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تاریــخ هــر ایــران مــا را بــه ســوی هــری رهســپار می كنــد كــه بــا مضامیــن اســامی 
عجیــن شده اســت. هــری مانــدگار كــه از عشــق و ایــان هرمنــد رسچشــمه گرفتــه 

و متبلــور شده اســت. 
ــعار  ــای اش ــر پ ــه ب ــت ك ــال اس ــال های س ــت؟ س ــر از چیس ــن ه ــی ای راز مانای
ــدی  ــان چــون رع ــم، صــدای تعزیه خوان ــزاداری می كنی عاشــورایی می نشــینیم و ع
بــر جامنــان می نشــیند. گویــی زمــان تكــرار شــده و می خواهــد آن روز را در 
ــا متاشــای صحنه هــای ایــن منایــش، تصــور  مقابــل چشــامنان بــه تصویــر كشــد، ب
می كنیــم كــه ایــن خنجــر اشقیاســت كــه بــر پیكــر و جامنــان می نشــیند، هرمنــد 
قصــد دارد واقعــه ای را روایــت كنــد كــه جــز حقیقــت نیســت و ایــن بــروز و ظهــور 
ــه ای را از  ــده  فرهیخت ــر بینن ــه ه ــت ك ــه کرباس ــر از واقع ــد، متأث ــاس هرمن احس
ــی او  ــارف دین ــازه را در دایره املع ــی ت ــر و مفهوم ــد و تعبی ــود می کن ــود بی خ خ

ــد. ــم می زن رق
ــای  ــورده، دل ه ــای زخم خ ــنگین، تن ه ــای س ــود، نفس ه ــار آل ــانی رسخ و غب آس
ــم های گریــان زنــان و  ــود، چش شكســته، نیزه هــای بلنــد و شمشــیرهای خون آل
كــودكان حیــرت زده از بدعهــدی  مردمــان ناســپاس، سال هاســت دســتایه كســانی 

شــده كــه می خواهنــد واقعــه كربــا را بــا هــر خویــش بــه تصویــر كشــند. 
تاریخــی  بناهــای  گذشــته،  روزگاران  از  مانــده  به جــا  كتیبه هــای  از  بســیاری 
كــه هركــدام از آجرنوشــته هایش مناینــده عــرض ارادت هرمنــد بــه ســاحت 
بــه عشــق رسور شــهیدان ســاخته می شــود،  كــه  اســت، علم هایــی  قدســی 
خوشنویســی هایی كــه بــه عشــق موالیــان حســین)ع( ، نــام و كام او را در 
ــه  ــره خــورده و ب ــن اســامی گ ــا مضامی ــی ب ــی دارد و بســیاری از هرهــای ایران پ
ــا آنجــا كــه در برخــی اوقــات تفكیــك هــر از مضمــون  شــكوفایی رسیده اســت؛ ت

ــت.   ــوار اس ــیار دش آن بس
ــه معبــود.  ــان ســاخنت ارادت معشــوق ب ــرای منای هــر عاشــورایی فرصتــی اســت ب
ــش  ــا خالق ــد او را ب ــد و پیون ــد را می پاالی ــه روح و روان هرمن ــدس ك ــری مق ه

مســتحكم می كنــد.
سـردبیر 

هرن عاشورایی، هرنی مقدس



اِن لَم یَُكن لَُكم دین ،  َفُكونُوا اَحراراً فی ُدنیاُكم

 تا كی ای نامرد مردم، مردم ایلیم ما

قوم قابیلید اگر فرزند هابیلیم ما

آدمی بودید روزی آدمیت تان چه شد

غیرت و ناموس و مردی و حمیت تان چه شد

مسخ گشتید از معاصی در زمین بوزینه وار

ای خسان بوزینه مردم را به نجاری چه كار

شاهبازی كار بازی نیست، زاغان بس كنید

مرغ بستان عندلیب است ای كالغان بس 
كنید

الیق گاه كلهداران گدایان نیستند

عارفند ارشاف عامل جاهالن عامیستند

شهریاری دیگر است و شور پشتی دیگر است

حیز خنثی دیگر است و مرد كشتی دیگر است

داریوشان داریوشانند ، درویشان نی اند

رسوران درویش خویانند لیك ایشان نی اند

آسامن هم وقت ها كاری به بازی میكند

در زمین چون نی سواران تركتازی میكنند

روی می تابد زگیتی با وجود بام و شام

 مطلبی بود آنكه وهم، افراسیابش كرد نام

هر سحر بركار خود گیتی گریبان می درد

می برد خورشید را رس، سوی شامان می برد

فرجه ای كن در جهان از رشك باعورا هنوز

كربالی است این زمین و روز عاشوراست 
روز

ای غریم قائم آل محمد از كمین

ذوالفقار مرتضی را بركش آمد روز كین

ناسپاسی را بكوب و فسق را گردن بزن

كفر و رشك نابكاران را به دین در هم شكن

عاملی غرقه است درخون از یهود و از عنود

دست بر كن تا رهد از خار و خس بود و نبود

برریس موسییق مشال خراسان،  مریاث معنوی ایرانسوگ سرود عاشورایی رئیس فرهنگستان هرن 

زهرا مهاجری

نشســت تخصصــی نقــد و بررســی موســیقی شــال خراســان، عــر 

سه شــنبه، ششــم مهــر، در فرهنگســتان هــر برگــزار شــد.

ــا  نخســتین نشســت از سلســله نشســت های تخصصــی موســیقی ب

ــخرانی  ــا س ــان« ب ــال خراس ــیقی ش ــی موس ــد و بررس ــوان »نق عن

ــژگان  ــت زاده« ،»م ــوره ثاب ــی«، »منص ــم دامغان ــی معل ــتاد »عل اس

ــان« و »محمــد رضــا نیكبخــت« در فرهنگســتان هــر برگــزار  چاهی

شــد. 

در ایــن نشســت علــی معلم دامغانــی، رئیــس فرهنگســتان هــر در 

ابتــدا دربــاره واژه خراســان توضیــح داد و اظهــار داشــت: »خراســان 

ــه  ــه هم ــق ب ــوی و متعل ــا، دو بیتی هــا و فهل ــه فریاده یكــی از كَل

ایرانیــان اســت؛ چــه خراســانیان، چــه منطقــه حكمتانــه و همــدان 

ــر  ــی اگ ــد، حت ــه از خراســان آمده ان ــه هم و چــه آن ســوتر. چــرا ك

باباطاهــر همدانــی باشــد. خراســان بــه زبــان پهلــوی ساســانی بــه 

قولــی خورآیــان اســت؛ یعنــی جایــی كــه طلــوع اســت و خورشــید 

ــد رشوع  ــد، چنانكــه خورشــید وجــود هــر شــخصی از تول ــر می آی ب

می شــود و تــا غــروب ادامــه پیــدا می كنــد؛ پــس بایــد از تولــد رشوع 

كنیــم و از طلــوع. خراســان هــم طلــوع اســت و هــم تولــد. اولیــن 

پرســتندگان كــه در واقــع هنــوز هــم نشــانه هایی از آن هــا در میــان 

مــا و همــه جهانیــان اســت در خراســان بوده انــد؛ یعنــی جایــی كــه 

برمی آمده اســت«. خورشــید 

ــی در  ــه هم خوان ــاره ب ــا اش ــه ب ــر در ادام ــتان ه ــس فرهنگس رئی

ــر وجــود  ــون در كلیســاها، موســیقی كُ ــن انســان ها گفــت: »اكن بی

ــی  ــت همخوان ــن حكای ــه ای ــران، ك ــا ك ــرآن ی ــا، ق ــن م دارد و در بی

ــه ای را  ــگ، آی ــوان رسآهن ــه عن ــی ب ــه كس ــت؛ ك ــان اس و همخوان

ــی  ــن رسود خوان ــد. ای ــرار می كردن ــا او تك ــران ب ــد و دیگ می خوان

هنــوز هــم در بیــن اهــل كلیســا و هــم بــه صــورت ترتیــل، تــاوت و 

همخوانــی بیــن مــا مســلانان جــاری اســت و جــاری خواهــد ماند«. 

ــرد و گفــت:  ــت ك ــوام صحب ــان در اق ــزوم وجــود راوی ــاره ل وی درب
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ــوام  ــد و اق ــه دارن ــد ادام ــا اب ــد ت ــه از ازل می آین ــی ك »رودخانه های

نیــز راویانــی دارنــد كــه از آفتــاب و روشــنایی و صبــح می گوینــد و 

درعیــن حــال گاهــی از غــروب هــم خــر می دهنــد تــا در ایــن میانه، 

ــی  ــرگ و زندگ ــان م ــی می ــع آدم ــند. در واق ــادل باش ــان ها متع انس

ــد  ــن فرصــت، فرصــت شــایان توجهــی نیســت؛ پــس بای اســت و ای

عــده ای باشــند كــه نصیحت گــر عــوام باشــند«. 

اســتاد معلــم در ادامــه افــزود: »در خراســان جدیــد یعنــی خراســان 

كُرمانجــی كــه در حــال حــارض بــه آن هــا بخشــی می گوینــد؛ 

و  مــردم  دهنــدگان  پنــد  و  نیكی هــا  همــه  راویــان  بخشــی ها 

ــان  ــا ه ــع این ه ــد. در واق ــا بودن ــه بدی ه ــدگان از هم ــی كنن نه

عاشــیق ها هســتند و عشــق آباد هنــوز در خراســان اســت. امــا 

صــدای ســاز و آواز عاشــیق ها را از آذربایجــان و جاهــای دورتــر 

ــه مــا  از آن می شــنویم كــه هنــوز بــه حســاب فرهنــگ و آهنــگ ب

نزدیك انــد، چــون مــا هســتند و تفاوتــی منی كننــد. در خراســان 

ــد و  ــوتر راوی ان ــیق اند، آن س ــان عاش ــتند، در آذربایج ــی هس بخش

اســم های گوناگونــی دارنــد؛ امــا خویشــكاری و فعــل و فعالیت شــان 

یادكــرد ارجمندی هــای گذشــتگان و پنــد كســانی اســت كــه حضــور 

دارنــد؛ گاهــی هــم ترســانیدن از عاقبــت كار اســت كه نوعــی بیداری 

ــای  ــان، آخونده ــن راوی ــت ای ــوان گف ــع می ت ــد. در واق ــاد  كنن ایج

محلــی مــردم هســتند كــه گاهــی بــه آنــان اوزان می گوینــد؛ جایــی 

ایشــان و جایــی اوســان نامیــده می شــوند. این هــا بــا ســاز و آوازشــان 

افســون می كننــد و بســیاری از حقایــق را بــرای نســل امــروز بیــان 

می كننــد«.

رئیــس فرهنگســتان هــر بــا اشــاره بــه امكانــات ثبــت و ضبــط امروز 

ــط  ــه صدایشــان ضب ــروز ك ــان ام ــه گذشــته گفــت: »راوی نســبت ب

می شــود بــه آینــدگان هــم می رســد. در گذشــته ایــن صداهــا شــاید 

ــد  ــن شــانس را دارن ــدگان منی رســید؛ امــا بخشــیان امــروز ای ــه آین ب

كــه صدایشــان بــه آینــدگان برســد. پــس بایــد قــدر خــود را بداننــد 

ــه آنچــه شایســته  ــم چــرا ك ــدان را بدانی ــن ارجمن ــدر ای و ماهــم ق

ــن  ــه ای ــت ك ــن بخشی هاس ــار ای ــت؛ در اختی ــاكان ماس ــراث نی می

ــد«. ــل می كنن ــزرگ را حم ــت ب امان

 در ادامــه اســتاد معلــم بــه واژه فرهنــگ اشــاره كــرد و گفــت: 

»فرهنــگ از دو بخــش فــر و هنــگ تشــكیل شده اســت كــه هنــگ 

ــگ  ــت. هن ــز هس ــگ نی ــه در آهن ــت ك ــگ اس ــا در فرهن ــه تنه ن

یعنــی ِهنجــار و ِهنجــار یعنــی مســیری كــه مــا طــی می كنیــم. آب 

ــت  ــر در طبیع ــا اگ ــد. ِهنجاره ــی می كن ــود راه را ط ــار خ در ِهنج

باشــند، زیباترنــد. ِهنجارهــای انســانی خیابان هــا و كانال هــای 

ــی  ــدك اســت؛ درحال ــد و ان ــری ندارن ــر كثی مســتقیم اســت كــه خی

كــه آب خــود كانالــش را ایجــاد می كنــد. اگــر مســیر آب را ببینیــد، 

ــل  ــم مث ــم ه ــای قدی ــت. جاده ه ــار اس ــت م ــل حرك ــع مث در واق

ــا حــركات غریضــی هســتند و  ــه این ه ــار و آب اســت ك ــت م حرك

ــا  ــا ی ــم كانال ه ــه بفهمی ــرای اینك ــا ب ــت. م ــن اس ــی ای ــار اصل ِهنج

خیابان هایــی كــه انســان ایجــاد می كنــد درســت تر اســت یــا هــان 

كــوره  راه هــای روســتایی و رودخانه هــا؛ بایــد بــه موســیقی رجــوع 

ــك صــورت، هنــگ اســت و در آن موســیقی  ــه ی ــم. موســیقی ب كنی

ــواع  ــا ان ــه ب ــی و چ ــان آدم ــا ده ــه ب ــود؛ چ ــاد می ش ــی ایج اصوات

ســازها كــه نزدیك تریــن ســازها بــه انســان ســازهای بــادی هســتند. 

ســپس ســازهای دیگــری كــه خــود مــا هســتیم. مثــل دوتــار كــه خود 

ماســت. دوتــار ، دوتــار اســت و یــك  زخمــه. انســان هــم یــك زن و 

یــك مــرد اســت. وقتــی عقــد هــم می شــوند یــك زخمــه اســت كــه 

آهنــگ جدیــد را آغــاز می كنــد. ســاز هــم ایــن گونــه اســت. دو ســیم 

و یــك گــره. قالــی هــم بــه همیــن صــورت اســت دو تــار و یــك گــره. 

در واقــع همــه جهــان دو و یــك گــره اســت و ایــن را می شــود اصــل 

هــر محاســبه كــرد و ادامــه داد«.

وی دربــاره واژه آهنــگ تریــح كــرد: »هنــگ اگــر ِهنجــار باشــد و 

ــان  ــی شــود، خیاب ــان ارزیاب ــه حســاب كانال هــای انســانی و خیاب ب

راســتی اســت از ازل تــا ابــد كــه هیــچ نــوع تفریحــی نــدارد و هیــچ 

خیــری هــم از آن حاصــل منی شــود. در ادبیــات قدیــم »آ« اگــر 

ــد  ــی ض ــگ یعن ــد. آهن ــی می كن ــد آن را منف ــه ای بیای ــر رس كلم ب

ــی كــه بعضی هــا تصورشــان ایــن اســت كــه آهنــگ  هنجــار. درحال

یــك ِهنجــار معمولــی اســت از جنســی كــه انســان ایجــاد می كنــد. 

مثــل خیابــان یــا كانــال؛ در حالــی كــه آهنــگ از ایــن نــوع نیســت. 

اگــر شــا فــرض كنیــد نــت »دو« را بــا دهــان یــا ســاز رشوع كنیــد 

ــن  ــا. ای ــه زیب ــت و ن ــش اس ــذت بخ ــه ل ــد ن ــه دهی ــد ادام ــا اب و ت

بایــد مثــل رودخانــه و جــاده پیــچ و تــاب داشــته باشــد. یعنــی دو- 

ــا آخــر و ایــن می شــود آهنــگ. پــس  ر- مــی- فــا- ســل- ال- ســی ت

آهنــگ یعنــی ضــد ِهنجــار. ِهنجــاری كــه آدمیــزاد می ســازد و نــه از 

طبیعــت می آمــوزد.«

اســتاد معلــم در همیــن زمینــه توضیــح بیشــر داد و افــزود: »همــه 

شــهرهای طبیعــی روی ِهنجــار ســاخته شــده اند. یعنــی اول رودخانه 



ه 7
مار

- ش
ول

ل ا
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

4

جــاری شــد و ســپس شــعبات مختلفــی شــد و مــردم فهمیدنــد كجــا 

ــت؛  ــا آب نیس ــت و كج ــا آب هس ــت. كج ــا نیس ــت، كج ــیل اس س

امــا شــهرهای امــروزی خیابان هــای راســتی اســت كــه خیلــی هــم 

دلچســب نیســت. اگــر طوالنــی باشــد خســته كننــده اســت و اگــر 

كوتــاه باشــد شــا بــه مقصــد منی رســید و مــدام بایــد بــا شكســنت 

ــد و ایــن بیشــر  ــه غــرب و رشق و شــال و جنــوب بروی ــان ب خیاب

تكلــف اســت؛ درحالــی كــه زندگــی طبیعــی تكلــف نــدارد. بــه هــر 

حــال آهنــگ، ضــد ِهنجــار اســت و بیــن نت هــای مختلــف یــك پیــچ 

ــود  ــه می ش ــت، ك ــص صداس ــت و رق ــوزون اس ــدای م ــاب و ص و ت

آواز. وگرنــه اگــر آواز در جــای خــودش مســتقر بایســتد اصــاً لــذت 

بخــش نیســت و آزار دهنــده هــم هســت«. 

علــی معلــم  دامغانــی ســپس بــا ســپاس از زحــات »مــژگان 

چاهیــان«، كارشــناس ارشــد موســیقی، بــرای پژوهــش دربــاره 

موســیقی شــال خراســان گفــت: »شــخصیت دیگــری كــه در ایــن كار 

ــی  ــه در مناهنگ ــت ك ــان اس ــم چاهی ــت، خان ــیده اس ــت كش زحم

ــت.  ــاد كرده اس ــه ی ــتان از  قص ــا آواز كوهس ــوه ی ــوان آواز ك ــا عن ب

از آنجایی كــه خراســانی ها ایــن نــوع آواز خــود را كَلــه فریــاد 

ــی  ــان دوبیت ــاد ه ــه فری ــد، كل ــور كردن ــا تص ــد. بعضی ه می گوین

ــت در  ــان رس اس ــر در انس ــه اگ ــه كل ــت در حالی ك ــوی اس ــا فهل ی

كــوه رأس اســت. خانــم شــایگان نــه تنهــا اشــتباه نكــرده كــه درســت 

ــوه، رأس  ــه اســت و رس در ك ــوه، قل ــه در ك ــرده اســت. كل ــار ك رفت

ــد  ــه بلن ــی ك ــد و صدای ــدی می آی ــه از بلن ــی ك ــی صدای ــت یعن اس

ــرده  ــه ایشــان انتخــاب ك ــی اســت ك ــع عنوان ــن در واق ــد. ای می آی

ــه  ــن هــم متوجــه شــوند. ك ــال م ــه امث ــرده اســت ك ــه ك ــا ترجم ی

ایــن مایــه سپاســگزاری اســت. چــون اصــوالً اهــل فرهنــگ مســائل را 

بــرای دیگــران ســاده تر می كننــد«.

از  یكــی  محمــدی«  ســهراب  »حــاج  نشســت  ایــن  ادامــه  در 

دوتارنــوازان برجســته و صاحب نــام شــال خراســان بــه اجــرای 

پرداخــت.  قطعاتــی  و  مقام هــا 

پــس از ایــن اجــرا منصــوره ثابــت زاده، عضــو هیئــت علمی دانشــگاه 

آزاد اســامی و پژوهشــگر موســیقی نواحــی ایــران به ارائه ســخرانی 

ــان،  ــال خراس ــای ش ــی كُرمانج ه ــیقی رقص ــوان »موس ــا عن ــود ب خ

انــواع و ویژگی هــا« پرداخــت. وی ضمــن ابــراز خرســندی از 

ــران در  ــی ای ــیقی نواح ــت های موس ــله نشس ــزاری سلس برگ

فرهنگســتان هــر، گفــت: »هــر كســی بــرای انجــام كاری 

ــا كاری را انجــام دهــد.  ــزه ای داشــته باشــد ت ــد انگی بای

انگیــزه انجــام ایــن كار در مــن، ریشــه در گذشــته ام 

دارد. مــن بــه عنــوان كســی كــه اجــدادش از منطقــه 

ســبزوار اســت و از افتخاراتــم ایــن اســت كــه شــجره 

ــی  ــزه  كاف ــه داران می رســد؛ انگی ــه رسب ــی ام ب خانوادگ

بــرای انجــام ایــن پژوهــش را داشــته ام و ایــن پژوهــش 

حاصــل ســی ســال تــاش بی وقفــه مــن اســت كــه دركنگــره 

یونســكو در آتــن نیــز ارائــه دادم«.

وی افــزود: »بــرای تحقیــق و پژوهــش دربــاره نغمه هــا و رقص هــای 

ــران و  ــف ای ــاط مختل ــه نق ــات ب ــه دفع ــران ب ــی ای ــنتی و محل س

همچنیــن بــه كشــورهایی مثــل ازبکســتان، آذربایجان و تاجیکســتان 

ســفر كــردم تــا موســیقی حركتــی را جمــع آوری كنــم«.

ثابــت زاده، دربــاره موســیقی جشــنی شــال خراســان یــادآور شــد: 

كرمانجــی،  از  موســیقی های  مجموعــه  در  جشــنی  »موســیقی 

ــیقی  ــود. موس ــوب می ش ــاخه ها محس ــن ش ــن و اصلی تری مهم تری

حركتــی، یــك بخــش مهــم از موســیقی جشــنی مــا اســت كــه در هــر 

ــوأم اســت، مــورد  ــا حركــت ت ــوع موســیقی ب ــن ن منطقــه ای كــه ای

ــیقی  ــاظ موس ــه لح ــج ب ــیقی كُرمان ــرد. موس ــرار می گی ــتفاده ق اس

ــه مــردم  ــده روحی ــی و شــاد اســت و بازگــو كنن ــی بســیار غن حركت

ــج اســت«.   كرمان

ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: »مــردم كُرمانــج از شــادترین و پــر 

حركت تریــن ایــات ایــران بــه شــار می رونــد. جشــن ها نــزد 

ایــن ایــل بــزرگ ایرانــی در موســیقی های تغزلــی و نیــز انــواع 

بــه  شــباهتی  كــه  شده اســت  متبلــور  رقصــی  موســیقی های 

ــران،  ــراف ای ــین اط ــج نش ــایر مناطــق كُرمان ــای خــود در س همتاه

ــا از نظــر  ــدارد؛ ام ــه و عــراق ن ــر كرمانج هــای گرجســتان،  تركی نظی

ــران  ــزد كرمانج هــای همســایه ای ــوان شــباهت هایی ن پوشــش می ت

شــال  كرمانج هــای  رقص هــای  گفــت،  می تــوان  و  كــرد  پیــدا 

خراســان و نــوع پوشــش از موســیقی و حركت هــای بومیــان شــال 

خراســان الهــام گرفته اســت«. 

ثابــت زاده دربــاره آالت موســیقی افــزود: »مجموعــه موســیقی 

ــه  ــود ك ــرا می ش ــره اج ــمه و دای ــل و قوش ــا و ده ــا رسن ــی ب رقص

برخــی بــدون مــنت آوازی و برخــی ترانــه اســت كــه بــا اشــعار تغزلــی 

اجــرا می شــود«. 

وی رقص هــای ایــن مناطــق را آیینــی دانســت و خاطــر نشــان 

كــرد: »رقص هــا در مراســم شــادی و رسور كرمانــج، از پایه هــای 

اساســی ایــن مراســم بــه شــار مــی رود كــه بــه گونــه ای آیینــی و بــه 

عنــوان رضورت ایلــی، متامــی افــراد، اعــم از زن و مــرد و خردســال 

و كهنســال در آن رشكــت می كننــد و آن را جــزو وظایــف ایلــی 

خــود می شــارند. ایــن نــوع موســیقی نــزد طوایــف مختلــف 

ــوع  ــه 20 ن ــك ب ــی آن هــا نزدی ــی هســته اصل ــی دارد؛ ول تفاوت های

را شــامل می شــود كــه در برخــی از مناطــق بــه 

فراموشــی ســپرده شده اســت«.

ــه  ــیقی در ادام ــگر موس ــن پژوهش ای

ــیقی  ــی موس ــت: »در بررس گف

لبــاس  و  زبــان  بــه  حركتــی 

ــی  ــرا بخش ــرد زی ــه ك ــد توج بای

لبــاس  حركتــی  انگاره هــای  ایــن  از 

بســیار  كرمانچ هــا  لبــاس  مســئله  اســت. 

مهــم اســت و از نظــر مــن لبــاس آن هــا  تلفیقــی 

از لبــاس بومیــان شــال خراســان اســت كــه یكــی از 

ــه در  ــد ك ــكیل می ده ــی را تش ــای ایران ــن لباس ه زیباتری

آن رنگ هــای روشــن و خیلــی تنــد بــه كار رفته اســت«.

ثابــت زاده ســپس رقص هــای كُرمانجــی را بــه رقص هــای »دوری یــا 

دوره ای«، »قرســه ای یــا منفــرد« و رقــص ســایر اقــوام تقســیم بنــدی 

كــرد و بــه توضیــح هــر یــك پرداخــت. 

وی رقص هــای دوری را از یــك تــا 12 قرســه تقســیم بندی و یــادآور 

به طــور  كــه  سلســله وار  و  دوره ای  یــا  دوری  »رقص هــای  شــد: 

ــا  ــات دســت ی ــا رضب ــودی آرام اســت و ب ــم و مل ــره ای از ریت زنجی

بــا رقص هــای دایــره ای  ایــن رقص هــا  قرســه انجــام می شــود. 

مناطــق كردســتان متفــاوت اســت؛ امــا از نظــر مفهومــی و فرهنگــی 
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از  هــم  زنجیــره ای  رقص هــای  دارنــد.  هــم  بــا  شــباهت هایی 

رقص هــای دوری اســت كــه در كردســتان هــم رواج دارد. ایــن نــوع 

این هــا  بــا ملودی هــای آرام رشوع می شــوند و همــه  رقص هــا 

ماننــد پیش درآمــد، ردیــف یــك پیش درآمــد دارنــد ماننــد انــواع 

ــه  ــد ك ــا نیایشــی دارن ــی، مقــدس ی ــه حالت هــای آیین ســحری ها ك

در ابتــدای رشوع  یــك جشــن، ایــن نــوع نیایــش را اجــرا می كننــد و 

ــد«. ــت می پردازن ــه حرك ــد ب بع

ــرد  ــا منف ــه  ای ی ــی را  قرس ــای كُرمانج ــوع دوم رقص ه ــت زاده ن ثاب

نامیــد و گفــت: »رقص هــای قرســه ای یــا منفــرد مربــوط بــه خانــدان 

باقــری و قراخانــی هســتند؛ كــه در اصــل جــزو رقص هــای كُرمانجــی 

نبوده انــد و بعدهــا  از نواحــی دیگــر وارد رقص هــای كرمانجــی 

شــده اند«.

ایــن پژوهشــگر موســیقی در ادامــه گفــت: »ســومین بخــش از 

تقســیم بنــدی رقص هــای شــال خراســان، رقــص ســایر اقــوام اســت 

ــر از چوب بازی هــای رشق خراســان  ــه تأثی ــه نظــر مــن ایــن ب كــه ب

وارد رقص هــای منطقــه شــال خراســان شده اســت كــه حركاتشــان 

 هــم بــه هــان شــكل اســت«. 

ــه  ــژه ب ــت وی ــرای عنای ــئولین ب ــا از مس ــا تقاض ــخنانش را ب وی، س

ــرد.  ــان ب ــران پای ــیقی ای ــی موس ــش حركت بخ

ــنت دو  ــا نواخ ــی را ب ــژاد« مقام های ــین ولی ن ــتاد حس ــه »اس در ادام

تــار و روایــت اجــرا كــرد و ســپس مناهنگــی ســاخته مــژگان چاهیــان 

باعنــوان »فریــاد كوهســتان« بــرای حارضیــن بــه منایــش درآمــد.

پــس از آن مــژگان چاهیــان، كارشــناس ارشــد آهنگســازی از دانشــگاه 

ــا  ــه اش را ب ــود كــه مقال ــن برنامــه ب ــران، دیگــر ســخران ای هــر ته

عنــوان »بررســی و تحلیــل تكنیك هــای مقام هــای آوازی لــو و 

ــه كــرد. ــی« ارائ هرای

ــو« و »هرایــی«  ــدا بــه ترشیــح دو مقــام »ل ــان در ابت مــژگان چاهی

پرداخــت و اظهــار داشــت: »لــو و هرایــی دو نــوع مقــام آوازی بــا 

ــگ  ــا فرهن ــه ب ــتند ك ــان هس ــال خراس ــیقی ش ــر آزاد در موس م

ــی آن  ــزاء فرهنگ ــد و از اج ــی دارن ــبت های معین ــه نس آن منطق

منطقــه بــه شــار می آینــد و دارای جنبه هــای 

اســاطیری، فرهنگــی و تاریخــی بی شــاری هســتند«.

وی هــدف از ایــن پژوهــش را عــاوه بــر جمــع آوری و حفــظ 

موســیقی شــال خراســان، دانســنت ایــن نكتــه عنــوان كــرد كــه آیــا 

ــورد  ــارص م ــیقی مع ــی را در موس ــو و هرای ــای ل ــوان مقام ه می ت

بهره بــرداری قــرار داد بــه گونــه ای كــه ویژگی هــای خــود را از 

ــد؟ ــت ندهن دس

ــه  ــج ب ــه تعریفــی از واژه كُرمان ــن پژوهشــگر موســیقی ب ســپس ای

نقــل از فــاروق صفــی زاده پرداخــت و گفــت: »کُرمانــج کــه کوتــاه 

ــان  ــه ه ــان« )man( ک ــر »م ــت و دیگ ــرد« )kurd( اس ــده »کُ ش

مانایــی )mannay( اســت یکــی از قبایــل مــاد بوده انــد کــه در 

ــد و در  ــی کرده ان ــرس فرمانروای ــش، در زاگ ــش از زای ــم پی ســده نه

ــته اند«. ــا پیوس ــه ماده ــاد ب ــی م ــکیل فرمانروای ــگام تش هن

چاهیــان در ادامــه گویــش كُرمانجــی را بــه پنــج گــروه »كُرمانجــی«، 

»ســورانی«،  »زازاكــی«، »كلهــری« و »هورامی« تقســیم كــرد و یادآور 

ــی  ــش كرمانج ــه گوی ــردی ب ــخنوران ك ــداد س ــرین تع ــد: »بیش ش

ــد«. ــت می كنن صحب

وی موســیقی افــزود: »ترانه هــای كــردی خراســان دارای قالبــی 

ــه  ــا س ــتی« ی ــه خش ــه »س ــتند ك ــا هس ــر ترانه ه ــا دیگ ــاوت ب متف

بیتــی نامیــده می شــوند. ســه خشــتی، ســه عنــر دارد كــه شــامل 

وزن ســه خشــتی، قافیــه ســه خشــتی و تكــرار در اشــعار می شــود. 

وزن ایــن اشــعار هجایــی اســت و معمــوالً در هــر خشــت شــش یــا 

هفــت هجــا وجــود دارد و كوتاهــی و بلنــدی هجاهــا مطرح نیســت 

ــرای اینكــه وزن را رعایــت  ــده ممكــن اســت ب ــك خوانن و گاهــی ی

ــد.  ــاه بخوان ــد را كوت ــای بلن ــا هج ــد ی ــاه را بلن ــای كوت ــد، هج كن

ــا امــروزه  ــد، ام قافیه هــای ســه خشــتی در گذشــته یكســان بوده ان

ــند«. ــته باش ــاوت داش ــای متف ــد قافیه ه می توانن

او در ترشیــح بخــش ســوم ترانه هــای كــردی خراســان اضافــه كــرد: 

»نكتــه ای كــه در اشعارشــان زیــاد دیــده می شــود، تكــرار اســت كــه 

ــر  ــد ب ــری تأكی ــردن وزن آن و دیگ ــت ك ــی درس ــل دارد. یك دو دلی

ــرار می شــود«. ــه تك ــوم آن واژه ای ك مفه

چاهیــان در ادامــه گفــت: »ســازهایی كــه در خراســان شــالی رایــج 

ــار و ســپس قشــمه اســت و بعــد از آن ســازهای  هســتند اول دو ت

دیگــر كــه دوتــار در بخش هــای مختلــف بــا هــم متفــاوت هســتند«.

ایــن آهنگســاز، مقام هــای ســازی 
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و آوازی موســیقی شــال خراســان را بــه دو بخــش مقام هــای 

»كرمانجــی« و »تركــی« تقســیم كــرد و گفــت ایــن دو مقــام بایــد از 

ــه  نشــود. ــا هــم اشــتباه گرفت ــك شــوند كــه ب هــم تفكی

وی افــزود: »مقام هــای كُرمانجــی بــه مقام هــای مــر آزاد، شــامل:» 

لــو« و »هرایــی« و مقام  هــای آوازی بــا مــر مشــخص، شــامل »جعفر 

ــص  ــام رق ــزار«  تقســیم می شــوند و مق ــه م ــه(« و »الل ــی )حقان قل

ــه«،  ــه قرس ــه«، »س ــه«، »دو قرس ــك قرس ــامل »ی ــه ش ــازی ك ــا ب ی

»پنــج قرســه«، »شــش قرســه«، »دوازده قرســه«، »اناركــی«، »چــپ 

ــازی«،  ــوب ب ــه«، »چ ــان م ــازی«، »ج ــی«، »رسب ــته«، »بلوچ و راس

ــمه«،  ــه«، »مجس ــان«، »هله هل ــر ج ــی«، »اصغ ــلنگی«، »مادمات »ش

ــن مقام هــا  ــر ای ــه اك ــوز« و »بشکن بشــکن« ك ــوردی«، »ااَل گ »بجن

ــو و  ــام ل ــاره مق ــوند. درب ــتفاده می ش ــازی اس ــام س ــوان مق ــه عن ب

ــه  ــتند ك ــام آوازی هس ــه مق ــم ك ــم بگویی ــر می توانی ــی بیش هرای

ــه در  ــی ك ــرین تكنیك ــا بیش ــوند؛ ام ــرا می ش ــم اج ــاز ه ــط س توس

ــك آواز اســت«. ــه كار مــی رود تكنی ــوع موســیقی ب ــن ن ای

چاهیــان در ادامــه بــه مقام هــای تركــی اشــاره كــرد و گفــت: 

»مقام هــای اصلــی تركــی »شــاختایی«، »گرایلــی«، »تجنیــس« و 

ــز  ــری نی ــی دیگ ــای ترك ــا و آهنگ ه ــا مقام ه ــتند، ام ــی« هس »نوای

در ایــن منطقــه وجــود دارنــد كــه »زارنجــی«، »كوراوغلی«، »حســین 

یــار«، » دونده بــای«، »جــوالن« و ...از آن جملــه هســتند«.

وی ســپس بــا منایــش اســایدهایی بــه بررســی و تحلیــل ویژگی هــای 

فنــی و تكنیكــی مقام هــای لــو و هرایــی پرداخــت.

مــژگان چاهیــان در پایــان ســخنانش گفــت: »پــس از ایــن پژوهــش 

ــم از  ــا می توانی ــول و تكنیك ه ــی از اص ــت برخ ــا رعای ــم، ب دریافت

موســیقی كرمانجــی و مقام هــای لــو و هرایــی در موســیقی معــارص 

بهــره بریــم«.

ــده و  ــت«، نوازن ــا نیكبخ ــه »محمدرض ــن برنام ــخران ای ــن س آخری

پژوهشــگر موســیقی شــال خراســان بــود كــه هم زمــان بــا نواخــنت 

ســاز دوتــار بــه معرفــی ســبك بــرادران بخشــی »علــی و حمــرا گل 

افــروز« پرداخــت. 

ایــن پژوهشــگر موســیقی گفــت: »در شــال خراســان بــه ســه زبــان 

صحبــت می شــود، زبــان فارســی كــه بعضــی بــه آن تاتــی می گوینــد 

كــه فارســی محلــی اســت، تركــی و كرمانجــی كــه بخشــی ها همگــی 

بــه ایــن ســه زبــان بومــی منطقــه تســلط دارنــد«.

او ادامــه داد: »هان طــور كــه لهجه هــای مــردم بــا توجــه بــه 

ــد، لحــن  ــر می كن ــان تغیی ــان در شــال خراس ــه جغرافیایی ش منطق

دوتــار نیــز عــوض می شــود،  یعنــی دوتــار و ســبك نوازندگــی و آواز 

ــف كامــاً متفــاوت اســت«. ــدن همــراه آن در جاهــای مختل خوان

وی بــا اجــرای قطعــه »نوایــی« بــه ســبك شــیروان نشســت را ادامــه 

ــرا  ــی و حم ــی عل ــی یعن ــرادران بخش ــی ب ــه معرف ــپس ب داد و س

گل افــروز پرداخــت و افــزود: »بــرادران گل افــروز یعنــی دو بخشــی 

افســانه ای »حمــرا بخشــی« و »علــی بخشــی« فرزنــدان »علــی اكــر 

بخشــی« بودنــد و نسلشــان بــه »عربعلــی بخشــی« می رســید. ایــن 

بخشــی ها بــه ســه زبــان بومــی ایــن منطقــه یعنــی فارســی و تركــی 

و كرمانجــی تلســط كامــل داشــتند«.

ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: »حمــرا بخشــی گل افروز، روایت گــر 

پرشــور و پــر هیجــان و دوتــار نــواز بــی همتــا كــه در روایــت 

داســتان همتــا نداشــته اســت و علــی بخشــی گل افروز، بــرادر 

ــز بــه لحــاظ تكنیــك و گســردگی مقامــات و آهنگ هــا  كوچكــر نی

ــم  ــن می شناس ــه م ــی ك ــام نوازندگان ــت و از مت ــوده اس ــب ب بی رقی

ســبكی متفــاوت دارد«.

ــیروان و  ــای ش ــاز بخش ه ــاوت س ــاره تف ــت درب ــا نیكبخ محمدرض

ــوع  ــاً ســاز بخشــی های شــیروان از ن ــرد: »عموم ــح ك قوچــان تری

بــم و در قوچــان از نــوع زیــر اســت و در ســبك مــراب زدن نیــز 

باهــم تفــاوت دارنــد و بــراداران گل افــروز نیــز از ایــن قاعده مســتثنا 

نیســتند«.

ــن  ــبك ای ــای س ــه ویژگی ه ــه ب ــده در ادام ــگر و نوازن ــن پژوهش ای

ــبك  ــن س ــای ای ــر ویژگی ه ــت: »از دیگ ــت و گف ــدان پرداخ هرمن

می تــوان بــه تــك ســیم نــوازی بــا انگشــت اشــاره از پاییــن بــه بــاال، 

ــرد«. ــاره ك ــت اش ــرا و روای ــق در اج ــاد تعلی ــكوت ها و ایج س

 وی در پایان سخنان خود، قطعه ای به همراه روایت اجرا كرد.
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همدی مكی نژاد دبری مهایش آجر و آجراكری :
منحصر به فردترین ایهد های خالقانه در نباهای آجری است

مولود زندی نژاد

 هــزاران ســال اســت كــه آجــر نــه  تنهــا بــه عنــوان گل نوشــته های 
فرامیــن دولتــی بهــره می بردنــد، بلكــه بــه عنــوان یكــی از مصالــح 
ــی کاخ هــا، عبادتگاه هــا، مدرســه ها، مســجدها و ســاختان ها  اصل
مــورد اســتفاده قــرار می گرفته اســت.. شــاید در نخســتین لحظاتــی 
كــه آجــر را مجســم می كنیــم، تنهــا عنــری چهــار وجــه و ســخت 
بــه نظــر برســد كــه زیبایــی خاصــی را بــه خــودی خــود، در ذهــن 
ــه دور  ــه نظــر ب ــای آجــری ب ــا من ــی ب ــد و تصــور بنای ــاء منی كن الق
ــدار از بناهــای  ــا دی ــد، ام ــه تصــور درآی ــی زیبایی شناســی ب از مبان
ــه  ــور را ب ــن تص ــی آن ای ــوه زیبایی شناس ــل در وج ــی و تأم تاریخ
شــدت باطــل می كنــد. برخــی از خانه هــای آجــری بــه كــال زیبــا و 
در اوج تكنیــك بنــا شــده اند، بــه طــوری كــه ســاخت بنایــی مشــابه 
ــه نظــر می رســد و  ــان حــال بســیار ســخت و ناممكــن ب آن در زم
ــتند  ــان نیس ــا در كنارم ــون ی ــه هم اكن ــد ك ــتادكارانی را می طلب اس
ــن  ــوان آخری ــه عن ــان ب ــام و نش ــت بی ن ــی دور دس ــا در مناطق ی
نســل و بازمانــده تاریــخ معــاری بــه رس می برنــد و ایــن صنعــت 
ــد و از  ــود را می كش ــای خ ــن نفس ه ــان، آخری ــت انس ــاخته  دس س
ــده اســت.   كوره هــای آجرپــزی جــز تعــداد معــدودی برجــای منان

ــن  ــازه  كه ــن س ــا ای ــد دارد ت ــر قص ــتان ه ــال فرهنگس ــر ح ــه ه ب
ــی  ــورت هایش ــه ص ــد و ب ــرار ده ــش ق ــورد واكاوی و پژوه را م
ملــی برگــزار كنــد؛ بــه همیــن مناســبت بــا مهــدی مكی نــژاد 
ــش  ــی های ــر علم ــر و دبی ــتان ه ــی فرهنگس ــت علم ــو هیئ عض
مصاحبــه ای داشــتیم تــا در مــورد كــم و كیــف برگــزاری ایــن 

هایــش مطلــع شــویم. 

چــه قابلیت هایــی در آجــر و آجــركاری وجــود دارد كــه بــه برگــزاری 
یــك هامیــش ملــی انجامید؟ 

ایــن موضــوع هایــش كــه تحــت عنــوان »آجــر و آجــركاری در هــر 

و معــاری ایــران« اســت، مدت هــا پیــش جســته گریختــه مقــاالت 
و كتاب هایــی در ایــن زمینــه داشــتیم و تصورمــان بــر آن بــود كــه 
ظرفیــت برگــزاری یــك هایــش در ســطح ملــی را خواهــد داشــت؛ 
زیــرا مــا می توانیــم بگوییــم كــه معــاری مــا در واقــع یــك معــاری 
آجــری محســوب می شــود. افلیــم معــاری ایــران بــا آجــر ســازگار 
ــا كنــون بــه نحــو مطلــوب در معــاری  اســت و آجــر از گذشــته ت
ایرانــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و قدمتــی 6 تــا 7 هــزار 
ســال دارد. امــا پژوهش هــا و تحقیقاتــی كــه تاكنــون در ایــن حــوزه 
بــه انجــام رســیده بــه صــورت پراكنــده و غیــر مســتمر بوده اســت؛ 
در صورتــی كــه می طلبــد تــا در ایــن حــوزه دســتاوردهای پژوهشــی 
بیشــری داشته  باشــیم. ایــن بــود كــه طــرح برگــزاری ایــن هایــش 
را در معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هــر مطــرح كــردم كــه مــورد 
ــد و  ــرش ش ــوان آن منت ــت و فراخ ــرار گرف ــت ق ــی و موافق ارزیاب

امیــدوارم یــك هایــش خــوب در ســطح ملــی داشــته باشــیم. 

 آیــا آجــر بــه جــز اینكــه مصالــح ســاختامنی اســت، كاربــرد دیگــری 
هم داشــته اســت؟

آجــر در ایــران تنهــا جنبــه ســازه ای نــدارد، بلكــه ایرانی هــا از آن بــه 
عنــوان یــك مــاده هــری بهــره می بردنــد و هــزاران گونــه مختلــف 
آجــر را در منظــر و معــاری مــورد اســتفاده قــرار می دادنــد. 
ایــن محصــول تنهــا بــه عنــوان مــاده ســاختانی،  در نتیجــه 
ــه  ــز توج ــی آن نی ــای زیباشناس ــه جنبه ه ــه ب ــوده، بلك ــرح نب مط

می شده اســت؛ بــه طــوری كــه در دوره قبــل از اســام مــا 
آجــر نوشــته های متعــددی داریــم كــه بخشــی از هویــت 
تاریخــی ایــران هســتند، بــه همیــن دلیــل می توانیــد 

منحــر بــه فردتریــن ایده هــای خاقانــه  
را در آثــار و بناهــای تاریخــی كشــورمان 
مشــاهده كنیــد. ماننــد آجــر نوشــته های 

معبــد  در  كــه  متعــددی 
نزدیكــی  در  »چغازنبیــل« 
برده شــده  كار  بــه  شــوش 

كــه بــه لحــاظ 
ــت فرهنگی  هوی
و تاریخــی نیــز 
ارزشــمند اســت. 

آیــا آجــر ســیر 
ــته  ــی داش تكامل

اســت؟ 

 بلــه، آجــر بــه عنــوان مــاده ای 
قابــل  و  محبــوب  بومــی، 

ــوب  ــی محس ــاران ایران ــرای مع ــاف ب انعط
بخــش  در  مخصوصــاً  اســت،  می شــده 
مركــزی و كویــری ایــران كــه كاربردهــای 

تاریخــی می تــوان  آثــار  بازنگــری  بســیار داشــته و در 
ــان  ــی را در جه ــرد. كمــر جای ــی ب ــی آن پ ــه ســیر تكامل ب
ــش  ــن قدمــت بی ــد كشــورمان ای ــه مانن ــوان یافــت ك می ت

از 6 هــزار ســال را داشــته باشــد و از آجــر بــه ایــن نحــو و بــا ایــن 
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ــز  ــش نی ــرده باشــند. انشــاء الله در های ــرد از آن اســتفاده ك رویك
بــه ایــن مباحــث بــه طــور مبســوط پرداختــه می شــود.  

وجه متایز آجر در نقاط مختلف ایران چگونه است؟ 

ــده  ــكیل دهن ــی تش ــاده اصل ــه م ــا ك از آنج
آجــر،  خــاك رُس اســت كــه بــه وفــور در 
اكــر مناطــق ایــران وجــود دارد، در بســیاری 
ــزی  ــش مرك ــاً بخ ــران خصوص ــهرهای ای از ش
بناهــای  می تــوان  كویــری  و 
آجــری را مشــاهده كــرد كــه 
وجــود  آنهــا  میــان   متایــزی 
تفــاوت  نــدارد. 
در  آجرهــا 
مناطــق مختلــف 

ــدازه، رنگ،  در ان
بافــت و دمــای 
پخــت آن هاســت 
ــل  ــل متای ــه دلی و در گذشــته ب
بــه رنگ هــای زرد و گلبــه ای 
ــا نارنجــی و قرمــز در برخــی  ی
از نقــاط تفاوت هایــی دیــده می شــود. ولــی 
معمــوالً بــه دلیــل اكســید آهنــی كــه در ایــن 
خــاك وجــود دارد رنگ هــای نارنجــی و قرمــز 
ــردن حــرارت اكســید آهــن  ــاال ب ــا ب ــد كــه ایرانی هــا ب دارن
را می ســوزاندند و رنگ هــای گلبــه ای و مایــل بــه زرد 
اســتفاده می كردنــد. در بخش هــای دیگــری نیــز ماننــد 
ــا  ــاً آجره ــت مث ــده اس ــگ می ش ــی ها رن ــا و بندكش ــز آجر ه تری
یــك رنــگ و بنــد كشــی ها بــه رنــگ دیگــر بــوده كــه یــه كنراســت 
خوبــی بــه فضــا مــی داده و بــه ایــن ترتیــب تغییراتــی را در ظاهــر 

بناهــا بــه وجــود می آوردنــد. 

چه مباحثی در این هامیش بیشرت مورد توجه است؟ 

ــان شــهری نقــش  ــارص مبل ــوان یكــی از عن ــه عن ــد ب آجــر می توان
ــش  ــن های ــد.  در ای ــهری داشته باش ــر ش ــیا و منظ ــری در س موث
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــر م ــن از آج ــای نوی ــا خوانش ه ــت ت ــرار اس ق
گیــرد. همچنیــن بــه مســایل فنــی و مهندســی و كاربــرد آجــر توجــه 
خواهــد شــد. زیــرا آجــر ســازه ای بــوده كــه در گذشــته بــرای تعدیــل 
ــق  ــن دســت مطاب ــی و منــای بناهــا و مــواردی از ای حــرارت، زیبای
ــت.  ــرار می گرفته اس ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــر منطق ــوم ه ــت ب زیس
ــی  ــی از مباحث ــاده یك ــن م ــداری ای ــت و پای ــث امنی ــن بح همچنی
ــه آن توجــه خواهــد شــد. برداشــت ها و گرایش هــای  ــه ب اســت ك
نویــن می توانــد مــورد بررســی قــرار گیــرد. نظــم و هندســه 
ــط  ــر و محی ــث آج ــت و مبح ــم اس ــان مه ــر برای ــان آج و چیدم
زیســت نیــز از مباحثــی اســت كــه بایــد بــه آن توجــه خــاص داشــت 
زیــرا خوشــبختانه آجــر، مــاده ای قابــل بازیافــت و ســازگار بــا 
محیــط زیســت اســت. كتیبه هــا نیــز برایــان بســیار حائــز اهمیــت 
ــك در هویــت فرهنگــی  هســتند چراكــه خوانــش و بررســی هــر ی

ــا  ــاران و بناه ــایی مع ــن شناس ــد. همچنی ــك می كن و تاریخــی كم
بــرای مــا حائــز اهمیــت هســتند كــه اجــرا كننــدگان اصلــی و 
هرمنــدان گمنــام كشــورمان هســتند و بایــد هرشــان را بــه دیگــران 
انتقــال دهنــد. دیگــر خــود شــهرها و بناهــای تاریخی شــان  مــورد 

ــد.   ــرار گیرن ــه ق ــورد مطالع ــه می بایســتی م توجــه اســت ك

ایــن هامیــش بــا چــه محورهایــی مــورد بررســی و پژوهــش قــرار 
می گیــرد؟ 

 ایــن هایــش بــا محوریــت »پیشــینه تاریخــی آجــر )پیش از اســام/
پــس از اســام(«، »تکنیک هــا و روش هــای آجــر و آجــرکاری«، »روش هــا 
ــواع و اقســام آجــر«،  ــد آجــر در گذشــته و حــال«، »ان ــون تولی و فن
»قابلیت هــا و کاربــرد آجــر در معــاری ایــران«، »آجــر و آجــرکاری 
در معــاری معــارص ایــران«، »برداشــت ها و گرایش هــای نویــن 
از آجــر در هــر و معــاری ایــران«، »نظــم و هندســه در چیدمــان 
ــری«،  ــای آج ــه و کتیبه ه ــت«، »کتیب ــط زیس ــر و محی ــر«، »آج آج
»اســتادکاران و هرمنــدان آجــرکار و آجــر تــراش« برگــزار می شــود. 

ــد  ــراه خواه ــه هم ــز ب ــی نی ــای جنب ــش برنامه ه ــن هامی ــا ای آی
داشــت؟

 برنامه هــای زیــادی بــرای ایــن هایــش در نظــر گرفتــه شده اســت. 
ــد  ــزار خواه ــان برگ ــول و كرم ــهرهای دزف ــش در ش ــش های دو پی
شــد كــه حــوزه اقلیمــی و منطقــه ای ایــن شــهرها بــه صــورت 
خــاص مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. اســتادكاران و معــاران 
برجســته نیــز در ایــن شــهرها شناســایی و از آنهــا تقدیــر می شــود. 
در تهــران نیــز قــرار اســت در هایــش اصلــی نیز منایشــگاه عكســی 
از بناهــای آجــری در نظــر گرفتــه شده اســت و دیگــر برنامه هایــی 

كــه توســط شــورای علمــی در حــال بررســی اســت. 

آیا سفارش مقاله نیز خواهید داشت؟

ــاش  ــازمان ها ت ــا و س ــكاری نهاده ــی و هم ــن مال ــورت تأمی در ص
می كنیــم تــا ســفارش مقالــه نیــز داشــته باشــیم. ضمــن آنكــه 
معتقــدم ایــن هایــش می توانــد در ســطح بین املللــی نیــز برگــزار 

شــود. 

وی در پایــان متذكــر شــد منابــع و مقاالتــی كــه تاكنــون بــه 
دبیرخانــه هایــش رســیده حاكــی از ایــن نكتــه اســت كــه حداقــل 
ــان ایــن هایــش منتــرش خواهــد شــد.  ده جلــد كتــاب پــس از پای

دربــاره نحــوه  ارســال مقــاالت و زمانبنــدی كــه بــرای برگــزاری ایــن 
هامیــش در نظــر گرفتــه شده اســت، توضیــح دهیــد.

آخریــن مهلــت ارســال چکیــده مقــاالت: 2 آذر مــاه 1395، آخریــن 
ــزاری  ــان برگ ــاه 1395 و زم ــاالت: 2 دی م ــل مق ــال اص ــت ارس مهل

ایــن هایــش: 25 بهمــن مــاه 1395 اســت. 
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متدن ایران در آثار هرنمندان مسلمان چنی 

منایشــگاه آثــار نقاشــی »علــی لیگــون« بــه همــراه فرزنــدش »ســعید 

لــی چــوان ای« هرمنــدان مســلان چینــی، عــر دوشــنبه، 5 

ــت. در  ــایش یاف ــا گش ــری صب ــی- ه ــه فرهنگ ــاه، در مؤسس مهرم

آییــن گشــایش ایــن منایشــگاه، »اكــرم پوراكــی« مدیــركل امــور 

ــل فرهنگســتان هــر و رسپرســت مؤسســه فرهنگــی هــری  بین املل

صبــا، »مهــرداد رخشــنده« معــاون اداره كل آســیا و اقیانوســیه وزارت 

فرهنــگ و ارتباطــات اســامی، خانــم »دو شــیاو چیــن« رایــزن 

فرهنگــی چیــن، »نرسیــن دســتان« عضــو هیئــت علمــی پژوهشــكده 

هــر، »الهــام ســادات میرزانیــا« عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عامه 

طباطبایــی و جمعــی از دانشــجویان و عاقه منــدان حضــور داشــتند. 

در ایــن مراســم اكــرم پوراكــی مدیــركل امــور بین امللــل فرهنگســتان 

هــر و رسپرســت مؤسســه فرهنگــی هــری صبــا با ابــراز خرســندی از 

برگــزاری ایــن منایشــگاه گفت: فرهنگســتان هــر و مؤسســه فرهنگی 

هــری صبــا عاقه منــد و امیــدوار اســت كــه بتوانــد برنامه هایــی از 

ــط  ــه در خ ــه همیش ــن ك ــفارت چی ــكاری س ــا هم ــت را ب ــن دس ای

مقــدم ایــن روابــط بــوده، ادامــه دهــد.  

وی در خصــوص برگــزاری ایــن منایشــگاه افــزود: قریــب یكســال برای 

ــدان برجســته و  ــا حضــور بســیاری از هرمن برگــزاری منایشــگاهی ب

مســلان چینــی تــاش كردیــم و عاقه منــد بودیــم كــه بتوانیــم آثــار 

ــم كــه حاصــل  ــه منایــش درآوری ــك زمــان ب ــا را در ی بســیاری از آنه

آن برگــزاری منایشــگاهی از آثــار نقاشــی »علــی لیگــون« بــه همــراه 

ــی اســت  ــدان مســلان چین ــی چــوان ای« هرمن فرزندش»ســعید ل

ــر در دو  ــگاه 56 اث ــن منایش ــتیم. در ای ــاهد آن هس ــروز ش ــه ام ك

گالــری لــرزاده و فرشــچیان مؤسســه صبــا بــه منایــش درآمده اســت.  

مدیــركل امــور بین امللــل فرهنگســتان هــر اظهــار امیــدواری كــرد تــا 

ــن و ســازمان  ــا همــكاری ســفارت چی ــن دســت ب ــی از ای برنامه های

فرهنــگ و ارتباطــات اســامی ادامــه یابــد. 

ــه ارتباطــات   در ادامــه »دو شــیاو چیــن« رایــزن فرهنگــی چیــن، ب

ایــران و چیــن از ســالیان دور پرداخــت و عنــوان كــرد: روابــط ایــران 

و چیــن ریشــه تاریخــی دارد كــه بــه 2000 ســال پیــش برمی گــردد. 

ــه  ــت ك ــورت می گرف ــم ص ــاده ابریش ــق ج ــات از طری ــن ارتباط ای

ــان مشــاهده  ــن نقاش ــار ای ــی آن را در آث ــارص فرهنگ ــد عن می توانی

كنیــد. 

ــار ایــن هرمنــدان افــزود: »جــم كــو« یكــی از  ــه آث ــا اشــاره ب وی ب

دریــاداران چینــی بــوده كــه از طریــق دریــا بــه ایــران ســفر می كــرده 

و مبــادالت كاالهــا را بــه انجــام می رســانده  اســت. »جــام چــی یــن« 

ــه از  ــه او را نخســتین كســی می شناســند ك ــوده ك ــی ب هــم بازرگان

ــادالت كاال را انجــام مــی داده و موجــب  طریــق جــاده ابریشــم، مب

گســرده شــدن ارتباطــات دو كشــور شــده  اســت. 

ــد  ــرح »كمربن ــا ط ــرد ت ــدواری ك ــراز امی ــن اب ــی چی ــزن فرهنگ  رای

ارتباطــات« كــه از ســوی رئیــس جمهــور ایــن كشــور مطــرح شــده، 

ــی و  ــه فرهنگ ــاً در زمین ــن خصوص ــران و چی ــط ای ــی و رواب اجرای

هــری گســرده تر شــود. 

ــیا  ــاون اداره كل آس ــنده مع ــرداد رخش ــم مه ــن مراس ــه ای در ادام

و اقیانوســیه وزارت فرهنــگ و ارتباطــات اســامی ســخنان خــود 

ــزاری  ــی از زحــات كســانی كــه موجــب برگ ــا تشــكر و قدردان را ب

ایــن منایشــگاه شــده اند، آغازكــرد. وی ســپس در خصــوص شــناخت 
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ــوان  ــل ج ــفانه نس ــرد: متاس ــوان ك ــم عن ــور از ه ــگ دو كش فرهن

چیــن شــناخت صحیحــی از ایــران ندارنــد و تصــوری كــه بســیاری از 

آن هــا دربــاره ایــران دارنــد ایــن اســت كــه مــردم ایــران قریــب بــه 4 

دهــه اســت كــه بــا آمریــكا در حــال جنــگ اســت. مــردم ایــران نیــز 

متقابــاً شناختشــان اقتصــادی و تاحــدی سیاســی اســت. ولــی نكتــه 

مهــم ارتباطــات فرهنگــی و هــری و زمینــه اشــراكاتی اســت كــه دو 

ــوش  ــن فرام ــن بی ــی در ای ــش فرهنگ ــفانه نق ــد و متاس كشــور دارن

شده اســت.  

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: بســیاری از كســانی كــه از چیــن بــه 

ایــران ســفر می كننــد، دیدگاهشــان كامــاً نســبت بــه تصوراتــی كــه 

ــدان  ــاً هــرگاه هرمن ــد و انصاف ــر می كن ــتند تغیی ــل از ســفر داش قب

ــی  ــتقبال خوب ــا اس ــد، ب ــزار كردن ــگاهی برگ ــن منایش ــی در چی ایران

ــران  ــر ای ــگ و ه ــا فرهن ــه ب ــد ك ــرا عاقه مندن ــد زی ــه بودن مواج

بیشــر آشــنا شــوند. 

میزبــان  كــه  كــرد: خوشــحال می شــویم  رخشــنده خاطرنشــان 

هرمنــدان چیــن در كشــورمان باشــیم و امیــدوارم ایــن ارتباطــات و 

ــد.   ــور ایــران و چیــن ادامــه داشــته باش ــا در دو كش همكاری ه

بنابــر ایــن گــزارش علــی لیگــون ضمــن ابــراز خرســندی از برگــزاری 

ــگاه  ــن منایش ــزاری ای ــرد: برگ ــوان ك ــران عن ــارش در ای ــگاه آث منایش

مدیــون تــاش دانشــگاه پكــن و رایــزن فرهنگــی ســفارت جمهــوری 

اســامی ایــران در چیــن اســت. قــرار بــود هرمنــدان بزرگــی در ایــن 

منایشــگاه گــرد هــم آینــد امــا بــه دلیــل آنكــه گرفتــار بودنــد، از مــن 

و پــرسم دعــوت شــد تــا آثارمــان را بــه منایــش بگذاریــم. 

ــرای  ــش ب ــال پی ــت: 25 س ــران گف ــود در ای ــور خ ــاره حض وی درب

اولیــن بــار بــه ایــران ســفر كــردم و بــا همــكاری خانــم دكــر نرسیــن 

دســتان در نگارخانــه هــر ایــران، اولیــن مســلان چینــی بــودم كــه 

توانســتم آثــارم را در ایــران بــه منایــش بگــذارم. پــس از ایــن بــود كــه 

ــن  ــن شــدم ای ــران در چی ــی كــه از ســوی ســفارت ای ــا حایت های ب

ارتباطــات گســرده تر شــد و امیــدوارم طــرح جــاده كمربنــدی عنــوان 

شــده بــه گســرش ایــن ارتباطــات كمــك كنــد. 

ــت از  ــی اس ــگاه گزارش ــن منایش ــزود: ای ــلان اف ــد مس ــن هرمن ای

بیســت ســال كار مــن كــه در زمینــه مینیاتــور انجــام داده ام و در دو 

بخــش بــه منایــش درآمــده یكــی آثــاری كــه كامــاً مناینــده فرهنــگ و 

هــر غنــی چیــن اســت و دیگــر آثــاری كــه از فرهنــگ و هــر ایــران 

برگرفتــه  شــده  اســت. 

وی بــه منایشــگاه آثــارش در پكــن اشــاره و خاطرنشــان كــرد: ســال 

ــار در  گذشــته دانشــگاه پكــن منایشــگاهی برگــزار كــرد كــه ایــن آث

ــه  ــی ك ــی بهمــن رشیف ــد ایران ــا هرمن ــد و ب ــش درآم ــه منای آنجــا ب

امــروز نیــز در اینجــا حضــور پیــدا كــرده، آشــنا شــدم و امیــدوارم كــه 

ــه داشــته باشــد.  ــا ادام ــن همكاری ه ای

وی در پایــان بــه ترشیــح تابلوهایــی پرداخــت كــه نشــان از ارتباطات 

گســرده میــان چیــن و ایــران از گذشــته های دور داشــت. 

منایشــگاه هرمنــدان چینــی تــا 15 مهرمــاه در گالری هــای لــرزاده و 

فرشــچیان مؤسســه فرهنگــی- هــری صبــا ادامــه داشــت. 

با یلع یل گون، مینیاوتریست چیین آشنا شوید

ــو هیئــت علمــی  ــام ســادات میرزانیــا« عض مولــود زندی نــژاد- مرتجــم »اله

ــی ــه طباطبای ــگاه عالم دانش

عــر دوشــنبه 5 مهرمــاه منایشــگاه آثــاری از دو هرمنــد مســلان 

چینــی بــه نام هــای »علــی لــی گــون« بــه همــراه فرزنــدش »ســعید 

لــی چــوان ای«، در نگارخانه هــای لــرزاده و فرشــچیان مؤسســه 

ــایش  ــر گش ــتان ه ــه فرهنگس ــته ب ــا، وابس ــری صب ــی- ه فرهنگ

یافــت. در ایــن منایشــگاه كــه بــا همــكاری فرهنگســتان هــر، 

ــی  ــن و رایزن ــگاه پك ــامی، دانش ــات اس ــگ و ارتباط ــازمان فرهن س

ــن دو  ــر از ای ــن برگــزار شــد، 56 اث ــران در چی فرهنگــی ســفارت ای

هرمنــد در ســه موضــوع هــر اســامی،  جــاده ابریشــم و طبیعــت 

چیــن بــه منایــش درآمــد. یكــی از ویژگی هایــی كــه آثــار ایــن 

هرمنــدان را برجســته می ســاخت و بــرای بازدیدكنندگانــش جــذاب 

می منــود، اســتفاده از عنــارص و املان هــای فرهنــگ و ســنت ایرانــی 

و همچنیــن شــناخت تاریــخ همكاری هــا و ارتباطــات چیــن و ایــران 

بــود كــه دســتایه اصلــی بخشــی از مضامیــن آثــار ایــن منایشــگاه 

را تشــكیل مــی داد. 

»علــی لِــی گــون« در ســال 1954 میــادی، در یــک خانــواده 

مســلان در پکــن بــه دنیــا آمــد. بــه دلیــل عاقــه پــدرش بــه نقاشــی 

روی آورد و در مدرســه نیــز مــورد تشــویق آمــوزگارش قــرار گرفــت. 

او در ایــن بــاره می گویــد: »مــن یــك مســلان از نــوادگان مســلان 

ــامی دارم. در  ــگ اس ــه فرهن ــادی ب ــه زی ــه عاق ــتم ك ــن هس چی

پکــن بــه دنیــا آمــدم و تحــت تاثیــر تشــویق های پــدرم بــه نقاشــی 

عاقه منــد شــدم. در ســال 1962 وارد مدرســه ابتدایــی شــدم و 

چــون بــه خوبــی نقاشــی می كشــیدم مــورد تشــویق های مســئوالن 

مدرســه ام قــرار  گرفتــم.« 

ــد  ــه می گوی ــن اســامی را، هانطــور ك ــه مضامی ــون ب ــه لی گ عاق

ــی  ــوان یك ــورا« عن ــور عاش ــرد. »ن ــاهده ك ــارش مش ــوان در آث می ت
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اســت  آثــاری  ــارصی از  ــا عن ــه ب ك

كامــاً اســامی كشــیده  شــده  اســت. در ایــن 

اثــر كــه روایتــی از ظهــر عاشوراســت، حــرت 

عبــاس )ع( و دیگــر یــاران باوفــای امــام حســین)ع( هــدف 

تیرهــای دشــمن قــرار گرفته انــد و آن حــرت در حــال 

منــاز ظهــر اســت. همــه تصاویــر از پشــت رس كشــیده  شــده اند و 

ــه نورانــی اطــراف رس حــرت ابوالفضــل )ع( كــه ســوار  تنهــا هال

بــر اســبش »عقــاب« اســت و امــام حســین)ع( كــه در حــال منــاز 

ــی از  ــد. منونه های ــز می كن ــه متای ــر صحاب ــا را از دیگ ــت، آنه اس

ــا  ــون ب ــر لیگ ــار  دیگ ــوان در آث ــامی را می ت ــی های اس ــن نقاش ای

عنوان هــای »دعــا«، »متریــن تصــوف«، »غــار پناهــگاه حــرت 

محمــد)ص(« و »ســتاره های عاشــورا« دیــد. 

وقتــی لِــی گــون ســیزده ســاله شــد، »انقــاب فرهنگــی« در رسارس 

چیــن بــه اجــرا در آمــد. در نتیجــه، وی نتوانســت بــه ادامــۀ تحصیل 

بپــردازد. او می گویــد: »مــن نتوانســتم در دوره »انقــاب فرهنگــی« 

چیــن، بــه صــورت آكادمــی درس نقاشــی را بیامــوزم، امــا بخــت بــا 

مــن یــار بــود و توانســتم در 24 ســالگی بــا »پــان جــه چــی«، نقــاش 

و مینیاتوریســت معــروف چیــن آشــنا شــوم. او مــرا تحــت تعلیــم 

ــود قــرار داد و توانســتم در رشــته مینیاتــور  و راهنایی هــای خ

چینــی تبحــر پیــدا كنــم. تحــت حایــت او و دوســتان هرمنــدش به 

محافــل هــری راه یافتــم و از ســال 1988 بــه صــورت حرفــه ای آثــار 

ــه  ــود را ب ــور خ مینیات

ســبك چینــی خلــق كــردم. در مــورد 

نقاشــی چینــی بایــد بگویــم ایــن نقاشــی در 

ــورد  ــوده، گاه م ــیب هایی ب ــراز و نش ــار ف ــف دچ ــای مختل زمان ه

ــه  اســت و خوشــبختانه  ــرار گرفت ــری ق ــورد بی مه ــت و گاه م حای

در حــال حــارض توجــه خاصــی بــه آن می شــود، بــه طــوری كــه در 

ســال گذشــته بــرای یكصدمیــن ســالگرد تولــد اســتادم كــه 15 ســال 

ــورد  ــارش م ــد و آث ــزار ش ــتی برگ ــت، بزرگداش ــته  اس ــش درگذش پی

توجــه بیشــری قــرار گرفــت.«

در بخشــی از منایشــگاه لی گــون كــه بــه ســبك كامــاً چینــی 

كشــیده  شــده و مربــوط بــه طبیعــت چیــن می شــود، آثــاری 

ــی  ــور چین ــر وی در مینیات ــان از تبح ــه نش ــده ك ــش درآم ــه منای ب

دارد. »روح بامبــو«، »خوشــحالی اژدهــا و ققنــوس«، »نیلوفــر آبــی 

جوهــر«، »جشــن برداشــت محصــول«، »عطــر آگیــن«، »نیلوفــر آبی 

ــا  ــه وی ب ــتند ك ــون هس ــار لیگ ــه آث ــال« از جمل ــاه ه ــور م ــا ن ب

مضامیــن و محتواهایــی كــه بــه فرهنــگ و هــر غنــی چیــن ارتبــاط 

دارد، اشــاره دارد. 
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عضــو  كــه  گــون  لــی 

انجمــن دوســتی ایــران و چیــن 

اســت دربــاره چگونگــی آشــنایی خــود بــا ســنت و فرهنــگ ایــران 

می گویــد: »در ســال 1995 بــا همــكاری خانــم دكــر نرسیــن 

دســتان بــه ایــران آمــدم و آثــارم را بــرای اولیــن بــار در منایشــگاهی 

ــگ  ــا فرهن ــه ب ــود ك ــگام ب ــتم. در آن هن ــش گذاش ــه منای ــق ب موف

ایرانــی بیشــر آشــنا شــدم و بــا عاقــه زیــاد تــاش كــردم تــا ارتباطــم 

ــال  ــم. در س ــته هایم، بیافزای ــه دانس ــم و ب ــر كن ــران بیش ــا ای را ب

1997 بــه آمریــكا رفتــم و در منایشــگاهی از آثــار مســلانان رشكــت 

ــدان ایرانــی تعلــق داشــت و  ــه هرمن ــز ب ــار نی كــردم. برخــی از آث

ــا مطالعــات خــودم را بــرای شــناخت بیشــر ایــران  موجــب شــد ت

ــم.«   ــه ده ادام

»مســافر«  عنــوان  بــا  تابلویــی  لی گــون  از  منایشــگاه  ایــن  در 

مشــاهده می شــود كــه مربــوط بــه تصاویــر زنــان و مــردان ایرانــی 

 اســت. در ایــن تابلــو، بانــوان ایرانــی بــا پوشــش چــادر یــا مغنــه و 

مانتــو و مردانــی بــا هیبــت و ظاهــری كامــاً ایرانــی در خیابــان در 

ــران توجــه خــاص  ــردم ای ــه پوشــش م ــد. وی ب حــال رفــت و آمدن

دارد و تــاش می كنــد تــا آنچــه از فرهنــگ ایرانــی دریافــت كــرده 

ــوان پارســی«،  ــاری چون»بان ــه منایــش بگــذارد. آث ــز ب ــارش نی در آث

ــه وی  ــت ك ــاری اس ــه آث ــی« از جمل ــم پارس ــی« و »خان »گل پارس

ــان  ــه فرهنــگ اســامی و پوشــش زن ــا توســط آن ب تــاش داشــته ت

ایرانــی كــه مــورد توجــه و عاقــه اش بــوده، اشــاره كنــد. 

لــی گــون در بخشــی از آثــارش بــه راه ابریشــم و ارتباطــات گســرده 

ایــران و چیــن پرداخته اســت. او فرمانروایــان ایرانــی را بــه همــراه 

بازرگانــان و مستشــاران چینــی بــه تصویــر درآورده كــه در گذشــته 

و  آبــی  راه هــای  طریــق  از 

جــاده ابریشــم بــه تبــادل كاال و 

تجــارت می پرداختنــد. در یكــی از تابلوهایــش او 

مناینــده سلســله ژانــگ كیــان را كــه بــه دیــدار 

ــا اســتفاده  ــا شــاهان ایرانــی آمــده ب ب

بــه  ایرانــی  كامــاً  عنــارصی  از 

ــر درآورده اســت. حتــی در  تصوی

تابلــوی »پرســپولیس« از كلــات 

ــن  فارســی بهــره برده اســت. در  ای

زبــان چینــی و فارســی نوشــته  اســت و دو مــرد تابلــو بــه دو 

ــد.  ــش در حركتن ــراه دو می ــه هم ــه ب ــد ك ــان می ده ــی را نش ایران

در یكــی از آثــار لی گــون كــه بســیار شــبیه بــه مینیاتورهــای 

ایرانــی اســت و »پیشــگویی عاشــورا« نــام دارد، وی كامــاً بــه ســبك 

مینیاتوریســت های ایرانــی نقاشــی كــرده، وی دربــاره آشــنایی 

خــود بــا هرمنــدان مینیاتوریســت ایرانــی می گویــد: مــن محمــود 

ــن  ــران در چی ــی ای ــزن فرهنگ ــه رای فرشــچیان را در منایشــگاهی ك

ــاش  ــدم. او نق ــنا ش ــارش آش ــا آث ــناختم و ب ــود، ش ــب داده ب ترتی

ــتند.  ــكیل هس ــا و ش ــیار زیب ــارش بس ــت و آث ــی اس بزرگ

لی گــون اگرچــه یــك مینیاتوریســت چینــی اســت امــا آثــارش 

گویــای ایــن مطلــب اســت كــه وی بــا اســتفاده از مضامیــن خــاص 

ــبكی  ــت. س ــذاری كرده اس ــود پایه گ ــرای خ ــد ب ــو و جدی ــبكی ن س

ــه  ــز ســاخته و او را ب ــارش را از دیگــر نقاشــان چینــی متای كــه آث

ــد.  ــی می منای ــی معرف ــلان چین ــد مس ــك هرمن ــوان ی عن

ــاه 1395 در  ــر م ــا 15 مه ــرسش ت ــون و پ ــار علی لی گ ــگاه آث منایش

ــا بــه منایــش گذاشــته شــد.  ــرزاده و فرشــچیان صب نگارخانه هــای ل
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به احرتام استاد داوود رشیدی حائری

الهــام الیقــی –  نــه مــرگ پایــان كبوتــر اســت و نــه 

ایســت قلبــی پایــان زندگــی مفتــش شــش انگشــتی 

هــزار دســتان

تابســتان هــزار و  داوود رشــیدی دوازدهمیــن روز 

ــه و رسشــناس  ــواده ی فرهیخت ســیصد و دوازده در خان

ــان  ــای زم ــدرش از دیپلات ه ــد. پ ــا آم ــه دنی ــی ب بابل

خــود و ســفیر ایــران در كشــور هــای مختلــف بــود. شــیح 

محمــد حائــری مازندرانــی، پدربــزرگ وی از روحانیــون 

ــری  ــن حائ ــدش زین العابدی ــواه و ج ــروف مرشوطه خ مع

ــب  ــود و صاح ــان خ ــد زم ــع تقلی ــی مرج مازندران

ــیدی  ــود. داوود رش ــیعه ب ــه« ش ــاب »فق كت

ــر  ــدرش، عبداالمی ــغل پ ــبت ش ــه مناس ب

رشــیدی حائــری، دوره متوســطه را در 

ــاند. در  ــان رس ــه پای ــه ب ــه و فرانس ترکی

ــی  ــر طوس ــه اش، دك ــط دخرعم ــی توس ــطه معرف ــه واس ــی ب كودك

حایــری بــه عبدالحســین نوشــین، كارگــردان و منایشــنامه نویس بنــام 

ــرای ادامــه تحصیــات  ــازی و بازیگــری شــد. ب ــای ب دوران، وارد دنی

دانشــگاهی راهــی ژنــو شــد و در دو رشــته کارگردانــی و بازیگــری 

تئاتــر از کنرسواتــرا ژنــو و حقــوق سیاســی از دانشــگاه ژنــو ســوئیس 

ــل شــد. ــارغ التحصی ف

بــا پایــان تحصیــات در 31 ســالگی بــه تهــران بازگشــت و در اداره 

تئاتــر وزارت فرهنــگ و هــر اســتخدام شــد و گــروه تئاتر »امــروز« را 

تشــكیل داد كــه هرمندانــی چــون مرضیــه برومنــد، فهیمه راســتکار، 

ــوش  ــمی، داری ــدی هاش ــورث، مه ــیاوش طهم ــلیمی، س ــن تس سوس

فرهنــگ و پرویــز فنــی زاده  بــه عضویــت آن در آمدنــد. وی در 

زمینــه كارگردانــی و بازیگــری در عرصــه تئاتــر نیــز فعالیــت داشــت 

ــن  ــی وی، پرفروش تری ــه كارگردان ــیگاكو« ب ــروزی در ش ــر »پی و تئات

تئاتــر پــس از انقــاب در دوران خــود شــناخته شــده بــود.

در ســال 1344 پــس از 9 ســال فعالیــت در اداره تئاتــر وزارت فرهنگ 

ــر گــروه  ــوان مدی ــه عن ــی منتقــل شــد و ب ــون مل ــه تلوزی و هــر، ب

منایش هــا و رسگرمــی ایــن ســازمان بــه فعالیــت پرداخــت. بیــش از 

50  فیلــم، رسیــال، تلــه تئاتــر و برنامــه تلوزیونــی حاصــل حضــور او 

چــه بــه عنــوان مدیــر گــروه و چه بــه عنــوان بازیگــر و كارگــردان در 

تلوزیــون اســت كــه از آثــار بازیگــری وی می تــوان بــه كاه پهلــوی، 

مختارنامــه،  والیــت عشــق، تنهاتریــن رسدار،  گل پامچــال،  امــام 

علــی، هزاردســتان،  ریچــارد ســوم، كوچــك جنگلــی،  خوشــا بــه حــال 

ــای داوود  ــن نقش ه ــاد ماندنی تری ــه ی ــرد. ب ــاره ك ــاران و... اش بردب

رشــیدی در نقــش »مفتــش شــش انگشــتی« در رسیــال هزار دســتان 

و »مســتوفی املالــك« در كوچــك جنگلــی اســت.

اســتاد رشــیدی در نخســتین حضــور ســینایی مؤثــر خــود، در 

تابســتان 1350 بــا فیلــم »فــرار از تلــه« بــر پــرده ســینا رفــت و پس 

از آن در بیــش از 35 فیلــم از جملــه كنــدو، شــیات،  گلهــای داوودی،  

تكیــه بربــاد،  تردیــد، اكباتــان و... بــه نقــش آفرینــی پرداخــت.

وی در ســال 1347 بــا همــرس هرمنــد خــود،  احــرام برومنــد آشــنا 

ــا دو  ــرك آنه ــی مش ــال زندگ ــل 48 س ــه حاص ــرد ك ــد و ازدواج ك ش

فرزنــد بــه نام هــای لیلــی و فرهــاد اســت كــه لیلــی رشــیدی نیــز در 

عرصــه هــر و بازیگــری فعــال اســت.

اســتاد رشــیدی در دوران فعالیــت پــر بــار هــری خــود در هایــش 

ــه  ــوان ب ــه آن می ت ــد. از جمل ــر ش ــف تقدی ــنواره های مختل و جش

هایــش چهره هــای مانــدگار اشــاره كرد. در هفتمیــن دوره هایــش 

چهره هــای مانــدگار از اســتاد رشــیدی عنــوان چهــره مانــدگار عرصــه 

فرهنــگ و هــر معرفــی و تقدیــر شــد.

رسانجــام پــس از 83 ســال زندگــی پــر بــار هــری اســتاد رشــیدی در 

ــر  ــر اث ــج ب ــود و پن بامــداد پنجــم شــهریور مــاه هــزار وســیصد و ن

ایســت قلبــی درگذشــت.

اســتاد در یكــی از آخریــن نوشــته های خــود كــه در كتــاب »ســنگ 

قــر هرمنــدان« در ســال 94 منتــرش شــده اســت، دربــاره زندگــی و 

مــرگ نوشــت: 

ــه آدم  ــت ک ــی اس ــرگ واقعیت ــم، م ــودم منی ترس ــرای خ ــرگ ب »از م

بایــد آن را قبــول کنــد. وقتــی بــه مرگــم فکــر می کنــم بغــض امانــم 

را می گیــرد. بــه خاطــر درد و غمــی کــه خانــواده و نزدیکانــم تحمــل 

ــه  ــینا« ک ــوه ام »س ــرای ن ــاً ب ــوم. مخصوص ــت می ش ــد، ناراح می کنن

خیلــی بــه مــن وابســته اســت و منی توانــد مــرگ را بفهمــد و بــاور 

ــپ  ــت دارم تل ــدرم. دوس ــل پ ــا مبیــرم مث ــت دارم رسپ ــد. دوس کن

بیافتــم. اوالً مــن کــه روی ســنگ قــرم را منی نویســم، ولــی اگــر قــرار 

ــزار  ــه س ــه جمل ــبیه ب ــم، ش ــته اش را انتخــاب کن باشــد خــودم نوش

خواهــد بــود. 

  )VENI, VIDI, VICI( :او گفته

یعنی »آمدم. دیدم و پیروز شدم.«

من هم روی سنگ قرم می نویسم:

»آمدم. دیدم و رفتم.«
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آموزش زبان های ایراین و غری ایراین
گزارش

كارگاه »آمــوزش زبان هــای ایرانــی و غیــر ایرانــی« بــه همــت 
ــرد. ــت ك ــه فعالی ــر، رشوع ب ــتان  ه ــی فرهنگس ــت پژوهش معاون

كارگاه »آمــوزش زبان هــای ایرانــی و غیــر ایرانــی«، شــامل زبان هــای 
اوســتایی، پهلــوی، فارســی باســتان در بخــش زبان هــای ایرانــی 
ــش  ــی در بخ ــدی و ایام ــن، اک ــی که ــای آرام ــن زبان ه و همچنی

ــت. ــی اس ــر ایران ــای غی زبان ه

در ایــن كارگاه، زبــان ایامــی و اكــدی زیرنظــر عبداملجیــد ارفعــی، 
نخســتین مرجــم اســتوانه کــوروش، تدریــس می شــود و همچنیــن 
زبــان اوســتایی و زبــان فارســی باســتان بــا تدریــس مینــا ســلیمی، 
زبــان پهلــوی )پیرشفتــه( بــا آمــوزش نــدا اخــوان و زبــان آرامی کهــن 
ــت  ــن كارگاه اس ــای ای ــر برنامه ه ــانی از دیگ ــر آزاده احس ــر نظ زی
ــای  ــدی در دوره ه ــاز و عاقه  من ــور نی ــه فراخ ــان ب ــه دانش پژوه ك

ــد. ــا رشكــت كرده ان ــف آنه مختل

»دایرة املعارف هرن« برریس شد

ششــمین نشســت از »سلســله نشســت های بررســی کتاب هــای  
ــاب »دایرة املعــارف  هــر« برگــزار  ــر كت ــا نگاهــی ب هــر  معــارص« ب

شــد.

ایــن نشســت بــا همــكاری کمیتــه هــر معــارص پژوهشــکدة 
ــگاهی  ــاد دانش ــاری جه ــر و مع ــگ، ه ــكده فرهن ــر و پژوهش ه
ــاز  ــن پاكب ــته رویی ــر« نوش ــارف  ه ــاب »دایرة املع ــی كت ــه بررس ب

پرداخــت. 

ــدم و  ــدا اخوان اق ــی، ن ــوكا ملك ــی، ت ــا داراب ــت هلی ــن نشس در ای
ــد.  ــاب پرداختن ــن كت ــی ای ــد و بررس ــه نق ــده ب ــیامك دل زن س

ششــمین نشســت از »سلســله نشســت های بررســی کتاب هــای 
هــر معــارص«، عــر دوشــنبه، 26 مهرمــاه 1395، در پژوهشــكده 
فرهنــگ، هــر و معــاری جهــاد دانشــگاهی واقــع در خیابــان 
خیابــان  و  ولی عر)عــج(  حــرت  خیابــان  مابیــن  انقــاب، 
ــگ،  ــكده فرهن ــر، پژوهش ــرادران مظف ــان ب ــش خیاب ــطین، نب فلس

ــد.  ــزار ش ــگاهی برگ ــاد دانش ــاری جه ــر و مع ه
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اكرگاه سیامنی خالق 

دیدار با زوج ماندگار موسییق ایران

نخســتین جلســه از كارگاه »ســینای خــاق«، عــر شــنبه 10 

مهرمــاه در مركــز هرپژوهــی نقــش  جهــان وابســته بــه فرهنگســتان  

هــر برگــزار شــد. 

مــدرس ایــن كارگاه محمدرضــا اصانــی ، نویســنده و كارگــردان بــا 

ســابقه ایــران اســت كــه بــه همــراه 20 تــن از هرجویــان عاقه منــد 

بــه حــوزه ســینا نخســتین جلســه ایــن كارگاه را برگــزار كــرد.  

ــت  ــی و فعالی ــطح علم ــا س ــنایی ب ــرای آش ــه ب ــه ك ــن جلس در ای

هرجویــان برگــزار شــد، محمدرضــا اصانــی بــه برخــی از ســؤاالت 

پاســخ داد و بــه ترشیــح برخــی از مباحثــی كــه در ایــن كارگاه 

مــورد بحــث و بررســی قــرار می گیــرد، اشــاره و تریــح كــرد: ایــن 

كارگاه بــرای مــدت 6 مــاه برگــزار خواهدشــد كــه در چنــد جلســه 

ابتدایــی بــه مباحــث تئــوری پرداختــه می شــود. ســپس هركــدام از 

هرجویــان می تواننــد ســوژه هایی كــه در ذهــن خــود دارنــد را بــه 

ــناریوها  ــدام از س ــر ك ــد و ســپس ه ــن مناین ــناریو تدوی صــورت س

در جلســات آتــی خوانــده و یكــی از ســناریوها بــه عنــوان مبحــث 

ــل و بررســی می شــود.  ــه و تحلی ــرار گرفت ــی ق اصل

وی متذكــر شــد: در ایــن كارگاه قــرار نیســت بــه مباحــث تكنیكــی و 

فنــی ســینا پرداختــه شــود، چراكــه ایــن مباحــث می توانــد در هــر 

كاس آموزشــی مــورد بحــث قــرار گیــرد، بلكــه ســوژه های فیلم هــا 

كــه اســاس و بنیــان آن را تشــكیل می دهنــد، بررســی می شــوند. 

كارگاه »ســینای خاق« روزهــای شــنبه ســاعت 15:30 تــا18:30 در 

مركــز هرپژوهــی نقــش  جهــان بــه نشــانی خیابــان ولی عر)عــج(، 

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

ــود.  ــزار می ش ــاك 2169 برگ ــاعی، پ س

ــدگار  ــد و مان ــات زوج  هرمن ــه ماق ــران فرهنگســتان هــر،  ب مدی

موســیقی ایــران، اســتاد حســین دهلــوی و سوســن اصانــی رفتنــد. 

در ایــن دیــدار سوســن اصانــی در مــورد بیــاری همــرسش گفــت: 

»بســیاری از دوســت داران اســتاد حســین دهلــوی می داننــد، ایشــان 

بعــد از عارضــه مغــزی کــه برایشــان پیــش آمــد، بــه فراموشــی مبتــا 

ــتاد را  ــت از اس ــتیم، مراقب ــه داش ــی ك ــه توان ــا هم ــا ب ــدند و م ش

ــه امــروز ادامــه داده ایــم. ولــی در برخــی مراقبت هــا كــه در  ــا ب ت

خانــه امكان پذیــر نبــود، ادامــه رونــد درمانــی را در مراكــز درمانــی 

ــم.« ــی گرفته ای پ

ــد شــد. از  ــران متول ــاه 1306، در ته ــم مهرم ــوی، هفت حســین دهل

ــه موســیقی در او قــوت داشــت و  هــان دوران كودكــی، عاقــه ب

بــه آمــوزش ویلــن پرداخــت. دهلــوی، ابتــدا ایــن ســاز را نــزد پــدر 

فراگرفــت و ســپس  بــه كاس درس اســتاد ابوالحســن صبــا رهســپار 

ــه  ــیقی، ب ــتان موس ــه هرس ــا ورود ب ــی، ب ــد. او در دوره نوجوان ش

فراگیــری علمــی ایــن هــر گرایــش پیــدا کــرد. 

ــی  ــا اپراهای ــا ت ــوی، از اركســر صب ــا و خاقیت هــای دهل نوآوری ه

چــون خــرسو  و  شــیرین، بیــژن  و منیــژه و مانــا و مانــی در فرهنــگ 

ــی، ارزش به ســزایی دارد. موســیقی ایران

در ســال 1382 در هایــش چهره هــای مانــدگار، از دهلــوی بــه 

عنــوان برگزیــده عرصــه موســیقی تجلیــل شــد. از دیگــر افتخــارات 

او کتــاب »پیونــد شــعر وموســیقی آوازی« اســت کــه در ســال 1386 

منتــرش شــد و جایــزه کتــاب ســال جمهــوری اســامی در بخــش هــر 

ــاب، حاصــل بیــش از 40 ســال  ــن کت ــه خــود اختصــاص داد. ای را ب

تحقیــق و تجربه انــدوزی در تلفیــق موســیقی بــا شــعر ایرانــی 

ــح  ــق را توضی ــد تلفی ــن، فراین ــی و معی ــیوه  علم ــه ش ــه ب ــت ک اس

می دهــد.

در ایــن دیــدار، سوســن اصانــی، همــرس اســتاد حســین دهلــوی، از 

فعالیت هــای موســیقایی خــود نیــز ســخن گفــت و از انتشــار آلبــوم 

جدیــدش خــر داد.

ــنتور را  ــد، س ــی ش ــتان مل ــالگی وارد هرس ــه در 14 س ــی ك  اصان

ــوزی در  ــرد. او در دوران هرآم ــاب ك ــی انتخ ــاز اصل ــوان س ــه  عن ب

هرســتان، موســیقی زندگــی خــود را در كنــار اســتاد دهلــوی - كــه 

آن  زمــان از آمــوزگاران مدرســه اش بــود - دل انگیــز دیــد و بــه 

ــه بعــد، او ســاز زندگــی  خواســتگاری او پاســخ مثبــت داد. از آن ب

ــس از  ــون پ ــرد و اكن ــوی كــوك ك ــزل حســین دهل مشــرك را در من

ــد. ــی می كن ــان را همراه ــتاد، ایش ــاری اس ــال ها از بی ــت س گذش

سوســن اصانــی، در ســال 74 بــا تشــكیل گــروه موســیقی خجســته، 

ــرست  ــی كن ــالن رودك ــاب در س ــس از انق ــار پ ــتین ب ــرای نخس ب

ــا انتشــار آلبوم هــای »خجســته«، »بــوی پرچیــن«،  برگــزار كــرد و ب

ــود را  ــری خ ــای ه ــار« و ... قابلیت ه ــص به ــت«، »رق ــوای غرب »ن

بــه منایــش گذاشــت. او در اثــر »نــگاه گمشــده«، هفــت دســتگاه 

ــن  ــق هفــت تصنیــف معرفــی کــرده و همچنی موســیقی را از طری

کتابــی بــا عنــوان »مجموعــه قطعــات در نــوا و راســت پنج گاه« بــا 

قلــم او بــه حــوزه نــرش افــزوده شــده  اســت. 
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درباره كتاب روش تحقیق در هرن و طراحی 
كتــاب »روش تحقیــق در هــر و طراحــی« توســط مؤسســه تألیــف، 
ــر  ــتان ه ــه فرهنگس ــته ب ــنت( وابس ــار هری)م ــرش آث ــه و ن ترجم

منتــرش شــد. 

ایــن كتــاب نوشــته كــرول كــری و جولی یــن ملینــز صاحــب 
كرســی های پژوهشــی مدرســۀ هــر دانشــگاه رابــرت گــوردن و 
ــه  ــط مؤسس ــی توس ــه تازگ ــه ب ــت ك ــا زاده اس ــر رض ــه طاه ترجم

ــد.  ــرش ش ــازار ن ــرش و وارد ب ــنت منت م

در مقدمــه ایــن كتــاب آمــده اســت: »كتــاب حــارض دربــاره یادگیری 
اســت- یادگیــری پژوهــش. ایــن نكتــه قبــول عــام یافتــه اســت كــه 
یادگیــری در هــر و طراحــی بــه روش تجربــی انجــام می شــود. مــا 
بــا كاركــردن بهــر یــاد می گیریــم و بــا تجربــه مســتقیم موضــوع و 
بازاندیشــی دربــاه آن. مــا بــا كار عملــی، بــا پژوهــش و بــا تأمــل در 
ایــن هــر دو آمــوزش می بینیــم. ایــن یادگیــری فعــال و بازاندیشــانه 
رابطــه پویایــی میــان كار عملــی و پژوهــش برقــرار می ســازد. 
كار عملــی پرســش هایی ایجــاد می كنــد كــه نیازمنــد پژوهــش 
اســت و متقابــاً پژوهــش نیــز بــر كار عملــی اثــر می گــذارد. ایــن 
یادگیــری در نظــام تحصیــات تكمیلــی صــورت می گیــرد كــه شــامل 
ــن  ــروژه ای اســت. ای راهردهــای آموزشــی دانشــجو محــور و كار پ
نظــام ســاختار و معیارهــای روشــنی را بــرای یادگیــری فراهــم 

می كنــد.«

ــه  ــاب ب ــل اول كت ــه در فص ــت ك ــل اس ــامل 6 فص ــاب ش ــن كت ای
مقدمــه پژوهــش در هــر و طراحــی شــامل: فرآینــد پژوهــش، 
ــی و  ــدارج عال ــای م ــی، پژهش ه ــت روش شناس ــه راه: اهمی نقش
ــامل :  ــازی پژوهــش را ش ... اختصــاص دارد. روش هــای زمینه مندس
هــدف و ســاختار نقــد و بررســی زمینــه، تفكــر و واكنــش انتقــادی: 
ــتفاده از  ــب مرجــع و اس ــدی، جســت وجوی مطال ــای كلی مهارت ه
ــه از  ــد و بررســی زمین ــای هــر و طراحــی، نق ــا در پژوهش ه آن ه
جملــه مطالبــی اســت كــه در فصــل دوم می خوانیــد. تعییــن جهــت 
ــاب را  ــوان ســومین فصــل ایــن كت و ترســیم موقعیــت پژوهــش عن
ــا  ــش، دیدگاه ه ــؤال پژوه ــرح س ــامل ط ــه ش ــد ك ــكیل می ده تش
و رویكرد هــای ممكــن در پژوهش، تنظیــم و نوشــنت طرحنامــۀ 

ــات پژوهــش اســت.  ــت اطاع پژوهــش و مدیری

ــدن  ــق«، »خوان ــذاری روش تحقی ــن: پایه گ ــذار در زمی »گشــت و گ
نقشــه:  روش هــای ارزیابــی تحلیــل« و »گــزارش ســفر: تاییــد دانــش 
جدیــد و انتقــال نتایــج پژوهــش« نیــز بــه ترتیــب عنوان هــای 
فصل هــای چهــارم تــا ششــم را بــه خــود اختصــاص داده انــد. رشح 
ــه همــراه واژه نامــه  ــه هــر و طراحــی ب واژگان تحقیــق مربــوط ب

ــاب آمده اســت.  ــم كت ــز در ضائ ــه فارســی نی انگلیســی ب

كتــاب »روش تحقیــق در هــر و طراحــی« بــا شــارگان 1000 
نســخه، در 318 صفحــه، بــا قیمــت 185000 ریــال توســط مؤسســه 
ــاب را از  ــن كت ــد ای ــدان می توانن ــت. عاقه من ــرش شده  اس ــنت منت م
كتاب فروشــی فرهنگســتان هــر بــه نشــانی خیابــان ولی عر)عــج(، 

ــد.   ــه مناین ــی، شــاره 1550 تهی ــارراه طالقان ــر ا ز چه پایین ت
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دبری علمی پیش مهایش آجر و آجر اكری در شهر دزفول برگزاری پیش مهایش آجر و آجراكری در دزفول
منصوب شد

معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هــر، پیــش هایــش »آجــر و 

ــزار  ــول برگ ــهر دزف ــران« را در ش ــاری ای ــر و مع ــركاری در ه آج

می كنــد.

پیــش هایــش علمی-پژوهشــی »آجــر و آجــركاری در هــر و 

معــاری ایــران؛ شــهر دزفــول« ســوم آذر بــا همــكاری دانشــگاه آزاد 

ــود. ــزار می ش ــول برگ ــداری دزف ــامی و فرمان اس

ــران« 25  ــاری ای ــر و مع ــركاری در ه ــر و آج ــی »آج ــش مل های

ــزار می شــود و فرهنگســتان هــر در نظــر  بهمــن ســال جــاری برگ

دارد؛ پیــش از برگــزاری هایــش اصلــی، دو پیــش هایــش در 

ــد. ــزار كن ــان برگ ــول و كرم ــهرهای دزف ش

ــر  ــكده ه ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــر، عض ــن امامی ف ــید نظام الدی س

ــش »آجــر و  ــش های ــر علمــی پی ــوان دبی ــه عن دانشــگاه شــاهد، ب

آجــركاری در هــر و معــاری ایــران«  در شــهر دزفــول  منصــوب شــد.

ــن  ــید نظام الدی ــر، س ــتان ه ــی فرهنگس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

امامــی فــر، طــی حكمــی از ســوی علیرضــا اســاعیلی، معــاون 

پژوهشــی فرهنگســتان هــر بــه عنــوان دبیــر علمــی پیــش هایــش 

»آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایــران« در شــهر دزفــول 

منصــوب شــد. ســید نظــام الدیــن امامی فــر، دارای دكــرای پژوهــش 

هــر و عضــو هیئــت علمــی دانشــكده هــر دانشــگاه شــاهد اســت. 

ــازمان  ــهری س ــای ش ــی هره ــروه تخصص ــو كارگ ــن عض وی همچنی

ــهید كل  ــاد ش ــری بنی ــیون ه ــو كمیس ــهرتهران وعض ــازی ش زیباس

كشــور اســت.

امامــی فــر تاكنــون در چندیــن طــرح   پژوهشــی، موفــق بــه كســب 

ــه  ــگر رتب ــه  پژوهش ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت ك ــام شده اس مق

ــه اول  و دوم   ــگر رتب ــال 1386 و پژوهش ــر در س ــكده ه اول دانش

ــرد. ــاره ك ــال های 1387 و 1391 اش ــاهد در س ــر ش ــكده ه دانش

دبیــری جشــنواره هرهــای تجســمی آزادگان، دبیــری اولین جشــنواره 

فرهنگــی و هــری دانشــجویان رسارس كشــور و داوری ســه دوره از 

جشــنواره هرهــای تجســمی اســتان خوزســتان از دیگــر فعالیت هــای 

ــی رود.  ــار م ــه ش ــگاه ب ــتاد دانش ــگر و اس ــد، پژوهش ــن هرمن ای

اخبار كوتاه
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اكرگاه نقوش هندیس )گره( در معماری ایراین

كتاب نباهای دوره اسالیم ایران ) از آغاز تا 1218 ش(

كارگاه نقــوش هندســی )گــره( در معــاری ایرانــی توســط  معاونــت 
پژوهشــی فرهنگســتان هــر برگــزار می شــود.

ــی و  ــی  بیابان ــس محمدعل ــا تدری ــره( ب ــوش هندســی )گ كارگاه نق
ــر  ــتان ه ــاری در فرهنگس ــال  ج ــز س ــرم از پایی ــد حیدری دلگ مجی

برگــزار می شــود.

ــی؛  ــی معــاری ایران ــوش تزئین ــان نق ــا درمی ــی پیشــینه گره ه معرف
گره هــای كنــد)در تالیف هــای اســتادكاران ســنتی(؛ گره هــای شــل و 
پیلــی )در تألیف هــای اســتادكاران ســنتی(؛ گره هــای دســت گــردان؛ 
گره هــای نامتقــارن؛  گــره  بــرای زمینه هــای نامســطح و ســه بعــدی؛ 
شــاه گــره و گــره در گــره؛ خاقیــت در گــره ســازی، روش هــای 
تاریخــی و جدیــد؛ روش هــای ترســیم بــر مبنــای زیرنقــش و تایلینگ؛ 
ــاره گره هــا و وجــوه معناشــناختی  ــع و روش هــای تحقیــق درب مناب
گره هــا بــه ترتیــب محتــوای آموزشــی هــر جلســه از كارگاه نقــوش 

هندســی در معــاری ایرانــی اســت.

كارگاه نقــوش هندســی )گــره( در معــاری ایرانــی در دوازده جلســه، 
روزهــای چهارشــنبه از ســاعت 16 تــا 18 در ســاختان مركــزی 

ــود. ــزار می ش ــر برگ ــتان ه فرهنگس

ــن كارگاه  ــت در ای ــام و رشك ــت ن ــرای ثب ــد ب ــدان می توانن عاقه من
بــه نشــانی خیابــان ولی عر)عــج(، پایین تــر از چهــارراه طالقانــی، 
شــاره 1552، مراجعــه یــا بــرای دریافــت اطاعــات بیشــر بــا شــاره 

تلفــن66499772 متــاس بگیرنــد.

كتــاب بناهــای دوره اســامی ایــران )از آغــاز تــا 1218 ش) نوشــته 
پاســکال کوســت اســت كــه توســط آتوســا مهرتــاش ترجمــه و 
توســط مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نــرش آثــار هــری )مــنت( منتــرش 

شــده اســت. 

پاســکال کوســت )1787-1879( نویســنده کتــاب »بناهــای دوره 
ــفر در  ــاب س ــدن کت ــراه اوژن فان ــه هم ــدا ب ــران«، ابت ــامی ای اس
ــا  ــاب ب ــن کت ــه ای ــرد ک ــرش ك ــادی منت ــال 1843می ــران را در س ای

ــت.   ــده اس ــرش ش ــران منت ــی در ای ــوری صادق ــین ن ــه حس ترجم

ــفر و  ــل س ــه حاص ــران« ک ــامی ای ــای دورۀ اس ــاب بناه ــا »کت و ام
کاوش هــای پاســکال کوســت در زمــان حکومت محمد شــاه بــه ایران 
اســت، در ســال 1867م در یــک جلــد بــه قطــع 3/43×8/61ســانتی  
ــامل  ــمند ش ــاب ارزش ــن کت ــید. ای ــاپ رس ــه چ ــس ب ــر در پاری م
170 قطعــه گــراور بــه همــراه 100 تصویــر داخــل مــنت از بناهــای 
شــهرهای اصفهــان، تهــران، شــیراز، همــدان، کاشــان، قــم، ری، 
ســلطانیه، قزویــن، کرمانشــاه و تریــز و نیــز کاروانرساهاســت. 
مــنت کتــاب نیــز كــه از زبــان فرانســه ترجمــه شــده اســت، عــاوه 
ــی  ــادی و اجتاع ــاع اقتص ــان اوض ــامل بی ــا، ش ــف بناه ــر توصی ب
ــاب ارزشــمند را در ســال  ــن کت ــرده شده اســت. ای ــام ب شــهرهای ن
ــکاری  ــارکت و هم ــا مش ــر ب ــتان ه ــنت فرهنگس ــه م 1390 مؤسس

ــرده  اســت.  ــرش ك پژوهشــکده هــر منت

كتــاب بناهــای دوره اســامی ایــران )از آغــاز تــا 1218 ش( در 
ــان در كتابفروشــی  ــا قیمــت 30 هــزار توم ــی در 168 ب قطــع رحل

فرهنگســتان هــر عرضــه می شــود. 

نخســتین پیــش هایــش »آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایران؛ 

شــهر دزفــول« ســوم آذر امســال، در دانشــگاه آزاد اســامی دزفــول 

ــود.  ــزار می ش برگ

ــاری  ــر و مع ــركاری در ه ــر و آج ــی »آج ــش مل ــن، های همچنی

ایــران«  25 بهمــن در فرهنگســتان هــر برگــزار خواهد شــد.
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شاهكاری برای هزارمنی سال وتلد فردویس 

»زبــان تصویــری شــاهنامه« کتــاب برگزیــدۀ دوازدهمیــن دورۀ 

کتــاب فصــل از جملــه كتاب هــای ارزشــمند مؤسســه تألیــف، 

ترجمــه و نــرش آثــار هــری »مــنت« اســت. ایــن كتــاب نوشــته رابــرت 

ــت.  ــی اس ــه داود طبای ــد و ترجم ــن برن هیل

ــبت  ــه مناس ــه ب ــت ک ــاهنامه اس ــرح ش ــاب ط ــن کت ــتگاه ای خاس

هزارمیــن ســال تولــد فردوســی بــه همــت چارلــز ملویــل و رابــرت 

ــد. از  ــرا ش ــرگ اج ــج و ادین ــگاه های کمری ــد در دانش ــن برن هیل

جملــه اهــداف ایــن طــرح بیــان تأثیــر شــاهنامه در جامعــه ایــران 

ــخ   ــرای تاری ــی ب ــه الگوی ــه منزل طــی هــزاره گذشــته و نقــش آن ب

نامــه  هــای منظــوم و مدیحــه  رسایی شــاهان از اســتانبول تــا هیالیا 

و بررســی شــاهنامه در مقــام مهم تریــن منبــع قصــه  هــای عامیانــه 

ــش از اســام اســت  ــران پی ــه اســطوره  ها و افســانه های ای و گنجین

کــه ســعی در نشــان دادن تأثیــرات مختلــف شــاهنامه بــر زندگــی 

ــگاه  ــاد پای ــرح ایج ــن ط ــن ای ــدف بنیادی ــه ه ــان دارد و البت ایرانی

ــا  ــار صده ــای بی  ش ــردآوری نگاره ه ــرای گ ــیعی ب ــی وس اطاعات

ــن  ــه در طــول ســده ها مصــور شده اســت. ای شــاهنامه ای اســت ک

کتــاب در دوازده فصــل بــا عناوینــی ماننــد: چشــم اندازهای جدیــد 

ــاهنامه  ــنت و ش ــام م ــاهنامه در مق ــاهنامه؛ ش ــگاری ش در تصویرن

ــار؛ بازنویســی  ــی در دورۀ قاج ــزرگ ایلخان ــاهنامه ب ــر؛ ش در تصوی

رسگذشــت شــاهنامه بــزرگ ایلخانــی و شــاهنامه مصــور 733 هجری 

ســن پرزبــورگ و مکتــب نقاشــی اینجــو تنظیــم شــده اســت. ایــن 

ــال در 366 صفحــه  ــا قیمــت 75000 ری ــری، ب ــاب در قطــع وزی كت

منتــرش شــده و در كتابفروشــی فرهنگســتان هــر عرضــه می شــود. 
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