ــر ه ــی اث ــون »هستی شناس ــری همچ ــای ه ــی جنبه ه برخ

»رابطــۀ هــر بــا حقیقــت و طبیعت بــا انســان«، »هــر و دیدگاه های 

ــان  ــر«، »زب ــهود در ه ــت و ش ــری«، »خاقی ــل ه ــی«، »تخی تاریخ

هــری«، »منادپــردازی و تأویــل زیبایــی و زیبایی شناســی« آشــنا 

خواهنــد شــد.

ــامل  304  ــی، شــومیز؛ ش ــاب در قطــع رقع ــن كت ســومین چــاپ ای

ــتان  ــی فرهنگس ــان در كتاب فروش ــت 17000 توم ــه قیم ــه، ب صفح

هــر بــه نشــانی خیابــان ولی عرص)عــج(، پایین تــر از چهــارراه 

طالقانــی، شــاره 1550، عرضــه می شــود. 

كتــاب »نخســتین كتیبه هــا در معــاری دوران اســامی ایــران زمیــن« 

نوشــته شــیا بلــر و ترجمــه مهــدی گلچین عارفــی از انتشــارات 

مؤسســه مــنت اســت. 

ــا و  ــای بناه ــه ای از کتیبه ه ــا مجموع ــره  ی ــامِل پیک ــاب ش ــن کت ای

یادگاری هــای برجامانــده از پنــج ســده نخســِت اســامی در ایران زمین 

اســت كــه افــزون بــر اینکــه فهرســتی از کهن تریــن کتیبه هــای دوراِن 

اســامِی ایران زمیــن را بــه دســت می دهــد، مرجعــی بســیار ســودمند 

در آموخــنِت شــیوۀ پرداخــنت بــه کتیبه هــا اســت. 

ایــن كتــاب پاســخی بــه ایــن پرســش اســت کــه دربــارۀ کتیبه هــا چــه 

ــر  ــوان دریافــت؟. افــزون ب ــوان گفــت؟ و از کتیبه هــا چــه می ت می ت

ــدی مفصــل  ــاب درآم ــن کت ــر ای ــف ب ــِق هــر مدخــل، مؤل رشحِ دقی

ــای او از  ــارۀ دریافت ه ــن کار و عص ــِف ای ــاوِی ظرائ ــه ح ــته ک نوش

ــت.  ــش در کتیبه هاس پژوه

ــور در  ــای ک ــودِن گره ه ــا و گش ــکافانۀ کتیبه ه ــِل موش رشح و تحلی

قرائــِت آن هــا و کشــِف داللت هــای پنهــان در پــِس عبــارات و کلــات 

و حتــی حروفــی کــه ســهل اســت، از مطالــب ایــن كتــاب بــه شــار 

مــی رود و اهــِل نظــر می داننــد؛ حتــی یافــنِت ضبطــی پاکیــزه از مــنِت 

کتیبه هــای بناهــای ایــران چــه انــدازه دشــوار اســت. 

ــِب گوناگونــی کــه در  ــِق مــنِت کتیبه هــا، مطال ــِط دقی ــر ضب افــزون ب

ــاب آمــده، از بررســی های  ــن کت ــا هــر مدخــِل ای ــه ی رشحِ هــر کتیب

محتوایــی و تحلیــِل ســیاِق تاریخــی و جغرافیایــِی کتیبه هــا گرفتــه تــا 

بررســی های صــوری و خــط  شناســانه، از ایــن اثــر منبعــی آموزنــده 

و ســودمند بــرای کتیبه پژوهــان و دانشــوراِن تاریــخ و معــاری 

ساخته اســت.

ایــن كتــاب كــه در مرحلــه صحافــی قــرار دارد و بــه زودی بــا قیمــت 

بــه نشــانی  42000 تومــان در كتاب فروشــی فرهنگســتان هــر 

خیابــان ولی عرص)عــج(، پایین تــر از چهــارراه طالقانــی، شــاره 1550 

ــد.  ــد ش عرضه خواه
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art@honar.ac.ir :رایانامه

 مؤسســه تالیف،ترجمــه و نشــر آثــار هنری)متــن(: تهــران- انتهــای خیابــان فلســطین جنوبی-کوچــه 
لقمــان الدولــه ادهــم- بن بســت بوذرجمهــر- شــماره 24

کدپستی:1316753741
تلفن : 66498692-4

نمابر: 66951662 
publishing@honar.ac.ir :رایانامه

 کتابفروشــی فرهنگســتان هنــر: تهــران – خیابــان ولــی عصــر )عــج(– نرســیده بــه خیابــان طالقانــی- 
شــماره 1550

کدپستی:1416953613
تلفن: 66490990

Matn@honar.ac.ir :رایانامه

ــی )ره(- نبــش  ــان امــام خمین ــر از خیاب ــی عصر)عــج(- باالت ــان ول ــر: تهــران- خیاب  پژوهشــكده هن
کوچــه شــهید حســن سخنور-شــماره 29

کدپستی: 1137636811
تلفن: 2- 66956190

نمابر: 66956188
Iasar@honar.ac.ir :رایانامه



نشانی: خیابان ولی عصر)عج(، پایین تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
تلفن: 5 – 66954200

نمابر: 66499769
www.honar.ac.ir

honar@honar.ac.ir
@artacademy  :تلگرام




