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تــا پیــش از ایــن كتــاب مرجــع علــم و معرفــت بــود و تبــادل اطالعــات بیشــر از این 
طریــق صــورت می گرفــت. از ایــن روی اطالعــات مــا نیــز كمــر بــه خطــا می رفــت، 
امــا بــا فراگیــر شــدن شــبكه های اجتامعــی و دنیــای اینرنــت و تلفــن همــراه، گاه 
دروغ و مجــاز جــای خــود را بــه حقیقــت و واقعیــت داده، تشــخیص رسه از نــارسه 

بســیار ســخت و گاه غیــر ممكــن بــه نظــر می رســد. 
ــرار داده،  ــود ق ــعاع خ ــت الش ــا را تح ــره م ــی روزم ــر زندگ ــبكه های فراگی ــن ش ای
زمــان و فرصــت اندیشــه را از مــا گرفتــه و در معــرض مببارانــی از اخبــار و مطالبــی 
قــرار داده اســت كــه برخــی از آن هــا ناشــی از رأی ضعیــف و عقــل ســخیف اســت 

و مطالبــی بــه این گونــه تخریــب بیشــری از هــزار مبــب اتــم دارد. 
ــه عرصــه ای حقیقــی و واقعــی در زندگــی  ــد اذعــان داشــت، فضــای مجــازی ب بای
روزمــره مــا تبدیــل شــده و جامعــه را دچــار چالش هایــی كــرده كــه حاصــل نابرابری 
رسعــت توســعه اینرنــت و دانــش رســانه ای اســت و چــه بســا در راســتای اهــداف 
ــد؛  ــرداری می كنن ــود بهره ب ــود خ ــه س ــزار ب ــن اب ــه از ای ــد ك ــی باش قدرت مداران
چنانكــه هربــرت شــیلر )Herbert schiller( كــه از نظریه پــردازان حــوزه ارتباطــات 
ــه دارد، رســانه ها را در راســتای اهــداف  ــادی ک ــا رویکــرد انتق اقتصــادی اســت، ب
قدرت هــای اقتصــادی و همســو بــا منافــع اقتصــادی می دانــد. شــیلر بیــان مــی دارد 
کــه: »بزرگراه هــای اطالعاتــی و فضــای مجــازی قلمــرو آرمانــی از ارتباطــات آزاد را 
فراهــم منی آورنــد، بلکــه بــازار کاملــی بــه وجــود می آورنــد کــه بــا زدن یــک دکمــه 
ــورد  ــه در حــال حــارض در م ــی ک ــردازد. آنان ــت می پ ــه فعالی ــکان ب ــان و م در زم
امکانــات شــبکه  اینرنــت دچــار هیجان زدگــی شــده اند بــه درســتی منی داننــد 
ــه  ــار چ ــات در اختی ــن اطالع ــد و ای ــرل می کنن ــات را کن ــانی اطالع ــه کس ــه چ ک
افــرادی قــرار خواهد گرفــت و احتــامالً در جهــت منافــع چــه کســانی بــه کار گرفتــه 

خواهــد شــد.«
در ایــن مختــر قصــد تخریــب و انــكار ایــن فضــای جهانــی نیســت، بلكــه اشــاره ای 
كوتــاه بــه كاركردهــای مثبــت و منفــی اســت كــه بایــد در ایــن فضــا بــه صــورت 

هدفمنــد دنبــال كــرد. 

سـردبیر 

دنیایی از حقیقت مجازی



اربعـین

ــران ــم كاف ــوری چش ــركان ك ــم مش ــوری چش ك

ــران ــم منك ــوری چش ــبدالن ك ــم ش ــوری چش ك

زائــرش از ســتاره بیــش ســوی خورشــید او روان

ــود دور ــول حس ــد غ ــود كوركی ــول عن ــم م چش

ــران ــران ك ــان را ك ــن جه ــرد والی او ای ــا بگی ت

آیــد از روس و از فرنــگ خویــش و بیگانه رنگ رنگ

كاروان پشــت  كاروان  او  بهــر طــوف ضریــح 

نافــه را عطــر و بو نكاســت یافه او را اگر نخواســت

ــان ــع از گم ــود ضای ــن نش ــم یقی ــت عال حرم

خســته در خاك شــد یزیــد مور و مــارش جگر گزید

ــان ــزد آنچن ــن م ــد اینچنی ــر او مزی ــت حــق ب لعن

ــت ــا نوش ــاك را كرب ــت خ ــا سرش ــق را مبت خل

تــا حــرم را تهــی كنــد آســمان از حرامیــان

ای معــادت شــده معــاش قصــه وارونــه بــود كاش

ــوان ــنه و ن ــنه و گش ــت تش ــه عاقب ــودی ب ــا نب ت

ــت ــن و مروت ــر دی ــت كس ــوت و قوت ــم ق ای غ

ــوان ــاث نات ــر اضغ ــوكتت غی ــدار ش ــت پن نیس

چنــد روزت بــه كام شــد لیــك نوبــت تمــام شــد

از نظــر كاروان گذشــت نــه تــو مانــدی نــه دیگران

بــار دوغ و دغــل بمانــد جــرم فعــل و عمــل بمانــد

در مثــل بوتــه بــر فروخــت غلــب در كــوی زرگــران

ــد ــن بمان ــت اربعی ــد حرم ــن بمان ــا معی ــف م لط

گــر تــو بــاور نمی كنــی حالی ایــن خط و این نشــان

  سوگ سرود رئیس فرهنگستان هرن 
به مناسبت اربعنی حسیین

گفت وگوی دكرت همدی مکی نژاد با مرتجم استوانه كوروش 
 تنظیم: محبوبه حاجی پروانه

اســتاد »عبداملجیــد ارفعــی« بــزرگ اندیشــمند ایرانــی، ایالمی شــناس، 

پژوهشــگر و متخصــص زبان هــای اكــدی و ایالمــی اســت. ایــن 

ــی  ــط میخ ــم خ ــدگان مرج ــن بازمان ــته از آخری ــناس برجس زبان ش

ــی  ــه جهان ــراف جامع ــم و اع ــه زع ــه ب ــت ك ــان اس ــی در جه ایالم

ــان  ــه خوان ــن كتیب ــن و بی نظیرتری ــتان، از بزرگ تری ــای باس زبان ه

ــن  ــل ای ــاالی افتخــارات بی بدی ــی اســت كــه در فهرســت بلندب ایران

ــه  ــزرگ ب ــوان نخســتین مرجــم اســتوانه كــوروش ب ــه، عن عــامل منون

ــورد. ــم می خ ــه چش ــی ب ــان پارس زب

پیش هامیــش »آجــر و آجــركاری در هــر و معــامری ایــران« كــه در 

شــهر دزفــول برگــزار می شــود، بهانــه ای بــه دســت مــا داد تــا بــا ایــن 

ــای  ــا و پژوهش ه ــادآوری تالش ه ــه ی ــه بهان ــمند ب ــرد دانش بزرگم

ارزشــمند بی دریغشــان در رسزمیــن كهــن شــوش و ترجمــه و تنظیــم 

هــزاران كتیبــه و گل نوشــته آن دیــار، بــه گفــت و گــو بنشــینیم.

ــر  ــژاد دبی ــی ن ــدی مك ــوی مه ــت وگ ــل گف ــد حاص ــه می خوانی آنچ

علمــی هامیــش آجــر و آجــركاری در هــر و معــامری ایــران و عضــو 

هیئــت علمــی فرهنگســتان هــر بــا ایــن اســتاد فرهیختــه اســت.

 درباره پیشینه تحصیالت خود قدری صحبت بفرمایید.

دوران دبســتانم را در شــهرهای بندرعبــاس، یــزد و تهــران گذرانــدم 

و بعــد دبیرســتانم را در تهــران ادامــه دادم و رشــته ادبیــات فارســی 

را در دانشــكده ادبیــات فارســی دانشــگاه تهــران بــه امتــام رســاندم.

بعــد از فــارغ التحصیلــی بــه دانشــكده پنســیلوانیا رفتــم و مقدمــات 

ــی و  ــان  ایالم ــری زب ــرای فراگی ــدم و ب ــوزش دی ــدی را آم ــان اك زب

ادامــه یادگیــری زبــان اكــدی بــه دانشــگاه شــیكاگو رفتــم و در 

ســال 1354 تحصیالتــم را در آنجــا بــه پایــان بــردم. پــس از دفــاع از 

ــران بازگشــتم. ــه ای رســاله ام و دریافــت مــدرك دكــرا ب

عنوان رساله تان چه بود؟ 

Geo�  »زمینه هــای جغرافیایــی گل نبشــته های تخــت جمشــید«

graphical Background of Persepolis Tablets  The موضــوع 

رســاله ام بــود كــه تــالش كــردم از هفتصد شــهری كــه در گل نوشــته ها 

نــام بــرده شــده تــا جایــی كــه مربــوط بــه ایالــت فــارس اســت و مــا 

از آن هــا آگاهــی داریــم، توانســتم در حــدود دویســت و پنجــاه تــا 

ســیصد شــهر را در نقشــه پیــاده منایــم.

واژه آجر در واقع به چه زبانی است و از كجا آمده است؟

 agurru ایــن واژه را بــرای نخســتین بــار در متــون بابلــی بــه صــورت

می بینیــم. البتــه مــن منی توانــم بگویــم ایــن واژه صــد در صــد اكــدی 

اســت. ممكــن اســت ایــن واژه، بــه زبــان اكــدی آمــده باشــد یــا از 

ــی شــده  باشــد. امــا هامنطــور  ــون ایران ــی وارد مت ــان بین النهرین زب

كــه گفتــم نخســتین بــار در نوشــته های بابلــی دیــده شده اســت.

توضیحی درباره قلعه باستانی شوش می فرمایید؟ 

قلعــه باســتانی شــوش را فرانســوی ها ســاختند. متأســفانه در خیلــی 

از قســمت های قلعــه از آجرهــای باســتانی اســتفاده شــده كــه حتــی 

ــه  ــی را ك ــم آن های ــك روزی بتوانی ــدوارم ی ــتند. امی ــته دار هس نوش

ســامل هســتند، از درون دیــوار در بیاوریــم و بــه مجموعــه ای كــه در 

تــاالر كتیبه هــای شــوش وجــود دارد، اضافــه كنیــم. 

قلعــه شــوش بــه انــدازه پرستشــگاه چغازنبیــل شــناخته شــده 
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نیســت. آیــا می شــود راجــع بــه ایــن قلعــه توضیــح دهیــد؟

وقتــی حفارانــی در ســال 1897 از فرانســه بــه ایــران آمدنــد، قلعــه 

شــوش را ســاختند و بــه همیــن دلیــل ایــن بنــا بــه شــكل قلعه هــای 

ــا  ــه ب ــت و مقابل ــرای اقام ــا ب ــت. آن ه ــاخته شده اس ــوی س فرانس

ــن قلعــه  ــد. پایه هــای خشــتی ای ــا كردن ــن قلعــه را بن مهاجــامن، ای

5 مــر و تاجــش در حــدود 3 مــر می رســد و آن هــا بــرای آجرهــای 

روكار ایــن قلعــه از آجر نوشــته های باســتانی اســتفاده كردنــد، 

تاریــخ ایــن آجر هــا، از پیــش از دوران تاریخــی ایــالم رشوع می شــود 

ــی در  ــه دارد و حت ــیان ادام ــالم و هخامنش ــی ای ــا دوران تاریخ و ت

میــان آجرنوشــته ها بــه آجرهــای دوران اســالمی و جدیــد نیــز 

بر می خوریــم كــه در ســاخت قلعــه مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد.

ســیاق خاصــی  و  نظــم  در  باســتانی  آجرهــای  از  فرانســوی ها 

اســتفاده كردنــد یــا بــه هــم ریختــه و نامرتــب بهــره بردنــد؟

ــم ریختــه كار كردنــد و بعضــی وقت هــا می بینیــم  آن هــا بــه ه

كــه كتیبــه ای خیلــی قدیمــی در دیــوار گاراژی كــه »گیرشــمن«  

ــه  ــك ب ــت. در آن گاراژ،  نزدی ــه كار رفته اس ــاخته ، ب ــناس س باستان ش

صــد تــا دویســت آجرنوشــته می بینیــم كــه منونــه بعضــی از آن هــا را 

ــم. ــوش نداری ــای ش ــاالر كتیبه ه ــی در ت حت

ایــن خیانــت بزرگــی اســت؛ امــا اگــه »دمــورگان« )نخســتین 

ســازنده ایــن قلعــه كــه بــه ایــران آمــده بــود تــا بــا حفــاری، اجنــاس 

ــود،  ــرده ب ــن كار را ك ــل كند(،ای ــوور منتق ــوزه ل ــه م ــت ب گران قیم

شــاید بتــوان قبــول كــرد، ولــی واقعــاً از باستان شناســی چــون 

گیرشــمن انتظــار منــی رود ایــن كار را انجــام داده باشــد.

ــا جــدا  ــرای رفــع ایــن مشــكل ی ــا پیشــنهادی ب ــا هیــچ برنامــه ی آی

كــردن ایــن آجرنوشــته ها از بدنــه قلعــه و تنظیــم و آرشــیو آن 

ــد؟  داری

بلــه، یكبــار بــه یكــی از آجــر نوشــته هایی كــه اصــالً منونــه ای از آن 

موجــود نبــود، برخوردیــم كــه توســط گیرشــمن در دیــوار گاراژی كــه 

در پیــش از ورود بــه قلعــه ســاخته بــود، بــه كار بــرد. مــا آن آجــر 

ــاالر كتیبه هــا منتقــل  ــه ت ــم و ب ــی در آوردی ــه كمــك آقــای كابل را ب

كردیــم و آن آجرنوشــته، قدیمی تریــن نوشــته ای بــود كــه مــن تــا بــه 

حــال بیــن آجرنوشــته های شــوش دیــدم. 

یــك بــار هــم قاچاقچی هــا قصــد داشــتند، آجرنوشــته ای را از دیــوار 

بیــرون بیاورنــد كــه هــامن شــب، بــه همــراه آقــای  شــكیبایی كــه 

نگهبــان قلعــه بــود، آن آجرنوشــته را در آوردیــم و بــه جایــش آجــر 

ــد.  ــی كار گذاشــتیم كــه از رش دزدان در امــان مبانن معمول

ــد بگویــم گیرشــمن در كــامل بــی رشمــی، ازآجرهــای  متأســفانه بای

ــت. ــتفاده كرده اس ــه اس ــاخت قلع ــم در س ــل ه چغازنبی

ــه  ــد و اینك ــح دهی ــی توضی ــوط میخ ــواع خط ــه ان ــع ب ــاً راج لطف

نوشــته های روی آجرهــا انســجام موضوعــی یــا تصویــری دارنــد یــا 

خیــر؟

اینجــا مــا بــا دو مســئله مواجهیــم، یكــی اینكــه چــه خط هــا و چــه 

ــم؟ مســئله دیگــر اینكــه  ــدا كردی ــوع نوشــته هایی روی آجرهــا پی ن

چــه خط هــا و نوشــته هایی در كل منطقــه پیــدا كردیــم؟ از گذشــته 

دورتــر یعنــی از آغــاز نــگارش، رشوع می كنــم. در شــوش كتیبه هــای 

ــه  ــا 1500 كتیب ــدود 1400 ی ــت. در ح ــدا شده اس ــادی پی ــی زی خیل

چــاپ شــده كــه بــرای دوران ایالمــی متقــدم و پیــش ایالمــی اســت. 

ــه پادشــاهانی از ایــالم و خــط ایالمــی  حــدود 19 نوشــته متعلــق ب

ــا دو  ــن كتیبه ه ــدد از ای ــه ع ــه س ــیده ك ــتامن رس ــه دس ــدم ب متق

PUZUR� زبانــه هســتند و متعلــق بــه پادشــاهی در شــوش بــه نــام

ــا بعضــی  ــه كمــك آن م ــن شوشــینك اســت. ب ــوزو� ای lnšušinak پ

ــاز  ــم. در آغ ــایی كنی ــم شناس ــدم را می توانی ــی متق ــروف ایالم از ح

ــم  ــج در ه ــه تدری ــد ب ــتند و بع ــاد هس ــی زی ــكل ها خیل ــداد ش تع

ــند و  ــكل می رس ــدود 400 ش ــا ح ــوند و ت ــته می ش ــام و پیراس ادغ

همــۀ نوشــته ها مربــوط بــه پادشــاهان  اســت. امــا اینهــا هیــچ كــدام 

روی آجــر، نوشــته نشــدند. وقتــی بــه آجرنوشــته می رســیم ،4 خــط و 

4 زبــان داریــم. خــط میخــی ای كــه بابلی هــا و ســومری ها اســتفاده 

ــه از  ــا خــط میخــی را ك ــه م ــی هــم ك ــد، یكســان اســت. وقت كردن

ــای 800 و  ــه ج ــم؛ ب ــاس كردی ــم و اقتب ــده برگرفتی ــن آم بین النهری

900 شــكلی كــه آن هــا دارنــد، مــا در حــدود 130 عــدد بــرای نوشــن 

زبــان ایالمــی بــه كار بردیــم. متــام آجرنوشــته های اولیــه تــا حــدود 

ــه خــط و  ــا ب ــا ســومری  هســتند ی ــا 1300 پیــش از میــالد ی 1250 ی

زبــان اكدی انــد؛ یعنــی بــه یكــی از دو زبــان بین النهرینــی هســتند. 

در دوران ایالمــی میانــه یــك جهــش ملی گرایــی بیــن ایالمی هــا 

می بینیــم كــه بیشــر من هــای خــود را بــه ایالمــی نوشــتند. از اینجــا 

ــا پایــان دوره ایالمی هــا، خــط و زبــان ایالمــی داریــم.  بــه بعــد ت

ــده در  ــته ش ــان نوش ــه زب ــه س ــتون ب ــه بیس ــه كتیب رضورت اینك
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چیســت؟

اوالً ایــن كــه پادشــاهی كــه می خواهــد گــزارش كار خــودش را 

بدهــد، خــواه ناخــواه اول بــه زبــان خــودش رشوع می كنــد.  بعــد از 

دو تــا خــط نوشــتاری كــه می شــد روی ســنگ نوشــت و در آن دوره 

ــرد. ــره می ب ــوده؛ به مرســوم ب

 ایالمی هــا حــدود 2500 تــا 2700 ســال بــر بخش هایــی از ایــن 

رسزمیــن فرمانروایــی داشــتند و مردمانشــان هــم ایالمــی بودنــد. در 

ــم.  ــی می بینی ــی ایالم ــوش، كل ــت داری ــان حكوم ــارس هــم در زم ف

ــت  ــی ثب ــان ایالم ــه زب ــود را ب ــته خ ــگ گذش ــد فرهن ــن بای بنابرای

می كردنــد. زبــان بین النهرینــی هــم _كــه زبــان بیــن املللــی بــوده_ 

گرچــه آرامــی كم كــم جــای آن را می گیــرد ولــی نزدیــك بــه 2000 تــا 

3000 ســال بــا آن خــط نوشــتند. ضمــن اینكــه رسزمیــن بین النهریــن 

ــی  ــا تاریخ ــت ب ــوده اس ــهور ب ــیار مش ــه، بس ــام آن منطق ــرای مت ب

ــد. ــز اســتفاده می كن ــان نی ــن از آن زب ــرای همی بســیار درخشــان. ب

آیا خط میخی باستان، نقطه هم داشت؟

خــط میخــی نقطــه نــدارد. در هنــگام نوشــن بــه روی گل، اول 

ــا  ــت م ــن اس ــد. ممك ــره می گرداندن ــت دای ــد حال ــان را مانن قلمش

در خط هــای گل نوشــته های خیلــی قدیمــی ایــن منحنی هــا را 

ــه  ــا فشــار قلمــی ك ــه ب ــد متوجــه شــدند ك ــی بع داشته باشــیم. ول

گوشــه دارد، روی گل می تواننــد هــامن شــكل را بــه صــورت خطــی 

عمــودی ارائــه بدهنــد و ایــن آغــاز نــگارش به خــط میخی اســت. در 

ابتــدا گل نوشــته ها را در دســت می گرفتنــد. رســم بــر ایــن بــوده كــه 

از بــاال بــه پاییــن و از راســت بــه چــپ می نوشــتند. هــامن شــیوه ای 

كــه چینی هــا اســتفاده می كننــد بــا ایــن تفــاوت كــه آن هــا روی گل 

می نوشــتند. از ایــن رو، قلــم خــود را نــود درجــه می گرداندنــد كــه 

از چــپ بــه راســت و از بــاال بــه پاییــن می شــد. اگــر می خواســتند 

خــط میخــی را روی گل، از راســت بــه چــپ بنویســند، فشــار دســت 

ــی از چــپ كــه  ــاك شــدن نوشــته های پیشــین می شــد. ول باعــث پ

ــا دســت راســت می نوشــتند، دیگــر  نوشــته بشــود؛ چــون بیشــر ب

نوشــته پــاك منی شــد، بنابرایــن خطشــان از چــپ بــه راســت نوشــته  

شــد.

ولــی از نظــر محتــوا، متــام آجرنوشــته ها غیــر از آجرنوشــته های 

هخامنشــی، بــدون اســتثناء در ســاخت پرستشــگاه بــه كار رفته انــد 

و محتــوای تقریبــاً متــام ایــن آجرنوشــته ها ایــن اســت كــه می گویــد: 

مــن فالنــی، پادشــاه فــالن جــا و پــر فــالن كــس هســتم. بعضــی 

وقت هــا ایــن جمله هــا را هــم اضافــه می كنــد كــه گســرش دهنــده 

پادشــاهی و افزایش دهنــده وســعت كشــور نیــز هســتم و یــا اینكــه 

ــا خــراب شــده بــود و آن را آجــر  ایــن پرستشــگاه را مــن ســاختم ی

پختــه، خشــت پختــه، آجــر لعــاب دار و یــا آجــر تزییــن شــده درســت 

كــردم و بــه فــالن خــدا تقدیــم می كنــم. باشــد كــه طــول عمــر و یــا 

طــول پادشــاهی بــه مــن بدهــد. 

بعضــی وقت هــا بــاز هــم اضافــه می كنــد كــه مــن ایــن را ســاختم، 

باشــد كــه خدایــان و یــا ایــن خــدا، طــول عمــر مــن و زنــم و 

بچه هایــم را اضافــه كنــد.

فرمودیــد كــه پادشــاهان اســامی خانم هایشــان را هــم اعــالم 

می كردنــد؟

ــن  ــت نقش آفری ــوان گف ــه می ت ــم ك ــه زن داری ــالم س ــخ ای در تاری

هســتند. یكــی خامنــی هســت كــه مــا نامــش را منی دانیــم. همیشــه 

او را بــه نــام خواهــر »شــیلَهَه« Šilhaha می شناســیم. متام پادشــاهان 

بعــدی كــه بــر رس كار آمدنــد، خــود را از نســل ایــن خانــم می داننــد. 

ــم؛  ــه را می بینی ــه كار رفت ــاره او ب امــا وقتــی ظاهــر واژه ای كــه درب

ــی. ــد: خواهــر فالن می گوی

ــه اشــتباه فكــر كردنــد كــه ایالمی هــا  ــر اســاس ایــن، بعضی هــا ب  ب

خــود ودادی داشــتند؛ یعنــی بــا محارمشــان ازدواج می كردنــد. 

ــا زن  ــوگلی ی ــل س ــری مث ــی دیگ ــن واژه بارمعنای ــم ای ــر می كن فك

ــوده از  ــی ب ــت، بانوی ــر جه ــه ه ــا ب ــد. ی ــد داشته باش اول می توان

خانــدان شــیلَهَه كــه همــه پادشــاهان، حتــی پادشــاهی كه 500 ســال 

بعــداز او آمده انــد، بــرای معرفــی خــود می گویــد: مــن پــر فالنــی 

هســتم. 

ــرادر  ــود. ب ــده ب ــرادر ش ــر دو ب ــه هم ــت ك ــی اس ــوی دوم، زن بان

ــر اول  ــود. از هم ــرادر دوم می ش ــرش، زن ب ــرد و هم اول می می

ــا  ــه دنی ــد ب ــد و از همــر دوم 3 فرزن ــرادر اول 6 فرزن ــا هــامن ب ی

مــی آورد كــه همــر و دو تــا از بچه هایــش از شــاهان بنــام تاریخــی 

ــر  ــوان  هم ــه عن ــو ب ــن بان ــوهر دوم، از ای ــه ش ــتند. همیش هس

محبوبــم فالنــی یــاد می كنــد و از اســامی فرزندانشــان نــام می بــرد.

 تصویــری هــم داریــم از همیــن پادشــاه ) بــرادر دوم (كــه دارد یــك 

ــر  ــد و او را دخ ــودش می ده ــك خ ــر كوچ ــه دخ ــی ب ــنگ قیمت س

ــد. ــن خطــاب می كن ــز م عزی

بانــوی ســوم نیــز، تنهــا زنــی اســت كــه پیكــره مفرغــی اش در متــام 

ــش  ــر »اون ــت. او هم ــدا شده اس ــروز پی ــه ام ــا ب ــی ت ــیای غرب آس

ــه  ــه مجســمه مفرغــی اش ب ــل اســت ك ــش«، ســازنده چغازنبی پیری

ــن  ــدارد. ای ــا متأســفانه رس ن ــاع 110 ســانت موجــود اســت؛ ام ارتف

ــد  ــه حــدس می زنن ــی شــده ك ــش حكاك ــر بدن ــس نوشــته ای ب تندی

روكشــی از طــال داشــته اســت.

آیا معبد چغازنبیل بر روی تپه بنا شده است؟

خیــر، ســطح بنــای چغازنبیــل بلندتــر از دشــت پشــتش  اســت. ایــن 

بنــا در ســطحی باالتــر از دشــتی قرار دارد كــه آب در آن روان اســت. 

ــن  ــا در بین النهری ــه م ــی ك ــای زیگورات های ــل از بن ــای چغازنبی بن

ــاال  ــا ب ــط بن ــش وس ــل اول بخ ــت. در چغازنبی ــاوت اس ــم، متف داری

ــه شده اســت.  ــه آن اضاف ــاری ب ــد بخش هــای كن ــده، بع آم

ــر  ــاختامن های دیگ ــل س ــگاه چغازنبی ــدوده پرستش ــل مح ــا داخ آی

هــم وجــود داشــته اســت؟

اطرافــش   

ســاختامن بــوده، 

ــه محــراب  از جمل

ــون  ــان گوناگ خدای

زندگــی  محــل  و 

كــه  روحانیانــی 

می كردنــد. زندگــی  آنجــا 

اندازه هــای  و  ابعــاد  دربــاره 

آجرهایــی كــه پیــش از اســالم 

می توانیــد  داشــته،  وجــود 

دهیــد؟  توضیــح 

مــن اطالعــی دربــاره آجرهــای 

ولــی  نــدارم،  اســالم  از  پیــش 

پیــش  از  كــه  ایالمی هــا  آجــر 

را  داریــم،  تاریــخ در دســت  از 

اندازه گیــری كــردم. حــدود 50 تــا 

50 و خــورده ای ســانت هســت و 



ه 8
مار

- ش
ول

ل ا
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

5

ارتفاعــش هــم حــدود 12 تــا 15 ســانت می رســد. ولــی بزرگ تریــن 

آجــر نوشــته دار كــه در اختیــار دارم از چغازنبیــل اســت كه متأســفانه 

دو ردیــف نوشــته آن، كامــالً پــاك شــده  اســت. ابعــادش تقریبــاً 47 

در 30 ســانت اســت، بــا ضخامتــی حــدود 15 ســانت و نزدیــك بــه 

20 تــا 30 كیلــو وزن دارد.

ــا 40 ســانت اند و  ــن 30 ت ــه بی ــی مرســوم هســتند ك ــی آجرهای   ول

ــن 11 و 12  ــانت و بی ــا 9 س ــت 8 ت ــا ضخام ــی ب ــورت مربع ــه ص ب

ــد.  ســانت وجــود دارن

آیــا مــن مــورد نظــر در یــك وجــه آجــر نوشــته می شــده یــا در هــر 

دو طــرف آجــر ؟ 

در پژوهش هایــامن بــه آجرهایــی برخــورد كردیــم كــه هــم در یــك 

طــرف آن نوشــته شــده و هــم در هــر دو وجــه آجــر یــا فقــط روی 

ــی  ســطحش مهــر خــورده و در دو وجهــش نوشــته شده اســت. حت

آجرهــای مینایــی داریــم كــه 6  وجهــش نوشــته دار اســت.

می شــدند،  اســتفاده  كار  روی  بــرای  كــه  آجرهایــی  متــام  آیــا 

هســتند؟ نوشــته دار 

ــا 10 ردیــف آجــر كــه  ــل پــس از هــر 9 ردیــف ی ــر. در چغازنبی خی

ــد.  ــرار می دادن ــته ق ــك آجرنوش ــدند، ی ــده می ش ــم چی ــر روی ه ب

ــا  ــورد. ام ــم می خ ــه چش ــل ب ــای چغازنبی ــژه در بن ــه وی ــن كار ب ای

متأســفانه در شــوش كــه مــورد حفاری هــای غیــر اصولــی قــرار 

ــم. ــم نداری ــگاه را ه ــه پرستش ــی نقش ــه، حت گرفت

آیــا كتیبه هایــی كــه از زمان هــای مختلــف بــه دســت آمــده، فقــط 

مربــوط بــه شجره نامه هاســت یــا مــوارد دیگــری هــم داریــم؟

ــن  ــه م ــد: ك ــه می گوین ــای اولی ــته های آجره ــی نوش ــور كل ــه ط ب

ــتم.  ــا هس ــالن ج ــا و ف ــالن ج ــاه ف ــد پادش ــاه نیرومن ــی پادش فالن

ــا برگزیــده  بعدهــا اضافــه شــده: مــن فالنــی پــر فالنــی، شــبان ی

فــالن خــدا، ایــن پرستشــگاه را ســاختم. در آجــر نوشــته های بوشــهر 

كتیبــه ای وجــود دارد كــه نشــان می دهــد پــدر ســازنده چغازنبیــل، 

ــگاه را ســاخته و پادشــاهان بعــدی آنجــا را  ســاختامن اصلــی عبادت

ــر روی آجرنوشــته  ــد و پادشــاه ب ــر، بازســازی و نوســازی كردن تعمی

ــد: كــه ایــن پرستشــگاه را فالنــی پیــش از مــا ســاخته و مــا  می گوی

ــته هایی  ــالً در نوش ــا مث ــا بعضــی وقت ه ــم ی ــازی می  كنی آن را نوس

Šilhak� شوشــینك   ایــن  شــیلَهك�  از 

inšušinakآمــده كــه:  ایــن پرستشــگاه 

را كــه مــن دارم نوســازی می كنــم، اول 

فــالن پادشــاه بعــد فــالن پادشــاه و ... 

از  بــه ویرانــی رفتــه و  ســاخته اند؛ رو 

خشــت خــام ســاخته شــده  بــوده و مــن 

از خشــت پختــه شــده یــا آجــر و یــا آجــر 

ــم.  ــازی می كن ــاره بازس ــی دوب مینای

كتیبه هــای  كتیبه هــا،  بیــن  در  آیــا 

داریــم؟ هــم  داســتانی 

در بیــن كتیبه هــا اصــالً داســتان نداریــم. 

هــر چــه هســت مربــوط بــه ســاخت 

از  بخش هایــی  یــا  پرستشــگاه  ســاز  و 

 ( كینگونــو  یــا  زیگــورات  پرستشــگاه 

ــراب  ــا مح ــورات ( و ی ــاالی زیگ ــك ب اتاق

در  البتــه  اســت.  هــا 

گل نوشــته های چغازنبیــل 

منونه هایــی هــم دربــاره 

ســاخت بــاغ داریــم.

آیــا كتیبه هایــی كــه پیــدا شــده بیشــر مربــوط بــه قــر ســطح بــاال 

و شــاهان جامعه اســت ؟ 

ــم  ــه داری ــدد كتیب ــد ع ــط چن ــت. فق ــاهان اس ــرای ش ــط ب ــه فق بل

از یــك زن كــه پــدرش پادشــاه رسزمیــن اِشــنوّن ) Ešnunna در 

ــوده و آن زن عــروس ایالمی هــا شــده و  ــه ( ب ــه هــای رود دیال كران

ــی  ــد:  مــن مكوب ــد می كن ــز قی ــه اش نی پرستشــگاه ســاخته. در كتیب

) )Mekubi، همــر تــن روهورتیــر ) )Tan� Ruhuratirدخــر بیــَل 

ــاخته ام. ــگاه را س ــن پرستش ــَم ) )Bilalama ای لَ

ــس و  ــه لحــاظ جن ــا آجرنوشــته ها ب ــدون نوشــته ب ــا آجرهــای ب آی

ابعــاد فــرق دارنــد؟

ابعادشــان كامبیــش یكــی اســت، امــا از دیــد جنســیت، لعــاب دارهــا 

ــط آجرهــای  ــا شــنی  اســت و فق ــس لعاب داره ــد. جن ــرق می كنن ف

مینایــی یــا لعــاب دار جنسشــان فــرق می كنــد و حالــت شــنی دارنــد.

البتــه چــون بیشــر بــا آجرنوشــته ها رس و كار دارم بــه نكتــه 

ــوب ورز  ــری خ ــم آج ــر ببین ــه اگ ــیدم و آن اینك ــم رس ــری ه دیگ

ــك شده باشــد و رســوبش شــوره  داده شده باشــد، خاكــش خــوب ال

ــر خــوب  ــا اگ نداشــته باشــد، آن آجــر پوســته پوســته منی شــود. ام

ورز داده نشــده باشــد و جنســش هــم زیــاد خــوب نباشــد و حبــاب 

هــوا در ســاختارش راه پیــدا كــرده باشــد، آب در آجــر نفــوذ كــرده و 

ــش كــرده اســت. پوســته پوســته و خراب

پس این آجرها تفاوت هایی از لحاظ كیفیت دارند؟

ــب هــم متفــاوت  ــد. از نظــر كات ــت تفــاوت دارن ــد كیفی ــه از دی بل

هســتند. خیلــی وقت هــا می بینیــم كــه خــط یــك كاتــب درشــت تر 

اســت. یــك مســئله و موضــوع 4 یــا 5 ســطری را در 6 ســطر 

می نویســد و كاتــب دیگــر خطــی ریــز و زیبــا دارد و یــك موضــوع 

ــد. ــط می گنجان ــار خ ــی را در چه 5 خط

ــك  ــی ی ــرای هــر حرف ــی كاتب هــا ب منظــور شــام از »نوشــن« یعن

مهــر داشــتند؟

خیــر، ُمهــر نیســت. البتــه معــدود كتیبه هایــی داریــم كــه بــا مهــر 

از  دســت نویس هســتند.  كتیبه هــا  باقــی  ولــی  نوشته شــده اند؛ 

ــوش،  ــار گ ــا چه ــوش ی ــه گ ــه س ــد ك ــتفاده می كردن ــی اس قلم های

مكعــب مســتطیل یــا منشــوری شــكل بودنــد. در نظــر بگیریــد كــه 

ــی  ــش مثلث ــك نق ــد، ی ــار می دهی ــم را روی گل فش ــه قل ــك گوش ی

می ســازد و چــون فشــار روی آنجایــی كــه قلــم را می گذاریــم بیشــر 

اســت، نقــش آن فــرو رفتــه و ُدم آن كشــیده می شــود. بــا توجــه بــه 

ــا  ــد ی ــد بلن ــد، می توان ــم می نویس ــن قل ــه ای ای ــه زاوی ــا چ ــه ب اینك

كوتــاه شــود. همــه نوشــته ها دارای رس پهــن و دم باریــك هســتند و 

شــكل میــخ بــه خودشــان می گیرنــد. در ســال 1700یــك آملانــی نــام 

ایــن خــط را بــه خاطــر شــكل آن، خــط میخــی گذاشــت.

آیا در ایران متون تاریخی را هم با این حروف نوشته اند؟

ــت.  ــته شده اس ــی نوش ــه چ ــن هم ــا در بین النهری ــه، ام ــران ن در ای

هــم شــعر، هــم تاریــخ، هــم مســائل ریاضــی، هــم مســائل پزشــكی، 

حقوقــی، تجارتــی و حتــی فهرســت كتابخانه هایشــان هــم بــه دســت 

ــتند.  ــكل هس ــه ش ــتند بلك ــروف نیس ــا ح ــه اینه ــت. البت ــده اس آم

چــون ایــن شــكل ها هــر كــدام یــك هجــا هســتند نــه یــك حــرف . 

مثــالً "ش" یــك شــكل دارد ، "شــی" یــك شــكل دارد . .

آیا كتیبه های تصویری هم در ایران موجود است؟ 
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منظورتــان از تصویــری چیســت؟ ماننــد خطــوط »هیروگلیــف« 

كــه تصویــری اســت در حقیقــت هجایــی اســت. در آغــاز كار 

ــی  ــد، ول ــتفاده می كردن ــكل اس ــا از ش ــی وقت ه ــی، خیل ــط میخ خ

ــا ظرفــی  شــكل های شناخته شــده مثــل گاو، كلــه گاو و كلــه خــر، ی

ایــن  ولــی  اســت؛  استفاده می شــده  بــرای روغــن و رشاب  كــه 

ــت  ــا در نهای ــل می شــود. ام ــه خــط میخــی تبدی ــع ب شــكل ها رسی

ــم.  ــری نداری ــالً تصوی ــه كام ــا كتیب ــت م ــد گف بای

آیا برای خط میخی ادبیات خاصی داشتیم؟

ــمندان  ــی از دانش ــم خیل ــوز ه ــتیم. هن ــراوان داش ــات ف ــه، ادبی بل

سومرشــناس هــر ســال بــه مــوزه اســتانبول �جایــی كــه كل گل 

ــد و روی  ــود� می رون ــداری می ش ــا نگه ــراق در آنج ــته های ع نوش

ــات هــم در  ــد. ادبی ــات آن كتیبه هــا و گل نوشــته ها كار می كنن ادبی

زبــان ســومری و هــم در زبــان اكــدی بســیار زیــاد مــورد اســتفاده 

قــرار می گرفتــه  اســت كــه بســیاری از آن هــا در دوره كاشــی ها 

ــت.  ــن شده اس ــی و تدوی ــاز نویس ــاره ب دوب

ــد و  ــش كردی ــكاش و پژوه ــه كن ــال هایی ك ــره ای از س ــاً خاط لطف

ــم  ــب ه ــرای مخاط ــد ب ــاس می كنی ــوده و احس ــذاب ب ــان ج برایت

ــد. ــف كنی ــد، تعری ــنیدنی باش ــد ش می توان

ــیكاگو  ــگاه ش ــه دانش ــتم ب ــیلوانیا می خواس ــگاه پنس ــی از دانش وقت

ــز و مرتــب باشــم،  ــر و متی ــد ت ــم روز اول، بای ــا خــودم گفت ــروم، ب ب

ــی  ــدم و كراوات ــو خری ــلوار ن ــت و ش ــت ك ــك دس ــن ی ــرای همی ب

ــكده،  ــمت دانش ــه س ــیدن ب ــس از رس ــم. پ ــیكاگو رفت ــه ش زدم و ب

ــه  ــان مؤسس ــم. نگهب ــت، رفت ــی هس ــه رشق ــه مؤسس ــی ك هامنجای

ــا  ــاالی در اتاق ه ــا ب ــرد. در آنج ــی ك ــوم راهنامی ــه س ــه طبق ــرا ب م

ــه چشــمم خــورد كــه  ــام ب ــك ن ــود. ی ــام اســتادها نوشــته شــده  ب ن

ــد  ــد جل ــت و چن ــتاری  بیس ــه ویراس ــی ك ــود. كس ــنا ب ــم آش برای

كتــاب »واژه نامــه آشــوری« دانشــگاه شــیكاگو را بــر عهــده داشــت. 

ایــن كتــاب، از 1927 رشوع شــد و اولیــن جلــدش در ســال1954 

منتــر شــد و ســه ســال پیــش، كار چــاپ ایــن كتــاب در 22 جلــد 

بــه امتــام رســید. وقتــی نــام آن اســتاد را خوانــدم كــه جــزء بــزرگان 

خــط میخــی بــود و هســت كــه البتــه فــوت كــرده، خــودم را معرفــی 

كــردم. گفــت بعــداز ظهــر كالس دارد و كالس بــرای دانشــجویی 

ــا  اســت كــه از دانشــگاه دیگــر آمده اســت. وقتــی بلنــد شــد كــه ب

مــن دســت بدهــد دیــدم شــلوارش دو چــاك دارد،  یــك جفــت كفــش 

مخملــی هــم بــه پــا داشــت. پیرمــردی یهــودی بــود كــه پــدر و مــادر 

اتریشــی اش در جنــگ توســط آملانی هــا كشــته شــده بودند. هــامن 

ــرای  وقــت می دانســتم كــه 600 هــزار دالر در حســاب ایــن مــرد ب

ــلوار  ــه ش ــی ب ــود دارد. ول ــته ها وج ــی اش روی گل نوش كار پژوهش

خــودش اهمیــت نــداده و آن پــول را بــرای خــودش اســتفاده نكــرده 

ــم. ســادگی  ــچ وقــت فرامــوش منی كن ــن خاطــره را هی ــود. مــن ای ب

ــر داد. ــرای همیشــه تغیی ایــن اســتاد، وضعیــت ظاهــر مــن را ب

ــر و  ــر كاری در ه ــر و آج ــش »آج ــك هامی ــامره ی ــه ش ــع: ویژه نام منب

ــران« ــامری ای مع
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برریس سیامنی حامتی، بیضایی و رهمجویی

نشســت  دومیــن  هــر،  فرهنگســتان  پژوهشــی  معاونــت 

ــزار  ــان برگ نشانه شناســی ســینام و اندیشــه را عــر سه شــنبه 4 آب

ــرد.  ك

بــا موضــوع  اندیشــه«  و  دومیــن نشســت تخصصــی »ســینام 

و  حامتــی«  »علــی  بیضایــی«،  »بهــرام  ســینامی  نشانه شناســی 

ــر  ــران، ع ــزرگ ای ــینامگران ب ــه تن از س ــی« س ــوش مهرجوی »داری

فرهنگســتان  هامیش هــای  ســالن  در   1395 آبــان   4 سه شــنبه 

ــی  ــت، محمدعل ــن نشس ــخران ای ــتین س ــد. نخس ــزار ش ــر برگ ه

معلم دامغانــی رئیــس فرهنگســتان هــر بــود. ســپس امیرعلــی 

ــگاه  ــی دانش ــه ادب ــی و نظری ــات انگلیس ــیار ادبی ــان دانش نجومی

شــهید بهشــتی و عضــو گــروه نشانه شناســی مقالــه اش را بــا عنــوان 

»باشــو: دیگــری كوچــك«، حمیدرضــا شــعیری اســتاد دانشــگاه 

ــوان »ســیالیت نشــانه ای فضــا در  ــا عن ــه اش ب ــت مــدرس مقال تربی

ســینامی حامتــی« و علــی عباســی اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی 

مقالــه اش بــا عنــوان »نقــش و كاركــرد معنایــی كارگــردان انتزاعــی 

ــد.   ــه كردن ــی« را ارائ ــوش مهرجوی ــار داری در آث

رئیــس فرهنگســتان هــر، پژوهــش دربــاره كارگردانان ایــران را امری 

ــت. وی  ــاره پرداخ ــی در این ب ــان مباحث ــه بی ــت و ب رضوری دانس

اظهــار داشــت: »واقعیــت ایــن اســت كــه آثــار ســینامگران بزرگــی 

ماننــد حامتــی، بیضایــی و مهرجویــی كــه آثــار فوق العــاده ای تولیــد 

كردنــد و افــراد نامــداری نیــز بــه شــامر می رونــد، آن چنان كــه بایــد 

ــی باقــی مانده اســت، از طــرف جهــان  ــی داخل ــده نشــده و حت دی

نیــز مــورد اســتقبال قــرار  نگرفتــه  اســت. حــال ســؤال ایــن اســت 

كــه آیــا زبــان آن هــا گنــگ اســت؟ درســت حــرف نزدنــد؟ كلمــه بــه 

انــدازه كافــی نداشــتند یــا اینكــه اینهــا درســت حــرف می زننــد؛ امــا 

ایــن مخاطبــان هســتند كــه منظــور آن هــا را درك منی كننــد«.

وی بــا اشــاره بــه فیلــم »گاو«، ســاخته داریــوش مهرجویــی ادامــه 

داد: »اگــر بــه فیلــم گاو توجــه كنیــد، همیشــه ایــن مســئله وجــود 

دارد كــه مــش  حســن گاو اســت یــا گاو مــش حســن اســت؟ باالخــره 

گاو كیســت؟ چــه كســی می توانــد ایــن مشــكل را حــل كنــد، وقتــی 

ســینامگری رمــز و نشــانگان فیلــم را یــك ســو انســان و طــرف دیگــر 

ــم مطــرح  ــن پرســش فیل ــوان بزرگ تری ــه عن ــرار می دهــد و ب گاو ق

می كنــد؛ چــه كســی می توانــد ایــن مشــكل را حــل كنــد؟ در مــورد 

فیلم هــای ســاده تر از گاو هــم مــا ایــن مشــكل را داریــم. بســیاری 

از افــراد آثــار ایــن ســینامگران برایشــان مفهــوم نیســت و از درك آن 

عاجزنــد و زبــان آن هــا برایشــان گنــگ اســت، زیــرا افــراد متخصــص 

دور و بــر آن هــا نتوانســتند بــه روایــت زبــان آن هــا بپردازنــد.« 

ایــن اندیشــمند بــا تریــح صحنه هایــی از فیلــم فروشــنده اصغــر 

فرهــادی افــزود: »در فیلــم اصغــر فرهــادی او یــك چهــر ه  مردانــه 

ــرار  ــه ق ــوم زنان ــره مظل ــل چه ــینی را در مقاب ــهاب حس ــد ش مانن

ــیاری از  ــد از بس ــز می خواه ــانه و رم ــن دو نش ــا ای ــت و ب داده اس

مشــكالت ارزشــی جامعــه و خانــواده پــرده بــردارد. البتــه او بایــد 

هدفــش را خــود، توضیــح دهــد. زیــرا چهــره مردانــه خالــی از غیرت 

ــق و تصاحــب  ــوع تعل ــك ن ــی در وجــودش ی و رشــك نیســت؛ یعن

وجــود دارد وكســی را كــه متعلــق بــه خــود می دانــد، دوســت نــدارد 

كــه مــورد تعــدی و تجــاوز قــرار گیــرد. ایــن امــر بــا منطــق ســینام و 

اجتــامع نیــز درســت اســت، امــا در فیلــم می بینیــم كــه ایــن فعــل 

توســط پیرمــردی بــا هیبتــی كامــالً متناقــض بــا تصــور مــا صــورت 

گرفتــه اســت و هیبــت او بــه گونــه ای اســت كــه مــورد تردیــد اســت 

كــه ایــن مســئله حقیقــت اســت یــا دروغ«.

ــه نحــو شــگفتی  ــا ب ــزود: »دنی ــب اف ــن مطل ــان ای وی در ادامــه بی

ــان در  ــه جه ــد ك ــرا تصــور می كن ــرد، زی ــی را می پذی ــار این چنین آث

حــال متــام شــدن اســت و ســینامی غــرب و رشق، هــر آنچــه دربــاره 

ــن  ــكس و اكش ــه س ــه ب ــان داده و آنچ ــته نش ــر داش ــم و مه خش

مربــوط بــوده خــرج شــده و چیــزی بــرای تهدیــد و ترســاندن وجــود 
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نــدارد. وقتــی شــام در اجتامعــی زندگــی می كنیــد كــه جلــوی 

چشــم شــام رس می بُرنــد و آن را در فضــای مجــازی بــه منایــش 

ــای  ــدن در فیلم ه ــه رسبری ــرای صحن ــی ب ــر وجه ــد، دیگ می گذارن

ســینامیی وجــود نــدارد. بنابرایــن ســینامی جهــان بــه آثــاری ماننــد 

اثــر آقــای فرهــادی منــره می دهــد. در حالیكــه ایــن اثــر نــه 

جامعه شناسانه اســت نــه روانشناســانه. بــا توجــه بــه نشــانه ها 

اگــر مقصــودی هــم بــرای قضیــه تعییــن كنیــم، ممكــن اســت نارســا 

ــا  ــز ب ــا رم ــم و آی ــت می كنی ــز صحب ــان رم ــا زب ــا اصــوالً ب باشــد. م

ــا واقعیــات ممكــن اســت همیــن رمــز  واقعیــات متفــاوت اســت ی

ــت و  ــز نوعی ــرای رم ــك مــرد فقــط ب باشــد. در ســینام اســتخدام ی

ــی دارد«.  ــا قصــد و نظــری دیگــر در پ ــت اســت ی ذكوری

اســتاد معلــم بــه فیلــم »مــادر« اثــر زنــده یــاد علــی حامتــی 

پرداخــت و افــزود: »حامتــی در فیلــم چــه می خواهــد نشــان دهــد؟ 

ــد اســت كــه هركــدام  ــد فرزن ــر فرســوده ای كــه دارای چن ــادر پی م

در شــئون مختلــف و طبقــات متفاوتــی هســتند؟ یكــی از طبقــات 

ــامع اســت،  ــن ســطح اجت ــازاری و اهــل كســب و كار از پایین تری ب

پــری كــه كــودك اســت و در واقــع مونگــول و عقــب مانــده 

ذهنــی اســت و پــر بعــدی كــه از طبقــه روشــنفكر جامعــه اســت 

ــروده  ــاز پ ــر آبلیمــوی دســت افشــان و ن ــرادر بزرگ ت ــه قــول ب و ب

 اســت و دارای مشــكالت امــروزی در جامعــه شــهری اســت. یكــی 

ــه  ــد و ب ــان تبعی ــدر در زم ــل ازدواج پ ــه حاص ــران ك ــر از پ دیگ

ــی عــرب اســت«.  قول

ــزود: »در  ــادر پرداخــت و اف ــم م ــح نشــانه ها در فیل ــه تری وی ب

ــدام  ــر ك ــه ه ــت ك ــوان یاف ــی می ت ــانه های مختلف ــم نش ــن فیل ای

مفهومــی خــاص در پــی دارنــد، امــا بایــد دانســت كــه اگــر ســینامگر 

نشــانه ای را در ســینام مــورد اســتفاده قــرار می دهــد، مخاطبانــش 

ــانه ها را درك  ــند و آن نش ــف باش ــانه ها واق ــه آن نش ــد ب ــز بای نی

كننــد. در ایــن فیلــم »مــادر« رسزمیــن ماســت و ایــن پــران 

طبقــات اجتامعی مــان هســتند و آن پــر مونگــول كســانی هســتند 

كــه ســاده دلنــد و بیشــر در اجتــامع تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد. 

ــز مشــخص اســت كــه كشــور مــا مــورد  ــخ نی ــه تاری ــا مراجعــه ب ب

ــد  ــن كشــور هــم فرزن ــه و ای ــرار گرفت هجــوم اعــراب و مغــوالن ق

ــد مونگــول دارد«. عــرب دارد و هــم فرزن

ــر روی تخــت را نوعــی  ــادر ب ــس فرهنگســتان هــر، نشســن م رئی

نشــانه دانســت و یــادآور شــد: نشســن مــادر بــر روی تخــت نیــز 

ــی روی تخــت  ــه نوع ــادر ب ــه م ــم نشانه اســت چــرا ك ــن فیل در ای

ــین  ــای رس او خزرنش ــت. ج ــران اس ــه ای ــد نقش ــه مانن ــته ك نشس

اســت، راســت و چــپ و پاییــن پــای او نیــز شــهرهای دیگــر منطقــه 

تــا جایــی كــه پــای مــادر ادامــه دارد كــه بــه منطقــه چابهــار 

ــد  ــان می كن ــادر بی ــول م ــد مونگ ــی فرزن ــت. وقت ــیده شده اس كش

كــه "مــادر ُمــرد از بــس كــه جــان نــدارد"، مقصــود از »جــان مــادر« 

ــش هســتند.  ــادر هــامن فرزندان ــان م ــا ج ــات م ــت؟ در ادبی چیس

پــس نشــانه  حامتــی در اینجــا مــادری اســت كــه فرزندانــش دچــار 

ــاری هســتند«.   نوعــی گرفت

وی در پایــان نتیجــه گرفــت: »اگــر همــه جهــان نشــانه باشــد، بایــد 

ــدازه همــه هســتی  ــه ان ــد ب ــا بای ــد و ســواد م متــام جهــان را خوان

ــا  ــنده ب ــت. نویس ــتار اس ــوع نوش ــك ن ــتی ی ــه هس ــرا ك ــد، چ باش

ــك،  ــر و ی ــا صف ــت ب ــا آجــر و اینرن ــا ب ــگ، بّن ــا رن ــاش ب ــه، نق كلم

ــد  ــی بای ــث نشانه شناس ــد. بح ــذاری می كنن ــان را كدگ نشانه هایش

در همــه هرهــا انجــام شــود و بیــش از همــه ســینام؛ زیــرا ســینام 

مجموعــه ای از نشانه هاســت«. 
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امرییلع نجومیان: 
هویت در فرآیند گفتگو شکل یم گرید

امیرعلــی نجومیــان در دومیــن نشســت »ســینام و اندیشــه« فرآینــد 

گفتگــو را امــری شــمرد كــه هــر یــك از طــرف گفتگــو، هویــت خــود 

را از دیگــری اخــذ می كننــد. 

ــه نشانه شناســی  دومیــن نشســت تخصصــی »ســینام و اندیشــه« ب

ســینامی بهــرام بیضایــی، علــی حامتــی و دارویــوش مهرجویــی 

ــیار  ــان دانش ــی نجومی ــت امیرعل ــن نشس ــت. در ای ــاص داش اختص

ادبیــات انگلیســی و نظریــه ادبــی دانشــگاه شــهید بهشــتی و 

عضــو گــروه نشانه شناســی، مقالــه اش را بــا عنــوان »باشــو: دیگــری 

كوچــك« ارائــه كــرد. وی از فیلــم »باشــو، غریبــه ای كوچك« یــاد كرد 

و آن را از دو جنبــه، در ســینامی ایــران بســیار بــا اهمیــت دانســت 

ــورد  ــای م ــی از فیلم ه ــك یك ــه ای كوچ ــو غریب ــم باش ــت: فیل و گف

ــای  ــوب نظریه ه ــه در چارچ ــت ك ــران اس ــینامی ای ــه ام در س عالق

نشانه شناســی و اخالقــی امــروز آن را بررســی می كنــم. 

وی در همیــن زمینــه افــزود: میخائیــل باختیــن در ایــران بیشــر بــا 

نظریــه چنــد صدایــی و کارنــاوال شــناخته  شده اســت در حالــی كــه 

باختیــن نظریه هایــی در حــوزه اخــالق دارد كــه بســیار بــا اهمیــت 

ــدود  ــوزه ح ــن ح ــت. در ای ــرح  نشده اس ــران مط ــا در ای ــت، ام اس

ــه  ــت ك ــاپ رسیده اس ــه چ ــادی ب ــیار زی ــار بس ــر، آث ــال اخی 15 س

ــی  ــای نشانه شناس ــش فرض ه ــه پی ــم ب ــت ه ــود وق ــل كمب ــه دلی ب

منی پــردازم. 

ایــن اندیشــمند بــا ایــن پرســش كــه چــرا اخــالق بــا نشانه شناســی 

ارتبــاط دارد؟ ســخنانش را ادامــه داد: بــه نظــرم، یــك دلیــل ســاده 

ــه  ــه اخــالق ب ــن اســت ك ــح می دهــد و آن ای ــاط را توضی ــن ارتب ای

كنش هــای انســانی چــون زبــان، رفتــار و مــواردی این چنینــی 

ــی،  ــت ده ــد دالل ــاره فرآین ــی درب ــانه شناس ــد. نش ــت می ده دالل

معنــا ســازی رفتارهــای انســانی از جملــه زبــان كالمــی و نــه فقــط 

زبــان كالمــی اســت. در نتیجــه اخــالق رابطــه بســیار نزدیكــی 

بــا نشانه شناســی پیــدا می كنــد. دلیــل دوم ایــن اســت اخــالق 

ــاخته  ــی س ــای قطب ــاس تقابل ه ــر اس ــی ب ــد نشانه شناس ــم مانن ه

 Algirdas Julien( ــامس ــرداس گری ــه آلژی ــور ك ــود و هامنط می ش

تقابل  هــای  از  Greimas( در نشانه شناســی و روایــت شناســی، 

ــی  ــث اصل ــی از مباح ــم یك ــالق ه ــد، اخ ــت می كن ــه صحب دوگان

ــا دیگــری اســت.  ــا خــود ی ــا تنــش ب ــل  ی تقاب

ــه تعریفــی از اخــالق خاطــر نشــان كــرد: برخــی  ــا ارائ ــان ب نجومی

می گوینــد اخــالق بــه كنش هــای مــا داللــت دارد، امــا ایــن تعریــف 

ــت؛  ــد گف ــالق بای ــف اخ ــت. در تعری ــف اس ــه توصی ــت بلك نیس

اخــالق نظــام ارزش هاســت كــه بــا خیــر و رش، درســتی یــا نادرســتی 

ــری  ــد نظ ــالق از دی ــم، اخ ــه می دانی ــور ك ــت. هامنط ــر اس درگی

بیشــر تحــت تأثیــر امانوئــل كانــت بــوده كــه، به طــور جــدی 

ــود  ــش های خ ــی پرس ــه اصل ــد و پای ــفه می كن ــالق را وارد فلس اخ

قــرار می دهــد. 

وی اخــالق كانتــی را اینگونــه تریــح كــرد و گفــت: كانــت از 

اصطالحــی بــا نــام "امــور مطلــق" یــا "مقوله هــای الــزام آور" 

 categorical( انگلیســی واژه  یــاد می كنــد، در واقــع در زبــان 

imperative( اســتفاده می كنــد. اینهــا تكالیفــی هســتند كــه بایــد 

ــت.   ــزام آور اس ــود و ال ــام ش ــد و رشط انج ــدون قی ب

ایــن اســتاد دانشــگاه تعریــف میخائیــل باختیــن از اخــالق را مقابــل 

ــالق  ــل اول اخ ــح اص ــت و در تری ــت دانس ــل كان ــدگاه امانوئ دی

باختینــی تریــح كــرد: اخــالق در اندیشــه باختیــن، اخالقــی نیســت 

كــه جنبــه مطلــق یــا بــدون قیــد و رشط داشــته باشــد. باختیــن ابتدا 

ــرد و  ــان قــرار می گی ــاره زب ــر اندیشــه های سوســور درب تحــت تأثی

ــان امــری انتزاعــی و مجــرد نیســت، بلكــه در  ــاد دارد كــه زب اعتق

بســر اجتــامع و كنش هــای 

نســبت  در  و  اجتامعــی 

زبــان،  گوینــده  بــا 

می گیــرد.  شــكل 

ــف  ــن در تعری باختی

اولیــن  اخــالق، 

اصطالحــی كــه  در 

انگلیســی  زبــان 

می بــرد  بــه كار 

 A n s w e r b i l i t y

آن را  كــه  اســت 

فارســی  زبــان  در 

ــه  ــخگویی ترجم پاس

می كنیــم. در واقــع 

لحظــه  از  اخــالق 

درگیــر شــدن انســان 

بــا دیگــری و واكنــش 

یــا پاســخ شــخصی و یكــه دادن بــه آن موقعیــت حاصــل می شــود.  

ــه  ــاند ك ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــا را ب ــن م ــه باختی ــل اولی ــن اص ای

هــرگاه موقعیــت تكــرار نشــدنی و یكــه بــه وجــود بیــاد، در برابر آن 

یــك پاســخ یكــه هــم بایــد داد و منی توانیــم در برابــر یــك موقعیــت 

یكــه پاســخ جهان شــمول بدهیــم و ایــن پاســخگویی انســان را 

ــك  ــخگویی ی ــه پاس ــد زیراك ــرار می ده ــری ق ــد دیگ ــر پیام در براب

دارد.  بی پایــان  فراینــد 

ــث  ــی را بح ــالق باختین ــالح اخ ــن اصط ــان دومی ــی نجومی امیرعل

situatedness یــا واقــع شــدگی بیــان كــرد و در تعریــف آن گفــت: 

اصــوالً هیــچ امــری فــرای آنكــه در چــه موقعیتــی واقــع شده اســت، 

ــه در  ــا همیش ــه ارزش موقعیت ه ــت؛ بلك ــذاری نیس ــل ارزش گ قاب
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ــل محاســبه اســت.  ــد، قاب ــه روی داده ان ــژه ای ك ــكان وی ــان و م زم

بنابرایــن اخــالق، امــری موقعیتــی یــا موقعیــت شــدگی اســت و ایــن 

بحــث را بــه تجربــه مســتقیم در زمــان و مــكان نســبت می دهــد. 

ــوان ســومین اصــل اخــالق  ــه عن ــری" ب ــی از "دیگ ــد ادب ــن منتق ای

باختینــی یــاد كــرد و در این بــاره ادامــه داد: اخــالق از دیــدگاه 

باختیــن امــری اســت كــه در ارتبــاط بــا چیــزی یــا كســی تعریــف 

می شــود و از نــگاه او، دیگــری و خــود، امــوری اعتباری  انــد و 

مرتــب درحــال جــا عــوض كــردن هســتند. هیچ كســی همــواره 

از آن مهم تــر، دیگــری همــواره درون خــود،  نیســت،  دیگــری 

ــم، در  ــارج می جنگی ــان خ ــزی در جه ــا چی ــر ب ــت. اگ ــود اس موج

واقــع همــواره در حــال جنــگ بــا خــود هســتیم. هویــت انســان یك 

ــای  ــه، دیگری ه ــت آمیخت ــن هوی ــت، و درون ای ــت آمیخته اس هوی

زیــادی وجــود دارد و جهــان هســتی، منــودی از جنــگ مــا بــا دنیــای 

ــت.  ــود ماس درون خ

ــن  ــدگاه باختی ــن اصــل اخــالق از دی ــح چهارمی وی ســپس در تری

گفــت: چهارمیــن اصلــی كــه باختیــن در مباحــث اخالقــی توضیــح 

می دهــد، بحــث دیالــوگ اســت كــه بــه زبــان فارســی گفتگومنــدی 

یــا مكاملــه ترجمــه می كنیــم. گفتگــو، كــه یــك تبــادل و رد و بــدل 

ــرد و  ــكل می گی ــكان ش ــان و م ــت، در زم ــناختی اس ــدن زبان ش ش

ــدن  ــاخته ش ــال س ــردن، درح ــو ك ــان گفتگ ــو در زم ــوی گفتگ دوس

هســتند. پــس هویــت انســان ها در جهــان هســتی در لحظــه 

ــود.  ــاخته می ش ــری" س ــا "دیگ ــه ب مقابل

ــی  ــی نشانه شناس ــه بررس ــپس ب ــی" س ــاب "نشانه شناس ــم كت مرج

فیلــم »باشــو غریبــه ای كوچــك« پرداخــت و توضیــح داد: در فیلــم 

ــه  ــه ن ــو هســتیم ك ــك گفتگ ــا شــاهد ی ــه ای كوچــك، م باشــو غریب

تنهــا یــك گفتگــوی زبانــی اســت، بلكــه گفتگــوی دو آگاهــی اســت 

و  مــرور ایــن دو بیانگــر آن اســت كــه هــر یــك از طــرف گفتگــو، 

ــن  ــز ای ــم نی ــان فیل ــا پای ــد و ب هویتــش را از دیگــری كســب می كن

فرآینــد متــام منی شــود. البتــه گفتگــو نــه  تنهــا بیــن ناهــی و باشــو 

صــورت می گیــرد بلكــه بــا پرنــدگان و حیوانــات خانگــی نیــز شــكل 

می گیــرد. 

وی ترجمــه را در ایــن امــر بســیار مهــم دانســت و در تحلیــل فیلــم 

ــود و  ــان خ ــی می ــیار مهم ــش بس ــه نق ــرد: ترجم ــح ك ــو تری باش

ــم،  ــم می بینی ــن فیل ــه در ای ــور ك ــد. هامن ط ــاد می كن ــری ایج دیگ

ایــن دو از طریــق فرآینــد ترجمــه، ابژه هــا و اشــیاء اطــراف خــود را 

می شناســند. دقیقــاً پیچــش داســتان از همیــن نقطــه آغــاز می شــود 

كــه هــر یــك در حــال شــدن بــا دیگــری اســت. یعنــی میــان آیین هــا 

ــا یــك اهــل جنــوب اتفــاق می افتــد.  و گفتگو هــای یــك شــاملی ب

نجومیــان وجــد و شــعف را از دیــدگاه باختیــن و همچنین ششــمین 

ــه  ــت و ادام ــری" دانس ــت ناپذی ــی را "متامی ــالق باختین ــور اخ مح

داد: انســان هیچــگاه منی توانــد بــه یقیــن برســد و ایــن پویایــی در 

ــازد.  ــری می س ــو حاصــل می شــود و از آن شــخص دیگ گفتگ

ــه ای  ــو غریب ــم »باش ــی از فیل ــان دادن بخش های ــا نش ــان ب نجومی

كوچــك« بــه صحنه هایــی از فیلــم اشــاره كــرد كــه قبــالً آن را 

توضیــح داده بــود. 

یلع عبایس:
 رهمجویی اكرگرداین انتزاعی و اندیشه گراست 

علــی عباســی در دومیــن نشســت تخصصــی ســینام و اندیشــه گفــت 

ــان انتزاعــی  ــه كارگردان ــی از جمل ــه مهرجوی ــاورم ك ــن ب ــر ای ــن ب م

اســت كــه راوی در داســتان های خــود تــالش می كنــد تــا اندیشــه و 

ایدئولــوژی خــود را بــه صــورت ضمنــی ارائــه منایــد. 

علــی عباســی، اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی و عضــو حلقــه 

از جملــه ســخرانان دومیــن نشســت تخصصــی  نشانه شناســی 

»ســینام و اندیشــه« بــود كــه مقالــه اش را بــا عنــوان »نقــش و 

ــی«  ــوش مهرجوی ــار داری ــی در آث ــردان انتزاع ــی كارگ ــرد معنای كارك

ــرد و  ــاز ك ــن و ســطوح آن آغ ــا م ــار خــود را ب ــرد. وی گفت ــه ك ارائ

اظهــار داشــت: »معتقــدم مــن ســطوح دارد و اگــر ایــن ســطوح پیــدا 

ــدا نخواهــد شــد. در اصــل اول نشانه شناســی،  ــا پی نشــود، رابطه ه

ــه حاصــل می شــود؟  ــا چگون ایــن پرســش مطــرح می شــود كــه معن

ــول" اســت و در  ــز "دال" و "مدل ــا نی ــه معن از رابطــه. جوهــره اولی

حقیقــت ایــن رابطــه اســت كــه معنــا تولیــد می كنــد. ایــن معنــا، نــه 

در دال اســت، نــه در مدلــول، بلكــه اینهــا رابطــه فلســفی دارنــد.«

ــاد  وی از اســتادان ســینامیی چــون مهرجویــی، حامتــی و بیضایــی ی

ــت  ــا باف ــاط ب ــان در ارتب ــن كارگردان ــه ای ــا ك ــزود: از آنج ــرد و اف ك

ــی و  ــی، مل ــگ ایران ــا فرهن ــاط ب ــی در ارتب ــتند؛ یعن ــان هس خودش

اســالمی قــرار دارنــد، توانســتند آثــار ارزشــمندی را خلــق كننــد؛ زیــرا 

آن هــا نــگاه بــه جهــان دارنــد كــه یــك ارزش هــری بــرای مــا ارائــه 

می دهــد. مــن در ایــن پژوهــش از نظریــه »ابــن عربــی« در حــوزه 

ــردم.  ــتفاده ك ــی اس نشانه شناس

ــول و وجــه  ــف رابطــه  دال و مدل ــه تعری ــن پژوهشــگر ســپس ب ای

متایــز ایــن دو، در فرهنــگ غــرب و رشق پرداخــت و تریــح كــرد: 

ــانه از دال و  ــه نش ــت ك ــرف اس ــن ح ــر ای ــرب ب ــفه غ ــاس فلس اس

ــس  ــی اســت؛ پ ــول جدای ــان دال و مدل ــول تشــكیل شــده و می مدل

ــی روی فاصلــه  اســاس و جوهــره زبــان بــر اســاس اندیشــه غرب

ــل  ــام خود تأوی ــا در نظ ــه م ــزی ك ــه آن چی ــت. در نتیج نشسته اس

می گوییــم هیچــگاه حاصــل منی شــود و بــه تفســیر می رســد. 

ــی  ــگ ایران ــزود: در فرهن ــز اف ــن متای ــر ای ــح بیش ــرای توضی وی ب

ــر  ــز خی ــه چی ــوالً هم ــت و اص ــول نیس ــان دال و مدل ــه ای می فاصل
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ــام ذوب شــدگی وجــود  ــه ن ــی ب ــی، بحث ــدگاه غرب ــا از دی اســت، ام

نــدارد و اســاس جهــان در غــرب روی دو قطــب "خیــر" و"رش" 

نشســته اســت. یعنــی جهــان غــرب، جهانــی نســبی اســت. امــا در 

ــر  ــز خی ــت و ج ــور اس ــر و ن ــز خی ــه چی ــاس  هم ــا، اس ــفه م فلس

مطلــق چیــز دیگــری نیســت، یعنــی همــه چیــز در خیــر ذوب 

ــه از  ــام گرفت ــا اله ــی م ــث نشانه شناس ــای مباح ــود. آموزه ه می ش

ــود.  ــل می ش ــز حاص ــا از متای ــت و معن ــی اس ــی غرب ــك جهان بین ی

عضــو حلقــه نشانه شناســی ایــران، در ادامــه بــه فیلــم »لیــال« 

ــی اشــاره و خاطــر نشــان كــرد: بســیاری  ــوش مهرجوی ســاخته داری

از فیلم هــای مهرجویــی دارای معنــا و برگرفتــه از فلســفه ای رشقــی 

اســت. بــه عنــوان مثــال فیلــم لیــالی او یــك فیلــم آیینــی اســت. مــا 

در ایــن فیلــم بــا نشــانه ها مواجــه نیســتیم، بلكــه بــا منادهــا رسوكار 

ــه  ــن اســت كــه هنگامــی ك ــز در ای ــرق نشــانه و منــاد نی ــم. ف داری

از نشــانه بحــث می كنیــم یعنــی چیــزی جــای چیــز دیگــر نشســته 

ــه  ــی ك ــدارد. هنگام ــود ن ــی وج ــن جایگزین ــاد ای ــا در من ــت. ام اس

ــش و  ــی كن ــری همزمان ــی براب ــود: »بشــو، شــد«، یعن ــد فرم خداون

كالم را داریــم. در ایــن هنــگام مــا بــا منــاد مواجه ایــم. وقتــی نقاشــی 

چــون اســتاد فرشــچیان نقاشــی می كشــد، او خــودش نیســت و 

ــی اســت.  ــن جهان ــای ای دســت او خــارج از دنی

ــن  ــفه اب ــح فلس ــه تری ــث ب ــن مباح ــدن ای ــن تر ش ــرای روش وی ب

ــطح  ــه س ــه س ــان را ب ــی جه ــن عرب ــت: اب ــت و گف ــی پرداخ عرب

تقســیم می كنــد. جهــان مــا، جهانــی كــه خداونــد اســت و جهانــی 

ــدن  ــن ش ــرای روش ــت. ب ــا آمده اس ــه اینج ــا ب ــد از آنج ــه خداون ك

ایــن موضــوع مثالــی می زنــم، وقتــی مــن دانشــم را بــه شــام 

می دهــم، چیــزی از مــن كــم منی شــود، امــا بــه شــام اضافــه خواهــد 

ــده، منظــور  ــه اینجــا آم ــد از آنجــا ب ــم خداون شــد. اینكــه می گویی

حركــت پــروردگار نیســت، بلكــه آن اســت كــه خداونــد از بــاال 

ــر  ــه تصوی ــد و آن  را ب ــق را می بین ــان حقای ــود و انس ــارض می ش ح

ــار بزرگــی ماننــد باشــو و لیــال، نویســنده از ســطح  می كشــد. در آث

ــد.  ــت می كن ــری حرك ــطح دیگ ــه س ــود و ب ــدا می ش ج

علــی عباســی بــا آوردن مثال هــای دیگــری بــه تریــح ایــن مقولــه 

پرداخــت و افــزود: وقتــی قســم می خوریــد، كالم و عمــل شــام 

ــا  ــود دارد ام ــز وج ــرب نی ــان غ ــال در زب ــن افع ــود. ای ــی می ش یك

ــه  ــت ك ــر اس ــن خاط ــه ای ــرده ب ــتفاده نك ــور از آن اس ــر سوس اگ

ــردازد بلكــه قصــد  ــال بپ ــان افع ــه رابطــه طبیعــی می منی خواهــد ب

ــد.  ــان ده ــا را نش ــان آن ه ــه می دارد فاصل

وی ســپس بــا بازگشــت بــه فیلــم لیــال بــه تفســیر بیشــر ایــن فیلــم 

ــی و  ــه ای آیین ــی صحن ــوش مهرجوی ــد: داری ــادآور ش ــت و ی پرداخ

منــادی از 28 صفــر را كــه چنــد هــزار ســال پیــش بــه وقــوع پیوســته، 

ــغول  ــتاده و مش ــگ ایس ــای دی ــه پ ــی ك ــد. خانم های ــان می ده نش

ــطح  ــی از س ــردان انتزاع ــم كارگ ــن فیل ــد. در ای ــذر و نیازن ــا و ن دع

خــود جــدا شــده و بــه ســطح آغازیــن حركــت كرده اســت. شــام در 

ایــن صحنــه جدایــی میــان دال و مدلــول مشــاهده منی كنیــد، بلكــه 

ــید.  ــا می رس ــه مناده ب

مؤلــف كتــاب »صمــد ســاختار یــك اســطوره« بــه تعریــف ســطوح 

ــكیل  ــطح تش ــه س ــی، از س ــر متن ــت: ه ــت و گف ــن پرداخ ــر م ه

شده اســت كــه شــامل ســطح كنشــگران، ســطح راوی و دنیــای مــن 

ــت. در  ــی اس ــردان انتزاع ــنده و كارگ ــای نویس ــوم دنی ــطح س و س

فیلــم لیــالی مهرجویــی، راوی خــود لیالســت كــه بــه روایــت زندگــی 

ــن  ــردازد. در ای ــه می پ ــی كــه صــورت گرفت خــود و رضــا و كنش های

فیلــم شــام بــا ســه ســطح از زنــان مواجه ایــد. زن مــدرن كــه خــود 

ــالً ســنتی.  لیالســت، زن مدرنیزاســیون و زن كام

بــه  روائــی«  گونه شناســی  بــاب  در  »رســاله ای  كتــاب  مرجــم 

ــه داد:  ــرد و ادام ــاره ك ــال اش ــم لی ــالمی فیل ــی و اس ــای ایران فضاه

لیــال در حالــی كــه زنــی مــدرن اســت، پایه هــای ایرانــی و اســالمی 

دارد. چــرا ایرانــی؟ زیــرا زنــی اســت كــه تــار می  نــوازد، بــه دانشــگاه 

ــن زن  ــودن ای ــالمی ب ــت. اس ــه  اس ــاب و مطالع ــل كت ــی رود و اه م

ــنتی  ــه های س ــا ریش ــت. ام ــامن اوس ــش و ای ــوع پوش ــرای ن ــز، ب نی

ــه  ــرد؛ اینكــه ب ــن زن مشــاهده ك ــوان در ای ــز می ت و فرهنگــی را نی

ســنتی كــه بــا لبــاس ســفید وارد زندگــی شــده و بــا لبــاس ســفید از 

آن زندگــی خــارج می شــود. 

 علــی عباســی در انتهــا بــه منادهــا و اســطوره های فیلــم اشــاره كــرد 

ــی  ــردان انتزاع ــت: كارگ ــرد. وی گف ــان ب ــه پای ــود را ب ــخنان خ و س

بــا پنهــان شــدن پشــت راوی تــالش دارد اندیشــه و ایدئولــوژی 

خــود را بــه صــورت ضمنــی ارائــه منایــد. در ایــن فیلــم نزدیكــی بــه 

فیلــم دكــر ژیواگــو می بینیــد؛ كــه احتــامل دارد� بــا شــك و تردیــد 

می گویــم� كــه احتــامل دارد تقلیــد باشــد. امــا ایــن دو همــری و 

ــه  ــم اســت ك ــی از زندگــی حــرت ابراهی ــاردار نشــدن زن، روایت ب

ــز  ــم نی ــن فیل ــت. در ای ــراه اس ــزم هم ــامعیل و آب زم ــد اس ــا تول ب

ــام  ــا ن مهرجویــی نشــان می دهــد از حاصــل ازدواج دوم، فرزنــدی ب

ــد.  ــت می كن ــطوره ها را روای ــا و اس ــم مناده ــن فیل ــت. ای ــاران اس ب
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حمیدرضــا شــعیری، دانشــیار دانشــگاه تربیــت مــدرس، در دومیــن 

نشســت تخصصــی »ســینام و اندیشــه« مقالــه اش را بــا عنــوان 

ــرد.  ــه ك ــی« ارائ ــینامی حامت ــا در س ــانه ای فض ــیالیت نش »س

تئاتــر  کارگــردان  حمیدرضــا شــعیری نشانه شــناس، معناشــناس، 

ــه  ــان فرانس ــروه زب ــیار گ ــی و دانش ــری ایران ــی و ه ــد ادب و منتق

دانشــگاه تربیــت مــدرس اســت كــه در دومیــن نشســت تخصصــی 

»ســینام و اندیشــه« كــه بــه بررســی نشانه شناســی ســینامی بهــرام 

ــت،  ــاص داش ــی اختص ــوش مهرجوی ــی و داری ــی حامت ــی، عل بیضای

ــینامی  ــا در س ــانه ای فض ــیالیت نش ــوان »س ــت عن ــه اش را تح مقال

حامتــی« ارائــه كــرد. وی بــا پخــش قســمت هایی از فیلــم ســینامیی 

»مــادر« بــه عنــوان منونــه ای از آثــار حامتــی ســخنانش را آغــاز كــرد 

و اظهــار داشــت: هــر فیلــم ویژگی هــای خــود را داراســت بــه 

ــای  ــه ای از فیلم ه ــوان منون ــه عن ــادر« را ب ــم »م ــل فیل ــن دلی همی

حامتــی انتخــاب كــردم تــا »فضــا« و كاركــرد آن را نشــان دهــم. البتــه 

تعریــف »فضــا« در تقابــل بــا »مــكان« روشــن می شــود. اگــر مــكان 

را می تــوان بــا رشایــط فیزیكــی شــناخت و بــه آن ابعــادی داد كــه 

ــارص برریس نشانه شنایس فضا در سیامنی حامتی  ــا عن ــل ی ــد عوام ــل شــامرش اســت؛ فضــا را بای ملمــوس و قاب

ــه ای دانســت.   هال

ــه اول اینكــه  ــح بیشــر فضــا و مــكان افــزود: نكت شــعیری در تری

ــوان  در مــكان، عوامــل نشــانه ای و ســاختاری بــروز می كنــد و می ت

ــد،  ــز می توان ــد و فضــا نی ــكان در درون فضــا رشــد می كن گفــت، م

ســبب رشــد مــكان شــود. البتــه اینطــور نیســت كــه ایــن دو همدیگر 

را نفــی كننــد، بلكــه در واقــع  فضــا و مــكان می تواننــد وارد دیالــوگ 

بــا یكدیگــر شــوند. 

نكتــه دیگــر اینكــه فضــا در واقــع عنــر یــا عاملــی هالــه ای اســت 

ــد،  ــرو می كن ــی روب ــفی و انسان شناس ــم فلس ــا مفاهی ــا را ب ــه م ك

در صورتــی كــه مــكان كاربــرد كنشــی و شــناختی دارد. هرچــه مــا 

ــر  ــردی، بیش ــاد كارب ــا و ابع ــم، برش ه ــرار بگیری ــكان ق در درون م

می شــوند؛ در صورتــی كــه در فضــا، برش هــا كمــر و ابعــاد هالــه ای 

ــد.  ــدا می كنن ــی رشــد و توســعه پی ــا مفهوم ی

وی بــه تریــح بیشــر فضــا و مــكان در فیلم هــای حامتــی پرداخــت 

و تریــح كــرد: حامتــی در فیلم هایــش ایــن دو� فضــا  و مــكان�  را 

ــت  ــه ای اس ــكان، بهان ــد و م ــرار می ده ــر ق ــا یكدیگ ــوگ ب در دیال

ــز  ــكان نی ــا و م ــد. فض ــوق می ده ــا س ــمت فض ــه س ــا را ب ــه م ك

دارای ســطوح مختلــف و متفاوتــی هســتند كــه از فضــای ســاده كــه 

ــه ســمت فضــای اســتعالیی  ــم ابتدایــی را درون خــود دارد ب مفاهی

ــد.  ــعه می یاب ــد و توس رش

عضــو حلقــه نشانه شناســی بــه ویژگی هــای فضاســازی در فیلم هــای 

حامتــی پرداخــت و یــادآور شــد: اگــر فضاســازی در فیلــم مــادر را  در 

نظــر بگیریــد، فیلــم بــا نشــان دادن فضــای شــهری، برج هــای بلنــد، 

خیابان هــای شــلوغ كــه كامــالً فضایــی مــدرن اســت، آغــاز می شــود. 

فضایــی كــه معتقــدم فضــای تشــویش، نگرانــی، رسدرگمــی و اســرس 

بــرای  مكانــی  برش هــای  ایــن  از  او  آن مشــاهده می شــود.  در 

ــه ســمت  ــا نشــان دادن حركــت ب ــد و ب فضاســازی اســتفاده می كن

ــه  ــی ب ــای قدیم ــا و كوچه ه ــی(، خیابان ه ــاغ مل ــق )ب ــدان مش می

ســمت حیــاط خانــه مــادر رهنمــون می شــود و كم كــم ایــن فضاهــا 

ــا  ــن برش ه ــاد ای ــا ایج ــی ب ــاند. حامت ــنت می كش ــمت س ــه س را ب

ــل یكدیگــر قــرار می دهــد.  ــه را مقاب ســنت و مدرنیت

ــادر  ــه م ــه وارد خان ــی ك ــه داد: هنگام ــه ادام ــن زمین وی در همی

ــا فضــای كوچــك  می شــود. او بــه یكبــاره فضــای بــزرگ شــهری را ب

ــالً وارد فضــای منایشــی  ــا كام ــد. در اینج ــوض می كن ــادر ع ــه م خان
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حــوض  دادن  نشــان  می شــوید. 

و  كوزه هــا  قدیمــی،  در  آبــی، 

ــادر  ــی و خــود م شیشــه های قدیم

فضــای منایشــی حاكــم بــر فیلــم 

و  اســتعال  كــه  فضایــی  هســتند. 

تســلط مــادر را در خانــه نشــان 

می دهــد، اگرچــه فرزنــدان دچــار 

ــت  ــا او هدای ــتند، ام ــی هس اختالفات

را در دســت دارد. ایــن فضــای منایــش 

ــرار و  ــره، تك ــای روزم ــا را از فض م

فرســایش، شــهری دور می كنــد و 

می  گردانــد.  ســنتی  فضایــی  وارد 

تــالش می كــرد  واقــع  در  حامتــی 

ــا  ــل ب ــنتی را در تقاب ــای س ــا فض ت

فضــای مدرنیتــه قــرار دهــد و از 

یــك نظــام اســتعالیی بــه ســمت 

فضــای ســلبی و منفــی بكشــاند. 

ــی  ــی معناشناس ــاب »مبان ــف كت مؤل

بــرای  عاملــی  را  موســیقی  نویــن« 

ــك  ــودش ی ــیقی خ ــرد: موس ــان ك ــر نش ــت و خاط ــازی دانس فضاس

فضاســت و حامتــی از صــدای طبیعــی بــه عنــوان موســیقی زمینــه 

در فیلم هایــش اســتفاده می كــرد، صــدای در، آب، شكســته شــدن و 

امثــال آن هــا، صداهایــی بودنــد كــه او بــرای درك فضاهایــی كــه در 

نظــر داشــت، بهــره می بــرد. 

ــز  ــادر را نی ــدان م ــدام از فرزن ــر ك ــت، ه ــن نشس ــه ای وی در ادام

فضــای حاكــم بــر فیلــم دانســت و ادامــه داد: محمــد ابراهیــم كــه 

فرزنــد ارشــد خانــواده اســت بــا اســتفاده از زبــان و مفاهیــم كالمــی 

ــه ســمت فضــای ملپنیســت  ــه را ب ــرد، فضــای خان ــه كار می ب ــه ب ك

ــدان، ظــروف و  ــی چــون گل ــردن ابژه های ــرت ك ــا پ می كشــاند. او ب

امثــال آن هــا در میانــه حیــاط و اســتفاده از زبانــی خــاص مــا را بــه 

ســمت شــخصیت شــعبان اســتخوانی می كشــاند و اگرچــه در خانــۀ 

مــادر حكمرانــی می كنــد، ولــی در خانــه خــود، جــرأت اظهــار نظــر 

ــه  ــه را در دســت داشــته باشــد، ك ــت خان ــد هدای ــدارد و منی توان ن

مــدام در طــول فیلــم آن را بیــان می كنــد. فرزنــد دیگــر كــه غالمرضــا  

نــام دارد، فــردی عقــب مانــده ذهنــی اســت كــه فضــای آرامــش و 

ــواده  ــن خان ــر ای ــر دیگ ــه پ ــن ك ــازد و جالل الدی ــادگی را می س س

اســت بــا بــه كار بــردن الفــاظ و كالمــی آرام، فضــای شــاعرانگی را به 

همــراه دارد او حتــی صحبــت كــردن عــادی اش شــعر اســت. 

ــازی  ــی فضاس ــز نوع ــان را نی ــتفاده از زب ــعیری اس ــا ش ــد رض حمی

ــر فیلم هــای حامتــی نوعــی  ــرای اك ــان و كالم ب شــمرد و گفــت: زب

ــان و كالم و ارجــاع  ــای زب راهــرد محســوب می شــود. او قصــد احی

آن بــه گذشــته را داشته اســت. مــا در ایــن فیلــم بــا یــك نظــام زبانــی 

ــد.  ــه حامتــی كمــك می كن ــه در فضاســازی ب ــم ك ــز مواجه ای نی

وی در تریــح عملكــرد نشــانه ای افــزود: بایــد توجــه داشــته باشــیم 

ــم  ــه مفاهی ــی آنك ــد؛ یك ــل می كنن ــه عم ــه دوگون ــانه ها ب ــه نش ك

را بگیریــم و بــرای آن هــا صورت ســازی كنیــم؛ دوم آنكــه بــرای 

ــم،  ــدی بیافرینی ــم جدی ــته اند، مفاهی ــود داش ــه وج ــی ك صورت های

ــرای صــورت  ــم مــادر، ب كــه حامتــی از دســته دوم اســت. او در فیل

ــت.  ــد آفریده اس ــو و جدی ــی ن ــته، مفاهیم ــود داش ــه وج ــادر ك م

ــا  ــراه ب ــه هم ــد ك ــادر حســی را در مخاطــب ایجــاد می كن ــم م فیل

شــگفتی، طنــز، قــدرت، ارجــاع بــه گذشــته، ارجــاع بــه آینده، ســنت، 

مدرنیتــه و بــازی بــا زبــان اســت.   

ــار مــادر را فضــای قــدرت دانســت  ــگاه و رفت وی ن

ــم، فضــای  ــن فیل ــگاه مــادر در ای ــی ن ــزود: حت و اف

محــض  بــه  می دهــد.  نشــان  را  حاكــم  قــدرت 

رســیدن دوربیــن بــه مــادر، متــام فضاهــا نیــز تغییــر 

می كنــد و فضــای تنــش و چالــش میــان فرزنــدان بــه 

یــك فضــای آرامــش تبدیــل می شــود. نشســن مــادر 

در روی تخــت و بــاالی رس ســفره نیــز بیانگــر  فضای 

اســتعالیی مــادر در خانــه اســت. همچنیــن حضــور ماه طلعــت 

دخــر بــزرگ خانــواده، كنشــگری را نشــان می دهــد كــه همــراه بــا 

حــزن،  انــدوه و شكســتگی اســت. 

نویســنده كتــاب »نشــانه� معناشناســی دیــداری« بــه تعریــف قــاب 

بــه عنــوان یكــی از عنــارص فضاســاز در فیلم هــا پرداخــت و یــادآور 

ــاب  ــتیم از ق ــات هس ــدگاری و ثب ــال مان ــه دنب ــه ب ــا ك ــد: هرج ش

ــا  ــت  معن ــاب، ایجــاد چارچــوب، تثبی ــرد ق ــم. كارك اســتفاده می كنی

ــی،  ــاب، در هامهنگ ــد ق ــر از آن، تولی ــه غی ــت؛ ب ــدگاری اس و مان

ــادر قاب هــای  ــم م ــی نقــش بســیار دارد. در فیل انســجام و هارمون

ــه،  ــا، طاقچ ــای دره ــوب و لنگه ه ــا چارچ ــه ب ــم ك ــیاری می بینی بس

در  و  می شــود  ایجــاد  دســت  ایــن  از  مــواردی  و  نــرده  داالن، 

ــد.  ــك می كن ــی كم ــه حامت ــم ب ــد مفاهی ــازی و تولی فضاس

ــم اشــاره  ــه دیگــر فضاهــای ســاخته شــده در طــول فیل شــعیری ب

ــد،  ــم بســیار زیادن ــزود: فضاهــای نشــانه ای در طــول فیل ــرد و اف ك

به طوری كــه در ادامــه فیلــم شــام بــا فضــای بــازی كودكانــه كــه بــا 

حضــور كــودكان در اطــراف غالمرضــا شــكل می گیــرد، فضــای نقالــی 

كــه بــاز هــم بــا تفســیر فوتبــال از طریــق غالمرضــا صــورت می گیــرد 

و فضــای خــوردن كاهــو و ســكنجبین كــه خــود فضــای ســنتی حاكــم 

در فیلــم اســت، مواجــه هســتید.  

وی بــه تریــح صحنــه پایانــی فیلــم مــادر پرداخــت و ســخنان خــود 

ــت  ــادر در روی تخ ــم، م ــان فیل ــت: در پای ــرد و گف ــان ب ــه پای را ب

خوابیــد و رس مــادر در باالتریــن نقطــه قــرار گرفــت كــه بــاز هــم در 

مــرگ او نیــز ایــن فضــای اســتعالیی ادامــه دارد و بــا كــوچ مــادر این 

فضــای اســتعالیی بــه فضــای همدلــی تبدیــل می شــود. 
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»نقش آهواین از عشق« منایشگاهی از هبمن آزموده

مولود زندی نژاد

 پیونــد هــر و طبیعــت آن هــم بــا جامنایــه ای از عشــق و احســاس 

ــود كــه حلقــه ای از  ــار بهمــن آزمــوده و شــاگردانش ب دســتامیه آث

ــی از  ــوان »نقــش آهوان ــا عن ــا را در منایشــگاهی ب ــار بكــر و زیب آث

ــن منایشــگاه كــه عــر سه شــنبه  ــه منایــش گذاشــتند. ای عشــق« ب

ــی�  ــه فرهنگ ــچیان مؤسس ــرزاده و فرش ــای ل ــان در گالری ه 18 آب

ــدان و دوســتداران  ــی از هرمن ــا گشــایش یافــت، محمل هــری صب

ــار درك و  ــن آث ــه را در ای ــنت و مدرنیت ــد س ــه پیون ــود ك ــری ب ه

دریافــت می كردنــد.

گرچــه بهمــن آزمــوده هرمنــدی خودآموخته 

كــه  احساســی  و  عشــق  امــا  اســت، 

حاصــل  چــوب  تــراش  از 

شــده، او را بــه اســتادی 

ــرده  ــل ك ــل تبدی بی بدی

رهــروان  كــه  اســت 

پیونــد  دارد.  بســیار 

ــه  ــش ب ــا هرجویان او ب

رابطــه پــدر و فرزنــدی 

كــه  پــدری  می مانــد، 

خــود  فرزندانــش،  می خواهــد 

راه هــری خویــش را برگزیننــد. گرچــه 

در درك فــن و تــراش بــه مددشــان مــی رود، 

ولــی راه را بــر تفكــر و خالقیــت آنــان منی بنــدد و 

دســت آنــان را در ایــن راه بــاز گذاشــته اســت.

آثــارش  در  خــود  او 

كــه  سال هاســت 

غزال هــای  پــی  در 

مــی رود،  ایرانــی اش 

زیــرا غــزال بــرای او منــادی از انســان  اســت كــه در اشــعار شــاعران 

بــزرگ و نقاشــی های ایرانــی ســالیان دراز، تجلــی داشته اســت. 

ــق های  ــت از عش ــی اس ــظ حكایت ــعار حاف ــون اش ــارش چ ــال آث ح

ــا بــه لطــف بگــو آن  جاودانــه كــه بــه ایــن ابیاتــی از حافــظ »صب

غــزال رعنــا را / کــه رس بــه کــوه و بیابــان تــو داده ای مــا را« اشــارت 

ــال  ــد، گاه در ح ــامن دارن ــه آس ــوده گاه رس ب ــای آزم دارد. غزال ه

طنازی انــد و جایــی دیگــر در حــال فــرار، گویــی غزال هایــش 

قصه هــای  از  برگرفتــه  كــه  می كننــد  روایــت  را  داســتان هایی 

ایرانــی اســت كــه در گالــری لــرزاده صبــا می تــوان دیــد.

در بخــش گالــری فرشــچیان، آثــار شــاگردان آزمــوده نیــز دارای 

ــت  ــر، درخ ــاز خی ــان از پرین ــت. رضب عری ــری اس ــای ب جلوه ه

ــی از  ــه از آزاده كیوان ــه حق ــان و بوت ــه بنی ــار عامل فلســفه و زن آث

آثــار قابــل تأمــل در ایــن منایشــگاه بودنــد. حمیــد بنكــدار و حســین 

ــدگان، اســب و  ــه پرن ــد ك ــی بودن ــه هرمندان ــز از جمل پورشــیخ نی

ــد. ــرار داده بودن ــان ق ــزال را دســتامیه آثارش غ

ــران نقــد كــرد و گفــت:  ــع دســتی را در ای ــت صنای آزمــوده وضعی

متأســفانه وضعیــت اســفناكی بــر صنایــع دســتی مــا حاكــم شــده، 

حــال صنایــع دســتی مــا اصــالً خــوب نیســت و بــا رونــدی كــه پیــش 

ــود.  ــزوده می ش ــدان اف ــردی هرمن ــه دل ــه روز ب ــم، روز ب روداری

وقتــی مــواد اولیــه گــران می شــود، بــازار وســایل چینــی پــا 

ــان روزمــره  می گیــرد، هرمنــدان دیگــر قــادر نخواهنــد بــود كــه ن

خــود را بــه دســت آورنــد و منی تــوان انتظــار ســالمت و پیرفــت 

ــن حــوزه داشــت. را در ای

وی دربــاره فــروش آثــارش خاطــر نشــان كــرد: اگرچــه هیچــگاه بــه 

دنبــال ســود مــادی و فــروش آثــارم در داخــل و خــارج از مرزهــای 

ــن  ــرای ای ــه ب ــرای مســائل و مشــكالتی هــم ك ــا ب ــودم ام ــران نب ای

قــر از هرمنــدان صنایــع دســتی بــه وجــود آمــده، بســیار تأســف 

ــه  ــدان عرص ــن هرمن ــرای ای ــری ب ــت فك ــدوارم دول ــورم. امی می خ

ــا ركــود آن موجــب فراموشــی ایــن  صنایــع دســتی داشــته باشــد ت

هــر نشــود.

آذر   2 تــا  عشــق«  از  آهوانــی  »نقــش  منایشــگاه 

میزبــان نــگاه گــرم بازدیدكننــدگان بــود. 



ه 8
مار

- ش
ول

ل ا
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

15

  زهرا مهاجری

 منایشــگاه آثــار خوشنویســی حســین نجفــی، خوشــنویس كتیبه هــا 

در عتبــات عالیــات و رتبــه نخســت چهــار دوره مســابقه بین املللــی 

مركــز فرهنگــی ســازمان كنفرانــس اســالمی، بــا عنــوان »ُحــبُّ 

ــز  ــان مرك ــری جه ــان در گال ــته، دوم آب ــر روز گذش ــین« ع الُحس

هــر پژوهــی نقــش جهــان گشــایش یافــت.

ــی، در  ــن قرآن ــا مضامی ــی ب ــر خوشنویس ــگاه 26 اث ــن منایش در ای

ــه از  ــی« ك ــی دیوان ــتعلیق« و »جل ــی«، »نس ــث جل ــبك های »ثل س

حــدود هشــت ســال پیــش تاكنــون توســط ایــن هرمند خوشنویســی 

شــده، در ایــن منایشــگاه در معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار گرفــت. 

حســین نجفــی در خصــوص ســبك كارهایــش گفــت: تخصصــم 

بیشــر در خــط ثلــث اســت؛ امــا در ســبك های دیگــر خوشنویســی 

هــم كار كــرده ام. خوشنویســی را از ســال 1364 رشوع كــردم و 

از ســال 1371 نــزد اســتاد مرحــوم جــواد ســبتی بــه صــورت 

ــان  ــر ایش ــه دادم و در مح ــر را ادام ــن ه ــری ای ــه ای فراگی حرف

خطــوط »رقعــه«، »دیوانــی« و »جلــی دیوانــی« و »نســخ عربــی« 

ــه  ــس از آن در محــر اســتاد عبدالصمــد صمــدی ب ــم. پ را آموخت

ــتعلیق« را  ــم و » نس ــث« پرداخت ــخ« و »ثل ــوط »نس ــری خط یادگی

ــم. ــرا گرفت ــن ف ــزد اســتاد اخوی ــز ن نی

نجفــی افــزود: پــس از فراگیــری دوره  هــای تخصصــی در جشــنواره 

ــن  ــت در ای ــی بســیاری رشكــت كــردم و رقاب ــی و داخل  هــای جهان

ــق  ــد و موف ــی ش ــه خوشنویس ــم در زمین ــث پیرفت ــا باع عرصه ه

بــه كســب رتبه هایــی در ایــن جشــنواره هــا شــدم كــه از آن جملــه 

رتبــه اول در چهــار دوره مســابقه بیــن املللــی مركــز فرهنگــی 

ــرای  ــه دو دوره آن ب ــت ك ــیكا( اس ــس اسالمی)ارس ــازمان كنفران س

خــط ثلــث بــود.

لُحسنی« در نقش جهان وی افــزود: پــس از مــن از ایــران فقــط یكــی از شــاگردانم پــس از آثار خوشنوییس »ُحبُّ ا

ــه  ــع ب ــزه شــده اســت.در واق ــن جای ــه كســب ای ــق ب ســال ها موف

جــز مــن و شــاگردم آقــای علــی احســان پــور تاكنــون كســی از ایــران 

موفــق بــه دریافــت ایــن رتبــه در »ثلــث« نشــده اســت.

ــا  ــگاه ب ــن منایش ــذاری ای ــاره نامگ ــه درب ــنویس در ادام ــن خوش ای

ــذاری  ــن نامگ ــرای ای ــل ب ــت: دو دلی ــین« گف ــبُّ الُحس ــوان »ُح عن

داشــتم یكــی مقــارن شــدن بــا مــاه محــرم و ایــام عاشــورا و ارتبــاط 

ــام خــودم  ــل دوم ن ــن مناســبت و دلی ــا ای ــار ب ــن آث ــدادی از ای تع

ــه امــام  ــادی ب كــه حــب الحســین اســت. پــدرم ارادت و عشــق زی

حســین)ع( و حــرت علــی)ع( داشــتند و زمانــی كــه مــن بــه دنیــا 

ــی  ــام عل آمــدم، اعتقــاد داشــتند مــن كوچكــر از آن هســتم كــه ن

ــم را  ــد نام ــم گرفتن ــد و تصمی ــن بگذارن ــر روی م ــین را ب ــا حس ی

ــن  ــین روی م ــب الحس ــام ح ــن ن ــد؛ بنابرای ــین بگذارن ــق حس عش

گذاشــته شــد كــه بعدهــا در شناســنامه بــه حســین تغییــر كرد؛امــا 

ــی مــن حــب الحســین اســت. ــام اصل ن

بــه گفتــه ایــن هرمنــد خوشــنویس، منایشــگاه حــب الحســین، 

نخســتین منایشــگاه فــردی ایشــان اســت، امــا پیــش از ایــن در 

منایشــگاه های گروهــی داخلــی و بیــن املللــی بســیاری رشكــت 

داشــته اســت. وی اظهــار امیــدواری كــرد در آینــده ای نزدیــك 

ــد. ــزار كن ــارش برگ ــری از آث منایشــگاه دیگ

»جایــزه مســابقه بین املللــی مركــز فرهنگــی ســازمان كنفرانــس 

ــط  ــرای خ ــال  2004 و ب ــی"، س ــی دیوان ــط "جل ــرای خ ــالمی ب اس

"ثلــث" و "نســتعلیق" در ســال 2007«، »رتبــه دوم خــط "نســتعلیق" 

در شــانزدهمین منایشــگاه بیــن املللــی قــرآن كریــم« ، »رتبــه نخســت 

خــط "ثلــث" درهفدهمیــن منایشــگاه بین املللــی قــرآن كریــم«، 

»رتبــه نخســت دومیــن جشــنواره بیــن املللــی تجســمی فجــر بــرای 

ــنواره رسارسی  ــت جش ــه نخس ــال 1388«، »رتب ــث" در س ــط "ثل خ

ــال 1389« و  ــث" در س ــط "ثل ــرای خ ــت ب ــل بی ــه اه ــی كریم مل

»رتبــه دوم اولیــن دوســاالنه بیــن املللــی خوشنویســی ایــران بــرای 

خــط "ثلــث" در ســال 1389« از جملــه مقام هایــی اســت كــه ایــن 

ــه دســت آورده اســت. ــون ب ــا كن ــد خوشــنویس ت هرمن

همچنیــن وی داوری خوشنویســی در منایشــگاه بیــن املللــی قــرآن 

كریــم و جشــنواره های ملــی دیگــر و خوشنویســی كتیبه هــا در 

عتبــات عالیــات،  مســاجد و حســینیه های زیــادی را در كارنامــه 

ــود دارد. خ

منایشــگاه خوشنویســی »ُحــبُّ الُحســین«،  تــا دوازدهــم آبــان مــاه 

1395 در مركــز هرپژوهــی نقــش جهــان ادامــه داشــت.
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مجســمه های محمــود رفعتــی هرمنــد ســیرجانی، عــر یكشــنبه، 

دوم آبــان در مــوزه هرهــای معــارص فلســطین بــه منایــش درآمــد 

ــد.  ــه ش ــر مواج ــتداران ه ــوی دوس ــی از س ــتقبال خوب ــا اس ــه ب ك

ــد طبیعــت و هــر را  ــود پیون ــه توانســته ب ــی ك منایشــگاهی دیدن

ــه ها  ــالق از ریش ــد خ ــن هرمن ــد. ای ــو منای ــاص بازگ ــی خ ــه زبان ب

ــا و  ــان، تابلوه ــده درخت ــك ش ــاخه های خش و ش

مجســمه هایی خلــق كــرده اســت كــه مخاطــب 

را بــرای كشــف مفاهیــم و معانــی درونــی خــود 

ترغیب می كند. 

می كــردم، امــا در هنــگام عكاســی از طبیعــت بــه درختــان خشــك منایشگاهی از جنس طبیعت  در موزه فلسطنی

ــام و  ــم پی ــدام برای ــه هــر ك ــردم ك شــده و شــاخه هایی برخــورد ك

روایتــی خــاص داشــت. آن هــا را از دل طبیعــت جمــع آوری  كــرده و 

ــردم«. ــاز ك ــوب آغ ــا چ كار را ب

كــه  نیســت  هــم  عالقه منــد  نكــرده،  نام گــذاری  را  آثــارش  او 

كارهایــش را روایــت كنــد و در این بــاره می گویــد: »مــن در ســبك 

ــروردگار  ــه پ ــت، آنچ ــر از واقعی ــبكی فرات ــم س ــورئال كار می كن س

آفریــده و مــن بایــد آن را كشــف منایــم. هــر كــس روایــت خــودش 

را دارد، مــن دوســت نــدارم آنچــه در خیــامل بــه تصویــر درآمــده بــه 

ــا مخاطبیــن مــن بتواننــد  دیگــران القــاء كنــم، بلكــه عالقه منــدم ت

ــارم داشــته باشــند«. خودشــان تصویــر ذهنــی از آث

در میــان آثــار رفعتــی بــه تابلوهایــی برخــورد می كنیــد كــه 

ریشــه های درختــان كهــن بــه گونــه ای خــاص از میــان آن برآمــده 

پهلــوی  از ســنگ های زینتــی، ســكه های دوران  تلفیقــی  و گاه 

دوم، تكــه  پارچه هــای قدیمــی كــه دخیــل بســته  می شــدند یــا 

ــاره  ــده اند؛ او در این ب ــرده  ش ــه كار ب ــته در آن ب ــفال های شكس س

می گویــد: »رسزمیــن كهــن مــن و شــهر قدیمــی و تاریخــی ســیرجان 

ماالمــال از عنــارص طبیعــی و آثــاری بــا قدمــت اســت. مــن هیچــگاه 

درختــی را تخریــب نكــردم یــا اثــری را از بیــن نــردم؛ بلكــه آن هــا را 

از دل طبیعــت جمــع آوری كــردم، ســفال های قدیمــی كــه شكســته 

ــواردی از  ــان و م ــده درخت ــك ش ــای خش ــه ها و تنه ه ــده، ریش ش

ایــن دســت، دســتامیه آثــارم هســتند«. 

شــاید ایــن مصــداق كــه آنچــه از دل برآیــد الجــرم بــر دل نشــیند، 

شــامل منایشــگاه مجســمه های رفعتــی اســت، زیــرا در هنــگام 

ــرده،  ــق ك ــق خل ــا عش ــه را ب ــه آنچ ــوید ك ــن می ش ــو مطم گفتگ

ــا و  ــش، حجم ه ــان بیان ــود و زب ــهیم ش ــران س ــا دیگ ــد ب می  خواه

ــش مــی ارزد.  ــار دیدن ــه چندب ــه ب ــاری اســت ك آث

ایــن منایشــگاه تــا 16 آبــان در مــوزه هرهای معارص فلســطین وابســته 

بــه فرهنگســتان هــر میزبــان نگاه گــرم دوســت داران هــر بود.  

رفعتــی  محمــود 

در   1335 مــاه  شــهریور 

شهرســتان ســیرجان متولــد 

صــورت  بــه  او  شده اســت. 

و  می كــرده  عكاســی  حرفــه ای 

ــا  نخســتین منایشــگاه عكســش را ب

عنــوان »یادگارهــای ســنگ و خــاك« 

در ســال 1371 برگــزار كرده اســت. وی در 

ایــن بــاره می گویــد: »مــن عاشــق هــر و طبیعــت  

هســتم، آثــارم را بــا عشــق خلــق می كنــم و بیشــر 

بــه دنبــال بــروز احساســات خــودم هســتم كــه 

ــدا كارم  ــم. ابت ــا می زن ــن كاره ــه ای ــت ب دس

ــاز  ــه ای آغ ــورت حرف ــه ص ــی ب ــا عكاس را ب

كــردم و منایشــگاه های متعــددی برگــزار 
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كتاب »فرهنگ مواد و تكنیك های مجسمه سازی« منتشر شد
الهام طالبی

كتــاب »فرهنــگ مــواد و تكنیــك هــای مجسمه ســازی« نوشــته جــان 

ــف،  ــه تألی ــط مؤسس ــژاد توس ــان محمدی ن ــه مرج ــا ترجم ــز ب مایل

ترجمــه و نــر آثــار هــری )مــن( فرهنگســتان هــر منتــر شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرهنگســتان هــر، فقــدان منابــع 

نظــری تخصصــی فارســی در حــوزه هــر مجســمه ســازی در 

مقایســه بــا ســایر هرهــای تجســمی منجــر گردیــد تــا مؤسســه مــن 

فرهنگســتان هــر منبــع جامعــی دربــاره  مــواد و اســلوب هــای ایــن 

ــازی«  ــای مجسمه س ــواد و تكنیك ه ــگ م ــوان »فرهن ــا عن ــوزه  ب ح

ــد. منتــر كن

 ایــن كتــاب در مــورد مــواد و شــیوه های تخصصــی مجسمه ســازی 

اســت. جــان مایلــز نویســنده كتــاب معتقــد اســت كــه تســلط  بــر 

ــان فــردی و بــه تصویــر  انــواع شــیوه هــا، قــدرت هرمنــد را در بی

كشــیدن ایــده هایــش بــه شــدت تقویــت می كنــد.

جــان مایلــز مجســمه ســاز انگلیســی اســت. مــی تــوان مجســمه های 

یادبــود ویلیــام ، بــرادران ،شــناگران و یادبــود  آتــش نشــانان ملــی را 

در زمــره آثــار وی نــام بــرد.

مایلــز همچنیــن چندیــن كتــاب در حــوزه ســاخت مجســمه و 

مجســمه های  ســیامنی،  مجســمه های  جملــه  از  آن  شــیوه های 

ــری  ــمه، ریخته گ ــاخت مجس ــرای س ــری ب ــك ریخته گ ــی، تكنی بتون

برنــز در كارگاه، مدل ســازی پیكــره و رسدیــس و ســاخت پیكــره 

ــت. ــرده اس ــف ك ــانی تألی انس

ــواع  ــازی« ان ــای مجسمه س ــواد و تكنیك ه ــگ م ــاب »فرهن  در كت

مــوادی كــه در ایــن رشــته  بــه كار مــی رود؛ شــیوه هــای اســتفاده 

ــی و  ــواد اصل ــطه، م ــواد واس ــزارآالت  و م ــن اب ــا و همچنی از  آن ه

ــز و گل  و  مــواد  ســنتی مجســمه ســازی ماننــد ســنگ، چــوب، فل

جدیدتــر بــه واســطه پیرفــت تكنولــوژی وارد ایــن عرصــه شــده و 

همچنیــن روش هــای اســتفاده از آن هــا در ایــن كتــاب بــه تفصیــل 

بیــان شــده اســت.   

ــی شــیوه های نصــب اســت  ــاب، جامنای ــن كت ــر مباحــث ای  از دیگ

كــه مجسمه ســازان  از مرحلــه طراحــی تــا ارائــه  یــك مجســمه  بــا 

آن مواجــه هســتند. 

در دیباچــه مرجــم در بــاب فقــدان منابــع ایــن حــوزه چنیــن آورده 

اســت: »تاكنــون تنهــا كتابــی كــه به طــور جــدی بــه ایــن موضــوع 

پرداختــه، كتــاب »مجســمه های ســفالین« اثــر جــان بی.كنــی اســت 

كــه توضیحــات نســبتاً مفصلــی در مــورد مدل ســازی، قالــب گیــری، 

پخــت، لعــاب دادن و همچنیــن ابــزار و مــوارد مــورد اســتفاده 

ــا  ــد. ام ــی ده ــه م ــفالی ارائ ــمه های س ــاخت مجس ــد س در فرآین

هامن گونــه كــه از نامــش پیداســت ایــن كتــاب تنهــا بــه رشح  

ــت.« ــه اس ــاص یافت ــا گل اختص ــازی ب ــیوه های مجسمه س ش

جــان مایلــز معتقــد اســت كــه  دیدگاه هــا و رویكرد هــای متفــاوت 

و متضــادی درخصــوص ارزش هــای  مهارتــی  مجسمه ســازی نســبت 

ــه  ــه ای ب ــای هــر نگارخان ــه گذشــته وجــود دارد. از نظــر وی دنی ب

نــو آوری و ایده هــای خالقانــه بــه منزلــه  فعالیت هــای هــری 

اصیــل و حقیقــی می نگــرد. شــاید حقیقــت چنیــن  باشــد امــا زمانــی 
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كــه ایــده هــای بدیــع بــا اســتفاده از مــواد كــم دوام و حتــی انــواع 

گوناگــون مــواد دور ریختنــی و بازیافتــی ســاخته می شــوند دیگــر 

نیــاز چندانــی بــه مهــارت فــردی مجســمه ســاز وجــود نــدارد و در 

ــؤال  ــر س ــر« زی ــر به ــه بدیع ت ــر چ ــوم »ه ــه مفه ــت ك ــن جاس ای

مــی رود.

ــد و  ــد مجســمه ســاز اذعــان دارد كــه مــواد خــام جدی ــن هرمن ای

توســعه روزافــزون آن هــا تأثیــر فراوانــی بــر فرآیندهــا و شــیوه های  

هــری داشــته اســت؛  امــا چنیــن  اتفاقــی رضورت  اساســی بــرای 

فراگیــری و درك مهارت هایــی كــه در قلــب  ســنت ها  جــای دارنــد 

را تغییــر نخواهــد داد.

ــدگاه  ــازی« دی ــه مجسمه س ــواد اولی ــوان »م ــل عن ــنده در ذی نویس

ــد  ــا ح ــازی ت ــام مجسمه س ــواد خ ــردگی م ــورد گس ــروز را در م ام

ــد. ــر می دان ــخ ه ــر تاری ــت تأثی ــادی تح زی

مجسمه ســازی  مــواد  انحصــاری  تقســیم بندی  مــورد  در  وی 

می نویســد: »در گذشــته مجسمه ســازان یــا صنعت گــران رســانه 

انتخــاب  متفاوتــی  مالك هــای  اســاس  بــر  را  خویــش  هــری 

ــه درخــور ســاخت  ــوادی ك ــه در دســرس، م ــواد اولی ــد. م می كردن

ــه  ــول جامع ــورد قب ــه م ــوادی ك ــا م ــوده ی ــاد ب ــا من آن مجســمه  ی

ــر  ــم دیگ ــیار مه ــل  بس ــول و عام ــت محص ــود، قیم ــداران ب خری

ــد  ــه در آن تولی ــه ای ك ــا جامع ــه آن ب ــمه  و رابط ــه مجس ــه ارائ ك

می شــد، مــالك هایــی بودنــد كــه ایــن انتخــاب را تحــت تأثیــر قــرار 

می دادنــد . هرمنــدان  در آســتانه قــرن جدیــد بــا انگیزه هــای 

ــازه  ــا نگاهــی ت ــه رو شــده و ب ــدوی« روب ــگ ب ــی هــر »فرهن اصل

ــی   ــد و هامهنگ ــاهده كردن ــان را مش ــری آن ــار ه ــمه ها و آث مجس

بی نظیــری را میــان مجســمه و مــواد اولیــه در ایــن آثــار تشــخیص 

ــد. دادن

 وی  در ادامــه از رواج آثــاری از مــواد ناپیــدار و نخســتین  تأثیــرات 

هــر قبیلــه ای بــر هرمندانــی كــه در پاریــس و لنــدن جمــع شــده 

بودنــد در آغــاز قــرن جدیــد  اشــاره می كنــد.

ــا  ــار ب ــه آث ــن گون ــب ای ــه اغل ــان دارد ك ــاره اذع ــز در این ب  مایل

احــرام  بــه عنــوان هــر فاخــر  نگــه داری  مــی شــوند و در نتیجــه  

ــان  ــر روی آن ــی ب ــای محافظت ــامل روش ه ــر اع ــیاری  ب ــد بس تأكی

ــود دارد. وج

دوران  اســت  معتقــد  نتیجــه  در  انگلیســی  مجسمه ســاز  ایــن 

ارزیابــی  یــك مــاده جدیــد بــر اســاس شــباهت های آن  بــه مــواد 

ــك  ــد ی ــا بای ــت و م ــیده اس ــان رس ــه پای ــت ب ــران قیم ــنتی  و گ س

ــا  ــاط  ب ــر اســاس قابلیــت هــای ذاتــی آن در ارتب مــاده جدیــد را ب

تعاریــف كلــی مجســمه  بــه عنــوان  یــك فــرم ســه بعــدی  مســتقل 

ــم. ــرار دهی ــك نقــش برجســته، مــورد مالحظــه ق ــا ی ی

ــك  ــوان ی ــه عن ــه مجســمه، ب ــوان دیدگاهــی ك ــن عن ــل همی در ذی

ــوان  ــری عن ــم ریخته گ ــك حج ــره ی ــده و پیك ــده كاری ش ــم كن حج

شــده اســت را از عــوارض تعجــب آور دوران ویكتوریایــی می دانــد 

كــه همچنــان بــر جــای مانــده اســت. نویســنده ایــن نگــرش را  بــر 

ــه در  ــط از دوران رنســانس و از  دیدگاهــی ك اســاس برداشــتی غل

ارتبــاط بــا میــكل آنــژ و بــی میلــی او نســبت  بــه برنــز  ابــراز شــده 

بــود؛ مــی دانــد.

وی تفــاوت ایــن دو رویكــرد را در مقایســه آثــار مارینــو مارینــی و 

هــری مــور بررســی می كنــد و چنیــن می نویســد: » ایــن موضــوع  

مربــوط بــه نخســتین برخــورد افــراد بــا هــر مجسمه ســازی 

اســت. البتــه  هــردوی ایــن روش هــا  بــه طــور انحصــاری نیســتند. 

آن هایــی كــه بهمدل ســازی مــی پردازنــد ناگزیــر از كنــده كاری 

نیســتند و بالعكــس. امــا آثــار مارینــو مارینــی مثــال خوبــی 

اســت از برجســتگی یــك شــیوه در مقابــل دیگــر آثــار وی كــه بــه 

ــی  ــت باالی ــق شــده از كیفی ــری خل ــب گی شــیوه  مدل ســازی و قال

برخــوردار اســت و در دهــه هــای 1940 و 1960 بــر تعــداد  زیــادی 

ــته  ــگرفی  گذاش ــر ش ــی  تأثی ــی و امریكای ــازان اروپای از مجسمه س

اســت . البتــه در ســالهای پایانــی عمــر  تعــدادی مجســمه ســنگی 

بــه شــیوه كنــده كاری  خلــق كــرد كــه بــه وضــوح حاكــی از عــدم  

اطمینــان  وی نســبت  بــه مــواد  و شــیوه هــای كنــده كاری اســت.

ــاد  ــالً متض ــردی كام ــر رویك ــور بیانگ ــری م ــر كار ه ــوی دیگ از س

اســت. متامــی مجســمه های  وی  بــر اســاس درك قــوی از وزن  

تــوده و تراكــم بــا فــرم در آمیخته انــد. تكــه ســنگ نیــروی راهنــامی 

ــد اســت. در هــر  ــت هرمن ــده ذهنی ــه نشــان دهن ــار اوســت ك آث

حــال  هــر دوی ایــن مــردان مجسمه ســاز بــوده و بــه خلــق 

ــتند.« ــتغال داش ــمه اش مجس

هــری مــور ترجیــح مــی داد بــرای ســاخت ماكــت بــه شــیوه 

مدل ســازی و كنــده كاری بــه طــور مســتقیم روی گــچ كار كنــد و در 

ایــن شــیوه بــا اتــكای بــه تجربیــات خویــش در حــوزه سنگ تراشــی 

نوعــی ارتبــاط برقــرار كنــد. نویســنده تصاویــری از وی را  در حــال 

كار  بــا گــچ در كارگاهــش منتــر كــرده اســت.

در كتــاب عناوینــی كــه تاریــخ نــگاران بــرای نــام گــذاری دوره هــای 

ــاره  ــز  درب ــان مایل ــد . ج ــاره می كن ــد اش ــرده ان ــكار ب ــی ب تاریخ

علــت ایــن نــام گــذاری می نویســد: » عــر ســنگ، عــر برنــز  و 

ــز  ــد ســنگ برن ــه درك تاریخــی  مــواد كمــك مــی كن عــر آهــن ب

ــه  طــی  ــد ك ــی  بودن ــاده اصل ــج م ــار گل و چــوب پن آهــن در كن

ســده ها  بــه وســیله  مجســمه ســازان بــه كار گرفتــه شــدند. وجــود 

و تنــوع ایــن مــواد بســتگی بــه الگوهــای جغرافیایــی و زمیــن 

ــد  ــار تولی ــواد برآث ــود برخــی از  م ــه دارد. كمب شناســی هــر منطق

ــال چــوب  ــرای مث ــوده اســت. ب شــده در فرهنــگ هــا تأثیرگــذار ب

ــا ارزش محســوب می شــد  نــزد  اســكیموها مــاده ایــی كمیــاب و ب

از جنــس چــوب می ســاختند  كــه  نتیجــه مجســمه هایــی  در 

ــر  ــود چــوب در جزای ــادی داشــتند. كمب ــی بســیار زی ــت آیین اهمی

ــال داشــت.« ــه دنب ــز نتیجــه مشــابهی را ب ایســر نی

در انتهــای كتــاب تصاویــری بــا كیفیــت از آثــاری بــا عنــوان گــروه 

خرس هــا اثــر پائــول منشــیپ، هندســه و ســنگ  اثــر مایــكل كنــی، 

فــواره كوئادریــگا اثــر جــان مایلز)نویســنده كتــاب(، مجســمه متــام 

ــر  ــل زن اث ــی بوردن،طب ــر آنتون ــور ایرهمــز، اســب اث ــر آی شــده اث

مایــل ســندل و ... آمــده اســت.

 كتــاب »فرهنــگ مــواد و تكنیك هــای مجسمه ســازی« نوشــته جــان 

ــف،  ــه تألی ــط مؤسس ــژاد توس ــان محمدی ن ــه مرج ــا ترجم ــز ب مایل

ترجمــه و نــر آثــار هــری )مــن( فرهنگســتان هــر در 335 صفحــه 

و بــا قیمــت 24 هــزار تومــان روانــه بــازار نــر شده اســت.

ــان  ــه نشــانی خیاب ــد ب ــی توانن ــاب م ــد كت ــرای خری ــدان ب عالقه من

ولــی عــر نرســیده بــه چهــارراه طالقانــی شــامره 1550 ســاختامن 

مركــزی فرهنگســتان هــر فروشــگاه مركــزی مؤسســه مــن مراجعــه 

مناینــد و یــا بــا شــامره تلفــن  66490990 متــاس حاصــل مناینــد.
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مشکالت و موانع صنعت نشر برریس شد

نشســت تخصصــی اقتصــاد نــر عــر دوشــنبه 24 آبــان در ســالن 

هامیش هــای فرهنگســتان هــر برگــزار شــد. 

ــگاه  ــن منایش ــیه دومی ــه در حاش ــت ک ــن نشس ــت ای ــش نخس بخ

تخصصــی كتاب هــای هــری برگزار شــد؛ افشــین شــیروانی رسپرســت 

مدیــرکل  ســید آبادی  علی اصغــر  هــر،  فرهنگســتان  انتشــارات 

ــالمی،  ــاد اس ــگ و ارش ــزی وزارت فرهن ــات و برنامه ری ــر مطالع دف

حمید رضــا شــش جوانی مــدرس اقتصــاد هــر در دانشــگاه های 

تهــران و محمدحســن حامــدی مدیــر مســئول دوهفتــه نامــه 

تندیــس و نــارش كتاب هــای هــری بــه بررســی مشــكالت و مباحــث 

ــد.  ــر پرداختن اقتصــاد ن

در ابتــدای ایــن نشســت افشــین شــیروانی رسپرســت مؤسســه 

ــه  ــر ب ــتان ه ــن( فرهنگس ــار هری)م ــر آث ــه و ن ــف، ترجم تألی

ــان پرداخــت و گفــت: متأســفانه  نقــد از عــدم جدی گرفــن مخاطب

ــی  ــان توجــه منی شــود. نارشان ــه مخاطب ــر هیچــگاه ب در حــوزه ن

كــه مخاطبــان خــود را شناســایی می كننــد و ذائقــه و خواســت 

مخاطبــان را در نظــر می گیرنــد، عمومــاً نــارشان موفقــی محســوب 

می شــوند. 

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: اگــر نــارشان دوره هــای آكادمیــك 

و علمــی بگذراننــد و از قالب هــای ســنتی و هیئتــی خــارج شــوند، 

می تواننــد مخاطبــان را در ایــن صنعــت مدیریــت كننــد. متأســفانه 

بــا جمعیــت 80 میلیونــی كــه در ایــران زندگــی می كننــد مــا كمــر 

از 2 میلیــون كتاب خــوان داریــم و تیراژهــا هــر ســاله رو بــه نــزول 

ــر  ــرس منت ــا ت ــا را ب ــی از كتاب ه ــه بعض ــوری ك ــه ط ــد ب می رون

می كنیــم. 

ــر شــدن فضــای مجــازی را از مشــکالت صنعــت  شــیروانی همه گی

نــر دانســت و گفــت: بــه نظــر می رســد مــردم آرامــش کتــاب را 

از یــاد برده انــد و همیــن باعــث شــده نــارش بــه ســمت ورشکســته 

شــدن حرکــت کنــد. بــا ایــن اوصــاف بایــد بــا تشــکیل کارگروه هایــی 

نیازهــای آکادمیــک و عمومــی بــازار را ســنجید، ســپس دســت بــه 

انتشــار زد. ایــن موضــوع احتــامل شکســت کتــاب در بــازار را کمــر 

می کنــد.

و  مطالعــات  دفــر  مدیــركل  ســیدآبادی«  »علی اصغــر  ســپس 

برنامه ریــزی فرهنگــی و كتاب خوانــی، بــه تریــح ســاختار اقتصــاد 

نــر پرداخــت و اظهــار داشــت: در ســاختار اقتصــاد نــر مــا بــه 

ــدگان،  ــع كنن ــدگان، توزی ــص كنن ــدگان، ترخی ــره ای از پدیدآورن زنجی

فروشــندگان و خریــداران بــر می خوریــم كــه بایــد كاركــرد هركــدام 

ــرد.  مــورد بررســی قــرار گی

وی ابتــدا از خریــداران كــه آخریــن زنجیــره ایــن حلقــه را تشــكیل 

هــامن  كتــاب  خریــداران  آیــا  گفــت:  و  كــرد  یــاد  می دهنــد 

ــان ایــن دو تفكیــك قائــل  ــد می ــا بای ــاب هســتند؟ ی خواننــدگان كت

شــویم؟. خریــداران کتــاب چنــد دســته اند؛ خریــداران جــزء یعنــی 

ــی همچــون کتابخانه هــا و  ــل نهادهای ــداران عمــده مث مــردم، خری

دولــت کــه بــرای حامیــت از نــر دســت بــه خریــد کتــاب می زنــد. 

و بایــد بدانیــد كــه بــرای رونــق اقتصــاد نــر بایــد خریــداران جــزء 

افزایــش یابنــد زیــرا ورود دولــت موجــب حــذف توزیــع کننــده و 

کتاب فــروش از ایــن چرخــه می شــود و در نهایــت آســیب های 

ــذارد. ــا می گ ــه ج ــری ب ــران ناپذی ج

حمیدرضــا شــش جوانی، مــدرس اقتصــاد هــر در دانشــگاه های 

کشــور نیــز بــا برشــمردن روش هــای ورود دولــت بــه عرصــه نــر 

ــت  ــدم در حــوزه شــیوه های حامیــت دول ــاب گفــت: عالقه من و کت

از نــر و یارانــه نــر بحــث كنــم. دولــت بــه چنــد طریــق در ایــن 

حــوزه ورود کــرد اول دولــت متصــدی؛ مثــل نــارشان دولتــی کــه بــا 

ــا نــارشان خصوصــی  پــول بیت املــال دســت بــه چــاپ می زننــد و ب

رقابــت می کننــد. دوم دولــت در مقــام نظــارت کــه ممیــزی را بــه 

عهــده دارد و ســوم دولــت در مقــام حامیــت کــه دســت بــه خریــد 

ــد.  ــاب می زن کت

ــد  ــارشان از دولــت خری ــه ادامــه داد: انتظــار ن ــن زمین وی در همی

کتــاب اســت، امــا هیــچ کــس بــرای افزایــش خریــداران جــزء 

ــده  ــت ش ــز ثاب ــران نی ــل ای ــای داخ ــدارد. در تجربه ه ــه ای ن برنام

نــارشی کــه بــا تبلیــغ روی کتابــی مترکــز می کنــد، فــروش آن را بــاال 

می بــرد. یکــی از راه هــای افزایــش خریــد تحلیــل تقاضــا و افزایــش 

خریــداران اســت. کتــاب تنهــا کاالیــی اســت کــه میــراث بــری را از 

کشــاورزی تــا صنعــت بــا خــود دارد. پــس همــه نهادهــا بایــد بــرای 

شــکوفایی آن درگیــر شــوند.

ــت  ــکالت صنع ــع و مش ــمردن موان ــا برش ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
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چــاپ گفــت: در صنعــت کتــاب، هزینــه ثابــت بــاال و هزینــه 

نهایــی کــم اســت امــا بعــد از رصف هزینه هــای ثابــت فــراوان تــازه 

ممکــن اســت کتــاب دچــار ممیــزی شــود و ایــن موضــوع ریســک 

فعالیــت نــارشان را بــاال برده اســت. کتــاب شــامل هزینه هــای 

ــاب را  ــارشی کت ــال ن ــوان مث ــه عن ــت. ب ــراوان اس ــت ناپذیر ف برگش

ــه از چــاپ آن رصف  ــا وزارتخان ــرد ام ــش می ب ــه چــاپ پی ــا مرحل ت

ــون  ــت چ ــررضوری اس ــادی غی ــد اقتص ــاب واح ــد. کت ــر می کن نظ

ــار  ــوان اظه ــرف آن می ت ــد از م ــا بع ــت و تنه ــی اس کاالی تجرب

نظــر کــرد. ارزش کتــاب بیــش از پولــی اســت کــه برایــش پرداخــت 

ــا  ــی تنه ــد یعن ــه فرصــت« می طلب ــاب »هزین می شــود. مــرف کت

بــا رصف وقــت می تــوان بــه محتــوای آن دسرســی پیــدا کــرد. بــازار 

تقاضــای کتــاب بی ثبــات اســت مشــخص نیســت اســتقبال از یــک 

کتــاب چگونــه اســت. عــالوه بــر ایــن، مــا تنهــا بعــد از چــاپ دســت 

بــه بازاریابــی می زنیــم زیــرا وجــود ممیــزی باعــث می شــود نتــوان 

ــه چــاپ می رســد. ــاً ب ــاب قطع گفــت کت

ــادآور شــد:  ــاب ی ــه و رشــد فــروش كت ــه آمــاری از یاران ــا ارائ وی ب

در ســال 90 تــا 94 در وزارت ارشــاد 36 میلیــارد تومــان یارانــه 

کتــاب ارائــه شــد. ســال 92 بیشــرین مقــدار آن عرضــه شــده، امــا 

از ایــن میــزان کمــر از 5 درصــد بــه آفرینش گــر رســیده و قســمت 

اعظــم آن بــه تولیــد اختصــاص یافتــه اســت. ســؤال اینجاســت کــه 

ــدار  ــال 93 مق ــت؟ در س ــده اس ــاد ش ــری ایج ــه تغیی ــه چ ــا یاران ب

ــازار  ــری در ب ــی تغیی ــید ول ــال 92 رس ــف س ــزان نص ــه می ــه ب یاران

ــاب در  ــد کت ــرخ رش ــا ن ــه ب ــد یاران ــرخ رش ــی ن ــد. یعن ــاد نش ایج

ارتبــاط نیســت. یارانــه بــا تیــراژ کتــاب نیــز در ارتبــاط نیســت. 55 

ــه  ــد.  یاران ــه ش ــاب عرض ــگاه کت ــه منایش ــغ ب ــن مبل ــد کل ای درص

ــن  ــت و  ای ــاط اس ــده در ارتب ــد کنن ــداد بازدی ــا تع ــگاهی ب منایش

ــی  ــری سیاســی اســت یعن ــت ام ــرای دول ــه ب نشــان می دهــد یاران

در ســال 92 کــه باالتریــن میــزان یارانــه ارائــه شــد بیشــرین بازدیــد 

ــز وجــود داشــت. نی

محمدحســن حامــدی مدیــر مســئول نریــه تندیــس و نــارش هــر 

آخریــن ســخران از بخــش نخســت این نشســت نیــز، سیاســت زدگی 

در عرصــه فرهنــگ را ریشــه مشــکالت دانســت و افــزود: یکــی از 

مباحــث مهــم در هــر، بحــث اقتصــاد هــر اســت کــه شــامل اقتصاد 

نــر نیــز می شــود. وقتــی یــک اثــر تجســمی در یــک کتــاب هــری 

بــه چــاپ می رســد اهمیــت آن بیشــر می شــود و بــه تبــع آن 

ــده  ــارش کــه معرفــی کنن ــی ن ــد ول ــز افزایــش می یاب ــر نی قیمــت اث

اثــر بــوده نفعــی از آن منی بــرد. ســؤال مهــم ایــن اســت کــه متولــی 

ــا  ــت؟ آی ــی اس ــه ارگان ــر چ ــر و ن ــردی در ه ــای راه پژوهش ه

وزارت ارشــاد یــا فرهنگســتان هــر کاری بــرای ایــن امــر الزم انجــام 

می دهنــد؟

وی ادامــه داد: چنانچــه بخواهیــم اقتصــاد پویاتــری در نــر داشــته 

ــاد  ــر راهــردی توســط فرهنگســتان هــر و وزارت ارش ــیم تفک باش

رضوری اســت. برخــی کتاب هــا بایــد در بــازار وجــود داشــته باشــد 

حتــی اگــر مخاطــب عــام نداشــته باشــد. مســئله مــا فــروش کتــاب 

نیســت مســئله بــه حرکــت درآمــدن چرخــه تولیــد کتــاب اســت.

ــر در  ــکالت ن ــع و مش ــی موان ــا بررس ــدگان ب ــان رشکت کنن در پای

ــت  ــرای موضــوع عــدم رعای ــی ب ــن راه حل های ــزوم یاف ــر ل ــران ب ای

ــای مجــازی،  ــاب در چیرگــی دنی ــه حاشــیه رفــن کت حــق پخــش، ب

ورود نــارشان غیــر حرفــه ای بــه بــازار و عــدم وجــود نظــام حقوقــی 

مــدون بــرای نــارشان تأکیــد کردنــد. 

شکل گریی موزه های هرنهای اسالیم 

فرزاد زادمحسن

ــه  ــالمی« ك ــر اس ــای ه ــت های »جلوه ه ــله  نشس ــه سلس در ادام
ــود،  ــزار می ش ــر برگ ــخ ه ــروه تاری ــر اســالمی گ ــه ه ــط کمیت توس
دومیــن نشســت، بــه »شــکل گیری موزه هــای هرهــای اســالمی 
در جهــان: چالش هــا و فرصت هــا« اختصــاص داشــت. در ایــن 
نشســت تخصصــی ـ کــه عــر روز شــنبه هشــتم آبان مــاه، بــا 
اســالمی در محــل  حضــور صاحب نظــران و عالقه منــدان هــر 
ایــن پژوهشــکده برگــزار شــدـ نخســت مدیــر كمیتــه هــر اســالمی 
ــه  ــن کمیت ــه خالصــه ای از فعالیت هــای انجــام شــده در ای ــه ارائ ب

ــت.  پرداخ

ــدی  ــوش معتق ــالمی، کیان ــر اس ــه ه ــر کمیت ــخنان مدی ــس از س پ
ـ پژوهشــگر هــر کــه تجربــه همــکاری بــا موزه هــای معتــر جهــان 
ــزی، را در کارنامــه خــود داردـ مباحــث  ــه مــوزه مال اســالم، از جمل

ــرای حــارضان مطــرح کــرد. اصلــی ســخرانی خــود را ب

شــکل گیری  بــا  را  خــود  ســخن  معتقــدی  کیانــوش  ادامــه،  در 
پدیــده ای بــه نــام »موزه هــای هــر اســالمی در قــرن هفدهــم 

میــالدی«، آغــاز کــرد.

ــی و  ــان چهــار مســیر اصل ــه بی ایــن صاحب نظــر هــری نخســت ب
ــالمی در  ــای اس ــای هره ــور موزه ه ــکل گیری و ظه ــوری در ش مح
جهــان پرداخــت. وی ایــن چهــار مســیر را این گونــه مشــخص کــرد: 
انتقــال آثــار هــر اســالمی بــه مجموعه هــای اروپایــی. ایــن مســیر 
نقطــه آغازیــن شــکل گیری موزه هــای اســالمی اســت. از دوره 
ــورهای  ــران و کش ــان ای ــک می ــات دیپلامتی ــد ارتباط ــه بع ــار ب قاج
ــا  ــاط موجــب افزایــش تعامــل ب ــن ارتب ــی گســرش یافــت و ای غرب
غــرب شــد و در ایــن میــان هدایــا و پیشــکش هایی نیــز میــان 
ایــران و دیگــر کشــورها رّد و بــدل می شــد. از ســوی دیگــر، اعــزام 
هرمنــدان بــه خــارج از کشــور ســبب شــد تــا مجموعه هــای هــری 
گــردآوری شــود و ایــن آغــاز تعامــل هــری ایــران بــا جهــان غــرب 
بــود. بایــد یــادآور شــد کــه ایــن تعامــل و رفــت و برگشــت ها میــان 
ــو در هــر  ــد نگاه هــا و ایده هــای ن ــران و کشــورهای غربــی مول ای

ایــران شــد.

مســیر دوم، اکتشــافات باستان شناســی اســت. آثــار بــه دســت آمــده 
از اکتشــافات باستان شناســان غربــی در ایــران بــه خــارج از کشــور 
منتقــل می شــود و در مجموعه هــای خارجــی جــای می گیــرد. 
خوشــبختانه بــه دلیــل وجــود دست نوشــته ها، مســتندات و منابــع 
ــار  ــن آث ــوان رّد ای ــی می ت ــه راحت ــوب بســیاِر باستان شناســان ب مکت

ــرد.  ــی ک را پی جوی
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ــه  ــت ک ــی اس ــالمی از موضوع های ــی اس ــزود: باستان شناس   وی اف
تاکنــون پژوهشــگران و دانشــگاه  های مــا بــه آن نپرداخته انــد و 
هنــوز هــم نقطه هــای تاریــک و پُــر ابهامــی در ایــن زمینــه وجــود 

دارد. 

 ســومین مســیر، خــروج آثــار هــری از ایــران و آثــار خریداری شــده 
بــه وســیله جهانگــردان خارجــی اســت. ایــن جهانگــردان بــا خریــد 
آثــار هــری، آن هــا را از کشــور خــارج می کردنــد. بــرای منونــه بایــد 
از »مــرداک اســمیت« نــام بــرد. وی مجموعــه ای از نقاشــی های 
ــا طیفــی از  ــاط نزدیکــی ب ــداری کــرد. مــرداک ارتب قاجــاری را خری
هرمنــدان شــاخص آن دوران، از جملــه »علی محمــد اصفهانــی« ـ از 

زبده تریــن کاشــی کاران قاجــارـ داشــت. 

معتقــدی دوره قاجــار را دوره ای شــگفت و قابــل توجــه و تأمــل در 
ــار  ــادی از آث ــر آن اســت کــه بخــش زی ــد. وی ب ــران می دان هــر ای
ــن دوره  ــه ای ــق ب ــس موزه هــای هــری اســالمی متعل ــاز و نفی ممت
اســت و بیشــر ایــن آثــار ممتــاز و نفیــس در همیــن دوره از ایــران 
خــارج شــده اند. وی یــادآوری می کنــد کــه آگاهــی و شــناخت 
مســترقان از آثــار هــری ایرانــی موجــب شــد تــا در انتخــاب آثــار 

درجــه یــک و ممتــاز کامــالً هوشــمندانه عمــل کننــد.

ــالمی در  ــر اس ــار ه ــی آث ــیر را رّدیاب ــن مس ــن و آخری وی چهارمی
ــرش  ــی و گس ــت: آگاه ــرد و گف ــوان ک ــی عن ــای خارج مجموعه ه
ــل  ــرد قاب ــن رویک ــه در ای ــه خاورمیان ــد دالالن هــری ب ــت و آم رف

بررســی اســت. 

ــی دوم و  ــگ جهان ــس از جن ــوزه داران پ ــش م ــه نق ــپس، ب وی، س
بــه عرصــه مدیریــت و ســاماندهی مجموعه هــای  آنــان  ورود 
هــری، گفتــامن پژوهش هــای آغازیــن در حــوزه هرهــای اســالمی و 
از پــی آن ارائــه نگرش هایــی دربــاره خاســتگاه هرهــا، طبقه بنــدی 
ــا  ــار ب ــی آث ــدی کیف ــا و رده بن ــواد و مدیوم ه ــب م ــر حس ــار ب آث
ــی  ــک توضیحات ــر پرداخــت و در خصــوص هــر ی نگاهــی جامع نگ

ــه کــرد. ارائ

ایــن پژوهشــگر هــری، در ادامــه، از ایجــاد بانــک اطالعــات 
و هامهنــگ کــردن تفکــری بــه نــام هــر اســالمی بــا سیســتم 
مــوزه داری بــه عنــوان دســتاوردی بــزرگ یــاد کــرد و پیامــد حرکــت 
موزه هــای هــر اســالمی را دســتیابی بــه یــک اســتاندارد قابــل 
قبــول، معتــر و نیــز پــرورش نســلی دانســت کــه افــزون بــر کارهایی 

از قبیــل انتشــار، تنظیــم و تهیــه کاتالوگ هــا، بــه رویکــردی تحلیلــی 
ــی  ــام ایران ــِر کاشــی و ســفاِل زرین ف ــی تخصصــی نظی در حوزه های

ــیده اند.  ــز و... رس ــه، فل ــا پارچ ی

وی اتفــاق مهــّم دیگــر در ایــن عرصــه را هامهنــگ و همســو شــدن 
ــک دانســت  ــگاه و رهیافــت پژوهش هــای آکادمی ــا ن مــوزه داران ب
ــاد  ــرد: ایج ــح ك ــت و تری ــته اس ــی داش ــیار خوب ــج بس ــه نتای ك
تخصص گرایــی؛  و  روشــمندی  مرتبــط؛  دانشــگاهی  رشــته های 
نــگارش تاریــخ هــر ـ کــه موجــب تکویــن تصویــری جامــع، بــه روز 
و کارآمــد در حــوزه مطالعــات هــر اســالمی شــد؛ و نیــز ورود بــه 
گســره مطالعــات تطبیقــی و تحقیقــات بینارشــته ای  از جملــه 

ــرد. ــاره ک ــه آن اش ــوان ب ــه می ت ــتند ك ــتاوردهایی هس دس

معتقــدی در ادامــه ســیر تحــول مــوزه داری هــر اســالمی بــه 
ــده  ــاز س ــا آغ ــالدی ت ــود می ــه ن ــان از ده ــای جه ــانس موزه ه رنس
بیســت و یکــم میــالدی پرداخــت؛ رنسانســی کــه موجــب تحــوالت 
اساســی در نــوع نــگاه بــه مــوزه، معــامری، چیدمــان، طبقه بنــدی، 
ــا  ــی موزه ه ــار پژوهش ــز در رفت ــی و نی ــی تاریخ ــوع روایت شناس ن
ــالمی از  ــر اس ــای ه ــازی موزه ه ــد بازس ــه رون ــپس، ب ــد. وی، س ش
ویکتوریــا و آلــرت تــا دوحــه، بروکلیــن، کپنهــاک، قاهــره و دپارمتــان 

اســالمی مــوزه لــوور پاریــس اشــاراتی کــرد. 

ایــن محقــق هــر اســالمی در پایــان بــه  بیــان آسیب شناســی 
ــه نداشــن آگاهــی  ــی پرداخــت و مــواردی از جمل موزه هــای داخل
ــر علمــی و  ــی، و غی ــر اصول ــط، غی ــان غل ــی؛ چیدم و تخصــص كاف
نامرتبــط بــا ســیر تاریخــی؛ و اساســاً، معضــل ریشــه ای و بنیادینــی 
ــام نبــود تفکــر مــوزه داری را از معضــالت موزه هــای داخلــی  ــه ن ب

دانســت. 

معتقــدی ســخن خــود را بــا طــرح رضورت روشــمندی پژوهــش در 
رویکــرد بــه هــر اســالمی، داشــن تفکــر روش منــد، اســتاندارد شــدن 

موزه هــا و فضــای منایشــگاهی مناســب بــه پایــان بــرد.

یــادآور می شــود پژوهشــکد  هــر بــا هــدف تعمیــق آگاهــی 
عالقمنــدان مباحــث تخصصــی هرهــای اســالمی، نشســت های 
خــود را در ایــن حــوزه بــا حضــور صاحب نظــران و کارشناســان 

هــری ادامــه خواهــد داد.
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نقد و برریس»دایره املعارف هرن« 

فرزاد زادمحسن

پژوهشــكده هــر، ششــمین نشســت از سلســله نشســت های »نقــد 

كتــاب هــر معــارص« را بــا موضــوع نقــد و بررســی ویراســت جدیــد 

»دایرة املعــارف هــر« تألیــف روئیــن پاكبــاز برگــزار كــرد.

ــخ  ــروه تاری ــارص گ ــر مع ــه ه ــط کمیت ــه توس ــت ك ــن نشس در ای

ــا همــکاری پژوهشــکده فرهنــگ، هــر و  هــر پژوهشــکده هــر ب

ــاد دانشــگاهی، عــر روز دوشــنبه بیســت و ششــم  معــامری جه

مهــر، در محــل ایــن پژوهشــكده برگــزار شــد؛ هلیــا دارابــی و تــوکا 

ــه  ــن و ارائ ــف را در تدوی ــه مؤل ــگرانی ک ــه پژوهش ــی از جمل ملک

ــن  ــه مشــارکت در ای ــد از تجرب ــد، همراهــی کرده ان ویراســت جدی

ــد. در  ــخن گفتن ــاز س ــن پاکب ــتاد روئی ــا اس ــره و کار ب ــروه ده نف گ

ادامــه، ســیامک دل زنــده و نــدا اخــوان مقــدم بــه بررســی و نقــد 

ــدگاه خــود  ــان مــواردی از کاســتی های آن از دی دایرة املعــارف و بی

ــد. پرداختن

ــی  ــت پژوهش ــی و معاون ــت علم ــو هیئ ــکن، عض ــد کشمیرش حمی

ــه ای در  ــان مقدم ــا بی ــدا ب ــن نشســت ابت ــر در ای پژوهشــکده ه

مــورد برنامه هــای نشســت نقــد کتــاب و مجموعــه جدیــدی کــه بــا 

همــکاری پژوهشــکده فرهنــگ، هــر و معــامری جهــاد دانشــگاهی 

برگــزار می شــود، از اهمیــت دایــره املعــارف نویســی در روزگار مــا 

و جایــگاه »دایرة املعــارف هــر« پاکبــاز ســخن گفــت و خاطرنشــان 

ــا در  ــند، ام ــی شناس ــاب را م ــن کت ــر، ای ــان ه ــه مخاطب ــرد: هم ک

ــازه، هــم در کمیــت و هــم در کیفیــت  ویراســت جدیــد اتفاقــی ت

رخ داده اســت کــه در ایــن جلســه بــه آن هــا پرداختــه خواهدشــد.

ــه ای  ــان مقدم ــه بی ــه ب ــس از آن جــواد حســنجانی، مجــری برنام پ

دربــاره ایــن مجموعــه پرداخــت. حســنجانی گفــت: هامنطــور کــه 

خــود مؤلــف در چــاپ اول کتــاب، یــادآور شــده بــود کــه مــی تــوان 

بــه مدخــل هــا همچنــان افــزود، حــدود 700 مدخــل جدیــد در ایــن 

چــاپ بــه هرمنــدان معــارص اختصــاص داده شده اســت.

ــه 5637 مدخــل  ــل ب ــارف از 2537 مدخ ــن دایرة املع ــزود: ای وی اف

افزایــش پیــدا کــرده و در چــاپ جدیــد، یــک جلــد کامــل بــه 

ــی،  ــطوره شناس ــی در اس ــه و مدخل های ــاص یافت ــت ها اختص پیوس

مباحــث تاریخــی و توضیحــات رضوری بــه آن افــزوده شــده اســت. 

حســنجانی در ادامــه بــا بیــان ایــن كــه در ایــن ویراســت ده نفــر از 

پژوهشــگران بــا مؤلــف بــه صــورت گروهــی در تنظیــم مدخل هــا 

ــت  ــن اس ــر، ای ــن اث ــم ای ــی مه ــت: ویژگ ــد، گف ــکاری کرده ان هم

ــه طــور  ــد چــاپ شــده یعنــی ب ــار در ایــن ســال ها تجدی کــه 15 ب

ــن  ــه ای ــده ک ــه ش ــاپ از آن ارائ ــک چ ــاه ی ــر 13 م ــط در ه متوس

خــود نشــان دهنــده وجــود یــک خــالء عمــده و پاســخ بــه یــک نیــاز 

جــدی در حــوزه هــر و مخاطبــان هــری توســط ایــن کتــاب اســت.

توکا ملکی: تجربه ای تازه از شیوه ای متفاوت

ــکار  ــتار و هم ــف، ویراس ــگر، مؤل ــی پژوهش ــوکا ملک ــه، ت در ادام

ــفران،  ــاغ همس ــه: ب ــری از جمل ــدد ه ــای متع ــف در کتاب ه مؤل

نقاشــی نوگــرای ایــران )حســین زنــده رودی(، زنــان موســیقی ایــران 

از اســطوره تــا امــروز و »هــر نوگــرای ایــران«، از تجربــه خــود در 

ــن و  ــف در تدوی ــر مؤل ــر نظ ــگران زی ــروه پژوهش ــا گ ــکاری ب هم

آمــاده ســازی ویراســت جدیــد دایــره املعــارف هــر ســخن گفــت.

وی ابتــدا بــا بیــان اینکــه بخــش هرمنــدان ایرانــی از حســاس ترین 

ــح مراحــل  ــه تری ــن ویراســت محســوب می شــد، ب بخش هــای ای

ــه جمــع آوری اطالعــات و  ــن ده پژوهشــگر از جمل ــد کار ای و رون

تقســیم کار بــر حســب تخصــص و گرایــش هریــک از همــکاران ایــن 

گــروه پرداخــت.

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بــه واســطه تجربــه ســال ها کار 

مطبوعاتــی در حــوزه هــر، در ایــن گــروه بیشــر مدخل هــای 

مربــوط بــه هرمنــدان مــدرن و معــارص را انتخــاب منــوده، از 

ــت:  ــروه گف ــن گ ــا ای ــکاری ب ــول هم ــود در ط ــاوت خ ــه متف تجرب

ــاوت از  ــه متف ــم تجرب ــوع نوشــن مدخل هــای دایرة املعــارف برای ن

ــه شــکلی فــرده و در عیــن حــال  جمــع آوری و تنظیــم مطلــب ب

کامــالً بی طرفانــه و بــدون جهت گیــری خــاص بــود.

نویســنده کتــاب هــر نوگــرای ایــران، در پایــان ســخنان خــود، روش 

مؤلــف را در تثبیــت یــک نگــرش کلیت محــور و فراگیــر بــه عنــوان 

ــوان کــرد. مهم تریــن ویژگــی ایــن دایرة املعــارف عن

ــارف  ــد از دایرة املع ــوی جدی ــک الگ ــه ی ــیدن ب ــی: رس ــا داراب هلی

ــی نویس

ــی، دکــرای پژوهــش هــر از دانشــگاه هــر،  ــا داراب در ادامــه، هلی

پژوهشــگر حــوزه هــر معــارص و مرجــم کتاب هایــی چــون: »هــر 

مدرنیســم« و یکــی از ویراســتاران ویراســت جدیــد »هــر در گــذر 

زمــان« اثــر هلــن گاردنــر و صاحــب مقــاالت متعــدد در نریــات 

ــه  ــواردی از تجرب ــان م ــه بی ــخن ب ــاز س ــی در آغ ــوزه هرپژوه ح
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ــال هایی  ــه س ــت: در هم ــت و گف ــکاری پرداخ ــن هم ــود در ای خ

ــر روی  ــژه در آن شــش ســال کار ب ــردم؛ به وی ــف کار ک ــا مؤل ــه ب ک

»دایرة املعــارف هــر«، تصویــر همیشــگی کــه از ایشــان برایــم 

ــن و  ــز و نوش ــت می ــدام پش ــن م ــه و نشس ــی وقف ــده کار ب مان

ــر  ــان ب ــیت ایش ــت و حساس ــت. دق ــر روی کار اس ــل ب ــز کام مترک

ــا ده  ــه م ــی ک ــام مطالب ــی مت ــود و حت ــی ب ــب، مثال زدن روی مطال

نفــر اعضــای گــروه نوشــتیم، توســط ایشــان یــک بــار دیگــر به طــور 

ــل بازنویســی شــدند. کام

وی ســپس بــه رونــد گســرش و افزایــش دامنــه کار از ســال 1382 و 

بــه انگیــزه افــزودن مدخل هــای جدیــد بــه چــاپ قبلــی اشــاره کــرد 

کــه رفتــه رفتــه وســعت و دامنــه کار را افزایــش داد.

ــه  ــت: رســیدن ب ــه گف ــن نویســنده و پژوهشــگر هــری در ادام ای

یــک الگــوی منحــر بفــرد در دایرة املعــارف نویســی کــه مترکــزش 

تــا حــد امــکان بــر هــر غربــی نیســت، از ویژگــی و امتیــاز عمــده 

ــت. ــر«« اس ــارف ه »»دایرة املع

دارابــی ســخنانش را بــا اشــاراتی بــه دشــواری ها و چالش هــای کار 

ــان  ــا منابــع بســیار محــدود پای در گزینــش و انتخــاب هرمنــدان ب

داد.

پــس از دارابی، تــوکا ملکــی بــرای توضیــح و تکمیــل مطالــب 

ــن  ــه ای ــارف ب ــدی دایرة املع ــرد: اولویت بن ــه ک ــود اضاف ــکار خ هم

ترتیــب بــود کــه ابتــدا نقاشــی و ســپس مجسمه ســازی و بعــد 

از آن هرهایــی چــون عکاســی و گرافیــک قــرار بگیرنــد. بــرای 

ــاری در نظــر  ــن حوزه هــا هــم معی ــدان ای ــت هرمن ــدم و اولوی تق

ــت در مســابقات  ــت، رشک ــوابق فعالی ــخ و س ــه تاری ــد ك ــه ش گرفت

و جشــنواره های هــری، دریافــت جوایــز و میــزان تألیفــات در 

هرمنــدان قدیمی تــر و پیشکســوت، از آن جملــه بــود و تــالش 

ــای  ــته اند، فعالیت ه ــی نداش ــم فعالیت ــال ها ه ــر س ــی اگ ــد حت ش

ــود. ــس ش ــان منعک ــته آن گذش

ســیامک دل زنــده: نقــد و ارزیابــی تعریــف »مــدرن«، »معــارص«، و 

»نوگــرا« در مدخــل شناســی دایــره املعــارف هــر

ــث  ــری مباح ــان ه ــران و کارشناس ــن از صاحب نظ ــه دوت در ادام

خــود را بــا رویکــرد انتقــادی و آسیب شــناختی طــرح و ارائــه کردنــد. 

ابتــدا ســیامک دل زنــده، پژوهشــگر و منتقــد هــر و دانش آموختــه 

دانشــگاه کنکوردیــا در کانــادا و صاحــب مقــاالت متعــدد در 

دیدگاه هــای  طــرح  بــه  خــارج،  و  داخــل  پژوهشــی  نریــات 

انتقــادی خــود در حــوزه مدخل شناســی »مــدرن«، »معــارص« و 

ــا و  »نوگــرا« و نحــوه ارائــه هــر معــارص ایــران، هــر معــارص اروپ

آمریــکا و هــر معــارص کشــورهای خــارج از ایــن مرکزیــت پرداخــت.

ــر در  ــف شــده در ســال های اخی ــه کتاب هــای تألی ــا اشــاره ب وی ب

ــی و پژوهشــی  ــا رویکــردی تحلیل ــر محــور هــر معــارص ب ــران ب ای

ــه در آن  ــه عــری هســتیم ک ــا در حــال ورود ب ــار داشــت: م اظه

ــی  ــد و دسرس ــرون می آین ــتوها بی ــم از پس ــی کم ک ــع پژوهش مناب

ــی  ــر نگاهــی تحلیل ــه آن هــا آســان تر می شــود. در ســال های اخی ب

و پژوهشــی بــه هــر معــارص و تاریــخ هــر معــارص شــکل گرفتــه 

ــر«  ــارف ه ــار »دایرة املع ــه ای انتش ــر و زمین ــن بس ــت. در چنی اس

یــک اتفــاق مهــم و یــک رضورت اولیــه بــرای هــر کار پژوهشــی و 

تحلیلــی اســت.

ارزیابــی مدخل هــای معــارص در  بــا  ایــن صاحب نظــر هــری 

ــدی و  ــک جل ــخه ت ــه نس ــاس مقایس ــر اس ــر« ب ــارف ه »دایرة املع

ــه نتیجــه گرفــت کــه  ــد این گون ــدی ویراســت جدی نســخه ســه جل

در فرهنــگ تــک جلــدی، آنچــه از هــر معــارص ایــران، چیــن، هنــد، 

آفریقــا، ترکیــه و...دریافــت کــردم ایــن بــود کــه هــر معــارصی در 

مرکزیــت خــود وجــود دارد کــه همــه را بــر اســاس آن بایــد ســنجید 

و محوریتــی بنــام هــر معــارص اروپــا و آمریــکا درنظــر گرفتــه شــده 

و بقیــه هــم در ذیــل آن مرکزیــت قــرار دارنــد و در نســبت بــا آن 

ارزشــیابی می شــوند. امــا در ویراســت ســه جلــدی جدیــد تعریــف 

ــالف  ــر خ ــخه ب ــن نس ــاهدیم. در ای ــارص را ش ــر مع ــری از ه دیگ

نســخه اولــی، آن پیش فــرض تاریــخ هــر رســمی و مرکزیــت محــور 

ــه طــور  ــم و هــر معــارص، هــر مدرنیســم و هــر نوگــرا ب را نداری

ــه  ــکا نیســت. هــر معــارص ب ــا و آمری ــه هــر اروپ كامــل متعلــق ب

بازتعریــف هــر نوگــرا و هــر نویــن پرداختــه اســت.
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ــخنانش  ــان س ــران« در پای ــری ای ــوالت تصوی ــاب »تح ــنده کت نویس

بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه هــر نوگــرا یــا مدرنیســتی ایــران بــا تأخــری 

زمانــی نســبت بــه هــر مدرنیســت اروپایــی و آمریکایــی وارد شــد، 

ــه  ــن اســت ک ــن مدخل هــا ای ــا ای ــن ب ــرد: مشــکل م خاطرنشــان ک

بــرای مــن رویکــرد محــوری »دایرة املعــارف هــر« مشــخص نیســت. 

ابهــام در رویکــرد بومــی، ابهــام در بســیاری از اصطالحــات اساســی 

ــت و  ــری اس ــفی و نظ ــتوانه های فلس ــل پش ــه رضورت حام ــه ب ک

رسانجــام اغتشــاش در رویکــرد و فقــدان آن یکدســتی کــه در نســخه 

تــک جلــدی مشــاهده می شــد از دیگــر نکاتــی بــود کــه دل زنــده 

در نقــد ایــن کتــاب بــه آن هــا اشــاره کــرد.

ندا اخوان اقدم: نقد ساختار »دایرة املعارف هر«

ارزیابــی  و  نقــد  بــه  کــه  نشســت  ایــن  دومیــن صاحب نظــر 

»دایرة املعــارف هــر« از منظــر ســاختاری پرداخــت  ندا اخــوان اقدم 

ــتانی از پژوهشــگاه زبان هــای  ــان هــای باس ــگ و زب ــرای فرهن دک

ــا 1388  ــال 1372 ت ــه از س ــود ک ــی ب ــات فرهنگ ــتانی و مطالع باس

نیــز دســتیار بخــش ایران شناســی و پژوهشــگر مرکــز دایرة املعــارف 

بــزرگ اســالمی و صاحــب مقــاالت و تألیفــات پژوهشــی پرشــامر در 

حــوزه هــر و تاریــخ ایــران اســت.

وی ابتــدا بــا تقســیم  بنــدی دایرة املعارف هــا از نظــر حجــم و 

ــم  ــیوه تنظی ــب و ش ــودن، مخاط ــی ب ــوع و تخصص ــعت، موض وس

مدخل هــا بــه تحلیــل عنــارص ســاختاری یــک دایرة املعــارف شــامل: 

ــع و مأخــذ  ــه، و باالخــره فهرســت مناب مدخــل، معــرف، مــن مقال

پرداخــت و بــا بررســی انتقــادی منطــق گزینــش مدخل هــا کــه در 

ــری  ــه گ ــی، شیش ــرش باف ــه ف ــا از جمل ــیاری از هره ــای بس آن ج

ــه  ــی ب ــن مدخل ــاص نیاف ــون: اختص ــواردی چ ــت، م ــی اس و... خال

هرمندانــی کــه از ســال 1377 بــه بعــد کار خــود را رشوع کــرده اند، 

ــه  ــا، ترجم ــی مدخل ه ــب الفبای ــوه ترتی ــود در نح ــکاالت موج اش

تحت اللفظــی و نقایــص آن، مشــخص نبــودن روش تدویــن مقــاالت 

ــف  ــدام تألی ــد ک ــده و منی دان ــی ش ــار رسدرگم ــب دچ ــه مخاط ک

اســت و کــدام ترجمــه یــا تلخیــص، نبــودن فهرســت مأخــذ و نیــاز 

بــه بازنگــری در رســم الخط را به عنــوان نقــاط آسیب شــناختی ایــن 

دایرة املعــارف برشــمرد.

ــا دارابــی و  ــان مباحــث ایــن صاحب نظــر و پژوهشــگر، هلی ــا پای ب

تــوکا ملکــی از موضــع همــکاران مؤلــف و گــروه پژوهشــی ایــن کار 

بــه پــاره ای از نقدهــای مطــرح شــده پاســخ گفتنــد.

»سقاخانه« خالص ترین و مدرن ترین جنبش هرنی ایران 

سمیرا خوانساری  

نشســت نقــد و بررســی »ســقاخانه: یــک جنبــش ملــی« بــه همــت 
مؤسســه فرهنگــی هــری و پژوهشــی صبــا وابســته به  فرهنگســتان 

هــر برگــزار شــد.

ــاه در محــل  ــان م ــه شــامگاه ســه شــنبه 25 آب ــن نشســت ک در ای
ســالن هامیش هــای فرهنگســتان هــر برگــزار شــد، جــواد مجابــی، 
ــه های  ــینی ریش ــدی حس ــی و مه ــام کامران ــکندری، بهن ــرج اس ای
شــکل گیری، بســر اجتامعــی و تأثیــر جنبــش هــری »ســقاخانه« در 
هــر معــارص ایــران را از زوایــای مختلــف مطــرح و بررســی کردنــد.

نقاشــی ســقاخانه جریانــی هــری بــود کــه در دهــٔه 1340 شمســی 
ــای  ــی از عنره ــدرن و برخ ــر م ــی از ه ــتفاده از عنرهای ــا اس ب
ــر  ــران شــکل گرفــت و تأثی ــی، در ای ــی هرهــای ســنتی و دین تزئین
شــگرفی بــر دگرگونی هــای هــر نوگــرای ایــران و حتــی نوآوری هــای 

عرصــه خوشنویســی از خــود باقــی گذاشــت.

ــار  ــگاه آث ــزاری منایش ــروژه برگ ــر پ ــینی مدی ــدی حس ــاز مه در آغ
هرمنــدان جنبــش ســقاخانه در مؤسســه فرهنگــی هــری صبــا 
هــدف از برگــزاری ایــن منایشــگاه را بــه منایــش گذاشــن آثــار کمــر 
دیــده شــده ی هرمنــدان ایــن جنبــش کــه در گنجینه ی فرهنگســتان 

هــر موجــود بــوده عنــوان کــرد.

حســینی اســتفاده از عنــوان »جنبــش« بــه جــای مکتــب یــا ســبک 
هــری را بــرای ایــن آثــار شایســته تر دانســت، چــرا کــه در اصطــالح 
حرفــه ای و دانشــگاهی، رویدادهایــی کــه حــدود صــد یــا صــد و ده 
ــی  ــبک بررس ــا س ــب ی ــوان مکت ــا عن ــته اند را ب ــتمرار داش ــال اس س
می کننــد. ایــن در حالــی  اســت کــه شــکل گیری، شــکوفایی و 
پایــان فعالیــت هرمنــدان نقــاش ســقاخانه بــه بیــش از دوازده ســال 

منی رســد.

جــواد مجابــی کــه دربــاره تاریخچــۀ آثــار ســقاخانه صحبــت 
ــات دارای دو بعــد  ــد دیگــر هرهــا و ادبی ــرد، نقاشــی را مانن می ک

ــت. ــی دانس ــی و بوم جهان

ــری و  ــراث ب ــار از می ــی آث ــان جهان ــه بی ــد ک ــادآور ش ــی ی مجاب
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ــد  ــخن می گوین ــر س ــر یکدیگ ــا ب ــر فرهنگ ه ــد و تأثی ــی برآین نوع
ــر ســنت های  ــاب و خالــص و مبتنــی ب ــان بومــی، بازتابــی ن امــا بی

ــه اســت. ــک جامع ی

ــت و  ــران دانس ــی ای ــی از نقاش ــش کوچک ــقاخانه را بخ ــی س مجاب
ــوآوران آزاد«  ــا »ن ــرا« ی ــنت گ ــوآوران س ــالح »ن ــرد اصط ــد ک تأکی
جایگزین هــای بهــری بــرای درک آثــار هرمنــدان ایــن جنبــش 
ــه  ــوده ک ــی ب ــاً اصطالح ــقاخانه رصف ــالح س ــه اصط ــرا ک ــت چ اس
»کریــم امامــی« در برخــورد و مواجهــه خــود بــا ایــن آثــار بــه کار 
بــرده و ایــن واژه قــادر بــه تفســیر و تحلیــل کلیــت و متــام اندیشــه 

ــت. ــش نیس ــار هرمندان ــاد آث و ابع

ایــن هرمنــد و شــاعر، نــگاه و جنبــش ســقاخانه را تنهــا یــک 
ــر در  ــوان امــری ناگزی ــه عن سیاســت فرهنگــی ندانســت و از آن ب

ــرد. ــر ک ــته تعبی ــه گذش ــا ب ــت ارزش ه ــی و رجع ــیر طبیع س

ایــن  ادامــه »ایــرج اســکندری« دیگــر ســخران حــارض در  در 
نشســت از جنبــش ســقاخانه بــه عنــوان مهم تریــن جنبــش هــری 
طــی ســال های 1320 تــا امــروز نــام بــرد و گفــت: جنبــش ســقاخانه 
بــا هــدف تأکیــد بــر تشــخص ملــی و هویــت بومــی و بــه نوعــی 

ــاس از هــر غربــی شــکل گرفــت. ــا اقتب ــه ب مقابل

ــن  ــدان ای ــوع هرمن ــگاه و گرایش هــای متن ــاوت ن اســکندری از تف
جنبــش بــه عنــوان مهم تریــن ویژگــی آثــار آن هــا نــام بــرد و یــادآور 
شــد کــه جنبــش ســقاخانه بعــد از انقــالب اســالمی بــاز هــم مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه و بــا نــگاه و عنــارصی متفــاوت و نشــأت گرفتــه 

از جامعــه و رویدادهــای جدیــدش ادامــه پیــدا می کنــد.

ــن  ــی در ای ــل و ویژگی های ــه عوام ــرد: مجموع وی خاطــر نشــان ک
شــیوه و رویکــرد وجــود دارد کــه بســیار قابــل تأمــل اســت چــرا کــه 
ــاز  ــاد ب ــد از دهــه هفت ــی بع ــف تاریخــی، حت ــای مختل در دوره ه

هــم توجــه بــه ایــن رویکــرد در بیــن هرمنــدان دیــده می شــود.

اســکندری بررســی جنبــش ســقاخانه را بــا رضورت و تکیــه بــه 
ــردان و  ــت م ــگاه دول ــادی، ن ــتوانه  اعتق ــد پش ــوارد مانن ــی م برخ
ــر رنــگ  ــاع و پ ــران فرهنگــی آن زمــان و اهمیــت دف حامیــت مدی
ــف  ــای مختل ــع ه ــران در مقط ــر ای ــرای ه ــش ب ــن جنب ــودن ای ب

تاریــخ ایــران را رضوری دانســت.

ــدان  ــار هرمن ــی« در آث ــف زبان ــوع »کش ــا موض ــت ب ــن نشس ای
ــرد. ــدا ک ــه پی ــی« ادام ــام کامران ــط »بهن ــقاخانه توس ــش س جنب

کامرانــی ســخنان خــود را بــا اشــاره بــه تأســیس دانشــگاه هرهــای 

ــنتی  ــی و س ــارص مل ــر عن ــان آن ب ــد بانی ــت و تأکی ــی و اهمی تزئین
و از طــرف دیگــر حامیــت حکومــت وقــت از رضورت بازنگــری و 

ــرد. ــاز ک ــش آغ ــن جنب شــکل گیری ای

ایــن هرمنــد هــم تفاوت هــا و شــباهت های میــان آثــار ایــن 
ــار دانســت  هرمنــدان را نکتــه مهمــی در تحلیــل و تأویــل ایــن آث
و خاطرنشــان کــرد ایــن تفاوت هــا جنبه هــای زبانــی خاصــی را 
بــرای ایــن آثــار تعریــف می کنــد کــه زاویــه ای جــدا از سفارشــی یــا 

ــد. ــرح می کن ــار را مط ــن آث ــودن ای ــودن و نب ــی ب دولت

وی ضمــن اشــاره بــه اســتفاده از ابــزار و مصالــح معمولــی و 
ــه قــدرت خــاص در شــیوه  ــار ب ــن آث ــق ای ــی بی کیفیــت در خل حت
ــه  ــی و اســتفاده از موتیف هــای منحــر ب ــه فــرد اجرای منحــر ب
فــرد در آثــار هــر کــدام از هرمنــدان جنبــش ســقاخانه اشــاره کــرد 
ــد و  ــر هرمن ــرد ه ــوش و رویک ــای نق ــوع و تفاوت ه ــت: تن و گف
شــیوه  منحــر بــه فــردش از ایــن جنبــش آثــاری بوجــود آورده کــه 
ــران  ــم در ای ــای مدرنیس ــن جنبه ه ــوان خالص تری ــه عن ــا ب از آن ه

ــرد. ــام ب ــوان ن می ت

در ادامــه ایــن نشســت مهــدی حســینی ضمــن انتقــاد از تعریــف 
ــقاخانه  ــش س ــکل گیری جنب ــی از ش ــز تناول ــه پروی ــره ای ک و خاط
دارد اذعــان داشــت: از زمــان بــه قــدرت رســیدن پهلــوی اول و دوم، 
سیاســت فرهنگــی بــه دنبــال یــک نــگاه معــارص و ملــی در فرهنــگ 

تصویــری ایــران بــود.

وی افــزود: تأســیس مدرســه صنایــع قدیمــه درســت در مقابــل 
ــرای پایه ریــزی یــک  ــن اقــدام ب مدرســه صنایــع مســتظرفه مهم تری

ــود. ــو ب ــه ای ن ــی تجرب ــذار و از طرف ــم و تأثیر گ ــان مه جری

ــه  ــال 1319 ب ــا در س ــای زیب ــگاه هره ــیس دانش ــینی از تأس حس
عنــوان گامــی دیگــر در راســتای رســیدن بــه هــدف مــورد نظــر کــه 

هــامن داشــن هــری ملــی بــود نــام بــرد.

بیانیه)مانیفســت(  بــه  ســخنانش  از  بخشــی  در  همچنیــن  وی 
پایه گــذاران ایــن جنبــش کــه بســیار مســتند و مســتدل بــود اشــاره 

ــرد. ــت ک ــی از آن را قرائ و بندهای

ــاد  ــری، ایج ــز ه ــاغل و مراک ــان مش ــر می ــاط رسیع ت ــرای ارتب برق
ــایی  ــرای شناس ــش ب ــی و کوش ــر ایران ــش ه ــرای پژوه ــزی ب مرک
داشــته های خویــش، داشــن هویــت راســتین و بی نیــاز شــدن 
هرمنــد ایرانــی از تقلیــد، بخش هایــی از بیانــه ای بــود کــه مهــدی 

ــرد. ــاره ک ــه آن اش ــت ب ــن نشس ــان ای ــینی در پای حس
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هنمنی جشنواره هرنی عکس رشد برگزیدگانش را شناخت

نهمیــن دوره جشــنواره هــری عكــس رشــد صبــح امــروز بــا معرفــی 

برگزیــدگان خــود و اهــداء جوایــز بــه نفــرات برتــر در تــاالر ایــران 

فرهنگســتان هــر بــه كار خــود پایــان داد. 

ــا  ــه نهمیــن دوره  جشــنواره هــری »عکــس رشــد«، ب آییــن اختتامی

ــان  ــن بهرام محمدی ــلمین محی الدی ــالم و املس ــخرانی حجت االس س

معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان پژوهــش آمــوزش و پــرورش، 

محمــد نــارصی دبیــر جشــنواره، حســن غفــاری داور بخــش عكــس 

آموزشــی، صبــح امــروز 10 آبــان در تــاالر ایــران فرهنگســتان هــر 

برگــزار شــد. 

حجت االســالم و املســلمین محی الدیــن بهرام محمدیــان معــاون 

وزیــر و رئیــس ســازمان پژوهــش آمــوزش و پــرورش، تصویــر را 

زبــان گویــای روایــت شــمرد و اظهــار داشــت: زبــان تصویــر زبانــی 

ــف،  ــتند عواط ــته های دور می توانس ــان ها از گذش ــه انس ــت ك اس

ــد.  ــت كنن احساســات و مســائل اطــراف خــود را روای

وی داشــن تخصــص را الزمــه پیرفــت دانســت و افــزود: در 

ــان  ــراض را درم ــر كســی پزشــك می شــد، بســیاری از ام گذشــته اگ

ــف  ــته های مختل ــص در رش ــزوم  تخص ــه، ل ــه رفت ــا رفت ــرد ام می ك

مشــهود شــد، بــه طــوری كــه امــروزه رشــته های تخصصــی فراوانــی 

ــن امــر وجــود دارد  ــز همی در پزشــكی وجــود دارد. در عكاســی نی

ــون  ــی چ ــته های گوناگون ــان در رش ــروزه عكاس ــه ام ــم ك و می بینی

ــد.   ــت می كنن ــره فعالی ــری و غی ــری ، خ ــی، ه ــی صنعت عكاس

معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش تریــح كــرد: لــزوم پیرفــت نیــاز 

بــه معیارهایــی دارد كــه عــالوه بــر تخصــص، بحــث تبحــر و تجربــه 

ــت بســیاری در آن وجــود  ــه رقاب ــم ك ــز مطــرح اســت و می بینی نی

دارد كــه موجــب رشــد و ارتقــاء دانــش بــری اســت. 

حجت االســالم  محمدیــان بــه اهــداف برگــزاری جشــنواره رشــد 

اشــاره و ادامــه داد: هدفــی كــه در آمــوزش و پــرورش دنبــال 

ــه  ــم، اهــداف تربیتــی اســت. برگــزاری جشــنواره از دو جنب می كنی

ــم  ــوزه تعلی ــای ح ــه عكس ه ــت آنك ــد؛ نخس ــك می كن ــا كم ــه م ب

و تربیــت را شناســایی كنیــم كــه موجــب تحقــق اهــداف  تربیتــی 

می شــود؛ دوم آنكــه عكاســی را بــه عنــوان هــر و مهــارت بــه 

ــم.  ــوزش دهی ــوزان آم ــش  آم دان

وی در همیــن زمینــه افــزود: شناســایی عكاســان برتــر در ایــن حــوزه 

و معرفــی آنــان بــرای همــكاری در بخش هــای مختلــف نیــز بــرای 

مــا بســیار مهــم و پــر اهمیــت اســت و برگــزاری ایــن جشــنواره در 

ایــن امــر نیــز بــه مــا كمــك می كنــد. 

معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش بــه تفســیر نــگاه عكاســان پرداخت 

و افــزود: نــگاه عكاســان مــا نبایــد ســیاه منایــی باشــد. یعنــی 

هرجایــی كــه بــه لحــاظ اقتصــادی پایین تــر باشــد، هــر چیــزی كــه 

بدتــر باشــد، انتخــاب كنــد و تصویــر بــرداری منایــد. درســت اســت 

مــا در كشــور خــود كالس هــای كپــری، كانكســی و امثــال آنــرا داریــم 

ــارش  ــد، در كن ــرار می ده ــود ق ــوژه خ ــائل را س ــر از مس ــی اگ ول

ــوزش و  ــال آم ــه در ح ــوزان را ك ــم و دانش آم ــه معل ــق و عالق عش

ــار هــم  ــد در كن ــز نشــان دهــد، این هــا بای ــری هســتند را نی یادگی

منعكــس  شــوند. 
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وی در پایــان ســخنانش بــه ارتقــاء ســطح كیفــی و نــگاه عكاســان 

ــرد:  ــان ك ــر نش ــاره و خاط ــوزی اش ــش آم ــش دان ــژه در بخ ــه وی ب

امــروز مــن عكس هایــی در میــان عكس هــای دانــش آمــوزی 

ــد و  ــده بودن ــی ش ــوب عكاس ــی خ ــگاه و دیدگاه ــا ن ــه ب ــدم ك دی

ــه دور پانزدهــم خــود برســد،  ــن جشــنواره ب ــر ای ــم اگ فكــر می كن

آثــاری را مشــاهده كنیــم كــه یــك رسو گــردن از آثــار امــروزی باالتــر 

باشــند. 

ــن و مامرســت را موجــب  ــان ســخنان خــود متری ــان در پای محمدی

در  مــا  كــه  گفــت: همچنــان  و  شــمرد  كیفــی  دانــش  ارتقــاء 

ــردن  ــر ك ــردن از پ ــو ك ــه كار نیك ــم ك ــود داری ــای خ رضب املثل ه

اســت، توصیــه می كنــم كــه متریــن و مامرســت موجــب پیرفــت و 

ارتقــاء ســطح كیفــی در متامــی زمینه هاســت و امــروز مــن از متامــی 

دانــش آمــوزان می خواهــم كــه در هــر كاری كــه می خواهنــد 

ــد.  ــالش كنن ــد بســیار ت ــام دهن انج

ــگاه  ــه جای ــن جشــنواره رشــد ب ــر علمــی نهمی ــارصی دبی ــد ن محم

امــروز  داشــت:  اظهــار  و  پرداخــت  كشــور  هرســتان های 

بــاال برخوردارنــد و  از جایگاهــی بســیار  هرســتان های كشــور 

ــه در  ــان ك ــد. همچن ــرار گیرن ــت ق ــورد عنای ــد م ــا بای ــش از اینه بی

ــه  ــورد توج ــوزان م ــن دانش آم ــیاری از ای ــوان بس ــد ج ــه رش مجل

قــرار گرفته انــد و آثارشــان خیلــی خــوب منــود داشــته اســت. 

منایشــگاه های هــری نیــز ماننــد فضــای آموزشــی هســتند كــه بایــد 

ــیم.  ــته باش ــه آن داش ــژه ای ب ــگاه وی ن

نــارصی ارتقــاء جشــنواره رشــد را بســیار مطلــوب دانســت و ادامــه 

داد: تعــداد رشكــت كننــدگان و ارتقــاء ســطح كیفــی آثــار نشــان از 

ــدان  ــای بســیاری از هرمن ــن دارد كــه ایــن جشــنواره مــورد اعتن ای

ــژه  ــه آن توجــه ای وی ــز ب ــوزان نی ــش آم ــه و دان ــرار گرفت ــكاس ق ع

دارنــد. 

ــا  ــود را ب ــخرانی خ ــس س ــش عك ــاری داور بخ ــن غف ــپس حس س

رویكــرد آموزشــی ارائــه كــرد و گفــت: از تاریــخ عكاســی 190 

ــال  ــد س ــه چن ــد ك ــت بدانی ــر اس ــذرد و به ــه می گ ــت ك ــال اس س

ــد.  ــران وارد ش ــه ای ــر ب ــن ه ــی ای ــن عكاس ــراع دوربی ــد از اخ بع

ــود و  ــدرت نشســته ب ــر مســند ق ــان محمدشــاه قاجــار ب در آن زم

ــس از آن  ــرد. پ ــه رس می ب ــز ب ــد او در تری ــاه ولیعه ــن ش نارصالدی

دوربیــن توســط امپراتــوری روســیه بــرای اهــداف اســتعامری خــود 

بــه شــاهان قاجــار هدیــه شــد كــه بهریــن كشــف بــری محســوب 

می شــد. 

وی اخــراع دوربیــن را حاصــل ارتبــاط نقاشــان و مخرعیــن دانســت 

و افــزود: در آن زمــان كــه دوربیــن اخــراع شــد، نقاشــانی هرمنــد 

ــت  ــه طبیع ــی و ب ــان واقع ــه آثارش ــدند ك ــمرده می ش ــی ش واقع

ــر شــدن آثارشــان  ــرای به ــان ب ــت آن ــن جه ــه همی ــود. ب ــك ب نزدی

عالقه منــد بودنــد تــا متــام زوایــا و ســایه روشــن ها را نشــان دهنــد 

كــه تابلوهایشــان عینــی و واقعی تــر شــود. حاصــل ایــن اتحــاد نیــز 

بــه اخــراع دوربیــن انجامیــد. 

ــه در عرصــه  ــی ك ــال و تغییرات ــالب دیجیت ــح انق ــا تری ــاری ب  غف

ــرد.  ــان ب ــه پای ــت، ســخنانش را ب عكاســی صــورت گرف

و  و »دولــت  پرگهــر«  »ایــران، رسزمیــن  پــرورش«،  و  »آمــوزش 

ملــت، همدلــی و هم  زبانــی« عنــوان ســه گرایشــی بــود كــه 

آثــار  می توانســتند  بزرگ ســال  ســنی  گــروه  در  رشكت كننــدگان 

خــود را ارســال مناینــد.  همچنیــن »پرســش مهــر 94 رئیــس جمهــور« 

نیــز بــه عنــوان موضــوع دانش آمــوزی انتخــاب شــده بود. 

ــنی  ــروه س ــنواره در دو گ ــه جش ــه دبیرخان ــیده ب ــار رس ــداد آث تع

ــن   ــن بی ــه از ای ــود ك ــس ب ــوزی 15318 عك ــال و دانش آم بزرگ س

گــروه  بزرگســال و 4181 عكــس در  گــروه  11137 عكــس  در 

دانش آمــوزی بــود. از میــان عكس هــای ارســال شــده بــه دبیرخانــه 

تعــداد 4760 عكــس  بــا موضــوع »آمــوزش و پــرورش«، 5130 

عكــس بــا موضــوع »ایــران، رسزمیــن پرگهــر« و 1247 عكــس نیــز بــا 

موضــوع »دولــت و ملــت، همدلــی و هم زبانــی«  و »پرســش مهــر 

ــد.  ــامل می ش ــور « را ش ــس جمه 94 رئی

در مرحلــه نخســت كــه »اعظــم الریجانــی«، »مهســا قبایــی«، 

ــی« و  ــی قربان ــان«، »محمدعل ــم سیس ــی«، »ابراهی ــف هامی »هات

ــان  ــتند، از می ــده داش ــر عه ــان« داوری آن  را ب ــر جعفری »علی اصغ

عكس هــای رســیده بــه دبیرخانــه جشــنواره تعــداد  6882  عكــس 

ــد.   ــی برگزیدن ــه داوری نهای ــرای مرحل را ب

ــی«،  ــا كریمی صارم ــور »علیرض ــا حض ــز ب ــش داوری نی ــن بخ دومی

»اســامعیل عباســی«، »فرهــاد ســلیامنی«، »حســن غفــاری« و 
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»محبت اللــه همتــی« انجــام شــد كــه عكس هــای راه یافتــه بــه 

منایشــگاه در گــروه ســنی بزرگ ســال و گرایش هــای »آمــوزش 

ــس و  ــر« 100 عك ــن پرگه ــران، رسزمی ــس، »ای ــرورش« 101 عك و پ

»دولــت و ملــت، همدلــی و هم  زبانــی« 10 عكــس برگزیــده شــد. 

همچنیــن در گــروه ســنی دانش آمــوزی 89 عكــس انتخــاب شــدند. 

ــه  ــود ك ــس ب ــگاه 300 عك ــه منایش ــه ب ــای راه یافت ــداد عكس ه تع

گــروه داوری در هــر گرایــش از بیــن عكس هــای منایشــگاهی 

تعــدادی را بــه عنــوان عكس هــای برتــر معرفــی كردنــد. 

نفــرات برتــر در گرایــش »آمــوزش و پــرورش« بــا توجــه بــه ســطح 

كیفــی متوســط عكس هــا، هیئــت داوران آثــار رســیده را حائــز 

ــزه  ــا جای ــج عكــس را ب ــا ســه ندانســت و پن ــك ت ــه ی ــت رتب دریاف

برابــر و بــرای هــر عكــس تــا ســقف پانــزده میلیــون ریــال جایــزه 

تعییــن كــرد. در ایــن گرایــش: محمــد بقــال اصغــری از تریــز، امیــر 

مهــدی نجفلــو شــهیر از همــدان، ســید محمــد صــادق حســینی از 

شــیراز، حمیــد صادقــی گوغــری از كرمــان و رضــا زنگنــه از همــدان 

معرفــی شــدند. 

در گرایــش »ایــران، رسزمیــن پرگهــر«، هیئــت داوران ســه عكــس را 

ــد كــه هــادی  ــن كردن ــا ســوم تعیی ــوان رتبه هــای نخســت ت ــه عن ب

محســن تبــار فیروزجائــی از بابلــر نفــر اول ایــن بخــش اعــالم شــد 

ــال  ــر، تندیــس جشــنواره و بیســت و پنــج میلیــون ری ــوح تقدی و ل

جایــزه نقــدی دریافــت كــرد. امیــر عنایتــی از تربــت حیدریــه نفــر 

ــون  ــت میلی ــنواره و بیس ــس جش ــر، تندی ــوح تقدی ــه ل ــد ك دوم ش

ریــال جایــزه نقــدی بــه وی اهــدا شــد و ســومین نفــر ایــن بخــش 

احمــد بلباســی از تهــران بــود كــه لــوح تقدیــر، تندیــس جشــنواره 

و پانــزده میلیــون ریــال جایــزه نقــدی را بــه خــود اختصــاص داد.  

ــی«  ــی و هم  زبان ــت، همدل ــت و مل ــش »دول ــژه گرای در بخــش وی

ــه تعــداد محــدود عكس هــای رســیده و ســطح كیفــی  ــا توجــه ب ب

ــی  ــچ عكس ــت داوران ، هی ــر هیئ ــه نظ ــا ب ــا ، بن ــط عكس ه متوس

ــا ســوم را نداشــت و رصفــاً 10  صالحیــت دریافــت رتبه هــای اول ت

ــه منایشــگاه جشــنواره راه یافــت.  عكــس ب

ــری برخــوردار  در بخــش دانــش آمــوزی، عكس هــا از كیفیــت باالت

بودنــد و بنــا بــر نظــر هیئــت داوران پنــج اثــر برگزیــده بــا جوایــز 

برابــر )طبــق فراخــوان( و نیــز دو عكــس بــه عنــوان عكــس ویــژه 

برگزیــده شــدند كــه از ایــن بیــن محمدحســین دهقانیــان از 

خمینــی شــهر، مریــم اســامعیل زاده از ارومیــه، مهتــاب شــورورزی 

از نیشــابور، علــی كریمــی زاده از اردكان و زینــب ایرانــی از قــم بــه 

عنــوان  پنــج برگزیــده ایــن بخــش اعــالم شــدند.   

همچنیــن ثنــا توكلــی از تریــز و ســارا رسافــراز از كــرج دو رشكــت 

ــس  ــوان عك ــه عن ــوزی ب ــش دانش آم ــه در بخ ــد ك ــده ای بودن كنن

ــده شــدند.  ــژه برگزی وی

در بخــش دانش آمــوزی نیــز بــه پنــج نفــر منتخــب ایــن جشــنواره 

پانــزده میلیــون ریــال جایــزه نقــدی اهــدا شــد و بــه دو عــكاس در 

بخــش ویــژه نیــز مبلــغ یــك میلیــون ریــال جایــزه اهــدا شــد. 

ــد  ــس رش ــنواره عك ــن جش ــی نهمی ــر اجرای ــی دبی ــز قراگوزل پروی

40 درصــدی رشكت كننــدگان نســبت بــه دوره قبــل را موجــب 

خرســندی دانســت و بــه قرائــت بیانیــه نهمیــن جشــنواره پرداخــت 

ــن دوره شــاهد رقابــت جــدی عكاســان حرفــه ای و  و گفــت: در ای

ــه منایشــگاه و رقابــت  ــه ب ــار راه یافت ــم كــه تعــداد آث ــور بودی آمات

عكاســان نشــان از شــناخت جامعه عكاســی از جشــنواره و مقبولیت 

ــور  ــت حض ــا محدودی ــری دارد. ام ــه ه ــن جامع ــنواره در بی جش

ــا  عكاســان در محیط هــای آموزشــی باعــث می شــود عكس هــای ب

ــد.  ــت متوســط در همــه جشــنواره های كشــوری حضــور یابن كیفی

عكاســان  بــا  جشــنواره  دبیرخانــه  ارتبــاط  داد:  ادامــه  وی 

ــه  ــان ب ــه آثارش ــانی ك ــا عكاس ــنواره خصوص ــده در جش رشكت كنن

منایشــگاه راه  یافتــه اســت، كمــك مؤثــری در غنــای منابــع تصویــری 

ــد.  ــد ش ــازمان خواه ــر و س دف

قراگوزلــی در پایــان بــه آییــن گشــایش منایشــگاه جشــنواره كــه از 

ــزار شــد،  اشــاره  ــا برگ ــر در مؤسســه فرهنگــی – هــری صب 25 مه

كــرد كــه در آن داوران، مدیــران آمــوزش و پــرورش و اصحــاب رســانه 

حضــور داشــتند. 



ه 8
مار

- ش
ول

ل ا
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

29

معمل ماندگار موسییق: مصطیف كمال پورتراب 
الهام الیقی

ــران  ــدگار موســیقی ای ــره مان ــراب  چه ــی کامل پورت اســتاد مصطف

ــه  ــی خان ــورای عال ــس ش ــب  رئی ــس و نای ــت مؤس ــای هیئ وازاعض

ــود. ــران ب ــیقی ای موس

ــان  ــه جه ــار چشــم ب ــواده ای روســی تب ــار 1303 در خان وی در به

گشــود. پــدرش از افــران شــوروی ســابق بــود كــه بــه ایــران آمــده 

ــوت در دوران  ــد فل ــا خری ــدرش ب ــود. پ ــواده داده ب و تشــكیل خان

ــیقی  ــنیدن موس ــن و ش ــه آموخ ــی، وی را ب ــرای مصطف ــی ب كودك

تشــویق كــرد و باعــث شــد در دوره دوم دبیرســتان، مصطفــی 

ــم موســیقی دریافــت  ــی موســیقی شــده و دیپل وارد هرســتان عال

كنــد. در ایــن دوران مصطفــی، اســتادانی چــون حشــمت ســنجری، 

عطــاا... خــادم میثــاق، روبیــک گریگوریــان، روح ا...خالقــی، موســی 

نواخــن  آمــوزش  گریانــرای  پامتــا  و  فرزانــه  معروفی،فریــدون 

ســازهایی چونفاگــوت، ویولــن وتـــار و همچنیــن آواز گروهــی، 

ــت. ــش داش ــی و رسای ــیقی ایران ــوری موس تئ

ــی  ــر مل ــا اركس ــراه ب ــه 40 هم ــالت، در ده ــان تحصی ــس از پای پ

وزارت فرهنــگ و هــر بــه آهنگســازی و رهــری و اجــرای برنامــه 

ــت.  ــی پرداخ ــون مل ــیقی در تلوزی موس

در ســال 46 بــورس تحصیــالت تكمیلــی دریافــت كــرد و بــرای 

تحقیقــات در زمینــه تئــوری موســیقی و تحصیــل موزیكولــوژی 

ــد"  راهــی فرانســه شــد و در آنجــا در دوره هــای "كریســتین داوی

ــد«  ــرد. وی 2 ســال جانشــین و دســتیار پروفســور »داوی رشكــت ك

بــود. درســال 1356 توســط هیئــت بررســی و ارزشــیابی هــری 

ــد. ــده ش ــتادی برگزی ــمت اس ــه س ــی ب ــتان عال ــان هرس مدرس

وی بعــد از تحصیــل در هرســتان موســیقی،  تدریــس را در هامن جــا 

آغــاز كــرد، در دهــه 50 مدتــی مدیــر هرســتان موســیقی بود.پــس 

از انقــالب نیــز تئوریموســیقی و هارمونــی را در دانشــگاه هــر 

ــی  ــای خصوص ــران و كالس ه ــوار ته ــگاه آزاد،کنروات ــران، دانش ته

تخصصــی  متعــدد  شــوراهای  در  پورتــراب  می كــرد.  تدریــس 

موســیقی در وزارت فرهنــگ و هــر ســابق، وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

اســالمی، گــروه تخصصــی واژه گزینــی موســیقی فرهنگســتان زبــان 

و ادب فارســی، انســتیتو تحقیقــات موسیقی شناســی ایــران، انجمــن 

ژونــس موزیــكال و چندیــن انجمــن و مؤسســه بیــن املللــی دیگــر 

عضویــت داشــت.

ــه از آن  ــت ك ــرده اس ــق ک ــیاری خل ــیقی بس ــات موس ــتاد قطع اس

جملــه می تــوان بــه چــون قطعــه ای در چهــارگاه )1955(، ســونات 

ویولــن و پیانــو در دومینــور )1959(، ســه قطعــه بــرای گــروه 

خیــام )1969(، ســوئیت هفــت پیکــر در نــه قســمت بــرای ارکســر 

ــمفونیک  ــر س ــرای ارکس ــاژور ب ــارش در م ــمفونیک )1970(، م س

)1973(، رقــص پریــان در فامینــور )1980(، آواز بــی گفتــار دو 

ــرد.  ــاره ك ــی )1980( اش ــر زه ــرای ارکس ــه ب قطع

ــراب در  ــتاد پورت ــاب اس ــهورترین كت ــیقی(عنوان مش ــوری موس )تئ

ــش از 50  ــه حــال بی ــه تاب ــه موســیقی اســت ك ــوزش پای ــه آم زمین

بــار تجدیــد چــاپ شــده اســت. از دیگــر آثــار ترجمــه و تألیــف او 

نیــز مــی تــوان بــه كتــاب هایــی چــون مبانــی آهنگســازی، تجزیــه 

ــارد برناشــتاین  ــر لئون ــان ) ترجمــه اث ــرای جوان ــل موســیقی ب تحلی

ــولی  ــر پرتس ــر اث ــه اث ــوری )ترجم ــائل تئ ــل املس ــی(، ح از انگلیس

ــد هــال از  ــگل فیل ــر ای ــی مــدرن )ترجمــه اث ــی(، هارمون از ایتالیائ

انگلیســی(، هارمونــی کالســیک )ترجمــه اثــر ســی.اچ. کیتســون از 

ــه  ــوان ب ــال، کنرپ ــد ه ــده ایگلفیل ــای برگزی ــگ ه ــی(، آهن انگلیس

ــرد. ــر اســتاکز از انگلیســی( و...  اشــاره ک ــان ســاده )ترجمــه اث زب

بــه پــاس ســالها فعالیــت و آمــوزش مــداوم موســیقی در ســال 1387، 

ــیقی  ــدگار موس ــره مان ــوان چه ــه عن ــراب  ب ــامل پورت ــی ك مصطف

ایــران انتخــاب شــد.

ــس  ــراب، پ ــامل پورت ــی ك ــاه 1395مصطف ــر م ــام در دوم تی رسانج

ــی را  ــی، دار فان ــت قلب ــر ایس ــر اث ــق، ب ــس و تحقی ــالها تدری از س

ــت. وداع گف
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مناییش مستند »ركبال، جغرافیای یك تاریخ«اكرگاه آموزیش نقایش ایراین 

ــی عــر  نخســتین جلســه از كارگاه یكســاله آمــوزش نقاشــی ایران
دیــروز دهــم آبــان در مركــز هرپژوهــی نقــش جهــان وابســته بــه 

فرهنگســتان هــر برگــزار شــد.

نخســتین جلســه از كارگاه آموزشــی نقاشــی ایرانــی بــا حضــور 
ــه زاده  ــر آیت الل ــاالر باق ــر در ت ــت ع ــرب در دو نوب ــاهین ع ش

ــد. ــزار ش ــان برگ ــش جه ــی نق ــر پژوه ــز ه ــیرازی مرك ش

در ایــن كارگاه شــاهین عــرب ضمــن آشــنایی بــا هرجویــان و 
ــركات  ــوزش ح ــه آم ــی ب ــی ایران ــاز نقاش ــورد نی ــوازم م ــی ل معرف
ــه و شاه عباســی پرداخــت.  ــای پروان ــازی و گل ه ــی، قرینه س حلزون

كارگاه نقاشــی ایرانــی شــاهین عــرب روزهــای دوشــنبه هــر هفتــه 
در دو نوبــت عــر در مركــز هرپژوهــی نقــش جهــان برگــزار 

می شــد.  

سیدشــاهین عــرب در ســال 1350 در تهــران متولــد شــد. وی هــر 
از 15 ســالگی آغــاز كــرده و دانش آموختــه  ایرانــی را  نقاشــی 
دانشــگاه هرهــای زیبــای تهــران اســت. وی تاكنــون 20 منایشــگاه 

ــت. ــزار كرده اس ــران، برگ ــارج از ای ــل و خ در داخ

ــز  ــت مرك ــه هم ــخ« ب ــك تاری ــای ی ــال، جغرافی ــتند »كرب ــم مس فیل
ــش داده شــد و  ــان در فرهنگســتان  هــر، منای هرپژوهــی نقش جه
عالقه منــدان بــه ســینامی مســتند در ســالن ایــران، بــه متاشــای آن 

نشســتند.

ایــن فیلــم بــا حضــور »داریــوش یــاری«، كارگــردان اثــر و  جمعــی از 
ــاالر  ــاه 95، در ت ــنبه 11 آبان م ــتان، سه ش ــینام دوس ــدان و س هرمن

ایــران فرهنگســتان هر، بــه منایــش درآمــد.

ــده داشــته و  ــر عه ــد« ب ــروز مفی ــن مســتند را »به تهیه كنندگــی ای
روایــت فیلــم بــا صــدای »شــهاب حســینی« اســت. موســیقی مــن 
ــا امضــای »مجیــد انتظامــی« بــه  "كربــال، جغرافیــای یــك تاریــخ" ب

ســمع مخاطبــان رســید.

ایــن فیلــم كــه از زاویــه ذهــن »داریــوش یــاری« بــه واقعــه عاشــورا 
و زائــران كربــال نــگاه كــرده اســت، اشــاره ای بــه نخســتین  زائــران 
یعنــی، »جابرابن عبداللــه  آرامــگاه مطهــر حــرت حســین)ع( 
ــارت  ــه زی ــن ب ــه در روز اربعی ــه عوفــی« دارد ك انصــاری« و »عطی
ــه در  ــقانی ك ــوج عاش ــی از فوج ف ــا مناهای ــدند و ب ــل ش ــان نائ ایش
ــارت  ــه زی ــده از مهــر و عطوفــت ب ــی آكن ــا دل ــی ب ســال های كنون
رسزمیــن كربــال رهســپار می شــوند، بــه جغرافیــای دلهــای مشــتاق 

پرداختــه اســت.

در ایــن مســتند، »شــهاب حســینی« روایــت خــود را بــا ایــن جملــه 
ــت،  ــام اس ــی قی ــه حامس ــورا وج ــر عاش ــاند: »اگ ــان می رس ــه پای ب

اربعیــن، تجلــی وجــه دیگــر آن یعنــی عشــق و محبــت اســت.«

اخبار كوتاه







ارتباط با فرهنگستان هنر و موسسات وابسته :
 ساختمان مرکزی : تهران - خیابان ولی عصر )عج( - تقاطع خیابان طالقانی - شماره 1552

کدپستی : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200

نمابر : 66951167
honar@honar.ac.ir : رایانامه
@artacademy  : کانال تلگرام

ــماره 1552،  ــی- ش ــان طالقان ــع خیاب ــج(- تقاط ــی عصر)ع ــان ول ــران- خیاب ــی: ته ــه تخصص کتابخان
ــر ــتان هن ــزی فرهنگس ــاختمان مرک س

کدپستی: 1416953346 
تلفن: 66974793

نمابر: 66974794  
library@honar.ac.ir :رایانامه

ــی  ــهید فالح ــان ش ــج(- خیاب ــی عصر)ع ــان ول ــران- خیاب ــمان: ته ــری آس ــی هن ــه فرهنگ  مجموع
ــماره 47و49 ــوه – ش ــان فیروزک ــش خیاب ــه(- نب )زعفرانی

کدپستی: 1988773733
تلفن : 22751756 و 22751763-4

نمابر: 22751763
aseman@honar.ac.ir :رایانامه

  
 مرکــز هنرپژوهــی نقش جهــان: تهــران- خیابــان ولی عصــر )عــج(- باالتــر از خیابــان شــهید بهشــتی- 

ضلــع جنــوب غربی بوســتان ســاعی- شــماره 2169
کدپستی: 1511913414

تلفن: 88553912-4
نمابر:88553916

naghshjahan@honar.ac.ir :رایانامه

 مجموعــه فرهنــگ و ادبیــات فرهنگســتان هنــر: تهــران – خیابــان ولــی عصر)عــج( - جنــب بوســتان 
ســاعی - شــماره 2175
کدپستی:1511913511

تلفن: 88728125-7
نمابر: 88728128

Farhang@honar.ac.ir :رایانامه

 مؤسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی صبا
ورودی غربــی: تهــران- خیابــان ولــی عصر)عج(-خیابــان طالقانــی- خیابــان شــهید بــرادران مظفــر-

شماره 125،
ورودی شرقی: تهران- خیابان ولی عصر)عج(-تقاطع خیابان طالقانی- شماره 1552

کدپستی: 1416953343
تلفن : 66494508-9

نمابر: 66487535
artacademy@honar.ac.ir :رایانامه

 مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین: تهــران- میــدان فلســطین - خیابــان طالقانــی - خیابــان شــهید 
بــرادران مظفــر - تقاطــع بزرگمهــر - شــماره 74

کدپستی: 141696496
تلفن : 2- 66974790

نمابر:66974791
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


