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بازخوانی ارزش های بومی؛ نیاز امروز و آینده

هویــت هــر ملتــی بــی شــک در گذشــتۀ  تاریخــی و فرهنگــی آن ملــت نهفتــه اســت و  آشــنایی 
بــا فرهنــگ، ســنن و آداب و رســوم هــر ســرزمین بــا کنــکاش در میــراث بــه جــا مانــده از 

ــوم میســر می شــود.  گذشــتگان آن مــرز و ب

ــد و مراحــل تحــول و تطــور خــود را  ــخ شــکل گرفته ان میــراث فرهنگــی و هنــری در طــول تاری
پشــت سرگذاشــته و ســینه بــه ســینه بــه نســل های بعــدی منتقــل شــده اند. امــا بســیاری از 
ایــن میــراث ارزشــمند در برهــه ای از زمــان بنــا بــه دالیلــی، همچــون صنعتــی شــدن جامعــه و 

یــا تهاجــم فرهنگــی، کنارگذاشــته شــده اند و یــا کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفته انــد. 

امــروز مــا میــراث دار مجموعــه ای از ایــن هنرهــا هســتیم کــه آمیختــه با فرهنگ، آداب و رســوم، 
ســنت ها و تفکــرات پیشــنیان ماســت. آثــاری کــه بــه دســت توانمنــد هنرمنــدان ایــن ســرزمین 

خلــق شــده اســت. خالقانــی کــه از اکثــر قریــب بــه اتفاقشــان نشــانی در دســت نیســت. 

امــروز و  بازاندیشــی و بازخوانــی ارزش هــای بومــی و مانــدگار هــر جامعــه الزمــه جامعــه 
فرداســت تــا ســبب آشــنایی و آشــتی نســل امــروز و آینــده بــا مفاخــر گذشــته باشــد.

برگــزاری برنامه هایــی همچــون همایــش کنکاشــی در آثــار و احــوال معمــاران ایــران زمیــن 
بــا موضــوع »اســتاد ســلطان محمــد معمــار یــزدی« کــه اردیبهشــت مــاه ســال جــاری در 
فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد؛ گامــی اســت شایســته، بــرای بازخوانــی هنــر و فرهنــگ ایــران 
بــزرگ و شناســاندن ایــن فرهنــگ و هنــر بــه همــه کســانی کــه بــه میــراث فرهنگــی این ســرزمین 

تعلــق خاطــر دارنــد. 

زهرا مهاجری
سردبیر



اساطیراالولین و قصص االنبیاء
قسمت هفتم: راز قصه ها؟!

محمدعلی معلم دامغانی

اســاطیر را بگــذار كــه در منظــر عامــه  امــی روایت داســتانیان و حكایت باســتانیان 
و خواتــای نامــۀ جوقــی خودكامــه اســت كــه پیشــینگان و پدراننــد كــه ســوی فرزنــد 
نگراننــد تــا از جاهلیــت اولــی نرهــد و دل بــر هدایــت مولــی ننهــد؟! و در ایــن زمانه 
كــه زمانــه ماســت چــه بســیار شــده اســت خریــدار بنگــره و فســانه؟! كــه امیــد از 

بیــم نمی دانــد و پنــد حكیــم نمی خوانــد كــه فرمــود:

قصــه امــا از در دیگــر اســت ؟! قصــه مبتنــی بــر بنیــان اســت؟ و مبرهــن بــه برهــان 
اســت؟! دروغ نیســت و جــز فــروغ نیســت. تابنــاك اســت و راز نــاك اســت!! در 

خــور اهــل ادراك اســت. از خاقانــی بشــنو: 

این نهان داشتگان موی ز سر بگشائید

وز سر موی سر آغوش به زر بگشائید

سر انگشت قلمزن چو قلم بشكافید

بن اجزای مقاالت و سمر بگشائید

نسخه رخ همه عجم است و نقط از خط اشك 

زو معمای غم من به فكر بگشائید

تو این را دروغ و فسانه مخوان 

به یك سان روشن زمانه مدان 

از او هر چه اندر خورد با خرد 

دگر باره رمز معنی برد؟! 

از شاعر شاهنامه بشنو:

تو مر دیو را مردم بد شناس 

كسی كو ندارد ز یزدان سپاس 

هر آن كو گذشت از ره مردمی 

ز دیوان شمر مشمر از آدمی 
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هستی رو تو عالم ما باید از هستی سراغ كرد

مشت بازت رو باید از مشتی كه بستی سراغ كرد 

زمان و مكان دروغه  اون كه راسته زمكان 

زمكان تافته هر دو است نه زمان نه مكان 

مانده از اون همه زشتی مانده از اون همه خوبی 

پشت دیوار دروغ یه اسب چوبی 

ســواد و بیــاض و ســیاه و ســپید و طلــوع و غــروب و تولــد و مــرگ راز بــزرگ و 
رازگشــای ســترگ جهاننــد؟! طریقــت وصــول بــه حقیقــت رســوخ در طبیعــت 
اســت كــه كتــاب تكویــن اســت و نســخه برابــر بــا اصــل آن كتــاب تدویــن یــا 
شــریعت اســت؟! ییــاق و قشــاق قبیلــه انســان از سردســیر ایــن یكــی بــه 

گرمســیر آن یكــی و برعكــس اســت.

زندگــی امــا طریقتــی كوتــاه اســت كــه شــریعت او حقیقــت اوســت؟! حقیقت 
زندگــی قصــه اســت اســطوره نیســت. قصــه دراز آهنــگ و دروغ نیســت. 
اســطوره از دســت دیگــر اســت ؟؟ دور و دیــر اســت اســاطیر اســت؟! قصــص 
جمــع فشرده هاســت، اســاطیر جمــع تفاصیــل و روده درازی هاســت؟! یكــی 
ــه گســتردگی و تفصیــل  ــر شــود و آن دیگــری ب ــر و ناب ت در فشــردگی كوتاه ت

اجوف تــر و توخالی تــر؟! 

محاســبه و فهــم زمــكان )زمــان و مــكان در قصــه و اســطوره(  مطلبــی اســت 
كــه اگــر خــدا بخواهــد از بیــان آن عقده هــا خواهدگشــود؟؟ ازیــرا كــه فــارغ از 
مجموعــه زمــان و مــكان )زمــكان( ذهــن در معــرض اشــتباه و گمراهیســت 
بســتر دروغ زمــان بی مــكان و مــكان بی زمــان اســت تاریــخ اصطاحــی و 

اســاطیر از ایــن قبیل انــد!!

باری:
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برگ هایی از متون تاریخی 

تأثیر شاهنامه بر تاریخ جهانگشای

علی تقوی1

درآمد

برخــی از نویســندگان متــون تاریخــی، افزون بــر بازگفتــن وقایــع تاریخــی، متنــی ادبــی و آراســته بــه انــواع هنرهــا و صنعت هــای باغــی آفریدنــد 
تــا از رهــاورد آن بــر تأثیــر ســخن خــود بیفزاینــد. تاریــخ جهانگشــای اثــر عطاملــک جوینــی )623-681 هـــ.ق(، نیــز از ایــن دســت متــون تاریخــی 
اســت کــه نویســنده بــا قلــم توانــای خــود ضمــن بــه تصویــر کشــیدن یکــی از مهم تریــن برهه هــای تاریــخ ایــران در ســده هفتــم هجــری و بیــان 
وقایــع تاریخــی ســال های پایانــی حکمرانــی خوارزمشــاهیان و دوره مغــول و اســماعیلیان، متنــی ادبــی را نیــز از خــود بــه یــادگار گذاشــته اســت. 
جوینــی در لفافــه نثــر مصنــوع و فنــی و ادبــی خــود، بســیاری از فجایــع و بایایــی کــه بــر ایرانیــان از یــورش مغــوالن فــرود آمــد، به خوبــی نمایــان 
ســاخت و از ابــراز تأّســف و تحّســر خــود از آنچــه بــر مــردم رفتــه بــود، واهمــه ای بــه خــود راه نــداد. بــرای نمونــه متــن زیــر را بنگریــد کــه نویســنده 

هنــگام فرارســیدن بهــار، همه چیــز را در ماتــم و عــزای کشته شــدگان حملــه لشــکر مغــول بــه تصویــر می کشــد:

چــون خبــر قــدوم ربیــع بــه ربــع مســکون و ربــاع عالــم رســید، ســبزه چــون دل مغمومــان از جــای برخاســت و هنــگام اســحار بــر اغصــان اشــجار، 
بلبــان بــر موافقــت فاختــگان و قَمــاری شــیون و نوحه گــری آغــاز کردنــد و بــر یــاد جوانانــی کــه هــر بهــار بــر چهــره انــوار و ازهــار در بســاتین و 
متنزّهــات2 می کــش و غمگســار بودنــدی، ســحاب از دیده هــا اشــک می باریــد و می گفــت بــاران اســت و غنچــه در حســرت غنجــان از دلتنگــی، 
خــون در شیشــه می کــرد و می گفــت شــکفته ام؛ سوســن در کســوت ســوکواران ازرق می پوشــید و اُغلوطــه3 مــی  داد کــه آســمان رنگم؛ ســرو آزاد از 
تلهـّـفِ 4 هــر ســروقامتی خوش رفتــار، بــه مــدد آه ســردی کــه صبــاحِ هــر ســحرگاه برمی کشــید، پشــت دوتــا می کــرد و آن را تبختــری5 نــام نهــاده بــود 
و بــر وفــاق او ِخــاف6 از پریشــانی ســر بــر خــاک تیــره می نهــاد و از غصــه روزگار خــاک بــر ســر می کــرد کــه فــراش چمنــم )جوینــی، 1391: 317/1(.

جوینــی در تاریــخ جهانگشــای، چــون بســیاری از دیگــر نویســندگان و شــاعران و هنرمنــدان ایرانــی، از شــاهنامه حکیــم ابوالقاســم فردوســی 
تأثیــر پذیرفتــه اســت. در جای جــای تاریــخ جهانگشــای او، تأثیــر و حضــور شــاهنامه را می تــوان شــاهد بــود. جوینــی از ســویی، بســیاری از ابیــات 
شــاهنامه را در تاریــخ خــود منــدرج ســاخته و از دیگرســو، از برخــی از شــخصیت ها و پهلوانــان حماســه ملــی در اثــر خــود بــه مناســبت هایی 
نــام بــرده اســت و از همــه مهم تــر كــه كمتــر بــه آن پرداختــه شــده، اینكــه جوینــی آن چنــان شــیفته شــاهنامه اســت كــه می كوشــد پاره هایــی از 
متــن خــود را چــون شــاهنامه، حماســی بنــگارد و ایــن بیشــتر در دو ســطح جلــوه و بــروز می یابــد: الــف. در توصیــف كاركیایی هــا و پهلوانی هــای 
تیمورملــك و ســلطان جال الدیــن خوارزمشــاه كــه گویــی جوینــی در ســر می پرورانــده اســت اگــر چنــد تــن دیگــر از اینــان در برابــر فتنــه مغــوالن 
ایســتادگی می كردنــد، شــاید این گونــه ایــران دســتخوش هجــوم بی رحمانــه آنــان نمی شــد. جوینــی از كار و كنش هــای ایــن دو شــخصیت، بــه 
گونــه ای ســخن می گویــد كــه گویــی رســتم تهمتــن در برابــر ظلم هــا و بیدادهــا قــد علــم كــرده اســت. ب. در توصیــف حماســی طلــوع و غــروب 
خورشــید كــه همچــون شــاهنامه، در موقعیت هــای مختلــف، بــه دیگرگونــه وصــف می شــود. امــا صورتــی دیگــر در مانندگــی تاریــخ جهانگشــای 
بــه شــاهنامه، نــه الزامــاً متأثــر از آن، آنجاســت کــه جوینــی نیــز همچــون فردوســی ضمــن بیــان رویدادهــای گوناگــون، در جای جــای متــن خــود، 
مخاطــب را بــه عبــرت و درس گرفتــن از تاریــخ فرامی خوانــد. بــا ایــن رویکــرد، در پنــج جســتار تأثیــر و حضــور شــاهنامه در تاریــخ جهانگشــای 

تحلیــل و بررســی می شــود.

درج ابیاتی از شاهنامه در تاریخ جهانگشای

جوینــی در جای جــای تاریــخ جهانگشــای، بــرای پرورانــدن و بیــان بهتــر مطالــب، متناســب بــا بیــان وقایع و حــوادث تاریخی دوران خوارزمشــاهیان 

1 . معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان هنر.
2  . مُتنزِّه: جای زیبا و دلگشا.

3  . اغلوطه: سخن غلط و آنچه مردم را به اشتباه افکند.
4  . تَلَهُّف: دریغ خوردن، اندوه بردن.

5  . تَبَختُر: به ناز و غرور خرامیدن.
6  . خاف: نوعی درخت بید.
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و مغــول، بیــت یــا ابیاتــی از شــاهنامه فردوســی یــا ســروده های دیگــر شــاعران نامبــردار ایرانــی را در متــن خــود گنجانــده اســت. در ایــن میــان، 
ســهم شــاهنامه بیــش از ســایر آثــار اســت و جوینــی نزدیــک بــه نــود بیــت از آن را در متــن خــود آورده اســت. جوینــی در میــان داســتان های 
شــاهنامه، بــه داســتان های »رســتم و ســهراب« و »رســتم و اســفندیار« بیشــتر توجــه داشــته و بــه ترتیــب 37 بیــت و 27 بیــت از آنهــا در متــن 
خــود گنجانــده اســت. ابیــات گاه به صــورت تک  بیــت و گاه به صــورت دو یــا ســه بیــت پیوســته از یــک داســتان شــاهنامه اســت. جوینــی از ایــن 
ابیــات، بیشــتر در تکمیــل یــا تتمیــم معانــی و مضامیــن متــن خــود بهــره جســته و بــر گیرایــی و تأثیــر ســخن افــزوده اســت. بــرای نمونــه، در 
گیــرودار ســلطان محمد خوارزمشــاه بــا لشــکر مغــول، نویســنده ابیاتــی از شــاهنامه را منــدرج ســاخته اســت. در متــن زیــر، دو بیــت نخســتین از 

داســتان رســتم و اســفندیار و دو بیــت دیگــر از داســتان رســتم و ســهراب اســت:

لشــکر مغــول در دامــن جنــگ چنــگ نمی زدنــد و آهنــگ کشــیده می داشــتند و می گفتنــد: »مــا را از چنگزخــان اجــازت محاربــت تــو نیســت. 
مــا بــه مصلحتــی دیگــر آمده ایــم وکاری دیگــر را آمــاده گشــته و شــکاری کــه از دام مــا جَســته، می جُســته.

چنین بر با کامرانی مکن مکن شهریارا، جوانی مکن  
میاور به جان من و خود گزند7 مکن شهریارا دل ما نژند  

امــا اگــر ســلطان ابتــدا کنــد و دســت محاربــت یــازد، ناچــار روی نتــوان تافــت و پــای دربایــد نهــاد و اگــر تــرک ایــن گیــرد و خیرخیــر8 بــه خــود آتــش 
بــا نکشــد ]...[ بــه صــاح مُلــک او نزدیک تــر باشــد و از مَعــرَّت9 فســاد و غایلــت10 عنــاد دورتــر مانــد.« امــا،

هر آنگه که خشم آورد بخت شوم      شود سنگ خارا به کردار موم11

و سلطان را که مرآت بخت او تیره شده بود و دیده ِخبرت او خیره گشته، بدین مواعظ منزجر نشد و بدین تنبیهات مرتدع12 نگشت:
درختی است جنگی همیشه به بار13  تو دانی که خوی بد شهریار  

)همان: 141-140/2(. 

البتــه جوینــی در دو موضــع، ابیــات مــورد اســتناد خــود را از دو داســتان شــاهنامه برگزیــده و در کنــار هــم قــرار داده اســت. در دو متــن زیــر، هــر 
بیــت بــه ترتیــب از داســتان رســتم و ســهراب، رســتم و اســفندیار، پادشــاهی کیقبــاد و جنــگ کیخســرو بــا افراســیاب اســت:

چون این خبر به خدمت چنگزخان رسید و التیام و انتظام احوال سلطان معلوم رای او شد،
خبر شد به نزدیک افراسیاب  که افکند سهراب کشتی بر آب14
جهان دیدگان از در کارزار15 ز لشکر گزین شد فراوان سوار 

شیکی قوتوقو را با سی هزار مرد روان فرمود )همان: 178/2(. 

چنگزخــان ]...[ بــا لشــکری از قِطــار بــاران افــزون، روی بــه ســلطان نهــاد و چــون آوازه او بــه ســلطان رســید و خبــر حرکــت او بشــنید و لشــکر 
چنــدان نــه کــه طاقــت مقاومــت آن لشــکر پرکیــن و مقابلــت پادشــاه روی زمیــن توانــد،

7  . در چاپ مسکو، مصرع سوم بدین صورت است: دل ما مکن شهریارا نژند )فردوسی، 1384: 1011/1(.
8  . خیر خیر: بیهوده، بی سبب.

9  . مَعرَّت: زشتی، بدی؛ آسیب، گزند.
10  . غایلت: فتنه، آشوب، گزند.

11  . در چاپ مسکو، در مصرع دوم، به جای »شود«، »کند« ضبط شده است )فردوسی، 1384: 278/1(.
12  . مُرتَدِع: بازایستنده از کاری.

13  . در چاپ مسکو، بیت بدین صورت است: بدو گفت خوی بد شهریار/ درختی است خنگی همیشه به بار )همان: 281/1(.
14  . نک: )فردوسی، 1384: 250/1(.

15  . در چاپ مسکو، در مصرع نخست، به جای »شد«، »کن« ضبط شده است.
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دم آهنج بر کینه ابر باست16 که آن شاه در جنگ نراژدهاست  
اگر بشنود نام افراسیاب17 شود کوه خارا چو دریای آب  

عزیمت عبور بر آب سند مقرر کرد و فرمود تا کشتی ها آماده کردند )همان: 181-180/2(.

شخصیت های اساطیری در تاریخ جهانگشای

ــژه در جلدهــای اول و دوم، از چنــد شــخصیت  ــه بافــت و ســاختار متــن خــود به وی ــا توجــه ب ــی از شــاهنامه، ب ــر تضمیــن ابیات جوینــی افزون ب
اســاطیری شــاهنامه یــاد کــرده اســت. از شــخصیت هایی کــه ذکرشــان بیشــتر رفتــه اســت، می تــوان از جمشــید، رســتم، زال، اســفندیار، 

ــه بــه متــن زیــر بنگریــد: ــرای نمون ــاد کــرد. ب افراســیاب و ســهراب ی

ســلطان چــون از معرکــه بازگشــت، ]...[ ســمرقند را بــه صــدوده هــزار مــرد تخصیــص فرمــود؛ شســت هــزار تــرکان بودنــد بــا خانانــی کــه وجــوهِ 
اعیــان ســلطان بودنــد کــه اســفندیار رویین تــن اگــر زخــم تیــر و گــزاردِ ســنان ایشــان دیــدی، جــز عجــز و امــان حیلــه دیگــر ندانســتی و پنجــاه هــزار 

تازیــک از مفردانــی کــه هریــک فی نفســه رســتم وقــت و برســرآمده لشــکرها بودنــد )همــان: 293/1(.

شخصیت  های رستم گون

ــا شــخصیت های تاریخــی بســیاری مواجــه می شــود، امــا در ایــن میــان، تیمورملــک و ســلطان جال الدیــن  در تاریــخ جهانگشــای، خواننــده ب
خوارزمشــاه از لحــاظ ایســتادگی در برابــر فتنــه و حملــه مغــوالن، بیــش از ســایر شــخصیت ها مــورد توجــه جوینــی بوده انــد و از فحــوای کام او 
در پرداخــت و بیــان وقایــع تاریخــی ایــن دو شــخصیت، می تــوان بــه حســرت  و انــدوه عمیــق نویســنده در از دســت شــدن فرصت هــا در مقابلــه 
بــا یــورش خانمان ســوز مغــوالن پی بــرد. کار و کــردار ایــن دو، بــه گونــه ای بــه تصویــر کشــیده می شــود کــه گویــی رســتمی دیگــر، این بــار نــه از دوران 
اســاطیری، کــه از روزگاری تاریخــی ســربرآورده، از هیــچ تاشــی بــرای مقاومــت در برابــر دشــمنان ایــران دریــغ نمــی ورزد و تمــام تــوش و توانــش را 

بــرای بیــرون رانــدن آنــان بــه کار می بنــدد.

 تیمورملــک، امیــر شــهر خجنــد در زمــان حملــه مغــوالن بــه ایــران بــود کــه میــان رود جیحــون، حصــاری بلنــد فراهــم آورده بــود و بــا هــزار مــرد 
ــی از  ــت جوین ــده ای از روای ــر برگزی ــن زی ــان اســیر و کشــته شــد. مت ــه دســت آن ــرد و ســرانجام ب ــر مغــوالن مقاومــت ک ــدی در براب جنگــی، چن

ــر مغــوالن اســت: دالوری هــای تیمورملــک در براب

]لشــکر مغــول[ متوجــه خجنــد شــدند و چــون آنجــا رســیدند، اربــاب شــهر بــه حصــار پناهیدنــد و از طــوارق زمــان خــاص یافتنــد و امیــر آن، 
تیمورملــک بــود کــه اگــر رســتم در زمــان او بــودی، جــز غاشــیه داری او نکــردی. در میــان جیحــون کــه آب بــه دو شــاخ رفتــه اســت، حصــاری بلنــد 
اســتحکام کــرده بــود و بــا هــزار مــرد کارزار از گردنکشــان نامــدار در آنجــا رفتــه. چــون لشــکر بدانجــا رســید، برفــور تمکــن از حصــار دســت نــداد، 
چــون تیــر و منجنیــق آنجــا نمی رســید. ]...[ او ]=تیمورملــک[ دوازده زورق ســاخته بــود سرپوشــیده و بــر نمــد تــر، گِل بــه ســرکه معجون انــدوده 
و دریچه هــا درگذاشــته، هــر روز بامــداد بــه هــر جانبــی شــش روان می شــد و جنگ هــای ســخت می کردنــد و زخــم تیــر بــر آن کارگــر نبــود ]...[. 
چــون کار تنــگ شــد و هنــگام نــام و ننــگ، بــه وقــت آنکــه قــرص خــور، خــور معــده زمیــن شــد و جهــان از ظلمــت چــو کلبــه مســکین، هفتــاد 
ــا جماعتــی مــردان در زورق نشســتند و  ــود، بنــه و اثقــال و امتعــه و رحــال را در آنجــا نشــاند و او خــود ب ــدّ کــرده ب ــز را مَُع کشــتی کــه روز گری
مشــعل ها درگرفتنــد و ماننــد بــرق بــر آب روان گشــتند. ]...[ لشــکر بــر کناره هــای آب روان شــدند و او در زورق؛ بــه هرکجــا کــه قــوت کردنــدی، 
او بــدان موضــع رفتــی و بــه زخــم تیــر، کــه چــون قضــا از هــدف خطــا نمی کــرد، ایشــان را دور می رانــد و کشــتی ها می دوانــد. ]...[ چــون چنــد روز 
بــر ایــن نمــط مکاوحــت  کــرد و مــردان او بیشــتر کشــته و مجــروح و لشــکر مغــول روزبــه روز زیــادت می شــد، بنــه از او بازگرفتنــد. او بــا معــدودی 
ّــد می نمــود و دســت نمــی داد. چــون آن چندکــس کــه بــا او بودنــد، کشــته شــدند و او را ســاح نمانــد، تنهــا بــا ســه تیــر،  چنــد بمانــد و بــر قــرار تجل
یکــی شکســته بی پیــکان بــود؛ ســه مغــول بــر عقــب او می رفتنــد، بــه یــک تیــر بی پیــکان کــه گشــاد داد، یــک مغــول را بــه چشــم کــور کــرد و دوی 
دیگــر را گفــت کــه دو تیــر مانــده اســت بــه عــدد شــما؛ تیــر را دریــغ مــی دارم؛ بــه صــاح کار شــما آن نزدیک تــر اســت کــه بازگردیــد و جــان را نــگاه 
داریــد. مغــوالن از او بازگشــتند و او بــه خــوارزم رســید و بــاز کار رزم بســیجید و بــا جمعــی بــه جانــب شــهر کنــت آمــد و شــحنه ای کــه در آنجــا 
بــود، بکشــت و بازگشــت. چــون در خــوارزم صــاح اقامــت ندیــد، بــر عقــب ســلطان ]جال الدیــن[ روان شــد، بــر راه شهرســتانه بــه خدمــت او 

پیوســت و یک چنــدی کــه ســلطان در تکاپــوی بــود، او نیــز کفایت هــا نمــود ]...[ )همــان: 269-267/1(.

 امــا شــخصیت تأثیرگذارتــر و در واقــع قهرمــان تاریخــی کــه جوینــی پرداختــه اســت، ســلطان جال الدیــن منکبرنــی اســت. او بزرگ تریــن پســر 
ســلطان محمــد خوارزمشــاه اســت کــه پــس از مــرگ پــدر بــه ســال 617 هـــ.ق، جانشــین او شــد و در نبردهایــی طاقت فرســا، توانســت چندین بــار 
مغــوالن را بــه هزیمــت وادارد؛ امــا او نیــز ســرانجام پــس از حــدود ده ســال جنــگ و کارزار مــدام بــا مغــوالن، در شــبیخونی از آنــان شکســت 
خــورد.  متــن تاریــخ جهانگشــای در بیــان وقایــع تاریخــی ســلطان جال الدیــن لحنــی حماســی گونه اســت و نویســنده هــرگاه در وصــف کاروکیــا 
و دالوری هــای او ســخن می گویــد، غالبــاً آن را بــا بیــت یــا ابیاتــی از شــاهنامه همــراه می ســازد؛ در واقــع تضمیــن ابیــات شــاهنامه در ایــن بخــش 
بیشــتر از ســایر بخش هــای کتــاب اســت. در ادامــه بــه اختصــار، بخش هایــی از مجلــد دوم تاریــخ جهانگشــای را در وصــف ســلطان جال الدیــن 

16  . در چاپ مسکو، در مصرع نخست به جای »شاه«، »ترک« ضبط شده است. مصرع دوم نیز به این صورت است: در آهنگ و در کینه ابر باست )فردوسی، 
.)178/1 :1384

17  . در چاپ مسکو، به جای » خارا«، »آهن« ضبط شده است )همان: 756/1(.
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می خوانیــم:

ــت آگاه  ــد. یکــی از آن جماعــت، ســلطان را از آن حال ــن را هــاک کنن ــه حیلــت جال الدی ــا مغافصــهً ب ــه ای ســاختند ت امــرای بداندیــش تعبی
گردانیــد. ]... ســلطان[ در انتهــاز فرصتــی متشــمّر گشــت و کــمِ تخــت خــوارزم و آن کاخ گرفــت و چــون مــردان بــر راه نســا عــازم شــادیاخ شــد تــا 
چــون بــه اســتو رســید، در پشــته شــایقان بــا لشــکر تاتــار دوچــار زد18 و بــا عــدد قلیــل، ســاعتی طویــل بــا آن قــوم محاربــت نمــود و بــه حمله هــای 

متواتــر متعاقــب، کــه اگــر در آن حالــت پــور زال بــودی، جــز راه گریــز نســپردی، مقاومــت کــرد تــا بــه وقتــی کــه روزگار چــادر قیــری پوشــید،
به گرد از جهان روشنایی ببرد19 سپهبد عنان اژدها را سپرد  

)همان: 174/2(.

صبحگاهــی کــه نــور شــب از عــذار روز دمیــده بــود و شــیر صبــح از پســتان آفــاق جوشــیده، ســلطان در میــان آب و آتــش بمانــد؛ از جانبــی آب 
ســند بــود و از کنــاری لشــکری چــون آتــش ســوزان، بلکــه از طرفــی دل در آتــش داشــت و از جانــب دیگــر طــرف آب بــر روی. بازیــن همــه، ســلطان 
دل از دســت نــداد و داد مردانگــی بــداد و مســتعدِّ کار شــد و مســتعر20ِّ آتــش جنــگ و پیــکار. ]...[ ســلطان در قلــب بــا هفتصــد مــرد پــای افشــارد 
و از بامــداد تــا نیــم روز مقاومــت کــرد و از چــپ بــر راســت می دوانیــد و از یســار بــر قلــب حملــه مــی آورد و در هــر حملــه چندکــس می انداخــت و 
لشــکر چنگزخــان پیــش می آمدنــد و ســاعت بــه ســاعت زیــادت می گشــتند و عرصــه جــوالن بــر ســلطان تضایــق می گرفــت. چــون دیــد کــه کار 
تنــگ شــد، از نــام و ننــگ بــا دیــده تــر و لــب خشــک درگذشــت. ]...[ ســلطان اوالد و اکبــاد21 را بــه دلــی بریــان و چشــمی گریــان وداع کــرد و ]...[ 
فرمــود تــا جنیبــت درکشــیدند. چــون بــر آن ســوار شــد، کرّتــی دیگــر در دریــای بــا، نهنگ آســا جوالنــی کــرد و چــون لشــکر را بــاز پــس نشــاند 
و عنــان برتافــت، جوشــن از پشــت بازانداخــت و اســب را تازیانــه زد و از کنــار آب تــا رودخانــه مقــدار ده گــز بــود یــا زیــادت، کــه اســب در آب 

انداخــت. ]...[ ســلطان بــا یــک شمشــیر و نیــزه و ســپری از آب بگذشــت. ]...[

نه از نامداران پیشین شنید ]...[ به گیتی کسی مرد از این سان ندید  

مگر بی خرد نامور پور زال به گیتی ندارد کسی را همال   
همی خویشتن کهتری نشمرد22  به مردی همی ز آسمان بگذرد  

)همان: 2/ 184-181(.

طلوع و غروب خورشید

در متــون حماســی، به ویــژه شــاهنامه فردوســی، طلــوع و غــروب خورشــید بــه تناســب فضــا و موقعیــت داســتانی و حــاالت و روحیــات قهرمــان، 
بــه صورت هــای گوناگونــی بــا همــان واژگان و ترکیبــات و لحــن حماســی و رزمــی وصــف شــده اســت. جوینــی نیــز در تاریــخ جهانگشــای، بســیار بــه 
ایــن موضــوع توجــه داشــته و بــا ایــن رویکــرد در موقعیت هــای مختلــف، بــه وصــف برآمــدن روز و فراآمــدن شــب روی آورده اســت، بی آنکــه ایــن 
توصیفــات  بــه هــم ماننــد باشــد. در ادامــه بــرای نمونــه، نخســت ابیاتــی از شــاهنامه و ســپس متن هایــی از تاریــخ جهانگشــای آورده می شــود 

کــه هریــک می توانــد دســتمایه آفرینــش اثــری هنــری بــه شــمار آیــد:

پراگند بر الژورد ارغوان  چو خورشید زد عکس بر آسمان  

)فردوسی، 1384: 53/1(

چو خورشید رخشنده بگشاد راز  به شادی درآمد شب دیریاز   

)همان: 116/1(

همی خواست افگند رخشان کمند چو خورشید تابان ز چرخ بلند  

)همان: 249/1(

برآورد برسان زرّین سپر چو خورشید از چرخ گردنده سر  

)همان: 342/1(

بگسترد یاقوت بر جویبار چو خورشید برزد سر از کوهسار  

)همان: 392/1(

18  . دوچار زدن: روبه رو شدن و دست و پنجه نرم کردن.
19  . این بیت از داستان رستم و سهراب شاهنامه است. در چاپ مسکو به جای »گرد«، »خشم« ضبط شده است )فردوسی، 1384: 253/1(.

20  . مُستَعرّ: برافروزنده.

21  . اکباد: جگرگوشگان.
22 . این ابیات از داستان رستم و اسفندیار است. در شاهنامه، بیت دوم و سوم، از زبان گشتاسب در خطاب به اسفندیار است. جوینی به تناسب سخن، به جای 

»نداری«، »ندارد« ضبط کرده است.
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دل گیو گشت از برادر درشت چو خورشید تابنده بنمود پشت  

)همان: 482/1(

بگسترد کافور بر تخت عاج چو خورشید تابنده بنمود تاج  

)همان: 506/1(

بدرّید پیراهن مشک رنگ چو خورشید برزد ز خرچنگ چنگ  

)همان: 514/1(

سراپرده ای زد ز دیبای زرد چو خورشید بر گنبد الژورد   

)همان: 523/1(

دُم شب شد از خنجر او بنفش چو خورشید برزد ز گردون درفش  

)همان: 463/1(

دو زلف شب تیره بگرفت روز چو از کوه بفروخت گیتی فروز  

به دندان لب ماه در خون کشید از آن چادر قیر بیرون کشید   

)همان: 531/1(

ز هامون برآمد خروش چکاو چو خورشید زد پنجه بر پشت گاو  

)همان: 527/1(

شب تیره بر چرخ بگذاشت گام... ز خورشید چون شد جهان لعل فام  

ز تاریک زلِف شبانِ سیاه چو باریک و خمّیده شد پشت ماه  

برآمد پر از آب رخ را بشست به نزدیک خورشید چون شد درست  

)همان: 1/ 539-538(

مبینید دیگر مرا جز به خواب کنون چون برآرد سنان آفتاب  

)همان: 851/1(

چو سیمین سپر دید رخسار ماه چو خورشید بنمود رخشان کاه  

به خم اندر آمد، بپوشید روی بترسید ماه، از پی گفت وگوی  

)همان: 558/1(

جهان شد پر از جنگ و آهنگ و شور چو برزد سر از چنِگ خرچنگ هور  

)همان: 768/1(

سر جنگجویان برآمد ز خواب چو زرین سپر برگرفت آفتاب  

)همان: 1073/1(

در طلوع خورشید:

ــر مــدار شــهر  ــه نفــس خویــش ســوار گشــت و تمامــت حشــم را ب ــاره، ســپردار مــکار23، تیــغ در میــغ شــب زد، چنگزخــان ب چندان کــه دیگرب
بداشــت )همــان: 296/1(.

ــاز بی مهــر ســیاه دل کبودچهــر24، آینــه ســخت رویی25 را در روی کشــید، بیشــتر مغــوالن بــه انــدرون شــهر درآمدنــد  چــون روز ســیم کــه مهره ب
)همــان: 297/1(.

23  . سپردار مکار: استعاره از آسمان.
24  . مهره باز ...: استعاره از آسمان.

25  . آینه سخت رویی: استعاره از خورشید. در شاهد مثال های دیگر هم، »خسرو سیارگان«، »عقاب جمشید افاک«، »ترک تیغ زن«، »خسرو نورپیکر«، »شاه 
افاک« و »پادشاه ختن« استعاره از »خورشید« است.
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چــون بامــداد دیگــر چاوشــان خســرو ســیارگان26، تیغ زنــان طلــوع کردنــد، لشــکر گردبرگــرد دز مِنطقــه ســاخته و از جانبَیــن تیــر و ســنگ پــرّان و 
دیــوار حصــار و فصیــل ویــران کردنــد )همــان: 298/1(.

روز دیگــر کــه عقــاب جمشــید افــاک را ســر از پــس عِقــاب27 خــاک افراختــه شــد و پیکــر آتشــین خــور بــر طبــق آســمان افروختــه گشــت، خایــق 
را کــه از زیــر شمشــیر جَســته بودنــد، شــمار کردنــد... )همــان: 300-299/1(.

روز دیگر که ترک تیغ زن از مَکمَن افق سربرزد، تیغ زنان ناباک از فُتّاک28 اتراک، مراکب گرم کردند و روی به شهر نهادند )همان: 304/1(.

بامــداد کــه آفتــاب بُرقــع ســیاه  از روی چــو مــاه برداشــت، امــام جمال الدیــن را کــه از کبــار ائمــه مــرو بــود، بــه رســالت بفرســتاد و امــان خواســت 
)همــان: 338/1(.

ُــرک رَواح29 را خون آلــود بگذاشــت ]...[ پادشــاه زادگان  تــا روز دیگــر کــه خســرو نورپیکــر، نقــاب قیــری از چهــره نورانــی برداشــت و یــزِک صبــاح، ت
و نوینان و عموم خلقان،

گشاده دل و نیک خواه آمدند30 گرازان به درگاه شاه آمدند 

)همان: 434/1(.

تــا روز دیگــر کــه عَلــم آفتــاب بــر بــاره افــق بردنــد و پیشــروان خورشــید از ورای تتــقِ مشــرق بدمیدنــد، لشــکر ختــای ثبــات قــدم نمودنــد )همــان: 
.)87/2

تــا روز دیگــر کــه طایــعِ صبــاح، تیغ هــای درفشــان را از نیــام افــق شــرقی طلــوع داد و ســودای ســیاه از دمــاغ ســپاه شــب بیــرون بــرد، ســلطان 
بدیشــان رســید و کار حــرب را بســیجید )همــان: 140/2(.

چون روز دیگر که سیّاف فلک، تیغ را بر کلّه شب راست کرد، باز از جانبین صف کشیدند )همان: 179/2(.

روز دیگــر را کــه دســت فلــک، تیــغ خورشــید از نیــام آفــاق برکشــید، اعیــان و امــرای اتابکــی و ارکان شــهر، یکبارگــی بــا اصنــاف خدمتیـّـات و نثارهــا 
بــه بــارگاه ســلطان حاضــر آمدنــد )همــان: 198/2(.

تا وقت انفجار عیون صبح، بدان فجّار رسید )همان: 203/2(.

ّــد و کامــران از افــق طلــوع  تــا روز دیگــر کــه ســپاه ســیاه پوش شــب، از طایــع تباشــیر صبــاح روز، پشــت بــه هزیمــت داد و خســرو ســیارگان، مؤی
کــرد، پادشــاه زادگان در کار لهــو و طــرب شــروع نمودنــد )همــان: 57-56/3(. 

وقت تباشیر31 اِسفار32 که یَزَک جمشید افاک بر لشکر شام شبیخون کرده بود، به جوار خانه های آن افواج رسید )همان: 66/3(.

روز دیگر را که نور پیکر آفتاب سر از گریبان افق برزد، طبل رحلت بکوفتند )همان: 123/3(.

چــون روز دیگــر چاوشــان جمشــید فلــک، تیغ هــای درفشــان از نیــام افــق برکشــیدند و ســپاه ســیاه شــام را هزیمــت داد، بــه صبوحــی، چنــِگ 
جنــگ ســاختند ]...[. روز دیگــر کــه نِهَنبـَـن33 شــب از تنــور زمیــن برداشــتند و قــرص خــور از معــده شــام برکشــید، پادشــاه فرمــود تــا کوکبــه خــاص 

او عــزم ذروه بــاال کردنــد )همــان: 129-128/3(.

در غروب خورشید:

چون روزگار به لباس ختائیانِ مشرک سیاه گلیم شد، مشعله ها افروختند و مشغله ها برکشیدند )همان: 297/1(.

چون شاه افاک به زیر کره خاک فرو شد، مغوالن از شهر بیرون آمدند )همان: 298/1(.

بسیار خلق را در زیر سمّ کردند، تا هنگام آنکه پادشاه ختن پرده بر روی فروگشاد، دروازه ها بربستند )همان: 296/1(.

چون ردای نور خور از جور ظلمت شام منطوی می شد، با محالّ خیام می آمدند )همان: 306/1(.

مجال آن نه که سر از دروازه بیرون کنند، تا روزگار لباس سوکوار پوشید )همان: 338/1(.

چون طشت افق از خون شفق سرخ شد، هرکس در مرکز خود نزول کردند )همان: 179/2(.

26  . چاوشان ...: استعاره از انوار خورشید.
27  . عِقاب: ج عقبه، گردنه.

28  . فُتّاک: ج فاتِک، دلیر، شجاع.
29  . رَواح: شامگاه، اول شب.

30  . بیت از شاهنامه است )فردوسی، 1384: 259/1(.
31  . تَباشیر: ج تبشیر، روشنایی های اول صبح.

32  . اِسفار: روشن شدن.
33  . نهنبن: طبق تنور، سرپوش دیگ و مانند آن.
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چون جمشید افاک، قصد سفر شام کرد و خورشید اماک34 عزم حلوای سفره شام... )همان: 216/2(.

تا هنگام آنکه آفتاب سپرِ سایه در پیش کشید، دست از حرب برداشتند )همان: 129/3(.

عبرت از سیر و گردش روزگار

جوینــی در تاریــخ خــود فقــط بــه ذکــر وقایــع و رویدادهــای تاریخــی بســنده نکــرده و بــه فراخــور حــال و در تناســب بــا ســیر روایــت، همچــون راوی 
دانــای کل، تأثــر خــود را از وقایــع ناگــوار اعــام داشــته و همــگان را ضمــن برحــذر داشــتن از حــرص و آز، بــه عبــرت گرفتــن از تاریــخ فراخوانــده 
اســت. ایــن ســنت در برخــی از متــون پیــش و پــس از تاریــخ جهانگشــای ســاری و جــاری بــوده اســت، امــا یکــی از قدیم تریــن متــون ادبــی کــه 
می تــوان در آن، شــاهد حضــور گســترده ایــن گونــه مضامیــن بــود، شــاهنامه حکیــم فردوســی اســت. کمتــر روایــت و داســتانی در ایــن حماســه 
ملــی می تــوان ســراغ گرفــت کــه بــا مضامیــن حکمــی و اخاقــی همــراه نباشــد و خواننــده را بــه تأمــل در دنیــای عیــن و ذهــن فرانخوانــد. ایــن 

جســتار را بــا ذکــر چنــد نمونــه از ایــن دو متــن بــه پایــان می بــرم:

داستان جمشید:

زمانه ربودش چو بیجاده کاه شد آن تخت شاهی و آن دستگاه 

از او بیش بر تخت شاهی که بود؟ بدان رنج بردن چه آمدش سود؟

پدید آوریده همه نیک و بد گذشته بر او سالیان هفتصد  

چو گیتی نخواهد گشادنت راز؟ چه باید همه زندگانی دراز  

جز آواز نرمت نیاید به گوش همی پروراندت با شهد و نوش  

نخواهد نمودن به بد نیز چهر یکایک چو گویی که گسترد مهر 

همان راز دل را گشایی بدوی بدو شاد باشی و نازی بدوی  

به دلت اندرون، درد و خون آورد یکی نغزبازی برون آورد  

)فردوسی، 1384: 26(

داستان سیاوش

سر و پای گیتی نیابم همی چپ و راست هر سو بتابم همی  

جهان بنده و بخت خویش آیدش یکی بد کند نیک پیش آیدیش 

همی از نژندی فروپژمرد یکی جز به نیکی جهان نسپرد  

به گیتی مکن جان و دل را دژم  مدار ایچ تیمار با او به هم  

)همان: 372/1(

ز بهر بزرگی پسندیده اند بسا رنج ها کز جهان دیده اند  

از او بهره زهرست و تریاک نیست سرانجام بستر جز از خاک نیست 

به تارک چرا برنهی تاج آز چو دانی که ایدر نمانی دراز  

سرش را سر اندر مغاک آوری همان آز را زیر خاک آوری  

کجا رنج تو بهر دیگر کس است ترا زین جهان شادمانی بس است 

سوی گور و تابوت تو ننگرد تو رنجی و آسان دگر کس خورد 

سرش زیر گَرد اندر آید همی برو نیز شادی سرآید همی  

پرستیدن دادگر پیشه کن ز روز گذر کردن اندیشه کن  

ره رستگاری همین است و بس  بترس از خدا و میازار کس  

)همان: 398/1(

34  . خورشید اماک: استعاره از سلطان جال الدین خوارزمشاه است.
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در ذکر استخالص سمرقند:

صاحب نظــران کجاانــد تــا بــه بصــر تفکــر و اعتبــار در حــرکات ایــن روزگار پــر زَرق و َشــعوذه و جفــای ایــن گردنده گــردون بیهــوده نگرنــد تــا بداننــد 
کــه نســیم او بــا َســموم نــه مــوازی اســت و نفــع او نــه بــا ضــرّ محــاذی؛ خمــر او یک ســاعته و خمــار او جــاودان؛ رِبــح او ریــح اســت و گنــج او رنــج 

)جوینــی، 131391: 300/1(

ذکر جلوس کیوک خان: 

از بوالعجب بــازی فلــک جافــی ای بســا امیدهــا کــه وافــی نشــد؛ نــه ســطوت و صولــت مانــع آمــد و نــه لشــکر و عــدّت وازع توانســت گشــت و 
عجب تــر آنکــه چندان کــه مشــاهده مــی رود و امثــال ایــن معاینــه، هیچ گونــه تنبیهــی حاصــل نیســت، بلکــه َشــره و حــرص هــر روز در زیــادت 
اســت و غلبــه نَهمــت هــر ســاعت اســتیا بیشــتر دارد و پنــد ایــن گویــای نــه بــه زفــان، مانــع نــه و نصیحــت او را در گــوش عقــل قبــول، رادع نــه 

)همــان: 442/1(.

ذکر احوال سلطان محمد خوارزمشاه: 

از ایــن حکایــت مــرد بینــا بدانــد کــه عاقبــت و فرجــام دنیــا ایــن اســت؛ مــکّاره ای اســت انــدر خشــم؛ ســیاه کاره سپیدچشــم؛ مواصلــت او سررشــته 
ــوش؛  ــوه حســنایی پرنیان پ ــا معاســرت؛ گندم نمــای جوفــروش اســت؛ زهــری عســل نوش؛ عجــوزه ای در جل مفاصلــت و معاشــرت او سرشــته ب

طالبــان در عقــب او مدهــوش؛ قریــن صــد هــزار نالــه و خــروش.

کند کار دیگر، نماید دگر مشعبد جهانی است فرتوت سر  

همه کار او جاودان همچنین بخواند به مهر و براند به کین   

]...[ تیزنظــر بایــد بــود تــا بدانــد کــه لــذت قُصــوی و انــس اعلــی آنهــا راســت کــه بــر وی اســتدالل افعــال و حــرکات نامتناســب او می کننــد و او را 
پشــت پــای المِســاس زده انــد و پهلــو از اینــاس و اِبســاس او تهــی کــرده و ســود و زیــان او متســاوی دانســته و دســت حــرص از ایــن بنیــاد ناپایــدار 
مشــحون از ســگ و مــردار بــه آب قناعــت شســته ]...[ و دل از زخــارف و امتعــه او برگرفته انــد ]...[ و روی طلــب ســوی ملکــوت نهــاده تــا قــدس 
الهــوت در مــرآت صحیفــه ســینه نورانــی ایشــان تجلــی کــرده اســت و جنــاح همــت و رهبــر عقــل در آفــاق روح و کرامــات جــوالن نمــوده و بــا 
روحانیــان در صــف صفــا همعنانــی کــرده و بــر موافقــت کروبیــان بــه اعتصــام عــروه وثقــی تــوکل همتکــی نمــوده و بــه یقیــن بشــناخته کــه ایــن 
خاکــدان، آب روی اســت کــه بــه بــادی معلـّـق اســت؛ جــای آن نــدارد کــه بــر آن بنایــی تــوان نهــاد یــا از او حســابی برداشــت و دل در نعیــم و نــاز 
آن بســت؛ ]...[ و نــه از فرقــت او دُژم و ناتــوان بــودن، نــه دل بــر آن شــادی تــوان نهــادن و نــه از ایــن انــدوه، رنجــور و غمنــاک شــدن. َســرّا و َضــرّاءِ 

او نزدیــک مــرد دانــا متــوازی و متســاوی اســت )همــان: 160-158/2(.

ذکر سلطان رکن الدین: 

ایــن چــه بازی هاســت کــه روزگار دم بــه دم از زیــر حقّــه فلــک بــه چابک دســتی، چنان کــه دســتش نمی تــوان دیــد، بیــرون مــی آورد، یــا خــود، 
بی آنکــه دســت در میــان آرد، آن جــام زهرمــذاق را بــر دســت می نهــد و هیــچ دســت نمی دهــد کعبتیــن را کــه دســت بــر دســت، دســتی باززننــد. 
ای دوســت، ایــن کار بــه دســت تدبیــر نیســت؛ انگشــت فــرا او مکــن کــه گزنــد یابــی، پــای بــر مرکــز تفویــض و تــوکل محکــم دار کــه تــا از پــای نیفتــی 

و قــدم در منــه کــه تــا پایــت نگیرنــد« )همــان: 251-250/2(.

ذکر وصول کرکوز به خراسان: 

فی الجمله کار دنیا برقی است که درفشید و هم در حال پنهان شد یا بادی که در شیشه ای دمیدند و چون دهن برداشتند، هیچ نبود.
همین است روز و همین است کار 35 اگر صد بمانی و گر صدهزار 

)همان: 285-284/2(.

منابع:

جوینی، عطاملک )1391(. تاریخ جهانگشای جوینی. به تصحیح محمد قزوینی، به اهتمام احمد خاتمی. 3ج. چاپ سوم، تهران، علم

فردوسی، ابوالقاسم )1384(. شاهنامه )براساس چاپ مسکو(. 2ج. تهران، هرمس.

35  . مصرع دوم در شاهنامه چاپ مسکو بدین صورت است: به خاک اندر آید سرانجام کار )فردوسی، 1384: 1176/1(.

11

23
ره 

شما
م- 

سو
ال 

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن



گفتگو با رییس فرهنگستان هنر دربارۀ پروژه های گسترده شاهنامه پژوهی  

شاهنامه؛ ماندگارترین سند هویت ملی و ادب حماسی 
ایرانیان است

فرزاد زادمحسن

روز  آســتانه  در  هنــر،  فرهنگســتان  رئیــس  دامغانــی،  معلــم  علــی 
بزرگداشــت خالــق شــاهنامه؛ ماندگارتریــن ســند هویــت ملــی و ادب 
حماســی ایرانیــان، از برنامه هــای گســترده پژوهشــی و در دســت تحقیــق 
بــر روی شــاهنامه فردوســی و بازخوانــی ایــن منظــر پهنــاور ادب، هویــت 
ملــی، حکمــت، خــرد و اسطوره شناســی ایرانــی بــه شــیوه ای نویــن خبــر 

داد.

ــه فردوســی یکــی از آشــتی دهندگان اســام و  ــه ک ــن نکت ــان ای ــا بی وی ب
ایران و یکی از بســترهای پیوند فرهنگ و هویت ملی و هویت اســامی 
اســت خاطرنشــان کــرد: ایــن اثــر مبــارک را فردوســی در طــول تاریــخ بــرای 
تمــام مردمــی کــه بــه نــام »ایرانــی« در ایــن گســتره جغرافیایی ــ فرهنگــی 
بــزرگ و پهنــاور از حوالــی پکــن تــا قیــروان در مراکــش می زیســته اند 
گذاشــته. چــرا کــه همــه تحــت تاثیــر حکمــت و اندیشــه او بوده انــد 
و هیچــگاه در منظومــه و افــق کام و نــگاه او احســاس نکرده انــد کــه 
ــام  ــی نیســتند. ن ــا مســلمانند و ایران ــد و مســلمان نیســتند و ی ایرانی ان
مبــارک فردوســی، تداعــی و تجلــی پیونــد میــان ایرانــی بــودن و مســلمان 

زیســتن در سرتاســر ایــن گســتره وســیع فرهنگــی و زبانــی اســت.

رییــس فرهنگســتان هنــر بــا ذکــر اینکــه فردوســی، جامــع و پیونــد دهنده 
هویــت ایرانــی و اســامی اســت یــادآور شــد: امــروز برخــی کســان کــه 
آن طرف انــد از ســر غــرض ورزی یــا بغــض، بــا گرایش هــای ناسیونالیســتی 
و بــا انتســاب دروغ بــه فردوســی، دنبــال اثبــات چیــزی هســتند کــه 
بی پایــه اســت. حکمــت فردوســی، نظامــی، ناصرخســرو، داراشــکوه و... 
ثابــت کــرده کــه ایــن شــکاف و ایــن گسســت، غیــر قابــل تحقــق اســت 
و ایــن ســتمی کــه بــر فردوســی مــی رود نشــان روشــنی از عــدم درک 

آنهاســت.

وی بــا ایــن مقدمــه اعــام کــرد: فرهنگســتان هنــر بــا درک ایــن ضــرورت 
حیاتــی روزگار مــا، بنیــادی بــه نــام »بنیــاد فردوســی« تاســیس کــرده کــه 
گســتره وســیعی از کار بــر روی ایــن میــراث بــزرگ حکمــت، هویــت، 
ــی کــه روی  ــی را پوشــش می دهــد. از کارهــای میدان ــا و ملیــت ایران معن
شــاهنامه انجــام شــده ــ همین ســند مکتــوب کــه در دســت ماســت ــ و 
ترجمــه  عربــی  بــه  اصلــی  نســخه  روی همیــن  از  کــه  شــاهنامه هایی 
شــده و یــا از همــان نخســت، عربــی بــوده مثــل »شــاهنامه ثعالبــی« 
و  حماسه ســرایی ها  شــیوه  در  جســتجو  تــا  کــردی  شــاهنامه های  و 
ــان و حتــی کشــورهایی  ــا یون اسطوره ســازی های ملــل مختلف ــــ از هنــد ت
کــه کوچک ترنــد و افسانه شناســی محدودتــری دارنــد مثــل ارامنــه و 
اعراب ــ همــه موضــوع پژوهش هــای دامنــه دار و گســترده ای اســت کــه 
در ایــن مجموعــه در حــال پیگیــری اســت و بســیاری از آنهــا بــه نتیجــه 

رســیده یــا در آســتانه رونمایــی اســت.

ــام آشــنای ادب معاصــر در ادامــه اظهــار داشــت: یکــی از  ایــن چهــره ن
محورهــای ایــن پــروژه سراســری فرهنگســتان در رویکــرد بــه شــاهنامه، 
تفکیــک دو ســطح و الیــه آن اســت: شــاهنامه خردســاالن کــه روســاخت 
و اســطوره ها و حماســه های شــاهنامه و مبتنــی  و ظاهــر حکایت هــا 
بــر عوالــم خیــال شــاعرانه اســت، و دیگــری شــاهنامه ســالخوردگان کــه 
ســاحت ژرف ســاخت اندیشــه و حکمــت باطنــی ایــن قصه هــا و اســاطیر 
اســت و در افقــی تفســیری و ورای صــورت ظاهــری بایــد دیــد و دریافــت 
کــرد. در ایــن ســاحت، نام گذاری هــا، قصــه پردازی هــا و هــر آنچــه در 
قــرآن، همــه »آیــه« و »نشــانه« اند و  بــه تعبیــر  شــاهنامه می بینیــم 
بایــد بــه داللت هــای معنایــی و تاویلــی آنهــا اندیشــید مثــل خــود نــام 
»رســتم« کــه زنجیــره اتصــال همــه داســتان های حماســی و اســطوره ای 
ایــن اثــر جاویــد اســت کــه اصــا چــرا رســتم؟ و آیــا رســتم حقیقتــا یــک 
انســان بــوده اســت؟ ایــن مــرد کــه از آغــاز تــا انتهــای شــاهنامه، قصــه، 
قصــۀ اوســت در یــک فــرد خــاص منحصــر و محــدود می شــود؟ یــا نــام 
ــا کلمــه »رســتنی« اســت؟ اینکــه در  او از ریشــه »رســتن« و متناظــر ب
زابلســتان متولــد می شــود کــه روزگاری آبادتریــن منطقــه ایــن ســرزمین 
ــه مشــرق زمیــن از آنجــا تامیــن می شــده اســت. اینکــه  ــود و تمــام غل ب
از زال زر زاده می شــود کــه چهــره اش ســرخ اســت و مویــش ســپید کــه 

همــان خورشــید اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از واژه هــا و نام هــا در شــاهنامه هســت 
کــه اتفــاق نظــر در معنــی آن نیســت؛ بــه ریشه شناســی تاویلــی نام هــای 
شــاهنامه از جملــه تهمتــن، تهمینــه، اغریــرث و گرســیوز، ســودابه و 
رودابــه، فریــدون، دیــو ســپید و... از ایــن منظــر و بــر اســاس ایــن خوانــش 
نویــن و مبتنــی بــر منطــق درونــی شــاهنامه پرداخــت؛ و در ادامــه بــا بیــان 
تاثیــر فــراوان فردوســی از قــرآن در طــرح و تبییــن جهــان شــاهنامه گفــت: 
ــر اســت. یکــی همیــن داســتان رســتم و  ــرآن متاث شــاهنامه بســیار از ق
رســتمانه زادن کــه زمیــن بایــد شــکاف بــردارد تــا گیــاه برویــد و البتــه مــا 
ایــن دریافــت و برداشــت را بیشــتر از آنکــه مدیــون اســتناد و ارجــاع 
ــه منبعــی باشــیم ــ چنانکــه رفرنس زدگــی عارضــه ای شــایع در بخــش  ب
فرهنــگ و پژوهــش ادبــی آکادمیــک در روزگار ماســت ــ مرهون ارجــاع بــه 
ــان و حکمــت  ــان کام و زب بافــت و ســاختار اندیشــگی و جنــس و جری
و هستی شناســی جــاری در شــاهنامه فردوســی هســتیم و ایــن تحقیــق 
نیــز بــه زودی نشــر خواهــد یافــت و منتظــر بازخــورد و واکنــش جامعــه 

ادبــی و اهــل اندیشــه و فرهنــگ بــه آن خواهیــم بــود.

معلــم دامغانــی آنــگاه بــا نقــد رویکردهــای تفرقــه گرایانــه و واگرایانــه 
بــه ایــن میــراث ســترگ ملــی و بشــری یــادآور شــد: یــک نکتــه دیگــر، 
تفرقــه ســازی هایی اســت کــه ســابقه هــم دارد. نظیــر اینکــه ایــن کتــاب 
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عجمــی اســت و ضــد عــرب یــا ایرانــی اســت و ضــد ترکــی و... تــرک و 
عجــم و عــرب همــه هم نــوع و هم نژادنــد و ایــن قصه هــا را کــه دعــوت 
بــه گسســت و جدایــی اقــوام از یکدیگــر اســت، دروغ ســازان بــا اهــداف 
ــر  ــه ب ــد. فردوســی حکیمــی اســت ک و اغــراض مشــخص ایجــاد کرده ان
حکمــت درونــی کلمــات و معنــای باطنــی اســم ها احاطــه ای شــگفت دارد 
و بــا بهــره از خیــال شــاعرانه فوق العــاده و بی همتایــی کــه دارد، شــاهنامه 
ــی و همــه قومیت هــای مشــرق زمیــن  ــوام ایران ــد همــه اق را »محــور پیون
بــا همــه تنــوع و گســتردگی خــود و بــا هــر اســم و عنــوان در تمــام طــول 

تاریــخ« کــرده اســت.

وی بــا تبییــن محورهــای کار فرهنگســتان بــر روی شــاهنامه در چنــد 
بخــش احیــاء و نشــر میــراث تصویــری و تجســمی خلــق شــده بــر محــور 
این حماســه جاوید در طول قرن ها از اثر نفیس و بی مانند »شــاهنامه 
شــاه طهماســبی« تــا تصویرســازی های »میــرزا علیقلــی خوئــی« و آثــار 
متعــدد دیگــر، و نیــز تحقیقــات ادبــی، اسطوره شــناختی، مردم شناســانه 
و... در ارتبــاط بــا شــاهنامه کــه بخشــی از آن در انتشــارات فرهنگســتان 
هنــر بــه چــاپ رســیده اســت افــزود: مــا بخــش عمــده ای از ایــن پژوهــش 
وســیع و دامنــه دار را در فرهنگســتان بــه انجــام رســانده ایم و امــروز ایــن 
ــد کــه فردوســی،  ــاع کن ــن موضــع دف ــا جــرات از ای ــد ب مجموعــه می توان
»مســلمان« اســت و »ایرانــی« و نــه »ناسیونالیســت دروغ پــرداز و تفرقــه 
افکــن و نژادپرســت« و نــه »افراط گــرای مدعــی مســلمانی«. همانطــور 
کــه روزی »ایــران« را و »اســام« را بــه هــم وصــل کــرد و پیونــد داد، امــروز 
نبایــد نــام و میــراث بــزرگ او مایــه جدایــی و تفکیــک ایــران و اســام از 

یکدیگــر شــود.

رییــس فرهنگســتان هنــر در ادامــه، بــه بیــان وجوهــی دیگر از فردوســی و 
کار بــزرگ او پرداخــت و تاکیــد کــرد: فردوســی از همــان مطلــع و آغــاز اثــر 
خویــش »بــه نــام خداونــد جــان و خــرد« پــرده از تســلط و احاطــه عمیق و 
فراگیــرش بــر فرهنــگ و معرفــت قرآنــی و بر روایــات و احادیث برمی دارد. 
جــان، اشــارتی بــه »رحمانیــت« و »فیــض عــام« و خــرد کــه خــاص آدمــی 
اســت کنایتــی از »رحیمیــت« و »فیــض خــاص« خداونــدی اســت و ایــن 

آغازگــری، حکایــت از عمــق نســبت او بــا ایــن نــگاه و بــاور معنــوی دارد.

وجــوه  بیــان  بــا  ایرانــی  حکمــت  و  ادب  مــدرس  و  صاحب نظــر  ایــن 
اشــتراک و افتــراق میــان »اســطوره« و »قصــه« و مــرز ایــن دو و بــا تعریــف 
تبییــن  و  قــرآن  در  اســاطیراالولین  و  اســطوره  وجودشــناختی ــ تاویلی 
شــیوه های روایــت در قصــه و اســطوره در نســبت بــا »عالــم حقیقــت« 
و »عالــم خیــال« گفــت: متــروک نشــدن و از میــان نرفتــن شــاهنامه در 
طــول قرن هــا بــه ایــن دلیــل بــوده کــه نســل ها از پــی هــم، توانســتند بــا 
ایــن اثــر هم ذات پنــداری کننــد و »حقیقــت« و »هویــت« خویــش را در 

آینــۀ آن ببیننــد و بیابنــد.

وی در ذکــر شیوه شناســی کار 
فرهنگســتان در مورد شــاهنامه و 

تفاوت آن با نگاه رفرنس محور و غیر 
مســتقل رایــج و در بیــان آسیب شناســی 

ــی  ــج در عرصــه تحقیقــات ادب ــن رویکــرد رای ای
ــرد: پیشــینیان، »ســر  و دانشــگاهی، خاطرنشــان ک

دلبــران« را در »حدیــث دیگــران« می جســتند. امــا بایــد 
بــه ســر دلبــران توجــه می شــد نــه حدیــث دیگــران! ســر دلبــران، 

خــود »حقیقــت« اســت و »روایــت«. فضــای پژوهــش ادبــی مــا در 
ایــن روزگار بســیار متاثــر از نــگاه مستشــرقان و محققــان غربــی و بــدون 
هیــچ تاشــی در »اجتهــاد و اســتنباط مبتنــی بــر خــود متــن« و »منطــق 
ســاختاری و ماهیــت درونــی متــن« و یکســره مبتنــی بــر اصالــت رفرنــس 
و ارجــاع اســت. شــیوه ای کــه فرهنگســتان هنــر در پیــش گرفتــه از ایــن 
جهــت شــیوه منحصــر بفــردی اســت کــه تــا بحــال هیچکــس بــه چنیــن 
مســئله ای نپرداختــه و همــه اســتدالل های ادبــی در طــول تاریــخ ادبــی 
ایــران را جمــع آوری، دســته بندی و داده پــردازی کــرده و بــه وقــت خــود 
از همــه منتقــدان و کارشناســان و صاحب نظــران ادبــی کشــور دعــوت 
خواهــد شــد تــا ایــن شــیوه نویــن و بی ســابقه از خوانــش شــاهنامه را 
ــو  ــه فروشــان درگذشــت/ ن ــت کهن ــا: نوب ــول موالن ــه ق ــد. ب ــی کنن ارزیاب
فروشــانینم و ایــن، بــازار ماســت. کار فرهنگســتان، تلفیــق »روایــت« 
اســت بــا »درایــت« یعنــی جبــران همــان نقیصــه جــدی و ریشــه دار در 

تحقیــق ادبــی ایــن چنــد دهــه کــه تنهــا روایــت بــود و نــه درایــت.

جملــه  از  مجموعــه  ایــن  انجــام  و  اجــرا  دســت  در  کارهــای  از  وی 
شــاهنامه کــردی کــه یــک بخــش آن آمــاده انتشــار اســت و نیــز کاری 
کــه تطبیــق همــه ادبیــات و فرهنــگ مــا را بــه معنــای شــرقی و ایرانــی 
از اولیــن دوران تکویــن ادب ایــران پــس از اســام تــا ادبیــات معاصــر 
بــا شــاهنامه فردوســی شــامل می  شــود، و همچنیــن مقدمــات ورود بــه 
پــروژۀ »قــرآن هنری ــ هنــر قرآنــی«، کار روی سبک شناســی ادب فارســی 
ــر  ــان فارســی، خب ــودن دســتور زب ــا ب و احیــای خصلــت دینامیــک و پوی
ــه بازخوانــی  داد و تصریــح کــرد: تمــام ایــن رویکــرد فرهنگســتان هنــر ب
بازاندیشــی در بنیان هــای تفکــر، حکمــت، حماســه و اســطوره در  و 
شــاهنامه را در یــک جملــه از زبــان ســهراب ســپهری می توانــم خاصــه 

کنــم: دعــوت بــه شســتن چشــم ها؛ و جــور دیگــر دیــدن!

گفتنــی اســت بــه زودی در نشســتی خبری ــ رســانه ای، محورهــای کار 
فرهنگســتان در حــوزۀ شــاهنامه پژوهــی و آثــار آمــاده رونمایــی و عرضــه 
بــه جامعــه ادبــی ایــران، بــه تفصیــل و بــا ذکــر جزییــات، بــه اطــاع 

همــگان خواهــد رســید.
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گزارشــی از نمایشــگاه نــگار گــری ایــران در  

موسســه فرهنگــی هنــری صبــا

بــا گشــایش نمایشــگاه »نگارگــری ایــران« در صبــا، ایــن مجموعــه میزبان 
جلوه هایــی از اصیل تریــن و کهن تریــن هنــر تصویــری و تجســمی ایــران، 

بــه قلــم راویــان جــوان ایــن هنــر ملــی شــد.

نمایشــگاه سراســری هنرمنــدان نگارگــر بــا عنــوان: »نگارگــری ایــران« 
تازه تریــن تجلیــات ذوق و خاقیــت نگارگــران جــوان از سراســر ایــران را در 

کنــار چندتــن از پیشکســوتان ایــن هنــر، بــه نمایــش گذاشــت.

در آییــن گشــایش ایــن نمایشــگاه، کــه عصــر جمعــه، 7 اردیبهشــت، در 
نگارخانــه »خیــال« برگــزار شــد، ابتــدا »محمدباقــر آقامیــری« هنرمنــد 
صاحــب نــام ایــن رشــته بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه حاصــل زحمــات 
همه نگارگران در کنار زحمات اســتادان و نیز مجموعه صبا و محصول 
عشــق و عاقــه کســانی اســت کــه بــه ایــن هنــر ارزشــمند و اصیــل ایرانــی 
اهتمــام ورزیده انــد گفــت: جامعــه ای کــه در آن هنــر و هنرمنــد نباشــد 
جامعــه ای عقــب مانــده اســت. جامعــه هنــری همیشــه در پویایــی و 

خاقیــت اســت و همیشــه پرنشــاط، زنــده و در زایــش اســت.

اصیل ترین هنر ایرانی به قلم راویان جوان
و  فرهنــگ  و  هنــر  امــر  متولــی  مســئوالن  و  مدیــران  از  گلــه  بــا  وی 
فقــدان حمایــت جــدی و موثــر و مســتمر از فعالیــت و تولیــد هنــری 
در کشــورمان یــادآور شــد: اگــر فضاهــای این چنینــی مثــل صبــا پیــدا 
نشــود و انســان های عاشــق و مشــتاق و خســتگی ناپذیری پیدا نشــوند، 

فضاهــای هنــری کامــا راکــد خواهنــد مانــد. 

ــی از اســتاد  ــا نقــل قول ــران در ادامــه ب ــن چهــره شــاخص نگارگــری ای ای
حســین بهــزاد کــه: مینیاتــور )نگارگــری( شــعر نقاشــی ایــران اســت، 
اشــاعه بی ســابقه پدیــده »کــم ذوقــی« در جامعــه مــا را یــک خطــر و 
آفــت بــزرگ دانســت کــه هویــت هنــری و فرهنگــی مــا را بشــدت تهدیــد 

می کنــد.

ــام  میهمــان ویــژه ایــن مراســم؛ اســتاد عبــاس جمال پــور، پیشکســوت ن
آشــنای نگارگــری معاصــر بــود، کــه در ســخنان کوتاهــی بــا ذکــر ایــن نکتــه 
کــه نگارگــری ایرانــی، شناســنامه هنــر ایــران اســت، خاطرنشــان کــرد: 
مهم تریــن اصــل بــرای حفــظ هــر چیــزی اســتمرار اســت. وقتــی کــه مــن 
کار نگارگــری را شــروع کــردم در کل ایــران 24 نفــر در ایــن هنــر فعــال 
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بودنــد امــا امــروز می بینیــم کــه 
اســتاد آقامیــری خــود بــه تنهایی 
ــن  بیــش از 400 هنرمنــد را در ای
رشــته آمــوزش داده و بــه مــدارج 

باالتــر فرســتاده اســت.

پایــان  در  پــور  جمــال  اســتاد 
هــم  صبــا  موسســه  از  ســخن 
تشــکری ویــژه کــرد کــه بــه گفتــه 
غیــر  نقشــی  هنــر  رشــد  در  او 
قابــل انــکار و بســیار اثرگــذار ایفــا 

اســت. کــرده 

این نمایشــگاه تا 18 اردیبهشــت 
هنــر  بــه  عاقه منــدان  میزبــان 

ــود.  نگارگــری ب
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گزارش سیزدهمین نشست »درونمایه های هنر معاصر«  

فرامحلی بودن در آثار حسین واالمنش مشاهده می شود 

فرزاد زادمحسن

تخصصــی  نشســت های  سلســله  ادامــه  در  هنــر،  پژوهشــکده 
»درونمایه هــای هنــر معاصــر«، ســیزدهمین نشســت از ایــن مجموعــه 
و نخســتین برنامــه ســال جدیــد خــود را بــه بررســی »فرامحلــی بــودن در 

آثــار حســین واالمنــش«، هنرمنــد نوگــرای ایرانــی اختصــاص داد.

در ایــن نشســت کــه عصــر روز ســه شــنبه، نهــم اردیبهشــت 1397، بــه 
همــت کمیتــه هنــر معاصــر ایــن پژوهشــكده در محــل پژوهشــکده هنــر 
ــه بحــث و  ــا حضــور عاقه منــدان برگــزار شــد، اســتاد حمیــد ســوری ب ب
بررســی عنصــر »فرامحلــی« بــودن و نســبت مکان ــ محل ــ جهــان در آثــار 
حســین واالمنــش، هنرمنــد ایرانــی مقیــم اســترالیا، بــا تحلیــل ســیری از 

فعالیت هــای وی در طــول بیــش از چهــل ســال پرداخــت.

»درونمایه هــای  نشســت  های  سلســله  از  نشســت  ســیزدهمین  در 
هنــر معاصــر«، ابتــدا شــهاب پازوکــی، سرپرســت معاونــت پژوهشــی 
پژهشــکده هنــر، بــا بیــان اینکــه نشســت حاضــر، مطلــع برنامه هــای 
ــد محســوب می شــود در خصــوص  ــز در ســال جدی ــن مرک پژوهشــی ای
ــر مجموعــه  ــه زی ــر ک ــر معاصــر پژوهشــکده هن ــه هن فعالیت هــای کمیت
و  نشســت   14 از  و  کــرد  ارائــه  توضیحاتــی  اســت  هنــر  تاریــخ  گــروه 

ســخنرانی ایــن کمیتــه در ســالی کــه در آغــاز آنیــم خبــر داد.

آنــگاه اســتاد حمیــد ســوری؛ مــدرس، پژوهشــگر و مولــف نــام آشــنای 
ایــراد  بــه  تــا  گرفــت  قــرار  جایــگاه  در  معاصــر  هنرپژوهــی  حوزه هــای 
ســخنرانی خــود بــا موضــوع: »فرامحلــی بودن ــ بــا نگاهــی بــه آثــار حســین 

واالمنــش« بپــردازد.

ــوان مبحــث خــود  ــر کوچکــی کــه در عن ــه تغیی ــا اشــاره ب ــدا ب وی در ابت
داده و »بــا نگاهــی بــه آثــار...« را بــه » نگاهــی بــه بخشــی از آثــار...« 

تغییــر داده گفــت: بهتــر دانســتم کــه تاکیــد مــن بــر خوانــش بخشــی از 
کلیــت آثــار ایــن هنرمنــد باشــد تــا بــه همــه آثــار، ایــن ویژگــی را تعمیــم 

نــداده باشــم.

ــان انگلیســی در یکــی از نشــریات  ــه زب ــه ای کــه ب ــه مقال ــا اشــاره ب وی ب
اســترالیا بــا همیــن موضــوع بــه انتشــار رســانده، مطلــع ســخن خــود را 
ــودن اختصــاص داد و آن را نگرشــی و  ــه ذکــر نکاتــی از »فرامحلــی« ب ب
ایــده ای دانســت کــه در ارتبــاط و نســبت مســتقیم بــا »جهانی ســازی-
GLOBALISATION« شــکل گرفتــه اســت و افــزود: رونــد جهانی ســازی 
از قرن هــا پیــش آغــاز شــده بــود؛ امــا در دهــه 80 میــادی بــه دنبــال 
ــازار آزاد  ســقوط رژیم هــای سوسیالیســتی و کنــار رفتــن رقیــب اصلــی ب
ــن کــه موجــب تســهیل و  ــه همــراه ورود فناوری هــای نوی ســرمایه داری ب
تســریع در جا به جایــی مــردم، ســرمایه ها، کاالهــا، ایده هــا و نشــانه ها 
گردیــد، زمینه ســاز گســترش و فراگیــر شــدن حســی از مرتبــط بــودن 
ــه یکدیگــر شــد و همیــن  ــا یکدیگــر و وابســتگی ب انســان ها و جوامــع ب

ــد. ــوری »جهانی ســازی« انجامی ــروز تئ ــه ظهــور و ب مســئله ب

اســتاد حمیــد ســوری نقطــه عزیمــت و آغــاز ایــده »محلی ســازی« را 
ایــن گونــه تبییــن کــرد: در دهــه 90 میــادی در برابــر ایــن جهانی ســازی، 
بــا  کــه  نگرش هــا  ایــن  از  یکــی  شــد.  مطــرح  متفاوتــی  نگرش هــای 
کــه  بــود   90 دهــه  دوم  نیمــه  در  دارد  نســبت   »Translocality«
اندیشــمندانی در حــوزه جامعه شناســی آن را طــرح کردنــد کــه: چگونــه 
افزایــش  »بوم ــ محــل«  یــا   »LOCAL« بــه  توجــه  جهانی ســازی،  در 
از  نوینــی  پیــدا می کنــد. اساســا خــود پدیــدۀ جهانی ســازی، اشــکال 
محلی ســازی را شــکل می دهــد. در ایــن ارتبــاط مــا شــاهد واکنش هایــی 
ــه  ــر ایــن رونــد جهانی ســازی، ب در جوامــع مختلــف هســتیم کــه در براب

دارنــد. تاکیــد  و  تکیــه  بومی گرایــی و خاص بودگــی 

16

23
ره 

شما
م- 

سو
ال 

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن



ایــن صاحب نظــر حــوزۀ مطالعــات هنرهــای معاصر در ادامه ســخن خود 
بــه تبییــن امــر جهانــی و امــر بومــی و تعامــل و تقابــل ایــن دو پرداخــت 
و یــادآور شــد: »Glocalizationْ« بــه معنــای داشــتن امــر جهانــی در 
کنــار امــر بومــی اســت و ایــن یــک نــگاه پســت مدرن بــا عنایــت جــدی بــه 
تکثــر اســت. امــا از همــان زمــان ایــن نقــد بــه »Glocalization« ایــراد 
شــد کــه این گونــه موزائیکــی دیــدن: بخشــی محلــی و بخشــی جهانــی، 
بــا توجــه بــه هژمونــی سیاســی ــ فرهنگی غــرب، قطعــا چیــزی از محل هــا 
 »Glocalْ« ــن ــی در ای ــی نخواهــد گذاشــت و محل هــا نقــش چندان باق

ایجــاد نخواهنــد کــرد.

وی افــزود: بــه مــوازات ایــن رویکــرد، گرایش هــای دیگــری چــون: »ترنــس 
نشــنالیزم«، »ترنس کالچرالیزم«، »کاســمو پولی تنیزم« و امثالهم رواج 
بســیار یافــت کــه همــه نشــان مــی داد: مــا در کنــار جهانــی ســازی نیازمند 
توجــه بیشــتر بــه تبــادل، تعامــل، تنــش و تقابــل  میــان فرهنگ هــا، 
ایده هــا و امثالهــم داریــم. در چنیــن شــرایطی »ترنــس لوکالیتــی« مطــرح 

می شــود: »فرامحلــی بــودن«

ایــن مــدرس دانشــگاه در ادامــه بحــث از تکویــن اندیشــه »فرامحلــی 
بــودن« بــه بیــان ویژگی هــا و تمایــزات آن بــا دیگــر ایده هــا پرداخــت: یــک 
ــن اســت  ــر شــد ای ــه ذک ــا مفاهیمــی ک ــان فرامحلیــت، ب ــز مهــم می تمای
ــودن،  ــد موزائیــک و تلفیقــی ب ــی مانن ــه جــای اســتعاره های باثبات ــه: ب ک
ــا جهــان و  ــه تنــش میــان ایــن محل هــا و رابطــۀ محل هــا ب فرامحلیــت ب
جهانی ســازی تاکیــد و توجــه بیشــتری دارد و بــه عبارتــی بــه »جریــان و 

ســیالیت فرهنــگ« توجــه دارد.

یــک قلمــرو اســت  بــا  از فرهنــگ مرتبــط  اینکــه بخشــی  وی گفــت: 
و بخشــی متعلــق بــه جایــی قلمــرو زدایــی شــده، مربــوط بــه »ترنــس 
لوکالیتــی« اســت. بــه عبــارت دیگــر: فرامحلــی بــودن، تاکیــد زیــادی 
بــه رفــت و آمــد مابیــن مســائل فرهنگــی، ایده هــا، و تنــش میــان ایــن 
قطب هــا دارد؛ نــه اینکــه بــه صــورت ثابــت از »هیبریــد بــودن« دفــاع 

کنــد.

و  اهمیــت  بیــان  بــه  اینجــا  از  هنــر،  پژوهشــکده  نشســت  ســخنران 
محوریــت عنصــر »ترجمــه« در اندیشــه فرامحلیــت رســید: از ایــن زاویــه 
اســت کــه »ترنــس لوكالیتــی« بــه »ترجمــه« اهمیــت بســیاری می دهــد 
و ایــن ریشــه در خصلــت مبادلــه ای و رابطــه دیالکتیکــی »زبــان اصلــی« 
افــراد  از مســائل مهــم در  یکــی  و »زبــان مقصــد« در ترجمــه دارد. 
ــان مبــداء و مقصــد،  ــن تنــش می مهاجــرت کــرده هــم همیــن اســت. ای
شــدت بیشــتری بــه خــود می گیــرد. لــذا بــرای ایــن نگــرش و گرایــش، 
مســئله اصلــی و عمــده ایــن اســت کــه فرامحلــی بــودن از محدوده هــای 
مکانــی فراتــر مــی رود و از بیــن رفتــن محل ــ منطقــه و هویت هــای مــازم 

آن را بــاور نــدارد. بــه تعبیــری هویــت یــک مــکان از مقــداری تاریــخ درونــی 
شــده مشــتق نمی شــود؛ بلکــه تــا حــد زیــادی از تقابــل آن بــا خــارج ناشــی 

می شــود.

ســوری آنــگاه بــه تبییــن مفهــوم بزرگ تــری بــه نــام »جغرافیــای فرهنگــی« 
رســید و خاطرنشــان کــرد: کل بحــث »ترنــس لوکالیتــی« و تاکیــد آن بــر 
محــل را بایــد در عرصــه بزرگ تــری بــه نــام »جغرافیــای فرهنگــی« دیــد؛ 
در ایــن حــوزه، تعامــات فرهنگــی بــه مثابــه موضــوع محــوری مطــرح 

می شــوند.

وی ســپس از ایــن منظــر بــه تحلیــل پدیــده مهاجــرت و تاثیــر آن در 
انــگاره هنرمنــدان مهاجــر از محل ــ مــکان و جهــان پرداخــت و گفــت: ایــن 
ــا هنرمندانــی کــه از موطــن اصلــی خــود مهاجــرت  امــر موجــب شــده ت
نــگاه »جهــان  نــه  کــه  تاثیــر بســیاری بپذیرنــد. هنرمندانــی  کرده انــد 
وطنــی« دارنــد، نــه نــگاه »بومــی« و نــه نــگاه »گلــوکال« و نــه در برابــر 
جهانی ســازی بــه »ســنت گرایی« رســیده اند و نــه بــه تلفیــق بوم گرایــی 
و زبان بومــی بــا زبــان جهانــی بــه صــورت ثابــت و ســاکن پرداخته انــد. مــا 
نمونه هــای بســیاری داریــم کــه در برابــر جهانــی شــدن، بــه ســنت گرایی 

ــه رســیده اند. ــا تلفیــق ســنت و مدرنیت ی

ایــن پژوهشــگر هنــر معاصــر، شــکل گیری جریــان »مکتــب ســقاخانه« 
ــادآور شــد: نگارگــری و  در ایــران را از جملــه ایــن رویکردهــا دانســت و ی
مکتــب ســقاخانه، و در شــکل مشــخصی در اکثــر آثــار ســقاخانه ای، مــا 
تنــش میــان مکان هــا و تنــش میــان »جهانی ــ بومــی« را نداریــم؛ بلکــه بــه 

حسین واالمنش
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صــورت مســالمت آمیــز و مایــم، 
یــک »تلفیــق« و »کــوالژ« و یــک 

»کنــار هــم قــرار دادن« داریــم کــه 
از فضــا و شــرایط سیاســی ــ اجتماعی 

متاثــر  زیــادی  حــد  تــا  نیــز  خــود  دوران 
اســت.

وی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه: در میــان هنرمنــدان ایرانــی 
خــارج از کشــور، مــن در آثــار حســین واالمنــش ایــن نگــرش 
بررســی  کــه  را  خــود  ســخنرانی  دوم  بخــش  یافتــه ام،  را 
فرامحلــی بــودن در آثــار ایــن هنرمنــد بــا نمایــش آثــار وی 
بــرای حاضــران در یــک ســیر تاریخی ــ تحلیلــی بــود، آغــاز 

کــرد.

حمیــد ســوری آنــگاه بــا بیــان وجوهــی فلســفی، هســتی 
شــناختی از آثــار هنرمنــد در یــک منظــر تحلیلــی همــراه 
دوره هــای  در  واالمنــش  از حســین  آثــاری  نمایــش  بــا 
در  چــون:  آثــاری  بــه  اشــاره  بــا  فعالیتــش  مختلــف 
خرابــات یــا در زدن از درون، تصریــح نمــود: در ایــن آثــار 
بــا نوعــی تردیــد، تامــل و دونیمــه شــدن و دوپارگــی مواجه 

هســتیم، کــه جایگزیــن خوشــبینی گذشــته می شــود. در دهــه 70 رفتــه 
رفتــه ایــن نگــرش پیچیده تــر می شــود. یکــی از مهم تریــن آثــار ایــن دهــۀ 
او، اثــر مشــهور او حســرت- وابســتگی؛ تداعــی یــک جابه جایــی مــدام 
کــه یــک خــا را فرایــاد مــی آورد. محوریــت ایــن اثــر هــم تعامــل و تنــش 
میــان محل هاســت. میــان ایــران و اســترالیا. قالــی ایرانــی و اقلیــم طبیعی 
اســترالیا و آتشــی در میانــۀ ایــن دو، کــه بــه یــک خــا و فضــای میــان 

تهــی می رســد.

می بینیــم کــه در اینجــا هنرمنــد بــه گرایــش ایــن یــا آن، ایــران یــا اســترالیا، 
یــا فراتــر از ایــن دو بــه یــک »جهــان- وطنــی« اندیشــیدن را در دســتور 
ــن و ســفر  ــل و تعامــل محل هــا و رفت ــن تقاب ــرار می دهــد. ای کار خــود ق
کــردن در آثــار دیگــری هــم کــه محصــول ایــن دوره اســت دیــده می شــود. 
مــدام بــا نشــانه هایی مواجــه هســتیم کــه ایــن وجــه از هویــت: تنــش 
میــان محل هــا،  برایــش اهمیــت دارد. بیــان هویــت، زمیــن و محــل... و از 
اینجاســت کــه آثــار او مــدام و پیوســته در تــردد، و جــاری و ســیال اســت.

وی ســپس به تجزیه و تحلیل یکی دیگر از عناصر بصری آثار حســین 
واالمنــش یعنــی منظــره پرداخــت و گفــت: منظــره بــرای واالمنــش فقــط 
یــک مــکان بــدون عنایــت بــه رویدادهــا، فرهنــگ، فعــل و انفعــاالت 
اقتصــادی و... نیســت. او در مقیــاس بزرگ تــر منظره هایــی را بــر اســاس 
نقشــه کار می کنــد. از جملــه در ســال 2002 اثــری را بــا محوریــت نقشــه 
می آفرینــد و اســتتار را هــم در طبیعــت و هــم در شــبکه ها، ارتباط هــا، 
مرزهــا... و هــر آنچــه در نقشــه می بینیــم نمــودار می ســازد. انســان، در 
البــای ایــن شــبکه ها خــود را پنهــان کــرده و چیــزی از خــاص بــودن، 
محلــی از اعــراب نــدارد. او از تاشــی صحبــت می کنــد کــه ثبــات در آن 
نیســت و نیروهــا و جریان هــا و تحــوالت فرهنگــی و... در آن اهمیــت 

ویــژه و منحصــر بفــردی دارنــد.

ایــن تحلیلگــر هنــری در ادامــه بــه بررســی ســیر آثــار هنرمنــد در فاصلــه 
زمانــی 2003 تــا 2013 و کار بــا نقشــه ها و بیــان وجــوه و کارکردهــای 
ــی  ــا عنوان ــری ب ــه در اث ــار پرداخــت، از جمل ــن آث مفهومــی نقشــه در ای
از شــعر مشــهور موالنــا: از کجــا آمــده ام آمدنــم بهــر چــه بــود/ بــه کجــا 

مــی روم آخــر ننمایــی وطنــم کــه 
تاکیــدی اســت بــر ایــن پرســش 
هنرمنــد  همیشــگی  دغدغــه  و 

کــه: وطــن کجاســت؟

ــق خاطــر  ــه تعل ــه ک ــن نکت ــر ای ــا ذک وی ب
هنرمنــد بــه موالنــا نــه فقــط از منظــر مفاهیــم 
یــک  ســر  از  بلکــه  صــرف؛  متافیزیکــی  و  فلســفی 
نســبت عمیق تــر اســت، بــه وجــوه مــادی در آثــار حســین 
واالمنــش پرداخــت و اظهــار داشــت: وجــه مادیــت ایــن 
آثــار بســیار برجســته و بــارز اســت، لــذا کســی کــه در 
ابتــدا خانــه، معمــاری، رنگ هــای گــرم و فضاهــای آرام 
و شــیرین در آثــارش نمــود دارد، در امتــداد خــود بــه 
فضاهــای مفهومــی و روشــنفکرانه می رســد کــه بســیار 
نزدیــک اســت بــه فضاهای اندیشــمندانی کــه از »ترنس 
کالچــرال« و »ترنــس لوکالیتــی« گفتــه و بحــث کرده انــد.

اســتادحمید ســوری در ادامــه از نقــش مهــم و محــوری کام و 
واژگان در آثــار متاخــر واالمنــش ســخن گفــت و بــا اشــاره بــه مــواردی 
از خوانش هــای متفــاوت از کام در ایــن آثــار و ریتــم ناشــی از تکــرار 
بصــری آنهــا و نیــز، نقــش و کارکــرد رنــگ نــزد هنرمنــد و داللت هــای 
زبانــی آن، شــبه نوشــته ها و شــبه حــروف کــه تنــش میــان زبــان و محــل 
را بــه نمایــش می گــذارد، بــه بررســی آخریــن و جدیدتریــن اثــر هنرمنــد 
پرداخــت: گذر ــــ  کــه بتازگــی و کمتــر از دو هفتــه پیــش بــه نمایــش درآمده 

اســت.

پایــان بخــش ایــن نشســت، پخــش فیلــم- اینستالیشــنی از حســین 
واالمنــش بــا عنــوان تخریــب بــود کــه ســخنران نشســت پــس از اشــاره ای 
بــه توضیحــات هنرمنــد بــه »زمانمنــدی« در ایــن آثــار پرداخــت و گفــت: 
او در ایــن دهــه بــه عنصــر زمــان توجــه و تاکیــد بیشــتری داشــته اســت. 
ایــن اثــر یــک مــکان بینابینــی بــه لحــاظ مکانــی اســت. یعنــی مــا بــا 
منظــره ای روبــرو هســتیم کــه مــدام در حــال تغییــر اســت. منظــره تــا 
پیــش از ایــن همیشــه مکانــی دارای ثبــات بــوده؛ امــا حــاال مجموعــه ای از 
نزدیــک شــدن و دور شــدن بــه مکان هــای متفــاوت اســت. مــا اینجــا بــا 
تنوعــی از مناظــر روبــرو هســتیم. تماشــای ایــن مناظــر هــم از یــک نقطــه 
خــاص اتفــاق نمی افتــد. فیلــم، ابتــدا و انتهایــی نــدارد. از یــک ســو بــه 
جایــی می رویــم و از یــک ســو از جایــی رد می شــویم. تاکیــد در اینجــا 
ــه  ــه مثاب ــه مــکان ب ــد ب ــگاه هنرمن ــر ســفر. ن ــذر اســت و ب ــر گ یکســره ب
چیــزی کــه جــاری و در جریــان اســت رخ می دهــد. محــل، نــه یــک نقطــه 
ثابــت؛ بلکــه مجموعــه ای از مکان هاســت. جــاری بــودن، ســیال بــودن 
میــان مکان هــا در دســتور کار هنرمنــد اســت و محــور تاکیــد. از ایــن 
جهــت مــن فکــر می کنــم آنچــه را تحــت عنــوان: »فرامحلــی بــودن« در 
ــار  ــه نوعــی در آث ــم ب ــر در مباحــث اندیشــمندان یافته ای ســال های اخی

ــوان مشــاهده کــرد. حســین واالمنــش می ت

گفتنــی اســت در پایــان نشســت، حاضــران بــه طــرح پرســش های خــود 
پیرامــون وجــوه مختلــف آثــار هنرمنــد پرداختنــد کــه ســخنران بــه آنهــا 

پاســخ داد.

یــادآور می شــود پژوهشــکده هنــر نشســت های تخصصــی خــود را در 
نــام  بــا حضــور صاحب نظــران  هنــری  حوزه هــای مختلــف مطالعــات 

آشــنای کشــورمان ادامــه خواهــد داد.
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گزارش پانزدهمین نشست از سلسله نشست های »درونمایه های هنر معاصر«

خاستگاه های »نقل قول در هنر معاصر« بررسی شد

ــر  در پانزدهمیــن نشســت از سلســله نشســت های »درونمایه هــای هن
معاصــر«، پژوهشــکده هنــر، ایــن بــار بــه ســراغ »نقــل قــول در هنــر 
معاصــر« و مبانــی، خاســتگاه ها و محورهــای نظــری و زیباشــناختی آن 

ــا بیــان بصــری رفــت. از تئــوری ت

محــل  در   ،1397 اردیبهشــت   23 یکشــنبه،  کــه  نشســت  ایــن 
ــه »نقــل  ــزار شــد، ب ــدان برگ ــا حضــور چشــمگیر عاقه من پژوهشــکده ب
قــول در هنــر معاصــر« بــه روایــت امیــر نصــری، دانشــیار فلســفۀ هنــر 
دانشــگاه عامــه طباطبایــی، اختصــاص داشــت. ایــن مــدرس، مولــف و 
صاحب نظــر فلســفه و نظریــۀ هنــر بــه تحلیــل ایــن پدیــده در گســتره ای 
از سرچشــمه های نظــری و فلســفی تــا شــیوه های اجــرای آن در هنــر 

معاصر ــ بــا بررســی مصادیــق آن در هنــر معاصــر ایران ــــ پرداخــت.

ــد  ــن نشســت و مباحــث طــرح شــده در آن را از نظــر خواهی ــزارش ای گ
ــد. گذران

امیــر نصــری در ابتــدای ســخن تصریــح کــرد: مــن عامدانــه در عنــوان 
ســخن، هنــر معاصــر ایــران را بــه کار نبــردم؛ چــون هنــر معاصــر اساســا 
مختــص، منحصــر و محــدود بــه هیــچ جایــی نیســت و شــعار هنــر 
معاصــر همیشــه »فرامحلــی« بــودن اســت و وقتــی پســوند »ایرانــی« 
را بــه آن اضافــه کنیــم، یعنــی آن را در اندازه هــای »محلــی« و »بومــی« 
یــک  بــودن  فرامحلــی  و  جهانی ســازی  ایــده  آنکــه  حــال  می بینیــم. 
درونمایــه اساســی هنــر معاصــر اســت. در عیــن حــال مثال هایــی کــه در 

نظــر گرفتــم، مثال هایــی از هنــر معاصــر ایــران خواهــد بــود.

وی نقطــه عزیمــت بحــث خــود را در تبییــن نســبت گذشــته و اکنــون، بــا 
نقــل قولــی از تــی. اس. الیــوت، شــاعر مشــهور انگلیســی قــرن بیســتم، 
شــروع کــرد کــه: »هــر آن کــس کــه ایــده نظــم را تثبیــت کــرده اســت ایــن 
را نامعقــول نخواهــد یافــت کــه: »گذشــته« بایــد به واســطه »زمــان حــال« 
تغییــر یابــد.« گذشــته یــک امــر انتزاعــی نیســت؛ بلکــه آن نگاهــی کــه 
از منظــر زمــان حــال، بــه گذشــته داریــم و بازگشــت و رجعتــی کــه بــه 
آن می کنیــم، بــه آن معنــا می دهــد و چــه بســا ماهیــت آن را متحــول 
می کنــد. الیــوت در اینجــا چــه ایــده ای را مطــرح می کنــد؟ بــرای یافتــن 
معنــای ســخن الیــوت بایــد بــه تاریــخ هنــر برگردیــم. میکــه بــال، نظریــه 
ــام: نقــل قــول از کاراواجــو- تاریــخ  ــه ن پــرداز برجســتۀ هلنــدی، کتابــی ب
نامعقــول بــه نــگارش درآورده اســت و بــه همیــن مســئله موردنظــر الیــوت 

پرداختــه اســت. اساســا ایــده »تاریــخ نامعقــول« چیســت؟

وی در پاســخ بــه ایــن پرســش گفــت: »می توانیــم بــه تاریــخ، از ایــن 
دریچــه بنگریــم کــه: تــا چــه انــدازه، »زمانــۀ حــال« در »گذشــته« تاثیــر 
دارد. به عبارتــی، از منظــر »اکنــون« بــه »گذشــته« نــگاه کنیــم. ایــده 
میکــه بــال ایــن اســت کــه به جــای اینکــه بــرای تاریــخ هنــر، یــک روایــت 

خطــی در نظــر بگیریــم و یــک رونــد گاهشــمارانه و »کرونولوژیــک«را 
اعتبــار بخشــیم، بــه خصلــت »آناکرونیــک« و ناهم زمــان تاریــخ هنــر 
توجــه کنیــم کــه در آن،  جــای »قبــل« و »بعــد« می توانــد عــوض شــود و 
همیشــه آنچــه بعــد آمــده، می توانــد در قبــل تاثیرگــذار باشــد. در گرایــش 
ســنتی تاریــخ هنــر، گفتــه می شــود کــه آثــار قبلــی چــه تاثیــری بــر هنــر 
دوره بعــد از خــود گذاشــته اند. امــا مطابــق ایــن نــگاه و ایــن رویکــرد، 
بــا توجــه بــه آثــاری کــه در دورۀ بعــد بوجــود آمده انــد، دورۀ ماقبــل را 
بررســی می کنیــم. مثــا بــر اســاس دورۀ قاجــار، دورۀ قبلــش یــا بــر اســاس 
بــال  می کنیــم.  ارزیابــی  و  می شناســیم  را  قاجــار  دوره  معاصــر،  دوره 
ایــن رهیافــت را »تاریــخ نامعقــول« نــام می نهــد کــه بــر اســاس گــذار از 
ارزش گذاری هــای کرونولوژیــک شــکل گرفتــه اســت. امــا مشــخصه های 

ــخ نامعقــول« چیســت؟« ــن »تاری ای

برابــر  در  »مــا  شــد:  یــادآور  مشــخصه ها  ایــن  تبییــن  در  نصــری 
قطعیت هــای تاریــخ هنــر، مجموعــه ای از عــدم قطعیت هــا را داریــم. 
»بــال« بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن قطعیت هــا مانــع از ایــن می شــود 
کــه معانــی جدیــدی را کشــف کنیــم و درک و دریافــت  تــازه داشــته 
باشــیم. بــرای ارائــه تفســیرهای تــازه و نگاه هــای نــو، ایــن قطعیت هــا 
دســت و پــای مــا را می گیــرد. حاصــل و نتیجــه آن یــک »عــدم قطعیــت 
خاقانــه« اســت. مســئله بعــدی، ایــن اســت کــه مــا نقــاط برجســته ای 
در تاریــخ هنــر داریــم کــه بســیار اهمیــت دارنــد، منتهــا بــه آنهــا پرداختــه 
نشده اســت. تاریــخ هنــر بعدهــا ایــن نقــاط برجســته را کشــف می کنــد. 
کشــف هنرمنــدان برجســته  زن در نیمــۀ دوم ســدۀ بیســتم از ایــن ســنخ 

اســت. 

یــک ویژگــی دیگــر ایــن خصلــت، ایــن اســت کــه مــا برخــی نقــاط را 
پررنــگ می کنیــم کــه تــا قبــل از ایــن نادیــده گرفتــه می شــدند. مثــا توجــه 
ــا  ــان آفریق ــدوی بومی ــه ماســک های ب ــدان مدرنیســت قــرن 20 ب هنرمن
 primitive-پریمیتیــو از »هنــر  تعریــف جدیــدی  باعــث شــکل گیری 
art« شــد و کارکــرد زیبایی شناســانۀ تــازه ای بــرای ایــن هنــر در نظــر 
گرفتــه شــد. ایــن تغییــر نگــرش تــا بــدان حــد بــود کــه ماســک های بــدوی 
مطالعاتــی  حوزه هــای  و  موزه هــا  بــه  شناســی«  »انســان  موزه هــای  از 
»هنــر«  راه یافتنــد و بــه آنهــا بــه چشــم یــک اثــر هنــری، ورای وجــه آیینی 
و مناســکی آنهــا نگریســته شــد. همچنان کــه امــروزه بخــش مهمــی از 

ــه اســت.« ــدوی اختصــاص یافت ــه هنرهــای ب ــر ب ــخ هن موزه هــای تاری

مولــف حکمــت شــمایل های مســیحی در ادامــۀ بحــث، بــا طــرح ایــن 
ــدازه می توانیــم  ــا چــه ان ــر، ت ــخ هن پرســش کــه در مطالعــات نظــری تاری
بــه کنــش » نقــل قــول« اســتناد کنیــم؟ پاســخ را بــا بیــان دو رویکــرد 
عمــده، این گونــه تبییــن نمــود: »دو رویکــرد عمــده به طــور مشــخص در 
ایــن زمینــه وجــود دارد کــه محــور خــود را بــر کنشــی بــه نــام »کنــش 
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نقــل قــول« نهاده انــد کــه کنــش واحــدی نیســت و هــر یــک مواجهــۀ 
بــا آن دارنــد: اولیــن رویکــرد شــمایل نگاری. پانوفســکی در  متفاوتــی 
نیمــه اول ســده بیســتم می کوشــد ایــن رویکــرد را بــه  صورتــی منســجم، 
سیســتماتیک و نظام یافتــه طــرح و تعریــف کنــد. ایــن رویکــرد، مبتنــی 
بــر نقــل قــول اســت. مــا از ایــن منظــر، یــک  مجموعــه موتیف هــا و فرم هــا 
و فیگورهــای ثابــت را شناســایی می کنیــم کــه همــه آنهــا، در مجموعــه ای 
ــی  ــد. یعن ــا را راحــت می کن ــن کار م ــده می شــوند و همی از تصویرهــا دی
مثــا وقتــی بــا جمجمــه روبــرو می شــویم جمجمــه، مفاهیــم و معانــی 
مشــخصی  دارد. ایــن رویکــرد همیشــه بــه دنبــال چیــزی اســت بــه نــام 
»پیشــینه تاریخــی« کــه در آثــار بعــدی، امتــداد می یابــد. بدیــن جهــت 
در مطالعــات شــمایل نگارانه همیشــه یــک پرســش اساســی بــرای مــا 
وجــود دارد و آن اینکــه »خاســتگاه« و »منشــاء« ایــن موتیــف و ایــن 
ســمبل کجاســت؟ اولیــن بــار، چــه  دوره ای از آن اســتفاده شــده اســت؟ 
و مــدام بــا بازگشــت بــه تصاویــر گذشــته، تصویــر امــروز را »دریافــت« و 

»بازســازی« می کنیــم.

امــا واقعیــت آن اســت کــه ایــن رویکــردی بســیار محافظه کارانــه اســت. 
یکــی از مســائلی کــه ایــن رویکــرد، بــدان متهــم اســت ایــن اســت کــه در 
ایــن مطالعــات همیشــه یــک »بافــت«  )contex( ثابــت و قطعــی شــده 
از پیــش، مفــروض گرفتــه می شــود و ایــن ســمبل ها و موتیف هــا در آن 
ــن فکــر نمی کننــد کــه اگــر بافــت  ــه ای بافــت ثابــت، تکــرار می شــوند و ب
تغییــر کنــد آن موتیف هــا هــم ضرورتــا بایــد تغییــر کننــد. پــس جمجمــه 
می توانــد معانــی دیگــری پیــدا کنــد و در فراینــد تغییــری کــه رخ می دهــد 
معنــای آن نیــز عــوض می شــود. بــه ایــن خاطــر، مطالعــات شــمایل نگارانه 
بــه ایــن تغییــر بافــت و تغییــر و جابجایــی »زمینــه« توجــه نمی کنــد و از 

همیــن رو اســت کــه رویکــردی »محافظــه کارانــه« شــناخته می شــود.«

او در مــورد رویكــرد دوم گفــت: » ایــده »بینامتنیــت« رویکــرد دوم اســت 
کــه بــه هیــچ وجــه رویکــردی محافظــه کارانــه نیســت. ایــدۀ بینامتنیــت 
بــا ایــن مســئله ســر و کار دارد کــه وقتــی مــا بــا یــک متــن مواجهیــم، بــا 
یــک امــر کامــا خالــص، نــاب و بکــر کــه از هیــچ چیــز تاثیــر نپذیرفتــه، 
ســر و کار نداریــم؛ بلکــه ایــن، بخشــی از زنجیــره و شــبکه ای اســت کــه 
زنجیــره تصاویــر و متــون مختلــف را تشــکیل می دهــد. بدیــن جهــت مــا 
از هــر نشــانه ای کــه بهــره می بریــم، یــک امــر حاضــر و آمــاده اســت و مــا 
هرگــز آن را نســاخته ایم؛ بلکــه از قبــل وجــود داشــته و مــا تنهــا آن را در 
ــم. ایــن نشــانه ها در بافــت بزرگ تــری  زمینــه و بافــت دیگــری قرارداده ای
بــه نــام: »فرهنــگ« پدیــد آمده انــد و هنرمنــدان و مولفــان آن را بوجــود 

نیاورده انــد.

ایــن رویکــرد، نقــاش و پدیدآورنــده اثــر را بخشــی از زنجیــره فرهنــگ 
ــن فراینــد  ــد کــه نشــانه ها از پیــش برایــش تعریــف شــده و در ای می دان
آنچــه  برخــاف  باختین ـــ زبــان،  میخائیــل  تعبیــر  ســازی« ـــ به  »معنــی 
تصــور می کنیــم، امــری »یگانــه« و »یکپارچــه« نیســت؛ بلکــه همــه مــا 
در درون تنــوع و تکثــر قــرار داریــم. در ایــن رویکــرد، مــا همــواره بــا یــک 
فراینــد گشــوده و پویــا طــرف هســتیم و همیشــه از یــک فاصلــه بــا متــون 
صحبــت و گفتگــو می کنیــم و همــه آن اتفاقاتــی هــم کــه در ایــن فاصلــه 

ــد تعییــن کننــده و اثرگــذار باشــد.« ــاده، می توان افت

ایــن  این کــه  بــا ذکــر  ادامــه  ایــن پژوهشــگر و صاحب نظــر هنــری در 
ــا بــه ایــن برســم کــه: »نقــل قــول«  مقدمــه بالنســبه طوالنــی را گفتــم ت
چیســت و چــه کاربــردی دارد؟ افــزود: نقــل قــول را می تــوان بــه انحــاء 
مختلــف تقســیم کرد:»اول ــ روایــت نخســت، روایــت کاســیک اســت. 
ــا میمســیس«  یــک صــورت کامــا مشــخص و متعــارف از »محــاکات ی
کــه در شــعر هــم کاربــرد بســیار دارد. مثــل ایــن مصــرع از شــعر حافــظ: 

از شــاه  قولــی  نقــل  کــه  کننــد...«  کیمیــا  نظــر  بــه  را  »آنانکــه خــاک 
نعمــت هللا ولــی اســت.

دوم ــــ مطابــق ایــن روایــت، قطعاتــی از واقعیــت را در نظــر می گیریــم و 
در آنهــا دخــل و تصــرف می کنیــم. در ایــن رویکــرد بــه جــای حفــظ عیــن 
ــم.  ــا تغییــرات ضمنــی داری ــح و ب ــه تلوی ــه مضمــون و ب ــه عیــن، نقــل ب ب
در اینجــا عمدتــا بــه فکــر تاثیرگــذاری بیشــتر در واقعیــت هســتیم تــا 
صرفــا حفــظ واقعیــت. بــه عنــوان مثــال، فاوســت گوتــه نقــل قولــی از 
ماجــرای فــردی واقعــی و آشــنا بــه علــوم غریبــه بــوده کــه حــدود ســی 
هنرمنــد پیــش از او آن را اقتبــاس کرده انــد. فاوســت واقعــا وجــود داشــته 
امــا گوتــه بــه شــیوۀ مختــص بــه خــودش بــه نقــل قــول ماجــرای آن فــرد 
پرداخته اســت. مســئله مــا مطابــق ایــن دو طــرز تلقــی از نقــل قــول، 
»ارجــاع« اســت. بنابــر ایــن، »صــدق« و »کــذب« آن ســنجیده می شــود؛ 
امــا دو نســخه و روایــت دیگــر هــم وجــود دارد کــه مســئله و دغدغــه اش 
نــه صرفــا ارجــاع؛ بلکــه »معنا«ســت و در ایــن فراینــد معنــا، نقــل قــول 

چــه نقشــی دارد؟

ســوم ــ مکالمه گرایــی باختیــن؛ در ایــن روایــت، نقــل قول هــا از پیــش 
آمــاده ای  و  حاضــر  امــور  نشــانه ها  باختیــن،  نظــر  طبــق  موجودنــد. 
هســتند کــه در اختیــار مــا قــرار دارنــد و مــا از آنهــا اســتفاده می کنیــم. 
پــس معنــا به واســطۀ مــا خلــق شــده نمی شــود و لزومــا هــم محمــل 
مدعیــات و منویــات مــا نیســت. رویکــرد مکالمه گرایــی بــه عنــوان یــک 

اســت. مطــرح  خصلــت هستی شناســانه 

چهــارم- رویکــرد دریدایــی کــه مســئله اش ایــن اســت: »اگــر بخواهیــم بــه 
گذشــته بازگردیــم بایــد در میــان انبوهــی از نقــل قول هایــی کــه از گذشــته 
صــورت گرفتــه بــه آن بازگردیــم. بنابرایــن مــن هیچوقــت نمی توانــم بــه آن 
ادعــای مطــرح شــده در آغــاز  بازگــردم. از ایــن حیــث، معنــای مــورد نظــر 

پدیدآورنــده، بــه چالــش کشــیده می شــود.«

مولــف کتــاب گــذار از تاریــخ هنــر بــه علــم تصویــر آنــگاه در بخــش دوم 
ــه  ــران، ک ــر معاصــر ای ــی از هن ــا انتخــاب و نمایــش نمونه های نشســت ب
ویژگــی نقــل قــول را در خــود منعکــس ســاخته، بــه تحلیــل نقــل  قــول در 
هنر معاصر ایران پرداخت. او ابتدا آثاری از سمیرا علیخانزاده و شادی 
قدیریــان را بــه نمایــش گذاشــت کــه در آنهــا پیشــینۀ شــمایل نگارانه 
ــر  ــن و از آن خــود  ســازی، ب ــزود: »بهره گرفت مد نظــر هســتند. ســپس اف
اســاس دخــل و تصــرف در آثــار اســاتید قبلــی صــورت می پذیــرد و ایــن 
در برخــی مــوارد، یــک رویکــرد کامــا »آیرونیــک« دارد. مثــا در آثــار 
ــا بومی ســازی همــراه اســت  ــد از آن خودســازی ب محمــود ســبزی، فراین
کــه آن فراینــد »بومی ســازی« ماهیتــی یکســره طنزآلــود می یابــد و ســویۀ 
آیرونیــک آن، تبدیــل بــه ســویه ای کامــا انتقــادی می شــود. در ایــن 
رویکــرد، مــا دنبــال پیشــینه تاریخــی نیســتیم کــه مبتنــی بــر افتخارآمیــز 
بــودن آن پیشــینه باشــد؛ بلکــه می خواهیــم در آن پیشــینه دخــل و 

را  آن  اتفاقــا  و  کنیــم  تصــرف 
نفی کنیــم و محــل تردیــد قــرار 

دهیــم.«

وی در تشــریح ســویه  ســوم که 
هنرمنــد  دو  آثــار  نمایــش  بــا 
معاصــر دیگــر: باربــد گلشــیری 
همــراه  فیض جــو  شــهره  و 
در  »مــا  داشــت:  اظهــار  بــود 
از  مجموعــه  یــک  از  اینجــا 
نقــل قول هــای متکثــر و درهــم 
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اســتفاده می کنیــم بــرای آن کــه بــه »چندصدایــی« و »چندمعنایــی« 
در اثــر بپردازیــم  و یکــی از وظایــف و کارکردهــای نقــل قــول هــم همیــن 
نشــان دادن تکثــر و محــدود نمانــدن در یــک خصلــت و معنــای خــاص 

و انحصــاری اســت.

دکتــر امیــر نصــری، در ادامــه، ســویه چهــارم را بــا بررســی دو اثــر از 
ــر  ــح آن گفــت: بجــای اینکــه اث ــرد و در توضی ــی ک ــده الشــایی معرف فری
را بــه عنــوان یــک اثــر قدیمــی یــا یــک ســبک یــا ماحصــل کار یــک 
یــک »پرســپکتیو«،  به مثابــۀ ماحصــل  را  آن  ببینیــم،  نقــاش خــاص 
یــک »زاویــه دیــد« و یــک »منظــر«، نــگاه می کنیــم. هــر هنرمنــدی بــا 
ــه متوقــف  ــد و می اندیشــد وگرن ــگاه می کن پرســپکتیو خــاص خــودش ن
شــدن در شــباهت های ظاهــری میــان آثــار هنرمنــدان بــه یــک »مغالطــه 
فیزیونومــی: )چهــره شــناختی( می انجامــد. اگــر مــا دو اثــر را بــا یــك 
معیــار مقایســه کنیــم. شــباهت ظاهــری نبایــد مــا را درگیــر ایــن مغالطــه 
کنــد و ایــن یــک همــان چیــزی اســت کــه معمــوال اکثــر مورخــان هنــر در 

می افتنــد. آن 

ســخنران نشســت »نقل قــول در هنــر معاصــر« در ادامــه، در پاســخ ایــن 
ســوال کــه اســتراتژی های ایــن نقــل قول هــا چگونه انــد؟ بــه تعریــف ســه 
اســتراتژی از قــول بــال پرداخــت: »1- از آن خودســازی؛ 2- چارچــوب 

بنــدی محــدود؛ 3- در بســتر نهــادن.«

وی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه مــا در مواجهــه بــا نقاشــی 
ایرانــی چگونــه می توانیــم از آن نقــل قــول کنیــم؟ بــا نمایــش اثــری از 
محمــود ســبزی بــر اســاس اســتراتژی نخســت، و از شــهریار احمــدی 
صــادق  از  اثــری  نمایــش  و  مجــدد،  بنــدی  چارچــوب  الگــوی  مطابــق 
تیرافکــن کــه در آن نقاشــی ایرانــی بــه جــای پیش زمینــه تبدیــل بــه 
پس زمینــه ای نمایشــی می شــود، و همچنیــن نمایــش و بررســی اثــری از 
محمــود ســبزی بــر اســاس الگــوی ســوم: »در بســتر نهــادن« و دو نمونــه 
از شــاپور پویــان کــه منظــره و فضــای نقاشــی ایرانــی را بــا حــذف آدم هــا 
و عنصــر انســانی نشــان می دهــد  توضیحاتــی بــه حاضــران، ارائــه کــرد.

ایــن مــدرس و نویســندۀ فلســفه و نظریه هــای هنــر، در ســومین و آخریــن 
بخــش گفتــار خــود، نخســت؛ ایــده والتــر بنیامیــن در خصــوص ترجمــه 
در مقالــه مهــم »رســالت مترجــم« و ایــده اقتبــاس از منتقــد برجســته 
ادبــی معاصــر لینــدا هاچــن پرداخــت. وی در تبییــن ایــن دو ایــده گفــت: 
ــر از برگــردان ظاهــر کام  ــده ترجمــه کــه بنیامیــن نقــل می کنــد فرات »ای
اســت. بنیامیــن می گویــد: »محتــوا« و »زبــان« نــوع خاصــی از وحــدت 
را شــکل می دهنــد هماننــد میــوه و پوســت آن. زبــان ترجمــه، محتــوای 
خویــش را هماننــد ردایــی دربــر می گیــرد. در خدمــت متــن اصلــی بــودن، 
نشــانه وفــاداری نیســت و اساســا چیــز خوبــی هــم نیســت. چــون از 
منظــر بنیامیــن مصــداق یــک ترجمــه بــد اســت. چــرا کــه بــه عقیــده او، 
هــدف ترجمــه، وفــاداری بــه متــن اصلــی نیســت. هــدف ترجمه، شــباهت 
نیســت. انتقــال لفــظ بــه لفــظ هــم نیســت. بلکــه ترجمــه نوعــی »فــرم« 
اســت و ایــن فــرم اســت کــه اهمیــت دارد و اینکــه مــن چــه دیالوگــی بــا 
فــرم برقــرار کنــم. بنیامیــن بــر ایــن اســاس می گویــد: هــدف، انتشــار یــک 

»زبــان نــاب« اســت.

او تاکیــد می کنــد شــیوه داللــت دو زبــان یکســان نیســت؛ بلکــه تنهــا 
قصدشــان یکســان اســت و کاری کــه صــورت می گیــرد آن قصــد اســت 
کــه مــا را بــه زبــان نــاب می رســاند و کمــک می کنــد کــه بــر بیگانگــی 
بیــن دو زبــان غلبــه کنیــم. ترجمــه یــک »صــورت حیاتمنــد« از آن قصــد 
اســت. حیــات متــن ترجمــه شــده، مبتنــی بــر »طبیعــت« نیســت؛ بلکــه  
مبتنــی بــر »تاریــخ« اســت. بنیامیــن ایــدۀ »حیــات بعــدی« را مطــرح 

منظــر  ایــن  از  کــه  می ســازد 
ترجمه هایــش  در  متــن  یــک 
شــود.  شــکوفا  می توانــد 
تصویــر  یــک  همچنان کــه 
از آن  کــه  قول هایــی  نقــل  در 
ــد  می شــود. یــک متــن می توان
بــا ترجمه هایــش امتــداد پیــدا 
کنــد و تغییــر و تحــول یابــد و 
بپذیــرد.  مختلــف  تاثیرهــای 
بــه عنــوان مثــال؛ ترجمــه »م. 
فاوســت  از  آذیــن«  بــه  الــف. 
را  آن  ترجمــه جدیــد  و  گوتــه 

مقایســه کنیــم. فــرق ایــن دو، فــرق میــان توانایی هــا و امکانــات زبــان 
فارســی در دهــه 40 و در دهــه 90 اســت. ترجمــه؛ حیــات داشــتن و 
ــان، حــذف  ــری شــاپور پوی ــان اســت. در نقــل قول هــای تصوی ــداد زب امت
آدم هــا از نگاره هــای کاســیک، می توانــد مــا را بــه تاثیــر و حضــور انســان 
در نگارگــری متوجــه و معطــوف کنــد کــه پیــش از ایــن گفتــه می شــد در 
نگارگــری و نقاشــی ایرانــی، آدم هــا فردیــت ندارنــد و... بنیامیــن می گویــد: 
ایــده را تنهــا در قالــب تصویــر امروزیــن آن می تــوان بــه چنــگ آورد. 

بنابرایــن هــر تصویــری از گذشــته، یــک »نقــل قــول« اســت.«

ایــن پژوهشــگر آنــگاه بــه ایــده »اقتبــاس« از رســالۀ هاچــن: »رســاله ای 
در بــاب اقتبــاس« پرداخــت: مــا یــک نــگاه سلســله مراتبــی بــه اقتبــاس 
داریــم. اگــر بخواهیــم ایــدۀ وفــاداری را در نظــر بگیریــم در پــس هــر 
اقتبــاس، ایده هــا و انگیزه هــای فراوانــی داریــم کــه در خوشــبینانه ترین 

حالــت، وفــاداری، فقــط یکــی از آن  همــه می توانــد بــود.

وی ادامــه داد: »اقتبــاس، یــک امــر صــوری و فرمــال نیســت؛ بلکــه 
اقتبــاس و  قــول،  نقــل  باشــد. در  خــودش می توانــد اهمیــت داشــته 
ترجمــه، مــا بــا یــک متــن درجــه دوم طــرف نیســتیم و هالــه آن از دســت 
نمــی رود. مــا در اینجــا دو وجــه داریــم: 1-اینکــه بــه عنــوان محصــول بــه 
آن نــگاه کنیــم. مثــا گاو مهرجویــی اقتبــاس از ســاعدی اســت و پــری 
ــی  ــا تغییرات ــوام ب ــاس او ت ــم اقتب ــی و... و بگویی ــی و زوی اقتباســی از فران
اســت و وفادارانــه نیســت و... ایــن فقــط یــک تعریــف از اقتبــاس اســت. 
2- امــا صــورت دوم ایــن اســت کــه وقتــی اقتبــاس را بــه عنــوان یــک 
فراینــد در نظــر می گیریــم، یــک »بازتفســیر خاقانــه« و یــک »از آن 
خودســازی« پیــش روی مــا هســت کــه در هــر اقتبــاس، یــک کار تــازه 
و نــو خلــق می شــود. هــر متنــی دو وجــه دارد: »وجــه گویــا« و »وجــه 
خامــوش« و بــه عــاوه مجموعــه ای از پیــش نوشــته ها و پیــش خوانده هــا 
و پیــش فهم هــا و پیش فرض هــا. از اینجاســت کــه »ایــده نقــل قــول« 
اهمیــت پیــدا می کنــد. و مــن در ایــن »زیســت ــ بوم تصاویــر« بــه تعبیــر 
ســوزان ســانتاگ بــا هــر تصویــری در کنــار تصاویــر دیگــر مواجه هســتم.«

ســخنران پانزدهمیــن نشســت »درونمایه هــای هنــر معاصــر« ســخن 
خــود را بــا ایــن جملــه بــه پایــان بــرد کــه ایــدۀ نقــل قــول، ایــدۀ جدیــدی 
ــر و  ــخ هن ــا آن، در مطالعــات متأخــر تاری ــا نحــوه مواجهــه ب نیســت؛ ام
علــم تصویــر متفــاوت اســت و اگــر از ایــن منظــر بــه تاریــخ هنــر بنگریــم 
و  مشــخص  متعیــن،  نتایجــی  لزومــا  شــاید  می گیریــم  کــه  نتایجــی 

متعــارف نباشــد.

پژوهشــی  نشســت های  سلســله  هنــر،  پژوهشــکده  اســت  گفتنــی 
»درونمایه هــای هنــر معاصــر« را در ســال جــاری همچنــان بــا میزبانــی از 

اهالــی اندیشــه و هنــر ادامــه خواهــد داد.
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»سودای 
قطاعی« در تاالر 

فرشچیان رونمایی شد
از »ســید رضــا خضرایــی« هنرمنــد  اثــر  ارائــه 35  بــا   نمایشــگاه »ســودای قطاعــی« 

یافــت. گشــایش  صبــا  در  خوشــنویس 

در ایــن مراســم کــه عصــر دوشــنبه 10 اردیبهشــت در نگارخانــه »اســتاد فرشــچیان« صبــا برگــزار 
شــد، شــمار زیــادی از اهالــی هنــر و فرهنــگ از جملــه، اســتاد علــی شــیرازی، چهــره صاحب ســبک 

خوشنویســی ایــران، اســتاد شــهبازی، مهنــدس قربانــی، لوءلویــی، و اســتاد گالب زاده، رییــس مرکــز کرمــان شناســی، حضــور داشــتند.

در آییــن گشــایش ایــن نمایشــگاه ابتــدا پیــام صوتــی آیدیــن آغداشــلو، بــرای حاضــران پخــش شــد کــه او در ایــن پیــام نمایشــگاه ســودای قطاعــی را 
نمونــه ای از آثــار نفیــس و طــراز اول هنــر قطاعــی شــمرد و گفــت: بایــد صــدای ایــن هنــر و ایــن هنرمنــد شــنیده شــود و بی اجــر نمانــد و از جامعــه و 
مخاطبــان خــود، پاســخ بگیــرد و ایــن پاســخ در راه اســت؛ چــه از جانــب مــن کــه یــک تماشــاگر ســاده ام و چــه از طــرف مــردم مــا کــه ایــن هنــر شــریف 

بی نظیــر را بیشــتر خواهنــد شــناخت و بــه ظرایــف و زیبایی هــای آن پــی خواهنــد بــرد.

در ادامــه ســیدرضا خضرایــی هنرمنــدی کــه سال هاســت بــه احیــای ایــن هنــر اصیــل و از یادرفتــۀ ایرانــی مشــغول اســت بــا اشــاره بــه عــدم حضــور 
اســتاد آغداشــلو کــه قبــال در برنامه هــای افتتاحیــه اعــالم و اطالع رســانی شــده بــود از کســالت و انتقــال ایشــان بــه بیمارســتان ــ  ســاعاتی پیــش از 
افتتــاح نمایشــگاه ــ و از بهبــودی حــال ایشــان خبــر داد. وی ســپس بــه شــمه ای از روش کار و شــیوه انتخــاب آثــار بــرای ایــن نمایشــگاه اشــاره کــرد و 

در پایــان خاطرنشــان کــرد: ایــن همــه تــوان مــن اســت نــه همــه بضاعــت و قابلیــت هنــر قطاعــی.

در »سودای قطاعی« آثاری از این هنرمند در قطاعی گوهرهایی ماندگار از تاریخ خوشنویسی ایران و آثار سرآمدان آن به نمایش درآمد.

از ویژگی هــای ایــن نمایشــگاه، نمایــش ابزارهــا و وســایل مربــوط بــه ایــن هنــر قدیمــی و پــر ظرافــت ایرانــی بــود. در طبقــه اول، آالت کیمیاگــری، قاشــق و 
همــزن مفــرغ بــا بیــش از 2000 ســال قدمــت، در طبقــه دوم، ابزارهایــی از جملــه پیــه ســوز 2000 ســاله، سریشــم ســاخته شــده از پوســت و اســتخوان 
حیوانــات، عینــک طــالی قطاعــی متعلــق بــه دوره قاجــار، قلمــدان خاتــم معــرق کاری شــده متعلــق بــه دوره زندیــه، ســنگ مهــره، قلمــدان سفارشــی 
موســوم بــه »حســینعلی« از عصــر قاجــار، انــواع قیچــی از دوره صفویــه و قاجــار، و در طبقــه ســوم، ابــزار کار هنرمنــد و یــک نمونــه کار نیمــه تمــام و 

در حــال ســاخت بــه نمایــش گذاشــته شــد.

»ســودای قطاعــی« بــا ارائــه آثــاری كــه حاصــل چهــار ســال تــالش و تمرکــز »ســیدرضا خضرایــی« بــر احیــا و اشــاعه هنــری کــه 700 ســال در تاریــخ 
هنــری ایــران ســابقه دارد و امــروز رو بــه فراموشــی اســت، تــا 18 اردیبهشــت ادامــه داشــت و  پذیــرای عمــوم عالقه منــدان میــراث هنرهــای فاخــر و 

اصیــل ایرانــی بــود.
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ویــژه همایش ســلطان 
ــزدی  ــار ی محمــد معم



 

سلطان معماری و تقوا و هرن1

محمدعلی گالب زاده2 سید

از جملــه چهره هــای پــر فــروغ و روشــن تاریــخ معمــاری در روزگار صفویــه، ســلطان محمــد معمــار یــزدی اســت که در گوشــه گمنامی از خــاک دارالعباده 
دیــده بــه جهــان گشــود و در گوشــه دیگــری از ایــن خــاک زرخیــز دیــده از جهــان بــر بســت و بیــن ایــن دو برهــه از زمــان، آثــار ارزشــمند و گرانبهایــی 
از خــود برجــای گذاشــت کــه بی گمــان چشــم و چــراغ مواریــث فرهنگــی کرمــان و در شــمار آثــار جاودانــه عصــر صفــوی اســت. نادانســته های زندگــی 
ســلطان محمــد بســیار بیشــتر از دانســته های اوســت. اینکــه در چــه ســال و ماهــی و در کجــای یــزد به دنیــا آمــد، روزگار کودکــی و جوانــی او چگونــه 
ــا خــود ایــن حرفــه را برگزیــده،  ــا ســلطان محمــد، راه پــدر را در پهنــه معمــاری ادامــه داده ی ــه چــه کاری اشــتغال داشــت، آی ســپری شــد، پــدرش ب
ــده اســت.  ــن دســت بی پاســخ مان ــن گزینــش وا داشــت و... پرســش هایی از ای ــه ای ــرار گرفــت و او را ب ــه در آســتانه اندیشــه گنجعلی خــان ق چگون
هرچنــد کــه براســاس شــواهد موجــود، بــاز هــم بایــد او را از خــوش شــانس های روزگار خویــش به شــمار آورد کــه نامــش بــر پیشــانی کاروانســرا و حمــام 
گنجعلی خــان نقــش بســته و بــه همیــن انگیــزه یــادش بــر جــای مانــده اســت. زیــرا چــه بســیار بناهــا و آثــاری کــه در همیــن شــهر و در نزدیکی هــای ایــن 
بناهــا ســاخته شــده و هیــچ نــام و نشــانی از معمــار و دیگــر دســت انــدرکاران آنهــا وجــود نــدارد. به راســتی طــاق بلنــد مســجد ملــک یــا امــام امــروزی 
را کــه برافراشــت؟ کتیبه هــای چشــم نواز شبســتان غربــی ایــن مســجد را چــه کســی نوشــت و چــه کســانی آنهــا را بــر ســینه ایــن بنــا نقــش زدنــد؟ 
همیــن پرســش ها در خصــوص مجموعه هــای بعــد از دوره ســلجوقی، حتــی روزگار قاجــار نیــز مطــرح اســت. مجموعــه وکیــل، مجموعــه ابراهیم خــان و 
پیــش از آن مســجد جامــع مظفــری بــا دســت های توانمنــد چــه کســانی ســاخته شــد؟ جالــب اســت کــه محمــد مظفــر میبــدی بانــی مســجد جامــع، 
نــام موالنــا عفیف الدیــن ـــ اولیــن امــام جماعــت )کتبــی، 1364، ص57( مدعــو از یزدـــــ را آورده و جزئیــات دیگــری ماننــد پرداخــت هزینه هــای ســاخت 

مســجد از محــل درآمــد باغ هــای انــار میبــد را ذکــر کــرده؛ امـّـا از بانیــان خیــر نامــی بــه میــان نیــاورده اســت.

اینکــه چــرا و چگونــه اســتاد ســلطان محمــد معمــار یــزدی بــا آن همــه خاقیــت و اســتعداد، در دارالعبــاده بی نــام و نشــان اســت و حتــی یــک بنــای 
ــژه  ــه داراالمــان مــی آورد و از او یــک چهــره شــاخص و وی ــر گنجعلی خــان او را ب ــا تدبی ــر ی ــدارد و ســرانجام دســت تقدی ــی هــم از او وجــود ن معمول

ــه روزگار صفویــه یــزد را می طلبــد. می ســازد، بحثــی اســت کــه اشــاره ای ب

 بــا ایــن توضیــح کــه اصــوالً لقــب »ســلطان« در روزگار صفویــه، نشــانی از بزرگــی و اقتــدار به شــمار می رفــت و ســرآمدان زمانــه را این گونــه خطــاب 
می کردنــد، آن گونــه کــه در همیــن دوران و در زمــان شــاه اســماعیل و شــاه طهماســب بــه نــام بــزرگ دیگــری چــون »ســلطان محمــد نقــاش تبریــزی« 
برمی خوریــم کــه ســبک تبریــز )دوره دوم( و آثــار گوناگــون او از شــهرت ویــژه ای برخــوردار اســت؛ بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت تلفیــق ســلطان و اســتاد 

نشــانه اقتــدار و عظمــت بســیار و جایــگاه رفیــع محمــد معمــار یــزدی اســت.  

بــاری در زمــان صفویــه، آنچــه را کــه نمی تــوان در یــزد دیــدار کــرد، ســازندگی و عمــران و آبادانــی اســت. زیــرا در ایــن روزگار مســائل سیاســی و مذهبــی، 
به ویــژه تصــوف، جایــی بــرای حضــور مقوله هایــی چــون ساخت وســاز و کارهــای عمرانــی و بناهــای مانــدگار باقــی نگذاشــته بــود. »در مجمــوع، افــت 
ــل وزرا و  ــات خاصــه دانســت. عــدم تمای ــرار گرفتــن آن جــزو والی ــوان از تبعــات ق ــا حــد بســیاری می ت ــزد صفــوی را ت شــدید ســاخت مــدارس در ی
کارگــزاران بــه آبادانــی و عمــران شــهری بــه انضمــام صــرف مــازاد ســرمایه اعیــان و اشــراف بــه احــداث باغــات و منــازل مرفــه، همگــی باعــث شــد تــا 
عنایــت درخــور توجهــی بــه احــداث مــدارس جدیــد صــورت نپذیــرد. از ایــن روســت کــه جامــع مفیــدی بــه هنــگام معرفــی مــدارس و بانیــان آنهــا در 
اعصــار پیشــین، پیرامــون وضعیــت ایــن مــدارس در روزگار خــود می نویســد: تمامــی خــراب و بایــر و از مفارقــت طلبــه علــوم خــاک ســرب بــر ســر 
می کننــد.« )تشــکری بافقــی، 1392، ص356( در ایــن دوره نواده هــای شــاه نعمــت هللا ولــی در یــزد، جایگاهــی داشــتند و دارای مریدانــی بودنــد کــه 
ــان  ــه ای نمای ــم و شمشــیر را به گون ــود و نابســامانی ها را دامــن مــی زد و تعــارض اهــل قل ــده ب ــی انجامی ــه رویارویی های برخــی را خــوش نمی آمــد و ب
می ســاخت. میــر میــران یــزدی نعمت اللهــی زاده روزگار صفویــه و دارای مشــرب تصــوف، دختــر خــود را بــه همســری بیکتــاش خــان افشــار، قزلبــاش 
صاحــب شمشــیر در مــی آورد )ابوئــی مهریــزی، 1383، صــص152و153( و او نیــز کــوس لمن الملکــی ســر می دهــد کــه مــن از محمــد مظفــر میبــدی 
کمتــر نیســتم کــه از شــحنگی میبــد یــزد بــه پایــه ســلطنت و پادشــاهی عــروج نمــود. )منشــی اســکندر بیــگ، 1377، ص657( رفتــاری کــه شــاه عبــاس 
را بــر آن مــی دارد تــا ســر بیکتاش خــان را جــدا کــرده، جلــو پــدرش ولی خــان افشــار بینــدازد و... دنبالــه ماجــرا. ایــن تنهــا گوشــه ای از آشــفتگی های 
روزگار صفویــه در یــزد بــود. در چنیــن وانفســایی حتــی مدارســی همچــون مصــای یــزد یــا مدرســه شــفیعیه ایــن شــهر کارایی هــای الزم را پیــدا 

1. منبع: ویژه نامۀ همایش سلطان محمد معمار یزدی.
2. رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه کرمان و مرکز کرمان شناسی.
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نمی کننــد، آن گونــه کــه در وقف نامــه مدرســه مصــا، بــا شــمارگان 12حجــره و 12طلبــه روبــرو می شــویم: »مقــرر نمودنــد کــه در ایــن دوازده حجــره کــه 
جهــت مســکن طلبــه عظــام مقــرر ســاخته اند، 12طالــب علــم می بــوده باشــند.« )تشــکری بافقــی، 1392، ص355( رقمــی کــه بســیار ناچیــز بــوده و 
از دشــواری های آن روز ســخن می گویــد. ایــن وضعیــت نشــان می دهــد کــه از یک ســو انتظــار برخاســتن چهره هــای نــاب و شــاخص در زمینه هــای 
گوناگــون کمــی دور از انتظــار و از ســوی دیگــر حضــور روشــن و پرفــروغ اســتعدادهای ایــن دیــار، آرزویــی بیهــوده اســت. حتــی خیــزش نابغــه ای چــون 
غیاث الدیــن نقشــبند یــزدی، بزرگ تریــن طــراح پارچــه کــه از او به عنــوان »پیشــوای هنرمنــدان و مقــدم شــعربافان« نــام برده انــد، )همــان، ص363( 
زمانــی عملــی می شــود کــه شــاه عبــاس، او را از یــزد بــه اصفهــان بــرده و امــکان نشــان دادن زمینه هــای نبــوغ و اســتعدادهای او را فراهــم می ســازد. 

شــاید تنهــا کســی کــه شــأنی داشــت تــا در ایــن معرکــه روشــنای اندیشــه خویــش را بــه تماشــا بگــذارد، وحشــی بافقــی بــود.

جالــب اســت کــه برخــی بناهــای ایــن روزگار در یــزد، به وســیله غیــر یزدی هــا ســاخته شــده، مثــاً »خــان خواجــه )مســتوفی بافقــی، جامــع مفیــدی، 
ــاط شــمس »در کنــار جــاده  ــاط زین الدیــن و رب ــا رب ــرای یزدی هــا ســاخت و ی صــص163،173،309( کــه آن  را خواجــه کریم الدیــن براکوهــی پاریــزی ب
اصلــی یزد ــ کرمــان و مابیــن مهریــز و انــار قــرار دارد کــه توســط گنجعلی خــان حاکــم کرمــان )1034ـ 1538/1005ـ  1509م( ســاخته شــده اســت« )همــان، 
ص272( البتــه ایــن را هــم عــرض کنــم کــه نمونــه این گونــه ساخت وســازها را می تــوان در ایــن روزگار دیــد؛ امّــا کارهــای چنــدان بزرگــی نیســتند و یــا 
بیشــتر جنبــه مردمــی داشــته و وقفــی بوده انــد. ایــن رکــود تقریبــاً در همــه بخش هــا دیــده می شــود؛ حتــی در ســاخت مدرســه کــه یزدی هــا بــه آن 
دلبســتگی ویــژه ای داشــتند. »از حیــث اهمیــت سلســله های یــاد شــده در ســاخت مــدارس، ابتــدا اتابــکان ســپس آل مظفــر و در ســطحی کمتــر 
تیموریــان جــای داشــتند؛ امــا به رغــم اعصــار یــاد شــده، در دوران نخســتین صفــوی ســاخت مــدارس در یــزد دچــار چنــان افتــی گردیــد کــه مطابــق بــا 

اســناد و آثــار به جــای مانــده، تنهــا از مدرســه مصلــی خبــر داریــم.« )همــان، ص354(

 اینــک روشــن می گــردد کــه چــرا ســلطان محمــد معمــار یــزدی، مهجــور دارالعبــاده، مشــهور داراالمــان می شــود. هــر چنــد کــه بــاز هــم روشــن نیســت، 
گنجعلی خــان از کجــا و چگونــه بــه ایــن گنــج هنــر دســت یافــت و او را بــه کرمــان آورده و ســاخت مجموعــه ارزشــمند و گران بهــای خــود را بــه او ســپرد؟ 
دور نیســت کــه بــا توجــه بــه شــناخت شــاه عبــاس از وجــود چهره هــای برجســته معمــاری همچــون صنیع الدولــه معمــار یــزدی، بــه گنجعلی خــان 

ســفارش کــرده باشــد تــا در ایــن زمینــه بــه کنــکاش و پژوهــش پرداختــه و آنهــا را شناســایی کــرده، از بهترین هایشــان بهــره ببــرد.

شــاید ایــن پرســش مطــرح شــود کــه اگــر چنیــن شــناختی از او وجــود داشــته و گنجعلی خان ـــ بــه آســانی یــا دشواری ـــ توانســته او را کشــف کنــد، پــس 
چــرا بــزرگان دیــروز و امــروز ایــن دیــار، حتــی نامــش را هــم در جایــی ذکــر نکرده انــد. مثــاً کتــاب یــزد عصــر صفــوی درحالی کــه از همــه قشــرهای نامــور 
در پهنــه نقاشــی، خوشنویســی، پارچــه بافــی، بازرگانــی و... یــاد کــرده و لبــاس شــهرت بــر تــن آن گمنامــان دوختــه اســت، یــادی از ســلطان محمــد 

نکــرده. آن گونــه کــه گویــی ایــن بزرگــوار اصــاً یــزدی نبــوده و هیــچ هنــری از او برنیامــده اســت.

بــاری ایــن نکتــه نیــز گفتنــی اســت کــه در گــذر تاریــخ، کرمــان و یــزد، همــواره در تعاملــی ســازنده بوده انــد. محمــد مظفــر میبــدی در کرمــان، مســجد 
جامــع را بنــا کــرد )750( )وزیــری، 1364، ص496( و در برابــر، شــاه نظــام کرمانــی بــه انجــام تزییناتــی در مســجد جامــع یــزد همــت گمــارد و »نخســت 
مســجد جامــع کبیــر را کــه از جملــه احــداث مرتضــی اعظــم امجــد ســید رکن الدیــن محمــد بــود و بــه گــچ ســفید بــود بــه کاشــی تراشــیده الــوان تزییــن 
نمــود و در کتابــه ســوره انــا فتحنــا ثبــت فرمــود و در شاه نشــین کتیبــه مقصــوره، محرابــی از مرمــر بــه کار گذاشــت و ....« )جعفــری، 1389، ص254(.

شــاه نعمــت هللا ولــی، از کرمــان بــه یــزد مــی رود و در آنجــا جایــگاه و پایگاهــی پیــدا می کنــد و حتــی پــس از درگذشــت وی، سلســله نعمت اللهــی ایــن 
موقعیــت را حفــظ می کننــد و میــر میــران یــزدی در ســایه عنایــت شــاه طهماســب به عنــوان وزیــر و داروغــه یــزد برگزیــده می شــود. )ابوئــی مهریــزی، 
1383، صــص145و146( حکایــت افشــارهای یــزد و کرمــان نیــز از همیــن دســت اســت. جیحــون یــزدی شــاعر توانــا بــه کرمــان می آیــد و ثاقــب کرمانــی 
شــاعر کرمانــی بــه یــزد؛ وامــق کرمانــی صاحــب تذکــره میکــده از کرمــان بــه یــزد مــی رود و راجــی کرمانــی صاحــب حملــه حیــدری در عنفــوان جوانــی 

بــه دارالعبــاده یــزد و... )گاب زاده، 1394، ص1011(

کاروانسرای گنجعلی خان
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در خصــوص نبــوغ و اســتعداد اســتاد ســلطان محمــد و ویژگی هــای اخاقــی اش می تــوان گفــت کــه: نخســت 
او مــورد احتــرام و ســتایش گنجعلی خــان بــوده و نظــرات و پیشــنهادهایش مــورد پذیــرش قــرار می گرفتــه اســت. 

شــک نیســت کــه دو لقــب عمــده و قابــل توجه،کــه هــر کدامــش بــه تنهایــی نشــانه برتــری بســیار به شــمار مــی رود، 
یــا از ســوی گنجعلی خــان بــه او داده شــده یــا بــه نظــر حاکــم رســیده و بــا موافقــت او در پیشــانی نــام معمــار یــزدی جــای 

گرفتــه اســت. از یــاد نبریــم کــه اصــوالً حاکمــان زمــان کمتــر از ایــن ولخرجی هــا داشــته و به نــدرت بــا عنوان هایــی از ایــن دســت، 
کــه افــراد را بــه فــراز می برده،موافقــت می کرده انــد. البتــه بســتگان و مقربیــن سیاســی مســتثنی بودنــد.

ســلطان محمــد، در هــر جــا کــه توانســته و فرصتــی به دســت آورده، تقــوا و اخــاص و اخــاق اســامی را بــه تماشــا گذاشــته. مثــاً بــا بهره گیــری از 
کاشــی معقلــی در چهــار ســوی میــدان و بــر دیــوار ســتون ها، اشــعاری را لحــاظ کــرده تــا آینــدگان بداننــد ارزش، در تلفیــق زیبایی هــای ظاهــر و باطــن 

اســت.

در باالی کاروانسرا این ابیات جلب توجه می کند:

غرض نقشی است که از ما باز ماند       که هستی را نمی بینم بقایی

مگر صاحب دلی کز روی رحمت       کند در حق مسکینان دعایی

در ستون ضلع شمالی:

چون نامه جرم ما به هم پیچیدند       بردند ز میزان عمل سنجیدند

بیش از همه کس گناه ما بود ولی       ما را به محبت علی بخشیدند

باالی آب انبار:

ای خدا ای قادر بی چند و چون       واقفی بر حال بیرون و درون

ای خدا ای فضل تو حاجت روا       با تو یاد هیچ کس نبود روا

بر ستون ضلع جنوبی:

گر برانی و گرم بنده مخلص خوانی       روی نومیدی از حضرت سلطانی نیست

ناامید از در لطف تو کجا باید رفت       تو ببخشای که درگاه تو را ثانی نیست

همچنیــن وجــود دو ســنگ انتقــال دهنــده نــور، در قســمت های شــرقی و غربــی حمــام بــرای آگاهــی مشــتریان از طلــوع و غــروب آفتــاب و توجــه بــه 
زمــان برگــزاری نمــاز، از دیگــر نشــانه های دلبســتگی و پایبنــدی ســلطان محمــد بــه باورهــای اســامی اســت.

حتــی آنجــا کــه تمامــی تــاش خــود را بــه کار می گیــرد تــا اوج هنــر را بــه تماشــا بگــذارد، بــاز هــم اندیشــه غالــب او بیــداری انســان ها از خــواب غفلــت 
و توجــه بــه اصــل انســانیت و معرفــت اســت. نمونــه آن، ســنگ منقــش بــه مرغانــی اســت کــه تماشــای آن آدمــی را بــا خــود بــه ژرفــای پــرواز می بــرد. 
گویــی صــدای بــال مرغــان را از روی ایــن نقــش و نگاره هــای زیبــا می تــوان شــنید و بــر دســت هایی بوســه زد کــه تــا ایــن انــدازه هنرمندانــه تصویرهایــی 
ــن  ــان ای ــن ســنگ نقش ها، بی ــم کــه هــدف او از ای ــی در می یابی ــا تأمل ــد؛ امــا ب ــر ســینه ســنگ مرمــر ســردر ـــ البته قســمت خروجی ـــ نقــش زده ان را ب
ــال پــرواز آدمــی اســت و او را تــا سرچشــمه خورشــید بــاال می بــرد؛ به شــرط آن کــه پاکــی تــن و طهــارت روان  واقعیــت اســت کــه پاکــی و طهــارت، ب

به هــم بیامیزنــد.  

نکتــه دیگــر تقــوی و پاکدســتی معمــار یــزدی اســت کــه در جــای جــای آثــارش، نشــانه های آن را می تــوان یافــت. همچنیــن دلبســتگی او بــه آســتان 
ــرا  ــد بیشــتری بخشــیده اســت؛ زی ــا گنجعلی خــان پیون ــاد کــرد. انســی کــه معمــار را ب ــد ی مقــدس حضــرت علی بن موســی الرضا علیه الســام را بای
می دانیــم کــه او بــه حضرتــش ارادت ویــژه ای داشــت. موضوعــی کــه از روی وقفیــات او و نیــز انتخــاب محــل دفنش ـــــ در آســتانه حضــرت رضا)ع( ـــ کامــاً 

پیداست.

محمــد معمــار دارای اندیشــه ای روشــن و خاقیتــی شــگرف بــود، تــا آنجــا کــه در تمامــی آثــار او راز و رمزهــای معمارانــه و فرهنگــی و هنــری نمایــان 
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اســت. او در فنــون گوناگــون همچــون مقرنس ســازی، رســمی بندی و یزدی بنــدی توانایــی خــاص داشــت، تــا آنجــا کــه حتــی برخــی ابــداع فــن 
یزدی بنــدی را بــه او نســبت داده انــد. 

     ســلطان محمــد کوشــیده اســت تــا روح حق شناســی و پرهیــز از خودخواهــی و خودمحــوری را در گــذر کارهــای خویــش نشــان دهــد. بــه ســخنی 
دیگــر، همــان توجهــی کــه گنجعلی خــان در ایــن مســیر بــه او داشــت، او نیــز نســبت بــه دیگــر همراهــان خــود بــه کار بســت. آن گونــه کــه در کاروانســرا 

ایــن بیــت جلــب توجــه می کنــد:

منت ایزد را که این عالی مقام       شد به سعی بنده شمس الدین تمام

 اگــر چــه دربــاره شــمس الدین اظهارنظرهــای گوناگــون شــده اســت؛ امــا ایــن تنــوع در معرفــی وی نمی توانــد از بــار ارزشــی آن بکاهــد و ویژگــی 
بزرگ منشــی و قدرشناســی ســلطان محمــد را مــورد تردیــد قــرار دهــد.

 شــاید بتــوان گفــت کــه شــاهکار فکــری، هنــری و اعتقــادی ســلطان محمــد را در مســجد گنجعلی خــان بایــد بــه تماشــا نشســت. او به راســتی مــوزه ای 
از هنــر آفریــده اســت. گمــان مــن بــر ایــن اســت کــه ســلطان محمــد در ایــن مجموعــه خواســته اســت تــا به گونــه ای اقتــدار خــود را بــا ســازنده مســجد 
ملــک )امــام( بــه بوتــه نقــد بســپارد و بگویــد همیشــه بزرگی هــای ســطح نیســت کــه جلب نظــر می کنــد و بیننــده را بــه ســتایش وا مــی دارد؛ درســت 

اســت کــه ناظــر مســجد ملــک، نوعــی دلگشــایی را احســاس می کنــد؛ امــا بی گمــان، شــگفتی دیــدار مســجد گنجعلی خــان مقولــه دیگــری اســت.

او در ایــن مســجد، رهــروان را از دهلیــزی تاریــک بــه فضایــی می بــرد کــه بلنــدی و نقش هــای چشــم نواز ســقفش، جلــوه ای خــاص دارد. ایــن فضــای 
28متــری چنــان آدمــی را بــه تماشــای زیبایی هــای گوناگــون وا مــی دارد کــه گســتره 9191متــری مســجد ملــک و ایوان هــا و حــال و هوایــش را در زمــان 

ایــن دیــدار، از یــاد می بــرد.

هنرنمایی های دیگر سلطان محمد را در ساخت چهار سوق و دیگر آثار او نیز می توان یافت.

یــاد و نامــش گرامــی بــاد کــه مجموعــه ای از دانــش معمــاری، هنــر اســامی، اخــاق انســانی و اندیشــه روشــن را به هــم آمیخــت و طرحــی نــو 
درانداخــت. آن گونــه کــه همــواره جــاودان خواهــد بــود.
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ــود  ــی ب ــه همایش های ــزدی« از جمل »همایــش ســلطان محمــد معمــار ی
كــه بــا هــدف شــناخت آثــار و احــوال بــزرگان معمــاری ایــران، اردیبهشــت 
1397 در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد. بــه  همیــن مناســبت بــا برخــی از 
اعضــای شــورای علمــی ایــن همایــش گفتگوهایــی كوتــاه داشــتیم تــا نظــر 
آنــان را دربــارۀ ایــن معمــار برجســتۀ دوران صفــوی كه یکی از عظیم ترین 
مجموعه هــای تاریخــی ایــن عصــر را از خــود بــر جــای گذاشــته، بشــنویم.

اصطالح یزدی بندی از زمان سلطان محمد باب شد

ســیدمحمدعلی گاب زاده، رئیــس بنیــاد كرمان شناســی، دربــاره چهــره 
زندگــی  »نادانســته های  می گویــد:  عصرصفــوی  معمــاری  برجســته 
ســلطان محمــد بســیار بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه مــا از او می دانیــم. 
او بــر معمــاری ایرانــی، تأثیــر بســزایی داشــته. عــده ای بــر ایــن باورنــد كــه 

اصطــاح یزدی بنــدی از زمــان او بــاب شــده اســت.«

ســلطان  زندگانــی  دانســته های  دربــاره  كرمان شناســی  بنیــاد  رئیــس 
از خــود  ارزشــمند و گرانبهایــی  آثــار  محمــد اظهــار داشــت: »او 
فرهنگــی  میــراث  چــراغ  و  بی گمــان چشــم  کــه  گذاشــته  برجــای 
کرمــان و در شــمار آثــار جاودانــه عصــر صفــوی اســت. نادانســته های 
زندگــی ســلطان محمــد بســیار بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه مــا از 
او می دانیــم. این کــه در چــه ســال و ماهــی و در کجــای یــزد به دنیــا 
آمــد؟ روزگار کودکــی و جوانــی او چگونــه ســپری شــد؟ پــدرش بــه 
چــه کاری اشــتغال داشــت؟ آیــا ســلطان محمــد، راه پــدر را در پهنــه 
معمــاری ادامــه داده یــا خــود ایــن حرفــه را انتخــاب كــرده؟ چگونــه 
گنجعلی خــان او را بــرای ســاخت بنــا انتخــاب كــرده؟ و پرســش هایی 
از ایــن دســت بی پاســخ مانــده اســت. هرچنــد کــه براســاس شــواهد 
بــه  روزگارش  خوش شــانس های  از  را  او  بایــد  هــم  بــاز  موجــود، 
شــمارآورد، کــه نامــش بــر پیشــانی کاروانســرا و حمــام گنجعلی خــان 

نگاه پژوهشگران به عظیم ترین مجموعه تاریخی كرمان

نقــش بســته و همیــن ســبب شــناخت مــا از او شــده اســت.«

او دربــاره نوآوری هــای خــاص ســلطان محمد عنــوان كــرد: »عــده ای بــر 
ــاب شــده و از  ــان او ب ــدی از زم ــه اصطــاح یزدی بن ــاور هســتند ك ــن ب ای
نوآوری هــای مانــدگار ســلطان محمــد در عرصــه معمــاری بــوده اســت.«

گفــت:  او  اخاقــی  ویژگی هــای  و  اســتعداد  مــورد  در  گاب زاده 
»درخصــوص نبــوغ و اســتعداد ســلطان محمــد و ویژگی هــای اخاقی اش 
می تــوان گفــت کــه او مــورد احتــرام و ســتایش گنجعلی خــان بــوده و 
نظــرات و پیشــنهادهایش مــورد پذیــرش قــرار می گرفتــه اســت. در آن 
زمــان اصــوالً حاکمــان، بــه جــز بســتگان و مقربیــن سیاســی، كمتــر از ایــن 
ولخرجی هــا می کردنــد و به نــدرت بــا عنوان هایــی از ایــن دســت، افــراد 
را می خواندنــد. شــک نیســت کــه دو لقــب عمــده و قابــل توجــه، کــه هــر 
کــدام بــه تنهایــی نشــانه برجســته بــودن ایــن شــخص در آن زمــان اســت، 
یــا از ســوی گنجعلی خــان بــه او داده شــده یــا بــه نظــر حاکــم رســیده و 
بــا موافقــت او بــا نــام »معمــار یــزدی« خوانــده شــده اســت کــه همــۀ 
اینهــا نشــان از محبوبیــت او نــزد گنجعلی خــان 

اســت.«

مجموعــه  در  معمــاری  شــاهكار  مــورد  در  او 
مجموعــه  »در  داشــت:  بیــان  گنجعلی خــان 
فضــای  یــك  در  كــه  می بینیــم  گنجعلی خــان، 
بیســت و انــدی متــری هــم زیبایــی در اوج دیــده 
فضــای  از  اســتفاده  و  بهــره  هــم  و  می شــود 
موجــود. ایــن بنــا، طــوری ســاخته شــده كــه از 
هجره هــا می تــوان اســتفاده دوگانــه  كــرد، هــم بــه 

كاروانســرا.« هــم  و  مدرســه  عنــوان 

رئیــس مركــز كرمان شناســی، در مــورد اهمیــت 
ــار ســلطان محمــد گفــت:  اخــاق اســامی در آث
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ــی به دســت آورده، تقــوا، اخــاص  ــه توانســته و فرصت »او در هــر جــا ک
و اخــاق اســامی را بــه تماشــا گذاشــته اســت. بــه عنــوان مثــال، در 
کاشــی های مُعقلــی در چهارســوی میــدان و بــر دیــوار ســتون ها، اشــعاری 
ــا آینــدگان بداننــد ارزش، در تلفیــق زیبایی هــای ظاهــر  را لحــاظ کــرده ت

و باطــن اســت.«

ســیدمحمدعلی گاب زاده دربــاره جنبه هــای دیگــر اهمیــت مجموعــه 
گنجعلی خــان در شــهر كرمــان پــس از ســاخت بنــا افــزود: »ســاماندهی 
و  مطرح كــردن  قابــل  مختلــف  جنبه هــای  از  ارزشــمند  اثــر  ایــن 
ارزش گــذاری اســت. رونق بخشــی اقتصــاد و بازرگانــی كرمــان در ایــن اثــر 
معمــاری بســیار مــورد توجــه قرارگرفتــه و تأثیــر ایــن مجموعــه تــا مدت هــا 
ارزش هــای  اثــر  ایــن  اســت.  آورده  وجــود  بــه  را  مختلفــی  زمینه هــای 
اجتماعــی، اخاقــی و مذهبــی جامعــه مــا را ارتقــا ویــژه ای بخشــیده 
اســت. بــه عنــوان مثــال، گنجعلی خــان در آن زمــان فرمــان می دهــد كــه 
اگــر كســی ورشكســت شــود، بایــد بــه او كمــك شــود تــا مجددا كاســبی را 
شــروع كنــد و نفرین نامــه می نویســد كــه بــر میــزان اجاره بهــای مغازه هــا 

ــر دوش مــردم خواهــد افتــاد.« ــارش ب اضافــه نشــود، چــون ب

مجموعه گنجعلی خان، نمادی از شهرسازی دوران اسالمی است

زهــره بزرگمهــری، عضــو شــورای علمــی همایــش ســلطان محمد، اظهــار 
دوران  در  بــار  نخســتین  بــرای  گنجعلی خــان  »در مجموعــه  داشــت: 
اســامی شهرســازی بــه صورتــی فکــر شــده و دســتوری مــدّ نظــر قــرار 

می گیــرد.« 

وی در خصــوص آنكــه از چــه راهــی بــا آثــار ســلطان محمــد معمــار یــزدی 
آشــنا شــده، اظهــار داشــت: در اولیــن ســفرم بــه کرمــان، درســت چهــل 
ســال پیــش، وقتــی شــاهکار معمــاری مجموعــه گنجعلی خــان را دیــدم 
بــا نــام ســازنده اش آشــنا شــدم و بــا دیــدن و بررســی ربــاط زین الدیــن بــه 

شــناخت بیشــتری رســیدم.

یکی از ویژگی های بناهای صفوی اســتفاده از آمودهای متنوع گچبری، 
نقاشــی روی گــچ، انــواع کاشــی کاری و .  .. اســت. وی دربــاره آمودهــای بــه 
کار رفتــه در دوره صفــوی گفــت: یکــی از ویژگی هــای معمــاری صفــوی 
اوج اســتفاده از آمــود اســت، کــه تــا آن زمــان بــه ایــن فراوانــی ســابقه 
نداشــته. البتــه اســتفاده از ایــن تزیینــات بســته بــه کاربــری بنــا متفــاوت 
بــوده اســت. مثــاً در ایــن دوره بــرای اولیــن بــار آینــه کاری رواج یافــت کــه 

در کاخ هــای صفــوی در کمــال هنرمنــدی از آن اســتفاده شــده اســت.

صاحــب  می توانیــم  را  ســلطان محمد  آیــا  اینکــه  دربــاره  بزرگمهــری 
ســبک در معمــاری عصــر صفــوی بدانیــم، تصریــح كــرد: ســلطان محمد 
معماریــزدی به راســتی صاحــب ســبک و اندیشــه، هــم در تــک بنــا و هــم 

ــاط زین الدیــن در نــوع خــود منحصــر  در خلــق مجموعــه بناهاســت. رب
بــه فــرد اســت. در مجموعــه گنجعلی خــان بــرای نخســتین بــار در دوران 
اســامی شهرســازی بــه صورتــی فکرشــده و دســتوری مــدّ نظــر قــرار 

می گیــرد.

ایــن معمــار در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه در آن دوران از چــه واحد هــای 
می کردنــد؛  اســتفاده  فضاهــا  ســاخت  بــرای  اندازه گیــری  و  ســنجش 
افــزود: در آن دوره بــا پیــروی از اصــول به یــادگار مانــده از نســل های قبــل 
ــرار می گرفــت  ــره( مــورد اســتفاده ق ــز و گ ــری )گ از خــود، واحــد اندازه گی
كــه گــز معــادل 106 ســانت و گــره مســاوی 66/6 ســانت بــا سیســتم 
متریــک امــروزی اســت. پیمــون بــر اســاس ایــن دو انــدازه مطــرح می شــد.

بــه نظــر بزرگمهــری حمــام گنجعلی خــان بــرای مــرد و زن کاربــری داشــته 
گــروه اختصــاص داده  بــه هــر  روز و شــب  کــه در ســاعات مختلــف 
می شــده اســت. همچنیــن از منظــر وی ایــن حمــام بــرای اســتفاده عمــوم 
بــوده؛ ولــی در زمــان یــا زمان هایــی خــاص بــرای اســتفاده اشــراف و بــزرگان 

ــه کار می رفتــه اســت.  ب

ــن  ــاره تقســیم بندی های حمــام گنجعلی خــان اظهــار داشــت: ای وی درب
حمــام کامل تریــن تقســیم بندی از لحــاظ عملکــرد و فضاســازی را دارد 

کــه بحــث دربــاره آن بســیار مفصــل اســت. 

معمــار   آیــا  اینکــه  بــه  پاســخ  در  همچنیــن  طــراح  و  معمــار  ایــن 
ــا از متخصصــان دیگــر  ــه فنــون مختلــف مســلط باشــد ی می بایســت ب
اســتفاده می کنــد، گفــت: امــروزه بــا تفكیــك علــوم، معمــار بــا همــكاری 
متخصصانــی چــون زمین شــناس، اقتصاددان، جامعه شــناس و... همراه 
بــا دســتورهای از پیــش تعییــن شــده در نظــام اجتماعــی كار خــود را آغــاز 
می كنــد؛ امــا در گذشــته ای نــه چنــدان دور، فقــط معمــار بــود كــه بایــد 
بــرای خلــق اثــری مانــدگار، اشــراف كافــی بــه علــوم مرتبــط داشــته باشــد؛ 
جهــان پیرامــون را بازشناســد و بــا احاطــه كامــل بــه نیازهــای فــردی و 
اجتماعــی مهــارت خــود را بــه كار بنــدد. بنابرایــن در ایــران معمــار بیشــتر 
به عنــوان حكیــم و دانشــمند )آشــنا بــه حكمــت زندگــی در گذشــته و 

حــال( قلمــداد می شــد.

تناسبات انسانی در مجموعه گنجعلی خان رعایت شده است

ســیدمجید هاشــمی طغرالجردی، عضــو شــورای علمــی ایــن همایــش، 
كــه خــود اهــل كرمــان اســت و ســال ها پژوهــش و كار را در كارنامــه 
ــار  ــا اطاعاتــی از نقــاش و خطــاط آث ــارۀ اینكــه آی علمــی خــود دارد، درب
گنجعلی خــان موجــود اســت،  گفــت:  خیــر متاســفانه مــا از همــه ایــن  
مجموعــه عظیــم جــز چنــد نــام چیــز دیگــری نداریــم. یکــی ســلطان 
ــن نقطــه نامــش آمــده  محمــد، كــه معمــار مجموعــه اســت و در چندی
اســت. خوشنویســی ایــن مجموعــه هــم  بــه خــط رضــا عباســی اســت.
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مجموعــه  معمــاری  فضاهــای  بــا  نقــوش  هندســه  رابطــه  بــه  وی 
گنجعلی خــان اشــاره و توضیــح داد: می تــوان نقوشــی كــه در مســجد 
گنجعلی خــان بــه كار رفتــه  را بــه ســه گــروه تقســیم كــرد. یــك ســری از 
نقــوش كامــا گـِـره هســتند؛ گروهــی دیگــر از نقوش اســلیمی و ختایی اند 
و نقوشــی هــم بــه گل هــای طبیعــی نزدیــك شــده اند كــه ایــن نــوع گل هــا 
را می تــوان در طــرح قالــی هــم مشــاهده كــرد. البتــه در بعضــی مــوارد 
ــه اســلیمی نزدیــك شــده هــم در ایــن طرح هــا بــه چشــم  نقوشــی كــه ب
ــوان مخصوصــا در  ــك شــده را می ت ــه گل نزدی ــه ب می خــورد. نقوشــی ك
قســمت باالتــر از اولیــن كتیبــه، كــه ســوره جمعــه نقــش بســته، بــاالی 

محــراب، مشــاهده كــرد.  

همچنیــن در بخــش پاییــن ایــن كتیبــه بــا یــك ســری نقــوش مواجــه 
را  خودشــان  محــراب  بــاالی  و  طاقچه هــا  در  بیشــتر  كــه  می شــویم 
نشــان می دهنــد. در بــاالی كتیبــه كــه بــه رنــگ قرمــز اســت نیــز اولیــن 
ــه در حــدود  ــد نقــوش اســلیمی هســتند ك ــه می بینی ــی ك ســری كارهای
80 ســانتیمتر كار شــده اســت. در بــاالی آن كــه داخــل دهنــه یــا قــوس 
اســت، نیــز نقوشــی كــه بــه شــدت شــبیه بــه نقــوش قالــی اســت قابــل 
مشــاهده اســت. ایــن نقشــی كــه بــه شــكل قالــی اســت، در قوس هــای 
پاییــن كــه تزیینــی هســتند نیــز تكــرار می شــوند و اگــر كســی بخواهــد 
ــا  ــی كرمــان را بشناســد ت ــد نقــوش قال ــد،  بای ــن نقــوش را تحلیــل كن ای

ــوع هســتند.  ــد اینهــا از چــه ن بگوی

ــن  ــه كار رفتــه در ای ــا طرح هــای ب ــن پژوهشــگر در خصــوص اینكــه آی ای
مجموعــه را می تــوان در دیگــر آثــار معمــاری دوران صفــوی مشــاهده 
 كــرد، یــادآور شــد: اگــر بخواهیــم بــه درســتی و بــه صــورت علمــی بــه 
ایــن مســئله پاســخ دهیــم نیــاز بــه انجــام یــك كار تطبیقــی دارد. بــه 
طــور كلــی گـِـره ، اســلیمی و ختایــی را می تــوان در بیشــتر آثــار معمــاری 
قالــی در  فــرم  بــه شــكل  ولــی نقــش گچبــری و آن مدلــی كــه  دیــد؛ 
مجموعــه گنجعلی خــان دیــده می شــود، كــه یــك گل در وســط و چهــار 
گل در اطــراف آن چرخیــده اســت، یــك نقشــه منحصــر بــه فــرد اســت 
ــده ام.  ــار معمــاری ندی ــن مــدل را در آث ــن نظمــی ای ــه چنی ــون ب ــه تاكن ك
بــا وجــود ایــن بــرای آنكــه بــا قطعیــت صحبــت كنیــم، بایــد مطالعــۀ 

گســترده ای دربــاره نقــوش معمــاری انجــام دهیــم. 

البتــه می دانیــم در مســاجد دوره صفــوی ســابقه ای از كار رنــگ، طــرح 
ــر  ــدارد و كمت ــن صــورت وجــود ن ــه ای ــا هــم ب و مقرنــس در گچبری هــا ب
جایــی هســت كــه رنگ هــای قهــوه ای طایــی كار شــده باشــد. كتیبــه 
ســوره جمعــه بــا رنــگ اُخــرا گچبــری شــده و بــاالی آن گچ هــای رنگــی كار 

شــده اســت. كتیبــه بــاالی مقرنس هــا نیــز از جنــس كاشــی اســت. 

هاشــمی در پاســخ بــه ایــن پرســش كــه آیــا نســبت های معمــاری بــا 
فضــا و انســان در ایــن مجموعــه رعایــت شــده اســت،  تصریــح كــرد: 
بــرای نســبت ها دو بحــث داریــم، یكــی تناســب های انســانی اســت، 
ــی كــه دوپوســته هســتند، تناســبات انســانی  كــه معمــوال گنبدهای
بــه وجــود می آورنــد كــه در ایــن مســجد نیــز گنبــد دوپوســته اســت. 

دیگر تناســبات 2√، 3√، )2÷ 5√(، )2÷ 1 + 5√( كه 
بــه عبارتــی می شــوند عــدد 1/4، 1/7، 1/18، 1/618  
كــه اگــر ایــن اعــداد رادیــك شــوند، می گوییــم تناســبات 
حــال  در  مجموعــه  ایــن  در  دارد.  وجــود  رادیكالــی 
ــی  ــا تناســبات رادیكال ــا دریابیــم آی ــق هســتیم ت تحقی
در ایــن مجموعــه وجــود دارد یــا خیــر؟ در برخــی مــوارد 
محاســبه شــده و مشــخص شــده كــه ایــن تناســبات 
ــی در آنهــا وجــود دارد؛ امــا همچنــان در حــال  رادیكال
بررســی هســتیم تــا بــه طــور دقیــق بــه نتیجــه برســیم و 

اعــام كنیــم كــه ایــن تناســبات در كجــا و چگونــه اســت.   

ســید مجیــد هاشــمی بــه تناســباتی كــه در آثــار مجموعــه گنجعلی خــان 
وجــود دارد، اشــاره كــرد و افــزود: در كتــاب خشــت و خیــال كــه دانشــگاه 
شــهید بهشــتی آن را منتشــر كرده اســت، چندین بنا مورد بررســی قرار 
ــد. ایــن بررســی ها نشــان  گرفتــه، كــه دارای تناســبات پنــج ضلعــی بودن
داده كــه معمــاران در گذشــته نیــز بــا تناســبات ریاضی ســرو كار داشــتند 

و پــس از محاســبات دقیــق بــه ســاخت و ســاز بنــا می پرداختنــد. 

همچنیــن كتابــی از  نویســنده تــرك زبــان »گلــرو نجیــب اوغلــو« بــا 
عنــوان هندســه و تزییــن در معمــاری اســامی منتشــر شــده اســت و 
در  آن اســنادی را منعكــس كــرده كــه نشــانه وجــود طــرح و نقشــه در 
دورۀ عثمانــی بــرای انجــام معمــاری اســت. البتــه متاســفانه مــا ایــن 
نقشــه ها را در آثــار معمــاری خــود نداریــم؛ ولــی قطعــا در آن دوره، طــرح 

و محاســبات و نقشــه كاربــرد داشــته اســت. 

مباحــث  بــه  محمــد  ســلطان  همایــش  علمــی  شــورای  عضــو 
مجموعه ســازی قبــل و بعــد از دورۀ اســامی پرداخــت و ادامــه داد: 
بحــث مجموعه ســازی كــه در كتــاب سبك شناســی معمــاری اســتاد 
پیرنیــا بــا عنــوان »اَرَسن ســازی« بــه آن اشــاره شــده، پیــش از اســام 
هــم وجــود داشــته اســت. تخــت ســلیمان یــك اَرَســن اســت. همچنیــن 
شــهر ســوخته در سیســتان، كــه متعلــق بــه دوران قبــل از اســام بــوده، 
نیــز مجموعــه ای اســت كــه دارای حمــام، بــازار و ... بــوده . بعــد از اســام 
ایــن مجموعه ســازی را می توانیــم در اصفهــان، یــزد، كرمــان و دیگــر 
شــهرها ببینیــم. بــا ایــن تفــاوت كــه مجموعه ســازی ها تابــع جایــگاه آن 
شــهر بودنــد. شــهر وقتــی پایتخــت مذهبــی یــا سیاســی بــوده، دارای 
مجموعه هــای بیشــتری بــوده اســت. یكــی دیگــر از دالیــل آن بســتگی 
دارد به اینكه در اطراف شهر و مجموعه، چه اقوامی سکونت داشتند. 
مثــا تبریــز در زمــان صفویــه كــه پایتخــت بــوده، از ســوی ازبك هــا و 
عثمانی هــا بــه دلیــل نزدیكــی، در خطــر قــرار داشــته؛ بــه همیــن دلیــل، 
پایتخــت تغییــر می كنــد. كرمــان نیــز بــه دلیــل نزدیكــی بــه شــهرهای 
هــرات و شــرق انتخــاب شــده اســت. در آن زمــان بایــد بیــن یــزد و كرمــان 
یــك شــهر انتخــاب می شــد تــا بــه عنــوان مركــز تجــارت و تبــادالت كاال 
از آن بهــره می بردنــد. چــون یــزد بیابان هــای بزرگ تــری داشــت، تــا قــرن 
هشــتم، مركــز رشــد بــود؛ امــا در زمــان صفویــه مــا می بینیــم كــه یــزد 

رشــدی نــدارد، خیلــی از دیوان خانه ها 
متمركــز  كرمــان  در  اداری  مراكــز  و 
شــد. البتــه شــهر كرمــان قبــل از ایــن 
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زمــان هــم دارای مجموعــه بــوده و در دوران ســلجوقی و تــركان خاتــون 
نیــز مجموعــه حكومتــی در آن ســاخته می شــود و ایــن منحصــر بــه دورۀ 

صفــوی نیســت. 

وی در خصــوص پیشــینه ســاخت و ســاز در محــل احــداث مجموعــه 
گنجعلی خــان خاطــر نشــان كــرد: مكاتبــات اداری و نامه هــای موجــود 
از آن زمــان نشــان می دهــد كــه بناهــا و ســاختمان های مســكونی در 
آنجــا بــوده؛ امــا یــك مجموعــه حكومتــی وجــود نداشــته. در ایــن نامه هــا 
مشــخص اســت مــردم بابــت اینكــه خانه هایشــان خــراب شــده بــود، و از 
آنهــا كار می کشــیدند تــا ایــن مجموعــه ســاخته شــود، معتــرض بودنــد. 
همچنیــن بــازار هــم تــا جایــی در ایــن منطقــه وجــود داشــته و ادامــه آن 

در زمــان صفویــه ســاخته می شــود. 

ســید مجیــد هاشــمی در پایــان ســخنان خــود بــه مســئلۀ عــدم ســاخت 
منــاره در مســجد گنجعلی خــان اشــاره و توضیــح داد: بــه چنــد موضــوع 
می شــود فكــر كــرد، مثــا شــما ممكــن اســت ســوال كنیــد كــه چــرا بعضی 
از مســاجد شــهرها مناره هــای بلنــد ندارنــد، یــا اصــا منــاره نــدارد. مثــا 
مســجد آقــا بــزرگ كاشــان دارای منــاره كوتاهــی اســت و مــن شــنیده ام 
چــون شــهر كاشــان زلزلــه خیــز بــوده، حاكــم وقــت كاشــان دســتور داده تــا 

مناره هــا را كوتــاه بســازند یــا اصــا منــاره نســازند. 

در مــورد كرمــان هــم همیــن دلیــل ممكــن اســت وجــود داشــته باشــد. 
چــون كرمــان هــم شــهری زلزله خیــزی اســت، ایــن مســجد بــدون منــاره 
ــاره در مســجد جامــع كرمــان  ــاری از من و گنبــد ســاخته شــده. مثــا آث
هشــتاد  كــه  می شــنوید  بعــد  و  نمی بینیــد  منــاره ای  ولــی  می بینیــد؛ 
ســال پیــش در کرمــان زلزلــه ای آمــده و طاق هــای اصلــی مســجد جامــع 
ریختــه اســت. بــه هــر صــورت شــهری كــه زلزله خیــز اســت، تمایــل بــه 
گنبد ســازی یــا مناره ســازی در آن كــم اســت. نــه تنهــا در كرمــان؛ بلكــه 
شــما در مســجد ملك یا امام، كه در دورۀ ســلجوقی ســاخته شــده، هم 
منــاره نمی بینیــد. پــس می شــود چنــد احتمــال بــرای آن در نظــر گرفــت؛ 
1. زلزلــه آن را تخریــب كــرده؛ 2. بــه واســطه زلزلــه اصــا ســاخته نشــده 
اســت و اگــر آثــاری بــوده هــم ممكــن اســت تخریــب شــده باشــد. همیــن 
مســئله را در تبریــز هــم می بینیــم. در زمــان صفویــه زلزلــه شــدیدی 
در تبریــز می آیــد و مســجد كبــود را ویــران می كنــد. چــون ایــن شــهرها 

زلزله خیزنــد، ســاخت منــاره و گنبــد را نمی بینیــم. 

دلیــل دیگــر ایــن مســئله كــه در مجموعــه گنجعلی خــان منــاره و گنبــد 
ســاخته نشــده رعایــت تناســبات اســت، ســلطان محمــد معمــار یــزدی 
ســعی كــرده حجــم بیرونــی بنــا زیــاد نباشــد و بــه جــای آن، داخــل 

مجموعــه باشــكوه باشــد.

مجموعــه گنجعلی خــان، دارای بامعناتریــن فرم هــا و تزیینــات معمــاری 
اســت

فریبــا كرمانــی عضــو شــورای علمــی همایــش ســلطان محمــد دربــاره 
ایــن معمــار بــزرگ اظهــار داشــت: او بــا اســتفاده از ایجــاز و تمثیــل، بــا 
معناتریــن فرم هــا و شــكل ها در بنــا و تزیینــات آن را بــه کار بــرده اســت. 
در آثــار ســلطان محمــد، تمــام فضاهــا روح خــاص خــود را دارد و بــه قــول 
باســتانی پاریــزی: مجموعــه گنجعلی خــان، شــهر ضعفــا را بــه دهکــده 

اغنیــا تبدیــل کــرده اســت.

ایــن پژوهشــگر پژوهشــكده ابنیــه و بافت هــا، ویژگــی شــاخص معمارانــه 
آثــار ســلطان محمــد را در درســت و کامــل بــودن آن می دانــد. وی عنــوان 
کــرد: درســت و کامــل بــودن هــم از نظــر معمــاری و هــم در تزیینــات در 
آثــار ســلطان محمــد دیــده می شــود. او بــا اســتفاده از ایجــاز و تمثیــل، بــا 
معناتریــن فرم هــا و شــكل ها در بنــا و تزیینــات آن را بــه کار بــرده اســت. 
در آثــار او تمــام فضاهــا روح خــاص خــود را دارد. همچنیــن مــردم وار 
بــودن و داشــتن تناســبات انســانی از نوآوری هــا ی کار ســلطان محمــد 

اســت.

دبیــر گــروه احیــاء حمام هــای تاریخــی دربــاره تاثیــر طراحــی ایــن مجموعه 
در شهرســازی کرمــان در دوره صفــوی گفــت: طراحــی ایــن مجموعــه 
در دوره خــود بســیار نوگرایانــه بــوده اســت و ســبب ایجــاد تغییــرات 
ســاختاری در اســتخوان بندی اصلــی شــهر شــده اســت. ایــن مجموعــه 
بــه ســبب داشــتن زیرســاخت مناســب و هماهنگــی بــا شــرایط بومــی، 
اقلیمــی در عمــل بســیار موفــق بــوده و بــه قــول مرحــوم باســتانی پاریــزی 

شــهر ضعفــا را تبدیــل بــه دهکــده اغنیــا کــرده اســت.

ایــن اســتاد دانشــگاه در انتهــا بــا اشــاره بــه کمرنــگ بــودن نــام معمارانــی 
چــون ســلطان محمــد در تاریــخ معمــاری توضیــح داد: در تاریــخ معمــاری 
گذشــته مــا، اصــل معمــاری بــوده و نــه معمــار. بــه همیــن دلیــل تعــداد 
بســیار کمــی از معمــاران هســتند کــه امضایشــان 
پــای کار اســت. در حالــی کــه، یقینــا از معمــاران 
متبحــر زمــان خــود بوده انــد. شــاید ایــن مطلــب 
را بتــوان از نقــاط ضعــف تاریــخ معمــاری ایــران 
دانســت کــه به جــای نــام معمــاران نام پادشــاهان 
هــر زمــان بــر دوره خــاص معمــاری مانــده اســت.
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خشت و ِگل سلطان1

1.  منبع: ویژه نامۀ همایش سلطان محمد معمار یزدی
2. استاد یار و عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر

  

مهدی مکی نژاد2

دیــار کریمــان همــان شــهر کرمــان، در جنــوب شــرقی ایــن کهــن ســرزمین اســت. شــهری پــرآوازه بــا قدمتــی تاریخــی و در مســیر تجــارت. به گفتــه 
ژان اوبــن: »اگــر کســی تنهــا تاریــخ کرمــان را به دقــت بخوانــد، چنــان اســت كــه همــه تاریــخ ایــران را خوانــده اســت.« )باســتانی پاریــزی، 1386( یکــی 
از راه هایــی کــه می تــوان بــه گذشــته ســفر کــرد، رؤیــت همیــن بناهــای تاریخــی اســت. خشــت خشــت ایــن بناهــا، راوی و حکایت هــای بــس تلــخ و 

شــیرین دارد.

ــن  ــزرگ، مســجد و کاروانســرا می باشــد. طــراح ای ــازار، چهارســوق ب ــه، ب ــار، ضرابخان مجموعــه عظیــم گنجعلی خــان شــامل میــدان، حمــام، آب انب
مجموعــه اســتاد ســلطان محمــد معمــار یــزدی اســت. ســاخت بناهــای عام المنفعــه ســنتی دیرینــه در فرهنــگ و معمــاری ایــران بــوده اســت. به قــول 
باســتانی پاریــزی »از اختصاصــات شــهر در اطــراف کویــر یــا بــه تعبیــر مــن »شــهرهای بیابانــی« یکــی ایــن اســت کــه سلســله ســاختمان ها و محــات 
عمومــی تحــت عنــوان مجموعــه در آن شــهر می تــوان یافــت. مثــل مجموعــه ابنیــه عمادالدیــن در کرمــان، مجموعــه میرچخمــاق در یــزد، مجموعــه 
ــا ماهیــت آنهــا  ــد؛ ام ــی در ساخت وســاز دارن ــن مجموعه هــا تفاوت های ــزی 1386، ص44( ای ــل در شــیراز و مجموعــه کرمــان«. )باســتانی پاری وکی

مشــترک اســت.

هــدف از ساخت وســاز ایــن بناهــا، تمرکــز و محــور قــرار دادن تجــارت و کســب وکار به منظــور تســهیل در امــور زندگــی و دسترســی ســریع تر و 
آســان تر بــه ایــن مراکــز مهــم و حیاتــی بــوده اســت. میــدان گنجعلی خــان از یــک طــرف محــل تجمــع و حضــور مــردم بــرای بــازی و شــادی، از طــرف 

دیگــر تحــت نظــارت حاکمــان و عدلیه هــا و مکانــی بــرای جــزا و ســزای رعیت هــا و تنبیــه مجرمــان بــوده اســت. 

»ایــن میــدان در زمــان خــود گنجعلی خــان و حکومت هــای بعــد از او کــه از طــرف پادشــاهان صفــوی بــه کرمــان می آمدنــد  مقــر حکومتــی آنهــا و 
داروغه هــا و محــل تجمــع ســربازها و گزمه هــا بــوده و بیشــتر شــکایت مــردم در ایــن محــل حل وفصــل و رســیدگی می شــده و نیــز مجرمــان را در 

ایــن میــدان سیاســت می نمودنــد.«  )محمــود همتــی کرمانــی، 1370، ص158( 

متأســفانه در مســتندات تاریخــی از جملــه خاصــه یکــی از وقف نامه هــای گنجعلی خــان در آســتان قــدس رضــوی کــه مشــتمل بــر چهــار فصــل 
اســت و همچنیــن وقف نامــه مشــهور بــه »هفــده گــزی« کــه یــک طومــار طوالنــی به خــط خــوش نســتعلیق و بــا حواشــی مفصــل و مطمئــن و 

تصویر1- میدان گنجعلی خان، عکاس داریوش محمدخانی؛ 1396
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متقــن می باشــد، هیــچ نــام و نشــانی از طــراح مجموعــه یعنــی 
ســلطان محمــد معمــار یــزدی وجــود نــدارد. بــا اینکــه ایــن ســند بــه 
جزئیــات خریــد امــاک و قیمت هــا و بســیاری مســائل اجتماعــی 
زمــان شــاه عبــاس اول در کرمــان و کیفیــت طبقــات و ِحــرف و 
صاحبــان دکان هــا و مقــام و منصب هــا اشــاره می کنــد و از ایــن 
حیــث منحصربــه فــرد و بی نظیــر اســت؛ امــا دربــارۀ نقاشــان، 
گــچ کاران، بنایــان، کاشــی کاران و ســایر کســانی کــه در ســاخت 
یافــت  اطاعاتــی  کشــیده اند  بســیار  زحمــت  مجموعــه  ایــن 
نمی شــود. تنهــا اطاعــات مؤثــق و مطمئــن، چندیــن کتیبــه و درج 
نــام ســلطان محمــد معمــار در گوشــواره ها و زیرطاق هــای ایــن 
بناهاســت. در یکــی از ایــن کتیبه هــا، قطعــه ســنگ کوچکــی روی 
دیــوار کاروانســرا ایــن ِســمَت دیــده می شــود: »حســب االمر نــواب 
گنجعلی خــان: منــت ایــزد را کــه ایــن عالی مقــام / شــد بــه ســعی 

بنــده شــمس الدین تمــام«.

بــه روش کاشــی  کــه  در کتیبــه کاشــی کاری  ورودی کاروانســرا 
گشــته  آذیــن  بــرگ  و  گل  زمینــه  در  ثلــث  بــه  خــط  و  معــرق  
اســت، نــام خطــاط چیره دســت دوره صفــوی، علیرضــا عباســی 
مشــاهده می شــود. در لوح هــای طرفیــن ایــوان کاروانســرا، یکــی از 
تکنیک هــای منحصربه فــرد گچبــری بــا نقــوش شــیر و ســیمرغ 
به صــورت متقــارن دیــده می شــود. نگاشــتن و احتمــاال حضــور 
ایــن خطــاط طــراز اول در کرمــان، حکایــت از اهمیــت بناهــا و 
نفــوذ شــخص گنجعلی خــان داشــته و شــاید به واســطه شــأن 
و مرتبــه ســلطان محمــد صــورت و انجــام گرفتــه باشــد. به نظــر 
می رســد ســایر کتیبه هــای ایــن مجموعــه مثــل کتیبــه ســنگی  آب 

انبــار، همگــی اثــر اســتاد علیرضــای عباســی باشــند.  

مســجد کوچــک ســلطان محمــد کــه جــزو فضــای کاروانســرا طراحــی شــده و چنــان می نمایــد کــه مصــای کاســبان و کاروانیــان بــوده اســت، اگرچــه 
فاقــد گنبــد و منــاره اســت؛ امــا فضــای داخلــی اش بهشت آســا و چنــان بــا ظرافــت مقرنــس کاری و گچبــری و نقاشــی شــده اســت کــه بــا بناهــای 
اصفهــان قابــل مقایســه اســت؛ به گونــه ای کــه آمودهــای کاخ هــای عالی قاپــو و چهل ســتون اصفهــان پایتخــت را تداعــی می نمایانــد. متأســفانه 
تاکنــون هیــچ نــام و نشــانی از طراحــان و نقاشــان در آمودهــا یافــت نشــده اســت. نفاســت، دقــت و طراحــی آمودهــا، ایــن فرضیــه احتمالــی کــه یــک 
تیــم طــراح و نقــاش و خطــاط از اصفهــان بــرای انجــام کار در مجموعــه گنجعلی خــان گســیل داده شــده باشــند را بیشــتر می کنــد. در کتیبــه ایــن 

مســجد نــام بانــی و طــراح این گونــه ذکــر شــده اســت:

شکر که از دولت عباس شاه       گنج علی خان شده در سبع و الف

آن که جهان گشت ز عرش بهشت       بانی این مسجد طاعت سرشت

در ســایر بناهــای مجموعــه گنجعلی خــان نیــز جــز نــام معمــار )ســلطان محمــد(، حمایت کننــده )شــمس الدین( و حاکــم )گنجعلی خــان( و خطــاط 
)علیرضــا عباســی(، نــام و نشــان دیگــری تاکنــون یافــت نشــده اســت. البتــه در پــای ســتون های مرمریــن کاروانســرا، چندیــن نــام از حــکاکان و 

تصویر2- لوح گچی، تکنیک برجسته نما و نقش فرو رفته، عکاس مهدی مکی نژاد؛ 1386
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سنگ تراشــان دورۀ قاجــار و بعــد از آن مثــل محمــد رحیــم حــکاک و میــرزا احمدبــن حکاک باشــی دیــده می شــود کــه به درســتی و روشــنی، نقــش 
و ســهم ایــن نام هــا بــرای مــا مشــخص نشــده اســت. از ایــن حیــث نــه از مســتندات و مخطوطــات و نســخ تاریخــی و نــه از مرقومه هــای ایــن بناهــا، 

اطاعــات ویــژه ای از سرگذشــت هنرمندانــی کــه در ایــن مجموعــه کار کــرده و هنرآفرینــی کرده انــد پیــدا نمی کنیــم.  

در میــان آثــار ســلطان محمــد، حمــام مشــهور بــه حمــام گنجعلی خــان، بیــش از همــه شــهرت دارد. ایــن حمــام بــه طــول 46متــر و عــرض 
ــد. »در وقف نامــه  ــران به حســاب می آی ــن حمام هــای ای ــه و یکــی از کم نظیرتری ــی رخت کــن و گرم خان ــع( دارای دو بخــش کل ــر )1380 مترمرب 30مت
گنجعلی خــان عــاوه بــر ایــن حمــام از دو حمــام دیگــر بــه نام هــای بابــا نقیــب و حمامــی موســوم بــه حمــام میــدان نیــز یــاد شــده اســت. )زینــب 
افضلــی و همــکاران، دومیــن همایــش ملــی باستان شناســی 1394( ســر در ورودی حمــام کتیبــه ای ســنگی دارد کــه بــه حــروف ابجــد تاریــخ 1020 بــر 

آن حــک شــده.

آب انبــار علیمــردان در غــرب میــدان گنجعلی خــان واقــع شــده و از دیگــر ســاخته های ســلطان محمــد اســت. اصــوال آب مســئله بســیار مهمــی در 
زندگــی کویرنشــینان محســوب می شــود و در معمــاری ایرانــی نقــش اساســی داشــته اســت. به قــول مرحــوم باســتانی پاریــزی »قریــب چهارصــد 
ســال مــردم کرمــان از آب ایــن آب انبــار ســیراب می شــوند.« )باســتانی پاریــزی، 1386( ایــن حــرف بــرای مردمــان کویرنشــینی کــه تشــنه آب هســتند 
کامــا آشــنا اســت؛ مخصوصــا کرمــان کــه میــزان بارندگــی ســالیانه اش بــه حــدود 12ســانتیمتر هــم نمی رســید. »منبــع آب انبــار بــه طــول 19.5 و 
عــرض 10متــر و ارتفــاع 9متــر )ظرفیــت حــدود دومیلیــون لیتــر آب( بــا حجــم 2018.25 مترمکعــب« )باســتانی پاریــزی، 1386( اســت. کتیبــه ســنگی 

برجســته، به خــط زیبــای علیرضــا عباســی و بــه تاریــخ 1029هجــری اســت.

بــازار کرمــان شــامل بــازار مســگرها، زرگرهــا، پته دوزهــا و مشــاغل دیگــری اســت کــه پیرامــون میــدان شــکل گرفتــه  اســت. ســلطان محمــد میــدان را 
به عنــوان نقطــه عطــف و بــازار را به عنــوان ربــط  دهنــده و پیونــد دهنــده ســایر بناهایــی کــه در مجموعــه گنجعلی خــان طراحــی کــرده اســت درنظــر 
گرفتــه اســت. هرکجــا بــازار مفصــل و سرپوشــیده و بــزرگ داشــته باشــد، حتمــا رونــق اقتصــادی و کســب وکار وجــود داشــته اســت و هرکجــا تجــارت 
باشــد، ضــرب ســکه و ضرابخانــه نیــز وجــود دارد. ضرابخانــه ســلطان محمــد، در ضلــع شــمالی میــدان گنجعلی خــان واقــع شــده و به شــکل هشــت 

ضلعــی طراحــی گردیــده اســت. ایــوان ضرابخانــه بــا گچبری هــای زیبــا مزیــن گردیــده اســت.

محــل تقاطــع چنــد راســته بــازار، چهارســوق نــام دارد. چهارســوق بــزرگ بــازار کرمــان از ســاخته های منحصربه فــرد ســلطان محمــد اســت. ســقفی 
بلنــد بــا نقاشــی های زیبــا و پوشــش آجرچینــی. ایــن چهارســوق از پشــت بــام هــم زیباســت؛ چــون طاق هــای حمــال، نقــش ســازه ای داشــته اند و 

ســاختار هندســی ایــن طــاق و قوس هــا از بیــرون، نمــای زیبایــی بــه چهارســوق بخشــیده اســت.

منابع:

باستانی پاریزی، محمد ابراهیم، گنجعلی خان، تهران: علم، چاپ سوم، 1386.

همت کرمانی، محمود، تاریخ مفصل کرمان و رویدادهای اخیر ایران، تهران، مالک اشتر،1370.  

تصویر 3- نمای بیرون و پشت بام چهار سوق و بازار کرمان، عکاس داریوش محمدخانی، 1396
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سلیمانی2 پیمان

معماری ایــران دارای ویژگی هایــی اســت، کــه در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای جهــان از ارزش و جایگاهــی ویــژه برخــوردار اســت. 
ویژگی هایــی چــون طراحــی مناســب، محاســبات دقیــق، فــرم درســت در پوشش)ســقف(، رعایــت مســائل فنــی و علمــی در ســاختمان، 
ایوان هــای رفیــع، ســتون های بلنــد و تزیینــات وابســته بــه آن؛ کــه هــر یــک در عیــن ســادگی، معــرف شــکوه معمــاری ایــران اســت و در 
ــان  ــارش خاصــه می شــوند. اندیشــمندان می ــز از بیهودگــی، مــردم واری، خودبســندگی و نی ــی، پرهی ــی شــامل درونگرای پنــج اصــل كل
دوره هــای تاریخــی مختلــف، پیــش از اســام و پــس از اســام، دوران حكومــت صفویــه را یکــی از درخشــان ترین اعصــار در زمینــه هنــر 
و معمــاری اســامی ایــران می داننــد. چــرا کــه در ایــن دوران، در تمامــی زمینه هــا به خصــوص معمــاری و تزیینــات وابســته بــه آن، كشــور 
ایــران شــاهد رشــد و شــکوفایی چشــم گیری بــوده اســت. شــیوه معمــاری رایــج در ایــن دوره، اصفهانــی بــود و چــون اولیــن بنــا در شــهرهای 
اصفهــان ســاخته شــده بــه ســبک اصفهانــی معــروف اســت. دوره حکومــت شــاه عبــاس را عصــر طایــی ســبک اصفهانــی می داننــد. 

ایــن شــیوه كــه آخریــن شــیوه معمــاری ایرانــی اســت کمــی پیــش از روی کار آمــدن صفویــان از زمــان قره قویونلوهــا آغــاز شــده و در پایــان 
روزگار محمدشــاه قاجــار دورۀ نخســت آن بــه  پایــان می رســد. دوره دوم آن زمــان افــول و انحطــاط ایــن شــیوه اســت کــه در واقــع از زمــان 
افشــاریان آغــاز شــده و در زمــان زندیــان دنبــال شــد. ولــی انحطــاط کامــل از زمــان محمدشــاه آغــاز شــد و در دگرگونی هــای معمــاری 
تهــران و شــهرهای نزدیــک بــه آن آشــکار شــد. لــذا اگــر چــه حکومــت صفویــه در ادامــه جــای خــود را بــه افشــاریه، زندیــه و قاجاریــه 

داد، امــا ســبک اصفهانــی بــه حیــات خــود ادامــه داد و ســرانجام تحــت تأثیــر جریــان فرنگی ســازی، انحطــاط کامــل خــود را از 
زمــان محمدشــاه قاجــار آغــاز کــرد. از مهم تریــن بناهــای معمــاری به جــای مانــده از آن دوران در شــهر كرمــان می تــوان بــه 

مجموعــه گنجعلی خــان اشــاره کــرد.

مجموعــه گنجعلی خــان در مرکــز بافــت تاریخــی شــهر و در کنــار بــازار بــزرگ کرمــان قــرار دارد كــه بــه 
دســتور گنجعلی خــان، حاكــم مشــهور كرمــان در زمــان شــاه عبــاس در دوره حكومــت او كــه از ســال 
1005 تــا 1034 هجــری قمــری بــر کرمــان فرمانروایــی كــرد، بنــا گردیــد. گنجعلی خــان از افــراد یکــی 
از طوایــف ایــران، یعنــی طایفــه »زیــک« بــود. ایــن طایفــه را یوســتی یکی از هفــت دودمــان قدیــم 
ــان را از یکــی از طوایــف كـُـرد دانســته اند.  زمــان اشــکانی و ساســانی دانســته  اســت و اخیــراً آن

ــده، مجموعــه گنجعلی خــان  ــن حاکــم مشــهور به جــا مان ــه از ای ــه بناهــای عمومــی ک از جمل
در داخــل شــهر کرمــان و ربــاط زین الدیــن )کاروانســرای گنجعلی خــان( در راه یزد ــ کرمــان، 

حوض خــان در راه کرمان ــ مشــهد و تعدادی قنــات در شــهر کرمــان  اســت. گنجعلی خــان 
در دوران حكومــت خــود کــه درســت مقــارن بــا دوران قدرت شــاه عباس کبیر 

اســت، از همــان روز نخســت ورود  بــه كرمــان شــروع بــه اقدامــات عمرانــی 
اساســی کــرد و بــرای اینکــه در مركــز شــهر تفرجگاه هــای عمومــی وجــود داشــته 

باشــد، میدانــی را بــا مســاحتی در حــدود 5000 مترمربــع  بنــا كــرد. 

عناصــر تشــكیل دهنــده مجموعــه كــه مســاحتی قریــب بــه 11000 مترمربــع را 
شــامل می شــوند عبارت انــد از: میــدان )1005هــ .ق(؛ بــازار )1005 تــا 1030هــ . ق( در ضلــع 

جنوبــی میــدان، حمــام )1020هــ . ق( در ضلــع شــمالی؛ ضراب خانــه و مســجد )1007هــ .ق( 
در ضلــع شــرقی؛ ســرای گنجعلی خــان )1007هــ .ق( در ضلــع غربــی؛ و آب انبــار )1029هــ .ق( 

كــه آن  را پســرش )علیمردان خــان( بــه اتمــام رســانید. در ســه ســمت میــدان نیــز بازارهــای 
ــه  ــازار مســگرها، بخشــی از راســته اصلــی را تشــکیل می دهــد كــه ب گنجعلی خــان قــرار دارد کــه ب

لحــاظ شــكل و فــرم و ســاختار معمــاری، ســرا، از نــوع چهــار ایوانــی اســت. ضراب خانــه، چهارطاقــی، 

1. منبع: ویژه نامۀ همایش سلطان محمد معمار یزدی.
2. سرپرست پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی کرمان

مجموعه گنجعلی خان كرمان1
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حمــام )بــه شــیوه حمام هــای ســنتی ایــران(، و آب انبــار کــه دهلیــزی پلــه دار اســت و دارای 
مخزنــی بــا پــان مربــع مســتطیل. بــه طــور کلــی بــازار، ســبک معمــاری بســیار جالبــی را از 

ــه نمایــش می گــذارد.  عصــر صفــوی ب

بــه حکومــت رســیدن سلســله صفویه در ایــران موجــب به وجــود آمــدن حکومتــی شــد 
کــه ایــران بعــد از سلســله ساســانیان بــه خــود ندیــده بــود. مذهــب )شــیعه( و تشــکیات 

منضبــط ناشــی از آن باعــث گردیــد کــه ایــن دولــت بــر 
تمــام شــئون زندگــی مــردم مســلط گــردد. اوج گرفتــن 
حیــات عقلــی شــیعه در ایــن دوره کــه مــازم بــا تجمــع 
مراکــز عمــده  در  اندیشــمندان شــیعه  و  متفکــران 
افــکار  و  آراء  تبــادل  به ویژه اصفهــان و  روزگار  آن 
آنــان اســت، دورۀ جدیــدی را در زمینه حکمــت و 
فلسفه شــیعه به همراه داشــت و حکومت وقت نیز 
بنــا بــه ســنت های گذشــته، ســازماندهی، راه اندازی و 
ایجــاد تأسیســات و تجهیــزات زیر ســاختی را عمــداً 
برعهــده گرفــت. در واقــع ایــن سیاســت ها را می تــوان 

برگرفتــه از سیاســت های ساسانیان دانســت.

مجموعــه گنجعلی خــان بــا ابنیــه و مســاحتی بالــغ 
ــا پان هایــی ســاده  ــا ب ــر یــازده هــزار مترمربــع عمدت ب
مربــع و یــا مســتطیل و بــا نماهایــی ســاده و یکدســت 
هفت رنــگ،  و  معــرق  کاشــی های  بــا  سراســر  كــه 
انــواع گچبری هــا و آرایه هــای آجــری معقلــی تزییــن 
شــده اند برپــا شــده اســت. معمــار مجموعــه، اســتاد 
ــن مجموعــه  ســلطان محمــد معمــار یزدی اســت. ای
در مركــز بافــت تاریخــی شــهر كرمــان و همچنیــن 
هم جــواری بــا دیگــر مجموعه هــای شــهری همچــون 
ابراهیم خــان، وكیل الملــك، حاج آقــا علــی و راســته 

ــه اســت. در حــال  ــرار گرفت ــزرگ كرمــان ق ــازار ب ــی ب اصل
حاضــر ضراب خانــه مجموعــه تحــت عنــوان مــوزه ســکه، حمــام به عنــوان مــوزه مردم شناســی 
و مدرســه نیــز تحــت عنــوان بازارچــه تولیــد و عرضــه صنایع دســتی كرمــان در حــال فعالیــت 

هســتند. 

کرمــان بــا هفتصــد اثــر تاریخی ــ فرهنگــی ثبــت شــده در فهرســت آثــار ملــی كشــور و همچنین 
پنــج اثــر ثبــت شــده در میــراث جهانــی یونســکو، یكــی از اســتان های مهــم و تاریخــی کشــور 
بــه  حســاب می آیــد. در ایــن میــان مجموعــه گنجعلی خــان، ظرفیــت ایــن را دارد كــه بــا 
ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد، یــک شــاهکار از نبــوغ و خاقیــت انســانی و تبــادل ارزش هــای 
بشــری در بــازه زمانــی حیــات خــود در منطقــه فرهنگــی كرمــان باشــد. ایــن بنــا از لحــاظ 
پیشــرفت در معمــاری و فنــاوری، برنامه ریــزی شــهری و طراحــی چشــم انداز ، مرحلــه مهمــی 
از پیشــرفت بشــر در طــول تاریــخ را نشــان می دهــد و تحــت همیــن عناویــن قابلیــت ثبــت در 

فهرســت میــراث جهانــی یونســكو را دارد.
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گزارش همایش »سلطان محمد معمار یزدی« 

مولود زندی نژاد

همایــش ســلطان محمــد معمــار یــزدی عصــر دوشــنبه، 24 اردیبهشــت 
بــا  هنرمنــدان  و  معمــاران  پژوهشــگران،  اســتادان،  بــا حضــور   ،1397
ســخنرانی رئیــس فرهنگســتان هنــر در ســالن همایش هــای فرهنگســتان 

هنــر برگــزار شــد. 

ــود،  ــی همــراه ب ــا اجــرای ســید محمــد خضرای ــه ب ــدای همایــش ک در ابت
عنــوان  بــه  هنــر،  فرهنگســتان  رئیــس  معلم دامغانــی،  محمدعلــی 
نخســتین ســخنران، ســخن آغــاز كــرد و گفــت: مــا از ســاطین و ادبیــات 
ــه آنهــا خاطــره خوشــی نداریــم. چــرا كــه ســاطین را همیشــه  ــوط ب مرب
در میــدان گیــرودار و سیاســت و كیاســت، ظلــم و آنچــه كــه مربــوط 
بــه فرمانروایــی اســت دیده ایــم؛ امــا فرمانروایــی مختــص بــه ســاطین 
نیســت؛ چنان کــه كــه ســاطینی خیلــی بزرگ تــر از ســاطین ایــن جهانــی 
وجــود دارنــد. درســت بالعکــس ســاطین این جهانــی کــه بیشــتر تخریــب 
می كننــد و جهــان برایشــان دارالحــرب اســت، ایــن نــوع ســاطین جهــان 
را دارالســام می داننــد و عمــارت می كننــد. بــه همیــن ســبب آنهــا را 
محمــد  ســلطان  معمــار،  محمــد  ســلطان  چونان كــه  نامنــد.  ســلطان 
نقــاش، ســلطان محمــد خطــاط و ... را ســلطان گوینــد یــا از گذشــته های 

دور رودكــی را ســلطان شــاعران می نامنــد.  

ــاد  وی از ســبقه تاریخــی شــهر كرمــان و نقشــی كــه در  ادبیــات دارد، ی
كــرد و افــزود:  شــهر كرمــان بــه طنــز و جــد، در ماجراهــای ادبــی مــا نقــش 
شــگفتی دارد. اینكــه نخســتین بــار عنــوان »ســلطان« را بــه امیــر محمــود 
ســبكتگین، شــخصیتی كــه از بازمانــدگان خانــدان لیــث در بــم بــود، 
دادنــد و از آن بــه بعــد امیــر محمــود نبــود؛ بلكــه ســلطان محمــود بــود كــه 

بررسی مجموعه گنجعلی خان، كارنامه معماری عصر صفوے

او، هــم بــر حســب جهانگیــری بــزرگ بــود و هــم بــر حســب فرهنــگ. وی 
هــم بــر پیشــینیان خــود و هــم بــر آنهایــی كــه بعــد از او آمدنــد، ترجیــح 

داشــت. 

رئیس فرهنگســتان هنر از حكومت ســامانیان  به عنوان دوران عظمت 
و شــكوه در علــم و ادب یــاد كــرد و ادامــه داد: ســامانیان اســاس خوبــی را 
بنیــان نهادنــد. كســانی ماننــد فردوســی، شــهید بلخــی، ابوشــكور بلخــی، 
اســتاد لبیبــی، بلعمــی و ... در دوره ســامانی ســربرآوردند و ســلطان 
محمــود كــه خاطــرات عظمــت ســامانیان را دیــده بــود، بــرای آنكــه بــرده 
نباشــد و بــا آنــان رقابــت کنــد، در غزنــی و خراســان، اساســی افكنــد 
كــه امــروز و قرن هــای دیگــر مدیــون محمــود باشــند. چنان كــه عنصــری، 
عســجدی، فرخــی سیســتانی و از همــه  آنهــا برجســته تر فردوســی كــه 

معمــار ادبیــات ایــران اســت، پدیــدار گشــتند.    

 ســپس اســتاد معلــم بــه تشــریح واژۀ معمــار پرداخــت و تصریــح كــرد: 
معمــار شــخصیتی اســت كــه قاعــدۀ كارش دو ســه چیــز بســیار ســاده 
اســت. یكــی اینكــه می توانــد اضــداد را كنــار هــم قــرار دهــد و در ایــن 
هنــگام اســت كــه زایــش اتفــاق می افتــد. وقتــی خــدای تعالــی از رحمــن 
ــه جــان  و رحیــم صحبــت می كنــد، شــخصیتی ماننــد فردوســی آن را ب
و خــرد تبدیــل می كنــد. در واقــع دو ضــد را كنــار هــم قــرار می دهــد كــه 
جــان متعلــق بــه همــه موجــودات اســت؛ امــا رحیــم بــودن كــه همــان خــرد 
اســت، مخصــوص انســان اســت و ایــن دو بــا یكدیگــر اجتمــاع انســانی را 
تشــكیل می دهنــد. فردوســی  بــا افــكار ایرانــی و برداشــتی خیلــی زیركانــه 
از قــرآن، كــه بــه آن معتقــد بــوده و آن كتــاب را مغایــر ایرانــی بــودن خــود 

نمی دانســته اســت، اشــعارش را ســروده اســت. 
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نقــش اش اســت. مــن در جاهایــی دیــده ام كــه حتــی گنبدهــا را بــا آجــر 
نمی ســاختند؛ بلكــه خــاك را روی هــم تــوده می  كردنــد، نی هــای خمیــده 
تــا  آن می ریختنــد،  روی  آهــك  و  ســاروج  آن  از  پــس  و  می گذاشــتند 
ســازه ای پدیــد می آمــد، كــه تشــخیص می دادنــد كــه كفایــت می كنــد و 
ایــن گنبــد ســاده ای بــود كــه مصالــح بعــدی بعــدا اجــرا می شــد و خــاك 
از  گنبــد سرچشــمه اش  اگــر  می كشــیدند.  بیــرون  گنبــد  داخــل  از  را 
ــه معمــاری  ــق ب قُبه هــا و كَپَرهــا باشــد، پــس در واقــع رســمی بندی متعل
كرمانی هاســت و رســمی بندی در كرمــان همــان یزدی بنــدی اســت كــه 

متعلــق بــه ســلطان محمــد اســت. 

رئیــس فرهنگســتان هنــر ســپس بــه شــخصیت »ســلطان محمــد معمــار 
یــزدی« اشــاره كــرد و ســپس دربــارۀ معمــاری مجموعــۀ گنجعلی خــان 
گفــت:  آگاهــی ایــن مــرد بــه آنچــه حقیقــت معمــاری اســت و گاهــی ایــن 
ســال ها بــه صــورت مهــرازی طــرح شــده، بعضــی وقت هــا منظورشــان 
فــرض  دیده انــد.  وســیع تر  را  كلمــه  ایــن  اوقــات  برخــی  و  بــوده  پــان 
كنیــم؛ حمــام گنجعلی خــان كــه دروازه اســت كــه از آن عبــور می كنیــد، 
نــور در میــان آن  از داالن عبــور می كنیــد و وارد گرم خانــه می شــوید، 
اســت. روشــنایی آن بــه واســطۀ آســمانه ای اســت كــه معمــاری آن بــه 
ــار دیگــر جهانــی را كــه  ــه ایــن معنــی كــه یــك ب تقلیــد آســمان اســت.  ب
خــدا ســاخته، معمــار می ســازد. از همیــن جاســت کــه گنبــد و ســقف را 
آســمانه هــم می گوییــم. حــاال بایــد بــرای روشــنایی حمــام و زورخانــه فكــر 
آفتــاب نیــز بــود. در وســط گنبــد كاســه ای ایجــاد می كردنــد و یــا بــه وســیلۀ 
یــك شیشــه محــدب بــه صــورت آســمان پــر ســتاره و یــا آســمانی كــه از آن 

ــد.  ــور، یــك حــوض ایجــاد می كردن ــر ن ــد، درســت زی مهتــاب می تاب

وی در پایــان ســخنان خــود بــه كاربــری حمــام گنجعلی خــان اشــاره و 
یــادآور شــد: ایــن حمــام بــرای تمــام اقشــار مــردم بــوده اســت چــه جایــگاه 
اشــراف و چــه جایــگاه رعیــت، همــه بــه درســتی در آن تدبیــر شــده بــود. 
كاربــری حمــام در آن زمــان، نــه تنهــا بــرای بهداشــت و پاكیزگــی كــه محلی 
بــرای نقدهــای خیلــی اساســی نیــز بــود. آثــاری كه ســلطان محمد ســاخته 
سرشــار از نشانه هاســت. معمــاری او بیــش از محاســبات ســاده بــوده. او 
بــا نگاهــی بــه اســطوره و اســاطیر ایــن بنــا را بنیــان نهــاده اســت. ســلطان 
محمــد نــه تنهــا افتخــار یــزد و كرمــان؛ بلكــه افتخــار تمــام ایرانیــان اســت. 

گنج گنجعلی خان سلطان محمد معمار یزدی بود

وی در تشــریح بیشــتر ایــن مباحــث افــزود: برخــی ایرانــی بــودن را ضــد 
مســلمان بــودن می بیننــد و بعضــی مســلمان بــودن را ضــد ایرانــی بــودن 
می داننــد. در حالیكــه ایــن مســائل، افســانه ای بــی ســرو تــه اســت. آنهــا 
كــه دم از مســلمانی می زننــد آیــا راســخون فی العلم انــد؟ آیــا همــه قــرآن 
را می فهمنــد؟ آیــا همــه احادیــث را درك می كننــد؟ و آنهایــی هــم كــه 
از ایرانیــت دم می زننــد، آیــا می داننــد، فردوســی، نظامــی، حافــظ چــه 
گفته انــد؟ فردوســی آمــده تــا اســامی و ایرانــی بــودن را بــه هــم گــره بزنــد 
تــا هویــت واحــد داشــته باشــیم یــا تفرقــه انداختــه؟! همیــن مســایلی 
كــه زیــركان در طــول تاریــخ ایجــاد كردنــد. اینكــه تــرك غیــر ایرانــی اســت 
و تــازی غیــر پارســی اســت؛ اینهــا دروغــی بــوده كــه ســندیت نــدارد 
و می شــود بــه روشــنی آن را اثبــات كــرد. اینجــا ایــران اســت و مــردم 
مســلمان هســتند و در ایــن روزگار آنهــا كــه فقــط پــز اســامی می دهنــد 
یــا می گوینــد مــا ایرانــی هســتیم، ماننــد ســوارانی هســتند كــه اســب 
ندارنــد یــا اســبانی كــه ســوار ندارنــد و ایــن حكایــت مدعیــان اســت. در 

حالیكــه بایــد ایــن دو بــا هــم تــوام باشــد. 

اســتاد معلــم ســپس بــه ارتبــاط دو شــهر كرمــان و یــزد در دوران هــای 
تاریخــی اشــاره كــرد و افــزود: ســخن در مــورد شــخصیتی اســت كــه 
شــهر  دو  ایــن  خویشــاوندی  بایــد  ابتــدا  اســت.  كرمــان  و  یــزد  میــان 
بــا یكدیگــر آشــكار شــود. یــزد و كرمــان در كفــر و اســام بــا یكدیگــر 
ــم، حتــی در  ــی دور بروی ــه لحــاظ تاریخــی خیل ــد. نمی خواهــد ب فامیل ان
زمــان رضاخــان و شــخصیت های بعــد از او، كرمانی هــای زرتشــتی در 
مجلــس و حكومــت ایــران حضــور داشــتند و افــرادی محتــرم بودنــد. چــه 
آنهــا كــه مســلمان شــده بودنــد چــه آنهــا كــه در مذاهــب شــیخی بودنــد 
و چــه آنهــا كــه  شــیعه، ســنی و ... شــده بودنــد، در یــزد و كرمــان حضــور 
داشــتند، آنهــا بــا زرتشــتی های هنــد در رابطــه بودنــد و زرتشــتی های 
هنــدی در مشكاتشــان در احــكام فقهــی بــه اینهــا مراجعــه می كردنــد و 

ــا یــزد بــود یــا كرمــان.  مرجعشــان ی

وی ســپس بــه معمــاری ایــن دو شــهر پرداخــت و تصریــح كرد: در مســئله 
معمــاری اتفــاق عجیبــی افتــاده، اگــر بهانــه بگیــرد كــه ایــن رســمی  بندی 
كــه یزدی بنــدی هــم گفتــه می شــود، آیــا بــه یزدی هــا بیشــتر مرتبــط اســت 
ــا بــه كرمــان؟ می گوییــم: خیــر. زیــرا وقتــی بــه اطــراف كرمــان می رویــم،  ت
ـَـر و  ــام كَپ ــه ن ــی می ســازند ب ــان خرمــا، گنبدهای ــرگ درخت ــا ب می بینیــم ب
ـَـر در مــواردی سرمشــق گنبدهایــی اســت كــه رســمی بندی جــزء  ایــن كَپ
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اســتاد  ســخنرانی  بــا  یــزدی«  معمــار  محمــد  »ســلطان  همایــش    
محمدعلــی گاب زاده، رئیــس بنیــاد ایران شناســی شــعبه کرمــان و مرکــز 
کرمان شناســی ادامــه یافــت. وی بــه تاریــخ پــر فــراز و نشــیب كرمــان 
اشــاره  كــرد و اظهــار داشــت: بــه قــول ژان اوبــن، شــرق شــناس فرانســوی، 
کســی کــه تاریــخ کرمــان را بــه درســتی بخوانــد، ماننــد آن اســت کــه تاریــخ 
همــه جهــان را خوانــده باشــد. دلیلــش ایــن بــود کــه کرمــان در طــول 
تاریــخ، از یــک ســو بــا قهــر طبیعــت در ســتیز بــود و از ســوی دیگــر 
بــا هجمــۀ ناســتوده هایی کــه خــاک ایــن دیــار را بــه توبــره کشــیدند و 
کرمــان را چشــم  خانه تاریــخ ســاختند، مواجــه بــود. امــا در تمــام ایــن 
مــدت نــه تنهــا مــردم کرمــان در مقابــل ســختی ها ســر فــرود نیاوردنــدۀ؛ 
بلکــه هربــار ققنــوس وار از میــان خاکســتر خودشــان برخواســتند و حیات 
دوبــاره خویــش را آغــاز کردنــد. از همیــن رو وقتــی گنجعلی خــان و ســلطان 
محمــد معمــار یــزدی خواســتند مجموعــه  ای را بنــا کنند، در نظر داشــتند 
تــا ایــن مجموعــه در شــأن ایــن مــردم و در شــأن چنیــن تاریــخ و ســرزمینی 
باشــد و بــه حــق کــه چنیــن کردنــد. آن گونــه کــه پــس از چهارصــد ســال 
ــر پیشــانی تاریــخ پــر افتخــار دیارمــان می  درخشــد. ــام ایــن دو ب هنــوز ن

ایــن مــورخ و پژوهشــگر تاریــخ کرمــان در ادامــه بــه مجموعه گنجعلی خان 
پرداخــت و خاطــر نشــان كــرد: روزی کــه گنجعلی خــان ایــن مجموعــه را 
بنــا کــرد، جمعــی مــردم ســاده دل کرمــان گفتنــد گنجعلی خــان در یکــی از 
مناطــق تاریخــی کرمــان گنجــی یافتــه اســت و بــا پــول آن، ایــن مجموعــه 
محمــد  ســلطان   گنجعلی خــان،  گنــج  اینکــه  از  غافــل  می  ســازد.  را 
معماریــزدی بــوده. معمــار ســترگ و مــرد بــزرگ روزگاران و نام  آشــنای 
داراالمــان کرمــان و ناآشــنای دارالعبــاده یــزد کــه آن هــم دلیلــی داشــت کــه 

شــرحش خیلــی مفصــل اســت.

ربیس بنیاد ایران شناســی شــعبه کرمان و مرکز کرمان شناســی در ادامه 
توضیحــات خــود افــزود: مجموعــه گنجعلی خــان رویدادهــا و پدیده  هــای 
مختلفــی را در خــود جــای داده اســت. پدیده هــای اقتصــادی، فرهنگــی، 
اجتماعــی، مذهبــی و ... کــه هــر کــدام از اینهــا در دیــار مــا ریشــه در 

عمــق تاریــخ دارنــد. 

ــه وجــود آورده توســط  در بحــث اقتصــادی کــه یــک بخشــی از پدیــده ب
گنجعلی خــان و ســلطان محمــد اســت. اســتاد گاب زاده بــه ســرنخ های 
تجــارت و بازرگانــی در کرمــان، كــه توســط یكــی از جغرافی دانــان معــروف 
آلمانــی در كرمــان بــه آن اشــاره شــده، پرداخــت و یــادآور شــد: در هــزاره 

هفتــم پیــش از میــاد، مــردم کــوه و نــان، تیــغ ریزه هایــی را ســاختند 
کــه در آن روزگار بــه جای جــای جهــان صــادر می  شــد. یعنــی نخســتین 
ســر نــخ تجــارت و بازرگانــی مــا در یازده هــزار ســال پیــش بــود. عــاوه 
بــر ایــن، طبــق تحقیقــات المبــرگ کارلوفســکی در تپــه یحیــا مشــخص 
ــه بین النهریــن صــادر می شــد.  می كنــد كــه مــا تولیداتــی داشــتیم كــه ب
ایــن پیشــینه باعــث شــد کــه گنجعلی خــان در ســاخت مجموعــه اش بــه 

بخــش اقتصــادی هــم بپــردازد.

در بحــث فرهنگــی نیــز کــه بخشــی از مجموعــه گنجعلی خــان بــه آن 
تعلــق دارد، یعنــی کاروانســرای گنجعلی خــان کــه در مقاطعــی از تاریــخ 
ــاالی آن  ــم« در ب ــه العل ــا مدین ــوده و »ان هــم کاروانســرا و هــم مدرســه ب
نقش بســته که خود شــرح مفصلی دارد. وی به پیشــینه فرهنگی مردم 
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن پیشــینه غنــی فرهنگــی گنجعلی خــان 
را بــر آن داشــت کــه گوشــه چشــمی بــه مســائل فرهنگــی کرمــان داشــته 
باشــد و بخشــی از ایــن مجموعــه کاروانســرا کــه در مقاطعــی از ســال 
هــم مدرســه بــوده و در ســر آن مدینــه العلــم حــک شــده را بنــا کنــد. 
گنجعلی خــان ضرابخانــه در کرمــان ســاخت کــه ضــرب ســکه در آن 
انجــام می  شــد. امــا پیــش از او در زمــان گیخاتــو و ایلخانــان مــا چاپ خانــه 

داشــتیم و اســکناس هایی کــه از پاپیــروس ســاخته می شــد.

گنجعلی خــان و ســلطان محمــد معمــار یزدی، چلچراغــی از همه ارزش ها 
در دیــار مــا باقــی گذاشــتند؛ امــا ایــن ارزش  هــا متناســب بــا داشــته هایی 
بــود کــه مــردم کرمــان در گــذر هــزاران ســاله زندگــی ســرافرازانه خــود بــه 

دســت آوردنــد.

مجموعه گنجعلی خان راهی برای شناسایی سلطان محمد

مهــدی مکی نــژاد، دبیــر همایــش ســلطان محمــد معمــار یــزدی، آخریــن 
ســخنران بخــش نخســت همایــش »ســلطان محمــد معمــار یــزدی« 
بــود کــه ضمــن خیــر مقــدم بــه مهمانــان بــه توضیــح نحــوه شــکل گیری 
ایــن همایــش پرداخــت و گفــت: ایــن همایــش از اواســط ســال 1396 بــا 
تشــکیل جلســات تخصصــی گــروه علمــی و همچنیــن ســفری همــراه بــا 
ــد از مجموعــه گنجعلی خــان کرمــان شــکل گرفــت. گــروه علمــی و بازدی

ــاره مجموعــه گنجعلی خــان و شــخص  ــن پژوهشــگر توضیــح داد: درب ای
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ــده نمی شــود. البتــه  ــع تاریخــی چیــزی دی ــزدی در مناب محمــد معمــار ی
ایــن موضــوع مربــوط بــه ســلطان محمــد بــه طــور اخــص نیســت و دربــاره 
بیشــتر معمــاران ایــن حالــت دیــده می شــود. بــه عنــوان مثــال دربــاره 
اســتاد علــی اکبــر اصفهانــی، معمــار میــدان نقــش جهــان و مســجد امــام 
اصفهــان، فقــط در تذکــره نصرآبــادی چنــد خــط از ایشــان یــاد شــده 
اســت کــه آن هــم بــه واســطه ایــن بــوده اســت کــه اســتاد اصفهانــی عــاوه 
بــر معمــاری؛ شــاعر بــوده و شــعر هــم می ســروده. یــا دربــاره اســتاد معمــار 
ــی، طــراح مســجد شــیخ لطــف هللا اصفهــان، عمــا  محمدرضــا اصفهان

هیــچ چیــز جــز نامــی کــه در مجموعــه ثبــت شــده اســت، نمی دانیــم.

وی افــزود: بــه واســطه ایــن همایــش مــا تــاش کردیــم اگــر از خــود شــخص 
کنیــم،  کســب  نمی توانیــم  اطاعاتــی  یــزدی  معمــار  محمــد  ســلطان 
از آثــارش پــی بــه شــخصیت وی بــرده و بــه جهــت بحــث تخصصــی 
معمــاری آثــار وی را تجزیــه و تحلیــل کنیــم. اولیــن ثمــره ایــن کار در 
ویــژه نامــه ای چــاپ و منتشــر شــده و در اختیــار پژوهشــگرانی كــه بــا 
مــا همــكاری داشــتند، قــرار گرفتــه. همچنیــن مجموعــه مقــاالت ایــن 
همایــش نیــز بــه زودی منتشــر می شــود و بــا حمایــت نهادهــای مختلــف 
نیــز منتشــر خواهــد شــد.  کتــاب گنجعلی خــان  و فرهنگســتان هنــر 
نیــز  گنجعلی خــان  مجموعــه  عکس هــای  از  نمایشــگاهی  همچنیــن 

تــدارک دیــده شــده اســت کــه از امــروز قابــل بازدیــد اســت.

ایــن اســتاد دانشــگاه در انتهــا توضیــح داد: مجموعــه یــازده هــزار متــری 
گنجعلی خــان، ظرایــف، دقایــق و نــکات فراوانــی دارد کــه در جاهــای دیگــر 
شــاهد آن نیســتیم. یکــی از ایــن ظرایــف اســتفاده از نــور اســت. معمــاری 
مــا نورگراســت؛ امــا در ایــن مجموعــه ایــن توجــه مضاعــف اســت و نــور 
بــه شــدت و دقــت بــرای راهیابــی فضاهــا و روشــنایی هدایــت شــده اســت. 
موضــوع بعــدی مســئله رنــگ اســت. ســلطان محمــد بــه رنــگ عاقــه 
خاصــی داشــته. مخصوصــا در کاروانســرا و مســجد، از رنــگ بــه صــورت 
هدایــت شــده اســتفاده شــده اســت. ادبیــات و شــعر نیــز بــا مدیــرت 
ســلطان محمــد مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. امیدواریــم بــا ایــن 
حرکتــی کــه فرهنگســتان هنــر شــروع کــرده اســت، بخــش کوچکــی از 
حــق بزرگــی کــه ایــن معمــار بــر گــردن هنــر ایــن ســرزمین دارد، ادا شــود.

 3 ارائــه  بــا  یــزدی«  معمــار  محمــد  »ســلطان  همایــش  دوم  بخــش 
مقالــه علمــی از مجموعــه مقــاالت پذیرفتــه شــده، كــه ریاســت پانــل 
علمــی را مهــدی مكی نــژاد برعهــده داشــت، ادامــه یافــت. ایــن بخــش 
»مجموعــه  از  عکــس  کامــل  مجموعــه  نمایشــگاه  گشــایش  از  بعــد 
را داریــوش  كــه عكاســی آن  تاریخی ــ فرهنگــی گنجعلی خــان کرمــان« 

بــود، برگــزار شــد.  بــه تصویــر درآورده  محمدخانــی 

مجموعه گنجعلی خان نخستین نماد مهندسی شهری در كرمان 

 »اثــر اســتاد ســلطان محمــد معمــار یــزدی، آیینــه تمــام نمــای شــخصیت 
گنجعلی خــان« نخســتین مقالــۀ بخــش دوم همایــش ســلطان محمــد 
معمار یزدی بود که فریبا کرمانی آن را ارائه داد. وی فضای شــكل گیری 
شــهرهای ایرانــی را حاصــل اندیشــه حاكمــان وقــت دانســت و اظهــار 
ایرانــی همــواره شــكل گیری فضاهــای كالبــدی،  داشــت: در شــهرهای 
متاثــر از فضــای اندیشــه ای حاكــم بــوده اســت. در زمــان حكومــت شــاه 
عبــاس صفــوی بــرای نخســتین بــار در دوران اســامی، بــا مهندســی 
شــهری روبــه رو می شــویم. در ایــن دوران اســت کــه میدان هــای وســیع و 

خیابان  كشــی ها در شــهرهای مهــم ایجــاد می شــود. 

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: گنجعلی خــان، حاكــم كرمــان در دورۀ 
شــاه عبــاس اول، نقــش بــه ســزایی در آبادانــی والیــت كرمــان داشــته. در 
آن دوره، ایجــاد مجموعــه گنجعلی خــان در مركــز شــهر كرمــان بســیار 
نوگرایانــه بــوده اســت.  ایــن مجموعــه بــه ســبب داشــتن زیــر ســاخت 
مناســب، هماهنگــی بــا شــرایط بومــی و اقلیمــی و همچنیــن برنامه ریــزی 
صحیــح جهــت بــرآوردن نیازهــای شــهر و ســاكنین آن تاثیــر مفیــدی در 

شــهر بــه جــا گذاشــته اســت. 

ویژگــی  دربــاره  فرهنگــی  میــراث  پژوهشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
ســفرهای  در  گنجعلی خــان،  داد:  توضیــح  كرمــان  حاكــم  شــخصیتی 
را  وی  عبــاس،  شــاه  طوالنــی  و  متمــادی  لشكركشــی های  و  جنگــی 
همراهــی می كــرد تــا جایــی كــه شــاه او را بابــا خطــاب می كــرد. وی مــدت 
ســی ســال حاكــم فــارس تــا ســرحد قندهــار بــود. او بــا اینكــه بینــش شــاه 
عبــاس را ســرلوحه خــود قــرار داده بــود؛  امــا در حــوزه فرمانروایــی تــا حــد 
زیــادی از اســتقال عمــل و فكــر برخــوردار بــود. در حــدی كــه احیــا و رونــق 
تجــارت از طریــق بهبــود و ایمــن ســاختن راه هــا و احــداث كاروانســراها، 
آبادانــی شــهر كرمــان، ایجــاد مجموعــه گنجعلی خــان، باالبــردن افزایــش 
درآمــد مــردم از طریــق ایجــاد اشــتغال و ســاخت قنــوات از مهم تریــن 

اقدامــات اوســت.  

وی ســپس بــه ســاخت مجموعــه اشــاره كــرد و افــزود:  در همــان دوران 
رونــد ســاخت مجموعــه، او بــه درســتی و بــا اســتفاده از متبحرتریــن 
ــدان آن زمــان، پیــش می رفــت. همــه اینهــا میســر  اســتادكاران و هنرمن عکاس: داریوش محمدخانی
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ــا همــت اســتاد ســلطان محمــد معمــار یــزدی كــه امضــای  نبــود، مگــر ب
او در جــای جــای عناصــر آن مشــاهده می شــود. ایــن نشــانه حســن 
نظــر و اعتمــاد گنجعلی خــان بــه وی بــود. بــی شــك نــوع كاربــری بناهــای 
ــا طراحــی و  ــا دســتور گنجعلی خــان تعییــن شــده اســت؛ ام مجموعــه ب
اجــرای آن بــا تدبیــر ســلطان محمــد بــه انجــام رســیده كــه نشــانگر تســلط 

ــوده اســت.  ــه خــود او ب ــر فضــای اندیشــه ای معمــاری زمان او ب

ســلطان  و  گنجعلی خــان  روحــی  و  فكــری  نزدیكــی  و  قرابــت  كرمانــی 
محمــد معمــار یــزدی را عاملــی موثــر بــر اثــر بــر جــای مانــده گنجعلی خــان 

دانســت. 

كاربرد پیمون در مجموعۀ گنجعلی خان 

و  بنــا  احیــای  و  مرمــت  ارشــد  كارشــناس  روزبهانــی،  زهــره  ســپس 
در  »پیمــون«  »جســتار  عنــوان  بــا  را  مقالــه اش  تاریخــی،  بافت هــای 
كاروانســرا )مدرســه( و میــدان گنجعلی خــان كرمــان« كــه بــا همــكاری 
حامــد عــادل، كارشــناس ارشــد مرمــت و احیــای بنــا و بافت هــای تاریخــی 
بــه انجــام رســانده بــود، ارائــه كــرد. وی بــه تشــریح مقالــه اش پرداخــت و 
ــح  ــه توضی ــه ب ــردم ک ــه انتخــاب ک ــن مقال ــی در ای گفــت: دو بخــش اصل
آموزه هــای  در  پیمــون  چرایــی  و  چیســتی  اول  بخــش  می پــردازم.  آن 
زنــده یــاد اســتاد محمــد کریــم پیرنیــا اســت. ایــن مبحــث زمینــه اصلــی 
بررســی پیمــون اســت و از طریــق دست نوشــته ها، منابــع صوتــی تدریــس 
ایشــان و برداشــت دانشــجویانش ســر كاس ثبت شــده اســت؛ كه مورد 
اســتفاده قــرار داده ام. بخــش دوم هــم جســتاری اســت کــه در بناهــا 

ــه اســت. صــورت گرفت

وی ســپس بــه مباحثــی كــه بــرای بررســی پیمــون الزم اســت، اشــاره كــرد 
و گفــت: ابتــدا بایــد بــه ســه مبحــث كلــی كــه بــرای شــناخت پیمــون 
آورده شــده، اشــاره كنــم. نخســت آنكــه پیمــون بــه عنــوان یکــی از اصــول 
پنج گانــه در معمــاری ایــران اســت؛ دوم  نقــش پیمــون در بربســت و 
طراحــی معمــاری تاریخــی ایــران و در آخــر،  تعریــف پیمــون و عوامــل 

ــر از آن.  ــا متاث ــر ی موث

روزبهانــی بــه اركانــی كــه زنــده یــاد پیرنیــا در معمــاری بــه آن اشــاره 
كرده اســت، پرداخــت و گفــت: اســتاد پیرنیــا بــه پنــج ركــن اساســی در 
معمــاری اشــاره دارد. او از نیــارش و پیمــون بــه عنــوان ركــن ســوم و از 
اصــول معمــاری یــاد می كنــد.  نیــارش را می تــوان فــن، علــم، تجربــه 
و دانــش ســاختمان و معمــاری ایرانــی دانســت. همچنیــن پیمــون بــه 
مثابــه مجموعــه ای از راه حل هــا، راه کارهــا، دســتورالعمل ها، اندازه هــا و 
ــه تعبیــر دیگــر نســخه اجرایــی و عملــی  نســبت هایی برگرفتــه از آن و ب

می شــود. شــناخته 

 ایــن پژوهشــگر حــوزه مرمــت بناهــای تاریخــی ادامــه داد: بخــش دیگــری 
کــه مــا پیمــون را در آن می بینیــم، مبحــث طرح ریــزی و بربســت اســت 
کــه مرحــوم پیرنیــا بــه آن اشــاره می کنــد. در تعریــف بربســت گفتــه شــده 
كــه عــاوه بــر ایــن کــه بــه طرح ریــزی و نقشه کشــی گفتــه می شــود بــه 
ضوابــط ایــن کار هــم اطــاق می شــود. بــرای ایــن کار از روشــی بــه نــام 
آســه گی یــا محوربنــدی اســتفاده می شــده. روش آســه گی جــدا از روش 
شــطرنجی اســت. یعنــی داده آســه گی ســبب تقســیم بندی هــای اولیــه 
می شــده اســت. وی بــه مثالــی كــه مرحــوم پیرنیــا از آســه و محوربنــدی 
ــا، مدرســه خــان شــیراز را  زده، اشــاره و خاطــر نشــان كــرد: اســتاد پیرنی
بــه عنــوان مثالــی بــرای محوربنــدی معرفــی کــرده اســت و می گوینــد کــه 
فاصلــه آســه ها در اصــل فاصلــه آکــس بــه آکــس دیوارهاســت و در ایــن 
بنا برابر 4 گز اســت، که اگر ما این اندازه را a  بگیریم، همه تقســیماتی 

کــه در ایــن بنــا صــورت گرفتــه ضریبــی از همیــن واحــد خواهــد بــود. در 
ــم.  ــه وضــوح می بینی ــزی مــا در دو جــا اســم  پیمــون را ب مراحــل طرح ری
بــه طــور کلــی از گــز و پیمــون کــردن بــه عنــوان اولیــن مرحلــه طرح ریــزی و 
نقشه کشــی، یــاد شــده اســت کــه معنــی آن همــان برداشــت زمیــن اســت 
و در اینجــا پیمــون بــه مفهــوم پیمانــه بــه کار رفتــه. یعنــی زمینــی كــه بــرای 
ســاخت مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت، بــه صــورت پیمانــه اندازه گیــری 

می کردنــد. 

ــرد داشــت،  ــی متعــددی كــه پیمــون در آن كارب ــه معان ــی ب زهــره روزبهان
اشــاره كــرد و افــزود: معانــی كــه بــرای پیمــون مورد اســتفاده قــرار می گرفت 
شــامل »پیمــون بــه معنــای نســبت های مشــخص، اندازه هــا و اجــزای 
بنــا«، »پیمــون بــه عنــوان پیمانــه یــا اندازه هــای مشــخص و دســتوری« و 
»پیمــون بــه عنــوان یــک معیــار و الگــوی پایــدار در معمــاری« می شــود. 

وی ســپس بــا ارائــه تصاویــری از اندازه گیری  هایــی كــه بــر روی بنــا انجــام 
ــۀ آن  ــر پای ــای گنجعلی خــان ب ــه بن ــه اندازه هــای مختلفــی ك ــود، ب داده ب
اســتوار شــده، اشــاره كــرد و افــزود: در مفهــوم اول بــا توجــه بــه اطاعــات 
اندکــی کــه در دســت اســت، چنــد مثالــی کــه در اســناد و مــدارک وجــود 
داشــته را ذکــر می کنــم. بــه عنــوان مثــال انــدازه هــر دهانــه بــا ضخامــت 
پایه هــای پیرامــون آن حتمــا نســبت مشــخصی اســت. همانطــور کــه در 
معمــاری امــروزی نیــز در بخــش محاســباتی آن جــای می گیــرد، چنیــن 
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رباط زین الدین

چیــزی در گذشــته نیــز وجــود داشــته. مرحــوم پیرنیــا اشــاره می کنــد کــه 
بــرای ســاخت ایوان هــا ایــن نســبت دو پنجــم اســت. او از دو مســجد 
البتــه ذكــر  نــام می بــرد؛  تهــران  بــازار  امــام  جامــع ورامیــن و مســجد 
می كنــد كــه بســته بــه بنــا و جایــی کــه در آن قــرار دارد، متفــاوت اســت. 
بــرای پــی ســاختمان نیــز بــه همیــن صــورت، بیــن بلنــدای دیــوار و پهنــای 
پــی نســبت مشــخصی وجــود دارد. معنــای دیگــری کــه بــرای پیمــون 
وجــود دارد اندازه هــا یــا پیمانه هــای مشــخص اســت کــه ســه مــورد از 

واضح تریــن آنهــا شــامل گــز، در و روزن، خشــت و آجــر می شــود.

ــوان پیمــون  ــه عن ــان ســخنان خــود درهــا و روزن هــا را ب ــی در پای روزبهان
بیشــترین  مختلــف  منابــع   در  گفــت:   و  دانســت  گذشــته  معمــاران 
ــه  ــه گفت ــدازه در و روزن اســت ک ــه از پیمــون شــده، بحــث ان تعریفــی ک
شــده پیمــون، عــرض در اســت و بــا توجــه بــه اینکــه درهــا بــه صــورت 
پیــش ســاخته بودنــد، می تــوان آن را بــه عنــوان پیمانــه مشــخص در نظــر 
ــا داشــت اندازه هــای مشــخص و در کنــار هــم قــرار  گرفــت. در نهایــت ب
دادن اینهــا، فضاهایــی را می تــوان شــکل داد کــه هــر دوی ایــن مباحــث 
ــه صــورت الگوهــای مشــخصی بوجــود آمــده  ــرده باشــد و ب ــت ک را رعای

باشــند.

رباط زین الدین شاهكاری از سلطان محمد 

در ادامــه ایــن نشســت بهمــن ســلطان احمــدی مقالــه خــود را بــا عنــوان 
»ربــاط زین الدیــن، شــاهکار اســتاد ســلطان محمــد معمــار یــزدی« ارائــه 
كــرد. وی ابتــدا بــه دالیــل ســاخت كاروانســرای زین الدیــن پرداخــت و 
گفــت: »بــرای دریافــت علــت ســاخت ایــن كاروانســرا كــه در مســیر 
كرمــان بــه یــزد ســاخته شــده، در ســه منبــع جســتجوكردم. یكــی در  
كتــاب زندگینامــه شــاه عبــاس اول اســتاد نصــرهللا فلســفی، دوم، كتــاب 
گنجعلی خــان باســتانی پاریــزی و آخــر كتــاب جغرافیــای مملكــت كرمــان 
احمــد وزیری كرمانــی كــه از مجمــوع اینهــا بــه ایــن نتیجه رســیدم كه برای 
ــد  ســاخت میــدان گنجعلی خــان از كارگــران زرتشــتی اســتفاده می كردن
و در اثنــای ســاخت ایــن مجموعــه ظلمــی بــه زرتشــتیان می شــود كــه 
بــه  كــه بســیار  آنجــا  از  گــوش شــاه عبــاس می رســد. شــاه عباس  بــه 
گنجعلی خــان ارادت داشــته، خــود تصمیــم می گیــرد كــه بــه صــورت 
مخفیانــه بــه كرمــان بــرود و از نزدیــك اوضــاع را بررســی  كنــد. وی پــس از 

بررســی متوجــه می شــود كــه گنجعلی خــان همــه چیــز را رعایــت می كنــد. 
شــاه عبــاس در منزلگاهــی كــه اســتراحت می كــرده، گنجعلی خــان بــه 
حضــورش می رســد. شــاه  از او می خواهــد كــه هزینــه ای را كــه می خواهــد 
صــرف مهمانــی و پذیرایــی از او كنــد، صــرف ســاخت یــك كاروانســرا 
ــا دیگــر كســی مثــل او در میــان راه مجبــور نباشــد در ســایه  در نمایــد ت
حیوانــش شــب را ســپری كنــد. ایــن اتفــاق باعــث می شــود كــه تمــام 
كاروانســراهای كرمــان بــه یــزد، بازســازی شــود و كاروانســراهای دیگــری از 

جملــه زین الدیــن و كرمان شــاهان شــكل بگیــرد.«

وی در خصــوص بنــای كاروانســرای زین الدیــن ادامــه داد: كاروانســرای 
ــزد اســت، از عناصــر كاروانســرا،  ــن مــرز كرمــان و ی ــه آخری ــن ك زین الدی
آب انبــار كــه بعــدا تخریــب شــده، مزرعــه كــه در دوره قاجاریــه بــرای 
ــه كــه  كشــت محصــوالت اســتفاده می شــده، آب راه آب شــور، چاپارخان
متعلق به دوره قاجاریه اســت و از خشــت ســاخته شــده و قهوه خانه ای 
كــه در دوره پهلــوی اول ســاخته و محلــی بــرای اســتراحت در مســیر 

ــوده اســت، تشــكیل شــده اســت.  مســافران ب

ایــن بنــای تاریخــی  ایــن پژوهشــگر در خصــوص دیگــر خصوصیــات 
تصریــح كــرد: ایــن كاروانســرا دورنمــای بســیار زیبایــی دارد كــه بیــن دو 
رشــته كــوه و در یــك محیــط تقریبــا چالــه ای قــرار گرفتــه اســت. مرمتگــر 
ایــن بنــا وقتــی می خواســته منبــع آبــی در ایــن منطقــه احــداث كنــد بــه 
ســنگ رســیده اســت. یعنــی بنــا بــر روی یــك بســتر ســنگی ســاخته 
شــده كــه در زیــر آن هــم یــك ســفره آبــی قــرار دارد. کــه ایــن نشــان از ایــن 

مســئله اســت کــه موقعیــت بنــا بســیار درســت انتخــاب شــده. 

ســلطان احمــدی ویژگــی دیگــر ایــن كاروانســرا را، مدوربودنــش دانســت 
و افــزود:  یكــی از خصوصیــات و ویژگی هــای مهــم ایــن كاروانســرا ایــن 
اســت كــه بــه شــكل دایــره ســاخته شــده اســت. ایــن فــرم دایــره ای بــرای 
ــا بــه حــال بــه  طوفان هــای شــدید آن منطقــه، بهتریــن فــرم اســت. مــا ت
ســه كاروانســرای مــدور رســیده ایم كــه همگــی در دورۀ صفویــه ســاخته 
شــده اند. ویژگــی دیگــر ایــن كاروانســرا، اســتفاده از اعــداد مقــدس ماننــد 
5، 12 ، 24 و ... در بناســت. بــه عنــوان مثــال 5 بــرج مشــاهده می كنیــم 
و 12 ضلعــی بــودن حیــات، كــه 6 عــدد از ایــن اضــاع عمــود بــر برج هــا 

هســتند.

این نشست با پرسش و پاسخ حاضران به اتمام رسید. 
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گزارش نمایشگاه عكس مجموعه تاریخی-فرهنگی گنجعلی خان  

 هم زمــان بــا برگــزاری همایــش »ســلطان محمد معمار یزدی«؛ نمایشــگاه  
عکســی از »مجموعــه تاریخی ــ فرهنگــی گنجعلی خــان کرمــان«: شــاهکار 
ــی، عصــر روز ســه شــنبه، 25 اردیبهشــت  میــراث معمــاری اصیــل ایران

مــاه در موسســه فرهنگــی هنــری صبــا برگــزار شــد.

ایــن  تصویــری  روایــت  از  کامــل  مجموعــه  نخســتین  نمایشــگاه  ایــن 
شــاهکار تاریــخ معمــاری اســت کــه بــه همــت داریــوش محمدخانــی در 
معــرض دیــد عاقه منــدان قــرار گرفــت. وی پیــش از ایــن 31 نمایشــگاه 
انفــرادی عکاســی برگــزار کــرده و ایــن دومیــن پــروژه عکاســی رنگــی او 

می شــود. محســوب 

ایــن مجموعــه تصاویــر شــامل 110 عکــس رنگــی اســت کــه در نــوع خــود 
بــزرگ  ایــن گنجینــه  از  کامــل، منســجم و حرفــه ای  اولیــن مجموعــه 
معمــاری و هنــر ایرانــی و ایــن شــاهکار هنــر »ســلطان محمــد معمــار 
بــازار،  محوطــه  کاروانســرا،  حمــام،  بــازار،  مــی رود.  شــمار  بــه  یــزدی« 
ــوه  ــد عــکاس، جل ــان، همــه از دی ــار گنجعلی خــان کرم مســجد و آب انب

اســت. ایرانــی  معمــاری  اصالت هــای  و  و ظرافت هــا  زیبایی هــا 

در آییــن گشــایش ایــن نمایشــگاه، ابتــدا حجت االســام والمســلمین 
دعایــی، نماینــده ولــی فقیــه و سرپرســت روزنامــه اطاعــات، بــا اشــاره بــه 
ــا  خاســتگاه کرمانــی و یــزدی خــود، همچــون معمــار یــزدی گفــت: مــن ب
مجموعــه گنجعلی خــان از قدیــم آشــنا هســتم و در آن بســیار ســیاحت 
کــرده ام و برایــم تداعــی بســیاری از خاطره هــای سراســر دوران عمــرم 

اســت.

نخستین روایت تصویری از آثار سلطان محمد 

ــژاد، پژوهشــگر هنــری و دبیــر همایــش ســلطان  در ادامــه مهــدی مکی ن
محمــد، بــا بیــان اهمیــت مجموعــه گنجعلی خــان بــه عنــوان یکــی از 
آثــار مهــم دورۀ صفویــه خاطرنشــان کــرد: ایــن مجموعــه هــم بــه لحــاظ 
شهرســازی و هــم از جهــات سیاســی، اقتصــادی، جامعه شناســی واجــد 
اهمیــت بســیار اســت و ایــن نمایشــگاه هــم از ایــن جهــت مهــم اســت که 
مــا تــا بــه حــال یــک مجموعــه منســجم تصویــری و یــک روایــت حرفــه ای 
ــن  ــی نداشــته ایم و ای ــن فخــر معمــاری ایران ــر عکاســی از ای از منظــر هن

نمایشــگاه نخســتین تجربــه در کشــور محســوب می شــود.

وی افــزود: مجموعــه گنجعلی خــان یــازده هــزار متــر مربــع مســاحت 
ــه لحــاظ تاریخــی، پیــش از میــدان نقــش جهــان  ــن مجموعــه ب دارد. ای
اصفهــان ســاخته شــده و از جهــت مطالعــۀ توســعه و عمــران شــهری، 
تاریــخ معمــاری، ســنت فرهنگــی، ســاختار حکومتــی و سیاســی و... 

بســیار حائــز اهمیــت اســت.

ایــن مــدرس دانشــگاه یــادآور شــد: مجموعــه گنجعلی خــان از بزرگ تریــن 
درایــت  بــا  حاکمیــت  از  متشــکل  مثلثــی  و  صفویــه  دوره  پروژه هــای 
گنجعلی خــان در کرمــان، موقعیــت اســتراتژیک و سوق الجیشــی کرمــان 
ــر ســر راه جــاده  کــه مرکزیــت تجــارت و ارســال محموله هــای ترانزیــت ب
ابریشــم بــود، و انتخــاب یــک معمــار چیــره دســت بنــام ســلطان محمــد 
معمــار یــزدی اســت. ســلطان محمــد، ویژگی هایــی منحصــر بــه فــرد دارد 

و امضــای او یــک هویــت در تاریــخ معمــاری ماســت.

پایــان بخــش ایــن آییــن، ســخنان هنرمنــد عکاس این مجموعــه، داریوش 
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محمدخانــی، بــود کــه بــا ذکــر ایــن جملــه ســخن آغــاز کــرد: مــا ســلطان 
محمدشــناس داریــم امــا قرن هاســت کــه ســلطان محمــد نداریــم.

انتزاعــی و خــاص اســامی و  وی از: قرینه گــی، حــس هندســی گرایی 
حــس تشــریفات بــه عنــوان ســه ویژگــی مهــم در کار ایــن معمــار بــزرگ 
ایــران و ســبک منحصــر بــه فــرد او یــاد کــرد و از ضــرورت الگــو گرفتــن از 

ایــن ســنت و میــراث بــرای امــروز ســخن گفــت.

ایــن عــکاس هــدف خــود را از ایــن نمایشــگاه این گونــه عنــوان کــرد: ســعی 
کــردم بگویــم معمــاری ایــران و زیبایی هایــش بــه همــه دنیــا می چربــد؛ 
ــم. گنجعلی خــان یــک بخــش کوچــک  ــه آن نبوده ای ــه فکــر ارائ ــا ب ــا م ام
از هنــر و معمــاری ماســت. نــگاه کنیــد بــه ایــن میــراث عظیــم و پهنــاور. 
حتــی هنرمنــدان مــا هــم بــا آن آشــنا نیســتند. چــه توقعــی از عامــه مــردم 

داریــم؟

وی آنــگاه بــه بیــان تجــارب خــود از آشــنایی بــا شــگفتی های معمــاری ایــن 
مجموعــه عظیــم پرداخــت و گفــت: آموختــم کــه ایرانی هــا همــه چیزشــان 
را وســط می گذاشــتند و قرینه گــی یــک فلســفه در زندگــی ماســت و 
آموختــم کــه در دل یــک کویــر هــم می تــوان بــا رنــگ و نقــش و ذوق و 

خیــال، یــک بهشــت کامــل و خیــره کننــده خلــق کــرد.

تاریخــی  مجموعــه  از  محمدخانــی  داریــوش  تصویــری  روایــت 
گنجعلی خــان کرمــان تــا 31 اردیبهشــت در نگارخانــه »آینــه« مجموعــه 

بــود. عاقه منــدان  تمامــی  میزبــان  صبــا، 
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ایلیا محمدی نیا

ــا یکــی  ــه کافــی اســت کــه ب ــه فارســی اســت. همیــن بهان ــو ب ــان اصلــی بابلی ن عبدالمجیــد ارفعــی نخســتین مترجــم اســتوانه کــوروش بــزرگ از زب
از نــام آوران تاریــخ کشــور معاشــرت داشــته و دقایقــی بــا او هــم کام شــوید و از پــس ایــن هم کامــی، تــازه بفهمیــد کــه از تاریــخ ایــران زمیــن هیــچ 
نمی دانیــد. عبدالمجیــد ارفعــی در 9 شــهریور 1318 در دامنــه کــوه گنــو بندرعبــاس زاده شــد. وی پژوهشــگر و متخصــص زبان هــای باســتانی اکــدی 

ــا تــاش وی ترجمــه شده اســت. ــی تخت جمشــید ب و ایامــی اســت. بســیاری از لوح هــای گل

آنچــه در پــی می آیــد حاصــل گفتگویــی کوتــاه و ارزشــمند بــا ایشــان بــه بهانــه برگــزاری کارگاه زبان هــای باســتانی در فرهنگســتان هنــر اســت. وی در 
ایــن مجــال کوتــاه، از اهمیــت یادگیــری زبان هــای کهــن می گویــد و اینکــه بــه آینــده هنرجویــان اندکــش بســیار امیــدوار اســت.

زبان حافظه تاریخی ماست
گفتگو با استاد عبدالمجید ارفعی؛ پژوهشگر و متخصص زبان های باستانی غیر ایرانی

بلــه قــرار بــود تمــام مــواردی کــه اشــاره کــردم آمــوزش داده شــوند؛ امــا دو 
زبــان ســومری و اورارتویــی بــه علــت نداشــتن متخصصانــی کــه بتواننــد 

آنهــا را آمــوزش دهنــد بــه زمــان دیگــری موکــول شــد.

دربــاره زبــان اورارتویــی کمــی توضیــح دهیــد. تاکنــون چنیــن زبانــی بــا ایــن 
عنــوان نشــنیده بــودم.

اورارتویــی زبانــی مربــوط بــه آذربایجــان، ارمنســتان و شــرق ترکیــۀ امروزی 
در قــرن 6 تــا 8 پیــش از میــاد اســت. مــا پیــش از انقــاب در محــدوده 
آوردیــم.  دســت  بــه  دوران  ایــن  از  کتیبه هایــی  ارمنســتان،  و  ایــران 
محــدودۀ جغرافیایــی اورارتویــی، آذربایجــان غربــی و شــرقی و ارمنســتان 

و بخش هایــی از ترکیــه را در بــر می گیــرد.

اینها زبان خودشان را داشتند؟

بــه  مخصــوص  زبــان  بلــه، 
خودشــان را داشــتند و خطشــان 
هــم میخــی بــود. قومــی قدرتمنــد 
مخصــوص  خــدای  کــه  بودنــد 
بــه خودشــان بــه نــام »خَلــدی« 
ســال ها  از  پــس  کــه  داشــتند 
منقــرض  آشــوریان،  بــا  جنــگ 
ســترگ  کتیبــۀ  در  شــدند. 
فارســی  متن هــای  در  بیســتون، 
باســتان و ایامــی زمانــی کــه بــه 
ارمینیــا اشــاره می شــود، در متــن 
اشــاره  »اورارتــو«  بــه  آن،  بابلــی 

 . د می شــو

محــدوده جغرافیایــی زبــان ایالمــی 
کجــا بــود؟

عنــوان کارگاه، »آمــوزش زبان هــای ایرانــی و غیــر ایرانــی« اســت؛ دربــاره 
ســر فصل هــای زبان هــای ایرانــی بگوییــد.

در ایــن کارگاه قــرار بــود زبان هــای ایرانــی شــامل »پهلــوی« متعلــق بــه 
دوران ساســانیان، »فارســی باســتان« دوره هخامنشــی و »اوســتایی« 
ــوده اســت؛ همــراه زبان هــای  ــان دینــی ایرانیــان پیــش از اســام ب کــه زب
دیگــری کــه در ایــن منطقــه اســتفاده می شــدند، مثــل »ایامــی« کــه 
کهن تریــن زبــان نوشــته شــده در ایــران اســت و تــا قــرن ســوم و چهــارم 
ــه احتمــال محــدودۀ  ــه می شــد و ب ــه آن ســخن گفت ــام »خــوزی« ب ــا ن ب
جغرافیایــی قندهــار تــا خوزســتان فعلــی را در بــر می گرفتــه؛ آمــوزش 

داده شــوند.

نام خوزستان از همان خوزی که گفتید می آید؟

بله. 

درباره زبان ها می  فرمودید.

اســت  دیگــری  زبــان  ّــدی«  »اک
رواج  خوزســتان  منطقــه  در  کــه 
داشــته و مــا گِل نوشــته، آجــر و 
ســنگ نوشــته های آن دوران را در 
اختیــار داریــم. زبــان »ســومری« 
زبــان ادبــی ای بــود کــه در مــدارس 
شــوش درس داده می شــد و زبــان 
»اورارتویــی«، کــه از ایــن زبــان هــم 

متن هایــی در اختیــار داریــم.

اشــاره کردیــد قــرار بــود زبان هــای 
ایرانــی را در کارگاه آمــوزش بدهید؛ 
بــه  موفــق  نظــر می رســد  بــه  امــا 

انجــام همــه آنهــا نشــدید. چــرا؟
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متن هایــی کــه مــا در اختیــار داریــم، همــه متعلــق بــه خوزســتان و فــارس 
لوح هــای  مــا  هســتند.  قدیمی تــر  لوح هــا  ایــن  خوزســتان  در  اســت. 
ایامــی ای داریــم کــه هنــوز رمــز گشــایی نکرده ایــم و متعلــق بــه 2000 

ســال پیــش از میــاد اســت.

بــه زبــان ایالمــی و خــوزی اشــاره کردیــد، گفتیــد کــه محــدودۀ  وقتــی 
جغرافیایــی قندهــار تــا خوزســتان را در برمی گیرنــد. قندهار در افغانســتان 

ــادی اســت! ــی زی ــه جغرافیای ــا خوزســتان، فاصل ت

مــا کتیبه هایــی متعلــق بــه دورۀ هخامنشــی داریــم کــه بــه زبــان ایامــی 
اســت و در قندهــار کشــف شــده اند کــه ایــن امــر نشــان می دهــد کــه آنهــا 

یــا بــدان ســخن می گفتنــد و یــا بــا ایــن زبــان آشــنایی داشــتند.

پس زادگاه زبان ایالمی را فارس و خوزستان می دانید؟

نوشــتاری،  لحــاظ  بــه  کــه  کــردم  اشــاره  بلکــه  زادگاه؛  نگفتــم  مــن 
قدیمی تریــن کتیبه هــا در آنجــا کشــف شــده اند؛ امــا ایــن کــه زادگاه ایــن 

زبــان کجــای ایــران اســت بــرای مــن مشــخص نیســت.

درباره محدودۀ جغرافیایی زبان اکّدی هم توضیح می دهید؟

ّــدی  ّــدی بــا تشــدید روی کاف درســت اســت. اک ابتــدا بایــد بگویــم اک
کهــن، کهن تریــن زبــان ســامی اســت کــه نوشــته شــده اســت. ایــن زبانــی 
اســت کــه در جنــوب عــراق، تــا شــهر حلــب در ســوریه بــدان ســخن گفتــه 
می شــده اســت و نوشــتن بــدان بــه احتمــال از 2400 قبــل از میــاد، رواج 

داشــته اســت.  

جنوب کشور عراق مشخصا کجا را در بر می گیرد؟

جایــی کــه دو رود دجلــه و فــرات بــه هــم نزدیــک و از هــم دور می شــوند، 
تــا بــه دریــای پــارس می ریزنــد.

سومری ها کجا بودند؟

سومری ها در بخش جنوبی جنوب عراق زندگی می کردند.

چرا آموزش زبان های ایرانی کهن اهمیت دارد؟

زبــان، فرهنــگ شــما را نشــان می دهــد. بــه شــما نشــان می دهــد کــه 
بــه چــه چیزهایــی فکــر می کردیــد و می نوشــتید. بــا ایــن زبــان شــما 
چــه کار کرده ایــد؟ شــعر ســروده اید و یــا داســتان گفته ایــد و.... زبــان 
خــودش فرهنــگ را بــه دنبــال دارد، کــه ممکــن اســت از گذشــتگان بــه 
شــما منتقــل شــده باشــد. شــما بایــد بدانیــد گذشــته شــما چگونــه بــوده 
اســت. اگــر گذشــته خــود را نشناســید مثــل یــک آدم آلزایمــر گرفتــه 
خواهیــد بــود کــه چیــزی را بــه یــاد نمی آوریــد. وقتــی از خانــه خــود بیــرون 
می آییــد نمی دانیــد کجــا بایــد برویــد، و راه خانــه را هــم گــم می کنیــد. 
زبــان حافظــه تاریخــی ماســت. مــا بایــد بدانیــم کــه گذشــتگان مــا در ایــن 
خانــه چگونــه می زیســته اند، چگونــه فکــر می کرده انــد و.... بــه همیــن 
جهــت دانســتن زبــان گذشــتگان مان بــرای خودشناســی بهتــر، واجــب 

اســت.

از چه زمانی آموزش زبان های کهن اهمیت پیدا کرد؟

از قــرن 17 و در دوران رنســانس اهمیــت آمــوزش زبان هــای کهــن شــکل 
جدی تــری بــه خــود گرفــت.

در ایران اهمیت آموزش زبان از چه زمانی احساس شد؟

فرصت الدولــه شــیرازی، در زمــان قاجــار، نخســتین کســی اســت کــه 
خوانــدن خــط میخــی فارســی باســتان را فــرا می گیــرد.

می شــود گفــت آمــوزش زبان هــای کهــن در ایــران ســابقه ای 150 ســاله 
دارد.

بلــه در جهــان حــدود 200 ســال ســابقه دارد و در ایــران بــا توجــه بــه زمــان 
زندگــی فرصت الدولــه شــیرازی، بــه حــدود 150 ســال می رســد.

شرایط آموزش در دورۀ شما چگونه بود؟

در دورۀ مــا در مقطــع لیســانس، در دانشــگاه تهــران، زبــان پهلــوی و 
اوســتایی و فارســی باســتان آمــوزش  داده  می شــد.

استادان آموزش زبان های کهن در دورۀ شما ایرانی بودند؟

بلــه همــه ایرانــی بودنــد. فارســی باســتان و اوســتا را شــادروان پــورداوود، 
ــوی درس مــی داد.  ــان پهل ــا، زب ــا آمــوزش  داد. شــادروان صــادق کی ــه م ب
پیش تــر اســتاد ابراهمیــان، کــه یــک اســتاد ارمنی ــ ایرانــی بــود، پهلــوی 
داده  آمــوزش  خــوب  قــدر  آن  کهــن  زبان هــای  و  خــط  مــی داد.  درس 
می شــد کــه مــن، در همــان مقطــع لیســانس، می توانســتم بخوانــم و 

معنــی  را دریابــم.

وضعیت آموزش زبان های کهن در این روزها چگونه است؟

مــن در دانشــگاه درس نــداده ام؛ امــا براینــد کلــی ایــن امــر بــرای مــن 
دلســرد کننــده اســت.

چرا؟

ــد.  ــی را نمی دان ــان فارســی، ریشــه واژه هــای ایران ــرای زب دانشــجوی دکت
ایــن دانشــجو دکتــرا دارد. او نمی توانــد بیــن دشــمن، دژخیــم و دشــنام 
ربطــی بدهــد. چنــد وقــت پیــش بندرعبــاس بــودم بــه مــن گفتنــد: امــروز 
دریــا خواهــر اســت. مــن بایــد بدانــم کــه چــرا می گوینــد دریــا امــروز 
خواهــر اســت؟ در عربــی و در صــورت ظاهــری زبــان فارســی، چنیــن 
چیــزی نداریــم. مــن کــه زبــان و ادبیــات فارســی خوانــده ام، بایــد بدانــم 
ــد.  ــد. خواهــر از خــوار می آی ــن لغــت چیســت و از کجــا می آی ریشــه ای
وقتــی دریــا آرام باشــد و تاطمــی نداشــته باشــد، می گوینــد دریــا خواهــر 

اســت. یعنــی آســان، آرام اســت. یعنــی خــوب اســت.

جالــب اســت در زبــان مازندرانــی وقتــی می خواهنــد بگوینــد اوضــاع آرام 
اســت و یــا خــوب اســت می گوینــد خــار )=خــوار( اســت.

بلــه یعنــی خــوب اســت. ایــن زبــان بــه مــن کمــک می کنــد کــه درک 
درســتی از ریشــه های واژ گان مــورد اســتفاده در پیرامــون خــود داشــته 
باشــم. اگــر ایــن ریشــه ها را بدانیــم، مرتکــب اشــتباه های ناراحــت کننــده 
نمی شــویم. روزی بــه دانشــکده ادبیــات رفتــه بــودم، نوشــته بودنــد »ایــام 
بــه شــادروان باســتانی پاریزی گفتــم اســتاد،  بــاد«.  تاســوعا تســلیت 
ایــن را ببینیــد، در پاســخ گفــت امــروز ادبیاتی هــا از بی ســوادترین ها 
هســتند. روی ســر در دانشــکدۀ ادبیــات می زنیــد »تســلیت بــاد«! و 
نمی دانیــد کــه »بــاد« دعــای خیــر اســت؟ یــا »عــرض ســام دارم« یعنــی 

چــه؟ و ده هــا مــورد دیگــر.
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این امر ناشی از عدم درک درست زبان های کهن است؟

اوضــاع بدتــر از ایــن اســت. مــا نســبت بــه ادبیــات امــروز خــود هــم 
تلویزیــون  در  مصاحبــه اش  در  نفــت  وزیــر  نداریــم.  درســتی  آگاهــی 
می گویــد مــا در »پیــک« تولیــد خــود هســتیم. یعنــی چــی در پیــک 
تولیــد هســتیم. مــن بــزرگ شــدۀ بندرعبــاس هســتم. در آنجــا »پیــک« 
ــه توجیــه  ــر را چگون ــای وزی معنــی »شیشــکی« می دهــد. مــن حــرف آق

ــم؟ کن

چندمیــن دورۀ کارگاه آمــوزش زبان هــای کهــن در فرهنگســتان در حــال 
برگــزاری اســت؟

دومین دوره برگزار می شود. 

استقبال از کارگاه چگونه بود؟

دانشــگاه  در  مــن  نیســت.  آســان  کهــن  زبان هــای  فهــم  و  آمــوزش   
شــیکاگو درس خوانــده ام. مــا در آنجــا 4 دانشــجو بودیــم و 8 اســتاد 
داشــتیم. کســانی کــه ثبت نــام می کننــد خیلــی درک درســتی از ســختی 
درس ندارنــد. بــه همیــن جهــت تعــداد هنرجویانــی کــه دوره را بــه پایــان 
ــا 16 نفــر نام نویســی می کننــد کــه طــی  می برنــد خیلــی کــم اســت. 15 ت
دوره، خودشــان رفتــه رفتــه از کارگاه کنــار می کشــند. از دوره نخســت 
کارگاه دو نفــر مانده انــد کــه یکــی از ایــن دو نفــر خیلــی خــوب اســت. 
از کارگاه ایامــی هــم 3 نفــر باقــی مانده انــد کــه مــن بســیار بــه آنهــا 
امیــدوارم. در ایــن دورۀ زبــان اکــدی، بــا 23 تــا 24 نفــر کارگاه را شــروع 
کرده ایــم کــه در هــر جلســه میانگیــن 12 تــا 13 نفــر غیبــت دارنــد. بایــد 
بپذیریــم  درک درســت زبان هــای کهــن، کــه بــه خــط فرامــوش شــده ای 
اســت، بــا آن خط هــای کــج و معــوج کــه گاه یــک شــکل اند و ممکــن 

اســت ده تلفــظ داشــته باشــند، ســخت اســت.

با همان یکی دو نفری که هستند به آینده امیدوارید؟

بله بسیار امیدوار.

انتظار بیشتری هم ندارید؟

از اول هم نداشتم.

دانشــجویانی کــه مراجعــه می کننــد بیشــتر در چــه گرایش هایــی درس 
خوانده انــد؟

گرایش هــای مختلفــی را در بــر می گیــرد. از باستان شناســی تــا مهندســی 
و پزشکی.

شیوه کار در کارگاه شما چگونه است؟

 مــن خاصــه ای از دســتور زبــان اکــدی را برایشــان تهیــه کــرده ام، اینکــه 
اســم و حــرف و فعــل چــه هســتند. ابتــدا مبحــث اســم اســت. اســم ســه 
حالــت مختلــف در زبــان اکــدی دارد یــا مبتــدا و خبــر اســت یــا مضــاف 
ــان  ــه مخصــوص زب ــودن اســت ک ــت ب ــا اینکــه یــک حال ــه ی و مضاف الی
اکــدی اســت. دانشــجویان دســتور زبــان را می خواننــد و بعــد یــک متــن 
بــا دســتوری منســجم، در اختیارشــان قــرار داده می شــود. ایــن متــن 
بــه شــکل خــط میخــی اســت کــه بایــد شــکل ها را درســت شناســایی 
بکننــد. مــن ســه جــزوه شــامل متــن تمرینــی، شــکل نامه و واژنامــه از 
زبــان اکــدی را در اختیارشــان قــرار می دهــم. بــر اســاس شــکل نامه بایــد 

ــه. ــا ن ــد ی متــن را بخواننــد و بعــد در واژنامــه ببیننــد درســت خوانده ان

به نظر می رسد کالً کارگاه شما عملی است. 

بله، البته مباحث تئوریک کمتر مطرح می شوند.

کارگاه ها در چند جلسه خواهد بود؟ 

فعــل  بــه  اســم  از  بعــد  و  می شــود  مطــرح  مقدمــات  جلســه   12 در 
. می رســیم

در پایــان می خواســتم بــا توجــه بــه کارگاه هــا و همــان دو یــا ســه نفــری 
کــه کــه بــه آنهــا دل خــوش هســتید، بپرســم آیــا فضــا را امیدوارکننــده 

می بینیــد؟

آدمی که امید نداشته باشد مرده است.
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گزارش چهارمین نشست از سلسله نشست های سینما و اندیشه 

محبوبه حاجی پروانه

چهارمیــن نشســت از سلســله ســخنرانی های ســینما و اندیشــه بــا 
اردیبهشــت   25 سه  شــنبه،  بعدازظهــر  مؤلــف«  »ســینمای  موضــوع 
1397، بــا حضــور عبدالحســین اللــه، جــواد طوســی، حمیــد دهقــان پــور، 
غامرضــا آذری، مجیــد شــیخ انصــاری، مســعود ســفایی و نصــرت هللا 

تابــش در ســالن همایش  هــای فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

در ابتــدا عبدالحســین اللــه، دبیــر علمــی ایــن نشســت بــه عنــوان مجــری 
و نخســتین ســخنران، ســخنان خــود را پــس از پخــش کلیپــی دربــاره 
ادبیــات  در  مؤلــف  »ســینمای  کــرد:  آغــاز  این گونــه  مؤلــف  ســینمای 
ســینمای کشــور، چالش برانگیــز بــوده و بــه قــدری بــه آن پرداختــه نشــده 
کــه بــه نظــر می  رســد. تعاریفــی کــه از ایــن ســینما ارائــه می  شــود، نــه تنهــا 
ــی  ــد و معان ــرار می  گیرن ــر هــم ق ــی در براب ــه حت ــار هــم نیســتند ک در کن
متفاوتــی را بــه ذهــن متبــادر می کننــد. فرهنگســتان هنــر بــا ورود بــه 

ــد.« ــه مباحــث، در نظــر دارد نقــاط تاریــک آن را روشــن کن این گون

یــک  مؤلــف  ســینمای  »قاعدتــاً  گفــت:  مؤلــف  ســینمای  دربــاره  وی 
ســینمای وارداتــی اســت و آغازگــران آن فرانســوی ها هســتند. بــا ایــن 
ایــران کاربــرد  ایــن مبحــث در عرصــه تولیــد و نقــد ســینمای  حــال، 
فــراوان دارد. بــرای ســینمای مؤلــف معانــی بدیهــی  ای می  تــوان پیــدا کــرد 
کــه از ایــن قــرار اســت: 1-ســینمای مؤلــف در برابــر ســینمای تجــاری 
تولیــدی  ســینمای  بندهــای  و  قیــد  از  مؤلــف  2-ســینمای  دارد؛  قــرار 
رهاســت؛ 3-ســینمای مؤلــف اندیشــه  ای پویــا را وارد جریــان ســینما 
کــرد، اندیشــه  ای کــه مطابــق زبــان حالــش اســت و بــرای همیــن همیشــه 
خــودش را بازتولیــد می  کنــد؛ 4-تأکیــد ســینمای مؤلــف بــر جهانگرایــی 
قــرار  را  خــودش  کلیشــه ای  و  تکرارشــده  اندیشــه  برابــر  در  و  اســت 
می  دهــد؛ 5-ســینمای مؤلــف بــرای کارگــردان هویت  ســازی و هویت یابــی 

می کنــد.«

دبیــر علمــی ایــن نشســت در ادامــه ســخنان خــود گفــت: »دوربیــن 
قلمــی اســت در دســت کارگــردان کــه اندیشــه  ای را بــر پــرده ســینما 
متجلــی می  کنــد. پیــش از ســینمای مؤلــف ادعــا بــر ایــن بــود کــه ســینما 
ســرگرم  کننــده اســت نــه اندیشه  ســاز؛ امــا ســینمای مؤلــف مدعــی بــود 
کــه ســینما یــک خوانــش از تاریــخ و جامعــه اســت و ماننــد کتــاب عمــل 
می کنــد. در نگــرش مؤلــف، هیــچ کارگردانــی از دیــد اندیشــه شــبیه 
دیگــری نیســت. ســینمای مؤلــف یعنــی شــما اگــر فیلمــی را دیدیــد کــه 
نــام کارگردانــش را نمی  دانســتید؛ از روی ســکانس ها و پان هــا بتوانیــد 

ــرای کــدام کارگــردان اســت.« تشــخیص بدهیــد کــه ب

ابــراز  ایــران این گونــه  وی دیــدگاه خــود را دربــاره ســینمای مؤلــف در 
داشــت: »اگــر بخواهیــم دنبــال ســینماگر مؤلــف در ســینمای ایــران 

باشــیم؛ از دیــد مــن بایــد از مرحــوم کیارســتمی، داریــوش مهرجویــی، 
بهــرام بیضایــی و مســعود کیمیایــی نــام ببریــم. اینهــا اندیشه ســاز بودنــد 
ــم را هــم در  ــات قل ــن ثب ــد و ای و هســتند و اندیشــه  ای را مطــرح می  کنن
اندیشــه و هــم در نــوع کار خــود نشــان می دهنــد. اگــر بــه تقســیم  بندی 
دربــاره ســینمای ایــران دســت یابیــم، می  بینیــم کــه ســینمای ایــران یــا از 
ــد از زندگــی  ــه می  توان ــن تجرب ــه ســینماگر نشــئت می  گیرد ـــ کــه ای تجرب
شــخصی او باشــد یــا برایــش نقــل شــده یــا خــود از نزدیــک دیده باشــد ـــ  و 
ــا  ــودن ی ــن وجــه احساســی ب ــر اســاس دانــش ســینمایی اســت. ای ــا ب ی
تجربه  گرایــی ســینمای ایــران، ایــن مســئله را در ذهــن مــا متبــادر می  کنــد 
دارنــد؛ چقــدر  اندیشــه ورزی  نوعــی  داعیــه  کــه  فیلم  هایــی  کــه حتــی 
را نمی  داننــد. مثــاً  ایــران  بی ســوادند و چقــدر واقعیت  هــای جامعــه 
فیلمــی کــه از بخــش تلــخ وقایــع اجتماعــی بحــث می  کنــد، آنقــدر افراطی 
اســت کــه متهــم بــه خیانــت می  شــود و آن بخشــی کــه بــه وقایــع شــیرین 
می پــردازد، متهــم بــه ســازش گری و سفارشــی  بــودن می شــود. البتــه 
مــن در ایــن تقســیم  بندی، فیلم  هــای سفارشــی را کاً کنــار گذاشــته  ام.«

حــوزه  پژوهشــگر  تابــش،  نصــرت هللا  نشســت  ایــن  دوم  ســخنران 
ــگار، ســخنرانی  ــه فیلم ن ســینمای دینــی و مدیرمســئول و ســردبیر مجل
خــود بــا موضــوع »معمــای فــرم و تألیــف در ســینمای دینــی« را این گونــه 
آغــاز کــرد: »فــرم تألیــف و نســبت دیــن بــه ســینما، هــر ســه از مباحــث 
پــر از مناقشــه اســت. در زمینــه نســبت دیــن و ســینما شــما را بــه کتــاب 
نــام مبانــی زیبایی شــناختی ســینمای اســامی کــه بنیــاد  بــه  خــودم 
ســینمای فارابــی آن را چــاپ کــرده ، ارجــاع می دهــم. کســی کــه ایــن 
کتــاب را مطالعــه کنــد بــه پاســخ بســیاری ازپرســش هایی کــه در نســبت 

دیــن و ســینما وارد اســت دســت می یابــد.«

ایــن پژوهشــگر ســینما دربــاره تعریــف هنــر از دیدگاه خویــش گفت: »در 
ــه شــده، مــن هنــر را خلــق موقعیــت  کلی تریــن تعریفــی کــه از هنــر ارائ
خاقیــت،  عنصــر  ســه  بنابرایــن  می کنــم.  تلقــی  معنــادار  عاطفــی 
تأثیرگــذاری عاطفــی و معنــی در آن نقــش دارد. یعنــی اگــر کســی بتوانــد 
موقعیتــی را خلــق کنــد کــه ایــن موقعیــت خاقانــه، معرفتــی را منتقــل 
کنــد و ایــن معرفــت بــه یــک احســاس و عاطفــه منجــر شــود، ایــن »هنر« 
اســت. یکــی از پیش فرض هــای مــن ایــن اســت کــه هنــر پنجــره ای اســت 
بــه ســوی دنیــای مطلــوب و دیــن در ورودی آن دنیاســت. بنابرایــن هنــر 
گرچــه ریشــه در واقعیــت دارد؛ امــا واقع گریــز اســت. یعنــی می خواهــد 
بــه واقعیتــی کــه وجــود نــدارد ارجــاع دهــد. اینهــا در واقــع مفاهیم بســیار 
ــن  ــه ای ــد. ب ــان می کنن ــن را بی ــر و دی ــه نســبت هن ــدی ای هســتند ک کلی
معنــا کــه وقتــی دیــن بــه مفهــوم زیبایــی می رســد؛ جــز بــه زبــان هنــر قــادر 
بــه بیــان نیســت. عرفــان نیــز این گونــه اســت. تجربــه ســلوک دینــی بــرای 
کســانی کــه بــه مراتــب باالیــی از ایــن تجربــه دســت پیــدا می کننــد بــه 

سینما خوانشی از تاریخ و جامعه است
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جایــی می رســد کــه زبــان هنــر نیــز قــادر بــه بیــان آن تجربــه دینی نیســت. 
بــه ایــن دلیــل اســت کــه می گوییــم هنــر پنجــره اســت و دیــن در ورودی. 
در نســبت عرفــان و هنــر عرفــان خاســتگاه هنــر و هنــر پــای عرفــان اســت. 
یعنــی تــا کســی عــارف نباشــد، البتــه عــارف بــه معنــای توانایــی تجربــه 
شــهودی و دیــدن حقایقــی در پــس واقعیت هــای مشــهود، قــادر بــه بیــان 
هنــری نیــز نخواهــد بــود. بنابرایــن عرفــان خاســتگاه هنــر می شــود. یعنــی 
هنرمنــد عارفــی اســت کــه توانایــی عبــور از پدیده هــای روزمــره را دارد و 
ــد. بعدهــا  ــه لحــاظ شــهودی دریافــت کن ــد الیه هــای پنهــان را ب می توان
تعــارض و تناقــض بیــن فلســفه و عرفــان در تحلیــل هنــر بــه تعــارض و 
تناقــض هنــر و فلســفه رســیده اســت. یعنــی دوگانــه عرفــان و فلســفه در 
هنــر تبدیــل شــده بــه هنــر و فلســفه. یعنــی هنــر ریشــه در تجربه هــای 

شــهودی هنرمنــد دارد. کــه بحــث مفصلــی را دنبــال می کنــد.«

تابــش در تعریــف هنــر بــه لحــاظ دینــی گفــت: »بــه لحــاظ دینــی هنــر 
همــان عناصــر شــکل دهنده زیبایــی اســت. کــه نخســتین آن مفهــوم 
حــق و حقیقــت اســت. دومیــن عنصــر، مفهمــوم عــدل بــه معنــی تعــادل 
ــگاه خــودش اســت و ســومین عنصــر،  ــرار گرفتــن هــر شــیء در جای و ق
ــر می شــود.  ــه لطافــت تعبی ــه از آن ب رابطــه بیــن حــق و عــدل اســت، ک
اینهــا نــکات بســیار کلیــدی و دقیــق در تعریــف عناصــری کــه بــه زیبایــی 
منجــر می شــوند، هســتند. بــا ایــن حــال زیبایــی صرفــاً زائیــده حــق و 
عــدل و لطافــت نیســت؛ بلکــه ذهنیــت هنرمنــد، فلســفه و بینشــی کــه 
دارد، زاویــه دیــد او و نــگاه کمیــک و تراژیکــی کــه بــه اثــر دارد نیــز مؤثــر 
اســت. پــس حــق، عــدل و لطافــت در اثــر؛ ذهنیــت، فلســفه، بینــش و 
زاویــه دیــد در هنرمنــد، پنــج عنصــری هســتند کــه زیبایــی بــا آنهــا تعبیــر 

می شــود.«

وی در ادامــه ســخنان خــود »فــرم« در یــک اثــر نمایشــی را اینگونــه 
تعریــف کــرد: »زیبایــی جــز بــا تحقــق فــرم محقّــق نمی شــود. یعنــی 
تــا یــک اثــر هنــری و فیلــم بــه فــرم نرســد، بــه زیبایــی نمی رســد. در 
پیش فــرض مــن فــرم و زیبایــی معــادل یکدیگــر هســتند. فــرم در اثــر 
نمایشــی یــک تعریــف دارد: یعنــی ترکیــب عادالنــه عناصــر روایــی و 
ســبکی بــا میانجیگــری ریتــم، بــرای کشــف یــا بیــان حقیقــت. عدالــت 
در اثــر ســینمایی بحــث بســیار گســترده ای دارد. در واقــع عدالــت در 
همزادپنــداری مخاطــب نقــش دارد. وقتــی مــا در یــک اثــر ســینمایی 
ایــن  می کنیــم،  همزادپنــداری  احســاس  منفــی  شــخصیت  یــک  بــا 
همزادپنــداری بــا آن شــخصیت نیســت؛ بلکــه بــا عدالتــی اســت کــه در 
جهــان آن اثــر وجــود دارد. در ایــن صــورت اگــر آن عدالــت از اثــر حــذف 
شــود، تعــادل و تناســب اثــر از بیــن مــی رود و آن زیبایــی را نــدارد. مــن در 
پیش فــرض خــود حقیقــت را معــادل بــا واقعیــت نگرفتــم؛ بلکــه معــادل 
بــا تمــام واقعیــت گرفتــم. یعنــی ترکیــب واقعیــت مشــهود و واقعیــت 

ــر اســت؛ ترکیــب  ــی تجربیــات مــا فرات ــز کــه از توانای نامشــهود.  آن چی
غیــب و شــهود اســت، کــه هــر دو بــه واقعیــت منجــر می شــود. واقعیــت 
ــده شــود، می شــود حقیقــت. پــس حقیقــت  ــه صــورت کامــل دی ــر ب اگ

تمــام واقعیــت اســت. 

برهمیــن اســاس فیلم هــای زیــادی را مشــاهده می کنیــد کــه ترکیــب 
ــا حقیقــت و اشــتباه در عناصــر ســبکی و  نامتناســب و غیــر منطبــق ب
روایــی، باعــث شــده کــه فیلــم بــه فــرم نرســد و بــرای همیــن بــه زیبایــی 

نمی رســد.« هــم 

ایــن پژوهشــگر در ادامــه بــه تقســیم بندی عناصــر روایــی و ســبکی از 
دیــدگاه خــود پرداخــت و گفــت: »بــرای اینکــه بــه تألیــف برســیم، ناگزیــر 
ــی داشــته باشــیم.  ــی روی عوامــل ســبکی و روای ــد یــک مــرور اجمال بای
اولیــن  واقــع شــش عنصــر هســتند:  روایــی در  کلیدی تریــن عناصــر 
پی رنــگ اســت. پی رنگ هــا روابــط علــت و معلولــی حوادثــی هســتند کــه 
در یــک فیلــم اتفــاق می افتنــد. خــود پی رنــگ زیرمجموعه هــای گوناگونــی 
دارد از جملــه: کنــش، روایــت، پــرده، درون مایــه، تضــاد تماتیــک، موانــع، 
ســومین  هســتند.  شــخصیت ها  عنصــر  دومیــن  و....  نیــاز  هــدف، 
عنصــر پیش داســتان اســت. پیــش داســتان همــان ماجراهایــی هســتند 
کــه پیــش از شــروع فیلــم در زندگــی قهرمانــان اتفــاق افتــاده و مــا در 
جریــان فیلــم بــا فلش بــک اثــر آنهــا را در زندگــی فعلــی شــخصیت فیلــم 
می بینیــم. چهارمیــن عنصــر افکــت و پنجمیــن عنصــر ژانــر اســت. ژانــر 
قراردادهــای تکــراری و تثبیت شــده ای هســتند کــه در ذهنیــت مخاطــب 
شــکل گرفته اســت. ششــمین عنصر ســاختار اســت که شــامل ســاختار 
کاســیک، ســاختار مدرن و ســاختار پســت مدرن می شــود.  این شــش 

عنصــر را عناصــر روایــی می گوییــم.

 عمدتــاً بحــث تألیــف را بــه عناصــر ســبکی نســبت می دهنــد. بــه طــور 
کلــی چهــار عنصــر ســبکی داریــم. 1- میزانســن کــه از شــدت اهمیــت آن 
را بــه کارگردانــی تلقــی می کننــد )خــود میزانســن زیرمجموعه هــای زیــادی 
ــردازی، بازیگــری، پیش زمینــه، پس زمینــه و هــر  ــه: صحنه پ دارد از جمل
ــرد همــان میزانســن اســت(؛ 2-  ــرار می گی ــن ق ــل دوربی ــه مقاب ــزی ک چی
فیلم بــرداری؛ 3- تدویــن )تدویــن شــامل تدویــن کاســیک، تدویــن مــدرن 
و تدویــن پســت مدرن اســت(؛ 4- صــدا ) صــدای محیــط، دیالوگ هــا، 
موســیقی درون و خــارج از فیلــم و صداهایــی کــه بــه انتقــال معنــا کمــک 
می کننــد(. اگــر هنرمنــد بتوانــد از ایــن چهــار عنصــر ســبکی بــه همــراه 
عناصــر روایــی کــه پیــش از ایــن بیــان کردیــم بــه صــورت خاقانــه بــرای 

بیــان مفاهیــم اســتفاده کنــد، می گوییــم تألیــف رخ داده اســت.«

ســخنران بعدی این نشســت جواد طوســی، منتقد و پژوهشــگر ســینما، 
بــود کــه ســخنرانی خــود بــا موضــوع »جا به جایــی تاریخی ــ اجتماعــی، 
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سیاســی و افــول ناگزیــر فیلم ســاز مؤلــف« را این گونــه آغــاز کــرد:» از 
دیــدگاه بنــده اساســاً فیلم ســاز و خالــق اثــری کــه یــک نــگاه تألیفــی 
دارد، ارتبــاط تنگاتنگــی بــا وجــه صنعتــی بایــد داشــته باشــد. در اینجــا 
میزانســن امضــای فیلم ســاز می شــود. وجــه دیگــر ســبک پذیر بــودن یــک 
فیلم ســاز اســت، کــه ایــن امــر بــه ســهولت بــه دســت نمی آیــد. زیــرا بایــد 
یــک قابلیــت و جهان بینــی خــاص وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان بســتر 
ســبک پذیری را در یــک شــرایط متقاعد کننــده بــرای بیننــده فراهــم کــرد. 
پــس ذی صــاح بــودن، متخصــص بــودن و کاربلــد بــودن فیلم ســاز مؤلــف 
بســیار مهــم اســت. یعنــی فیلم ســاز مؤلــف بایــد مرحلــه آزمــون و خطــا را 
طــی کــرده باشــد و در یــک نقطــه تثبیــت شــده، مؤلــف بــودن خــود را بــه 
رخ بکشــد. نکتــه دیگــر هویــت فیلم ســاز مؤلــف اســت. یعنــی فیلم ســاز 
مؤلــف در عیــن حــال کــه می توانــد در گونه هــای مختلــف و ســبک های 
مختلــف کار کنــد، امضــا و شناســنامه خــودش را در تمــام ایــن آثــار بــه 
شــکلی نمــودار می کنــد، کــه ایــن امــر همــان موتیــف اســت. همــان عنصــر 
تکرارشــونده کــه قــرار نیســت در یــک کلیشــه پردازی موضوعیـّـت پیــدا 
کنــد. نکتــه ســوم کشمکشــی اســت کــه یــک فیلم ســازمؤلف در فردیــت 
ــد دارد.  ــق می کن ــه خل ــری ک ــا اث ــه اش ب خــودش و در ســاحت هنرمندان
فیلم ســاز مؤلــف دغدغــه دارد، نمی توانــد خنثــی باشــد؛ نمی توانــد یــک 
حضــور ســترون و عقیــم نســبت بــه شــرایط پیرامــون و زیســت محیطی 
خــودش داشــته باشــد. به ویــژه اینکــه فیلم ســاز در جامعــه ســیر می کنــد 
التهابــات مــداوم فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی حضــور جــاری  و در 

خــودش را بــه نمایــش می گــذارد.«

ایــن پژوهشــگر ســینما در ادامــه ســخنان خــود گفــت: »در اینجــا چنــد 
فیلم ســاز را بــه عنــوان نمودارهــای شــاخص ایــن نــوع ســینما مطــرح 
می کنــم و بــه بررســی اینکــه چطــور در گســتره تاریخــی، شــخصیت ها، 
قهرمانــان و ضــد قهرمانانشــان، بــه طــور اجتناب ناپذیــر بایــد در یــک 
ــا دگرگون شــده قــرار بگیرنــد، می پــردازم.  وضعیــت مستحیل شــونده و ی
شــاخص ترین فیلم ســازی کــه از ایــن ویژگــی برخــوردار اســت، جــان فــورد 
اســت. اگــر آثــار وســترن جــان فــورد را بــا فیلم ســازان دیگــری مثــل هــاوارد 
هاکــس، دلمــر دیــوز، آنتونــی مــان، بــاد پوتیچــر و از ایــن قبیــل مقایســه 
کنیــد می بینیــد متفــاوت اســت. ایــن تفــاوت بــه چــه چیــزی بر می گــردد؟ 
بــه نــگاه وفادارانــه و واقع بینانــه و در عیــن حــال تــوام بــا تشــخص و 
فیلم هایــش  قهرمــان  کــه  مســیری  بــه  نســبت  شــدن  قائــل  حرمــت 
طی می کننــد. از آن ســاحت اولیــه مقتدرانــه قهرمــان بــودن تــا یــک 
وجــود خاکستری شــده پــر کنتراســت در یــک سایه ــ روشــن قــرار گرفتــن و 
نهایتــا بــه طــور اجتناب ناپذیــر در یــک جا به جایــی تاریخــی قــرار گرفتــن 
و بــه بایگانــی تاریــخ ملحــق شــدن تــا جایــی کــه یــک شــخصیت دیگــر 
جایگزیــن آنهــا شــود. ایــن ویژگی هــا را در فیلم هــای ســه گانه، دلیجــان، 

جوینــدگان و مــردی کــه لیبرتــی واالنــس را کشــت، کامــاً می بینیــد.«

ایــن منتقــد و پژهشــگر ســینما در ادامــه ســخنان خــود بــه معرفــی 

فیلم هــای مطــرح ســینما و شــرح و بررســی آنهــا پرداخــت و گفــت: 
»اساســاً نــوع انتخــاب آدم هــا در قاب بنــدی تأثیــر دارد و این سایه ــ روشــن 
و نــور می توانــد تقســیم قــاب کنــد. ایــن مــورد را هــم در دلیجــان و هــم در 
جوینــدگان و هــم دختــری بــا روبــان زرد و هــم در فیلــم مــردی کــه لیبرتــی 
واالنــس را کشــت می بینیــم. بــه عنــوان مثــال در فیلــم مــردی کــه لیبرتــی 
واالنــس را کشــت شــخصیت زن داســتان در عیــن حــال کــه ســعی 
می کنــد جامعــه متمــدن و مــدرن را انتخــاب کنــد، ولــی جلــوی در، عشــق 
قدیمــی خــود را بدرقــه می کنــد، کاری کامــا نشــئت گرفتــه از ســنت، و 
همــه اینهــا در ســکوت و ســکون بــا میزانســن و تقســیم بندی قــاب و 
کمپوزیســیون  های درخشــان جــان فــورد دیــده می شــود و نمونــه اش در 
پــس زمینــه فیلم هــای جــان فــورد وجــود دارد. هــر جــا شــما آن دره را 
می بینــد می توانیــد تشــخیص دهیــد کــه فیلــم جــان فــورد اســت. و یــا در 
فیلــم ایــن گــروه خشــن بــا قهرمانــان ضــد قهرمــان شــده روبــرو هســتیم. 
در ایــن فیلــم تمــام شــخصیت ها در یــک ســاخی میلیتاریســمی قــرار 
می گیرنــد؛ اســلحه ها عــوض می شــود و تیربــار جایــش را می گیــرد و 
ــک بچــه نوجــوان مکزیکــی اســت.  ــد ی ــر خــاص را می زن ــه تی کســی ک
ایــن شــخصیت در عیــن حــال کــه از یــک جامعــه بــدوی آمــده و یونیفورم 
نظامــی پوشــیده؛ امــا نگرانــی جــان فــورد را از هجــوم میلیتاریســم در 
جامعــه خــودش نشــان می دهــد. کارگــردان بــه ایــن بســنده نمی کنــد و 
ســعی می کنــد از ایــن نــگاه تلخ اندیشــانه عبــور کنــد و پایان بنــدی فیلــم 
بــا نگاه هــای تــوأم بــا لبخنــد و سرخوشــی پــاک، نوجــوان مکزیکــی، و دار 
و دســته اش، رو بــه دوربیــن و بیننــده، نشــان می دهــد و می گویــد کــه مــا 

یــک حضــور نامیــرا داریــم.«

وی بــا اشــاره بــه ســینمای ایــران و فیلم هــا و کارگردانــان ســینمای مؤلــف 
کــه  داریــم  فیلم ســاز  ســینمای خودمــان چنــد  »در  گفــت:  ایــران  در 
ــن ویژگــی تألیفــی برخــوردار هســتند.  ــه شــکل ســماجت آمیــزی از ای ب
مســعود کیمیایــی یکــی از ایــن فیلم ســازان اســت کــه بــه شــکل اجتنبــاب 
ناپذیــری ایــن ســیر تطــور و ایــن کنتراســت و ایــن خاکســتری شــدن آدم  
در آثــارش نمایــان اســت. شــما فیلم هــای قیصــر و داش آکل و گوزن هــا 
و ســفر ســنگ را در نظــر بگیریــد. ســیر تطــور شــخصیت ایــن آثــار بــه 
گونــه ای اســت کــه فردیــت کنش مندانــه فاعانــه اولیــه در فیلــم قیصــر 
و داش آکل،  بــه یــک رابطــه یــک مقــدار تجمــل یافته تــر دو نفــره کــه 
تئــوری بــا پراتیــک می خواهــد یکــی شــود، می رســد. اینهــا همدیگــر را 
کامــل می کننــد. در یــک رفتارشناســی بــه موقــع و معاصــر اجتماعــی در 
ــم چقــدر  ــم. می خواهــم بگوی ــن نتیجــه را می بینی ــز ای ــم گوزن هــا نی فیل
ایــن ســیر تطــور، تبعــات دارد. برخــی از ایــن کارنامه هــا ممکــن اســت در 
یــک هــزار تــو و یــک دنیــای کابــوس گونــه برگــزار شــود. مثــل فیلــم رئیــس 
کــه فیلــم قابــل دفاعــی نمی توانــد باشــد؛ زیــرا فیلم ســاز در جهــت نشــان 
دادن موقعیــت معاصــر خــودش، در جایــی موفــق اســت و در جایــی 
نیســت. فیلــم تجــارت و فیلــم فریــاد  نیــز همیــن اســت. ایــن پاییــن و بــاال 
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ــوم فیلم ســازی اســت کــه می خواهــد در واقــع  ــر محت ــگار تقدی شــدن ان
هویت منــدی خــودش را در یــک ســینمای تالیفــی بــدون ادا و تظاهــر 

نشــان دهــد.«

وی در ادامــه گفــت: »ابراهیــم حاتمی کیــا، یکــی دیگــر از ایــن فیلم ســازان 
اســت کــه ایــن شــمایل نــگاری و  ایــن نــگاه قهرمــان شــده رو به کنتراســت 
را می تــوان در آثــارش مشــاهده کــرد. فیلــم دیده بــان و مهاجــر را بــا 
وصــل نیــکان و آژانــس شیشــه ای، کــه در یــک شــرایط خیلــی تعییــن 
ــه از جبهــه  ــد. آدمــی ک ــده تاریخــی نمــودار می شــود، مقایســه کنی کنن
وارد شــهر شــده وقتــی می بینــد کــه حــوزه عدالــت اجتماعــی مخــدوش 
شــده، اســلحه را برمــی دارد و در یــک موقعیــت آنارشیســتی، میزانســن 
ابراهیــم حاتمی کیــا را پوشــش می دهــد. در مســیر بعــدی همیــن آدم از 
ناحیــه فرزنــد خــودش بــه یــک »دن کیشــوت« تبدیــل می شــود. اســتمرار 
ایــن وضــع را در فیلــم بــه نــام پــدر می بینیــم کــه دختــر خانــواده کشــمش 
کامــی دارد. فیلــم بادیــگارد هــم همیــن وضعیــت را دارد. فیلم ســازی 
مثــل حاتمی کیــا گاهــی متوصــل می شــود بــه ســاحت اســطوره کــه بتوانــد 
ــی گاهــی یــک جایــی کــم  ــه خــودش را حفــظ کنــد؛ ول ــگاه آرامان گرایان ن
مــی آورد. مثــا در فیلــم گــزارش یــک جشــن حاتمی کیــا چنیــن وضعیتــی 

دارد، کــه بــا نــگاه ناظــر آن را نشــان می دهــد.«

ــه عقیــده  ــه ای کــه ب ــن نمون ــن پژوهشــگر ســینما اشــاره کــرد: »بهتری ای
مــن خیلــی متعــادل و عدالت خواهانــه و مبتنــی بــر حــس و غریــزه یــک 
فیلم ســاز نــگاه تالیفــی خــودش را بــه رخ می کشــد، رســول ماقلی پــور 
اســت.  فیلــم افــق را بــا فیلم  هــای ســفر بــه چزابــه، نجــات یافتــگان، 
مزرعــه پــدری و هیــوا مقایســه کنیــد. آنچه کــه در تمــام ایــن آثــار بــه 
چشــم می خــورد ایــن اســت کــه آدم هــا ســعی می کننــد در آن دوران 
نــه چنــان دور و آن جامعــه جنگــی، هویــت و شناســنامه خودشــان را 
حفــظ کننــد. از زاویــه دیــد رســول ماقلــی پــور همــه اســطوره های گم نــام 

ــد.« ــه و پیشــینه دارن تاریخــی، یــک عقب

طوســی در جمع بنــدی مطلــب خــود در تعریــف فیلم ســاز مولف موفــق 
ــر حــس و  ــه چنــدان مبتنــی ب ــه هــر شــکلی ن گفــت: »فیلم ســازی کــه ب
غریــزه دالیــل متقاعــد کننــده ای بــرای حیــات هنرمندانــه خــود دارد؛ در 
ــد یــک مقــدار زمانه شــناس باشــد. فیلم ســاز  ایــن موقعیــت تالیفــی بای
ــه  ــد؛ در یــک پیل ــم در تعقیــب و تردی ــرای یــک جامعــه دائ ــد ب نمی توان
تنهایــی و در یــک نــگاه نوســتالژیک نســخه بپیچــد و اگــر ایــن الــزام را 
داشــته باشــد، تبدیــل می شــود بــه دن کیشــوت غم انگیــز، کــه جلوتــر از 
مخاطبــان اصلــی و شــیداش قــرار می گیــرد و مخاطــب نســل های بعــدی 
کام و ادبیــات و مناســباتش را درک نمی کننــد، ولــو اینکــه از توانایــی 
و  هویت منــدی  آن  و  باشــد. جهان بینــی  برخــودار  میزانســن  در  الزم 

موجودیــت معاصــر بایــد یــک مقــدار متریــال خــودش را از زمانــه خودش 
بگیــرد و صرفــا نمی توانــد بــه وجــه صناعتــی و تخصصــی خــود متکــی 
باشــد.  فیلم ســاز مولــف بایــد مضمــون، محتــوا، تــم و ســاختار را در 
هــم بیامیــزد و کاری کنــد کارســتان، تــا بتوانــد زمینــه انطبــاق بــا شــرایط 

متاخــر و جامعــه خــودش را داشــته باشــد.«

پــس از جــواد طوســی، غامرضــا آذری عضــو هیئــت علمی دانشــگاه آزاد 
اســامی، ســخنان خــود را بــا موضــوع »ســینمای مؤلــف بــه منزلــه ارتبــاط 
میــان فــردی اثربخــش« این گونــه آغــاز کــرد: »مــن ســینما را همیشــه 
تعبیــری  یــا  مفهــوم  مؤلــف  ســینمای  بحــث  دیــده ام،  میان رشــته ای 
مغرب زمیــن  بــزرگ  نویســندگان  اســت.  مؤلــف  نظریــه  از  کلی نگرتــر 
نگرســته اند  مؤلــف  ســینمای  بــه  انتقادی ــ تبیینــی  دیــگاه  عنــوان  بــه 
و به گونــه ای ســینمای مؤلــف را تطــور شــده ایــن نظریــه مؤلــف تصــور 
کرده انــد. مــن واضــح و مشــخص ایــن بحــث را در 3 جنبــه دیــدم: 1. 

کاندیشــن؛ 2. سیچویشــن؛ 3. پوزیشــن.

بــرای اینکــه نظریــه مؤلــف را درک کنیــم نیــاز داریــم پنــج اصطــاح 
را بفهمیــم. اولیــن اصطــاح »دکترینــگ« اســت کــه مــن آن را برابــر 
ــا  ــم« اســت کــه معــادل ب ــرار داده ام. دومیــن اصطــاح، »پارادای آمــوزه ق
سرمشــق قــرار می دهــم و ســومین اصطــاح رویکــرد، کــه معــادل »اپروچ« 
اســت. همــان چیــزی کــه جامعه شناســان و انسان شناســان خیلــی روی 
آن تأکیــد دارنــد. چهارمیــن اصطــاح، مــدل کــه معــادل »الگــو« قــرار 
داده ام و پنجمیــن اصطــاح »متــد« کــه همــان روش اســت. فکــر می کنــم 
تمــام کارگردانانــی کــه تــا بــه امــروز فیلــم ســاخته اند، هــم در طــول تاریــخ 
ســینما، بــه هــر کــدام از ایــن مفاهیــم، هــم نزدیــک شــده اند هــم خیلــی 
دور. مثــاً آثــار کارگردانــی ماننــد آلفــرد هیچــکاک هــم برای روان شناســان 
جــذاب و جالــب اســت هــم بــرای جامعه شناســان و انسان شناســان. مــا 
در ارتباطــات نــگاه میان رشــته ای داریــم و اعتقــاد داریــم کــه منتقدانــی 
از مجلــه کایــه دو حرف هایــی را زده انــد و بعدهــا کســانی ماننــد بــوردول 
در آثارشــان از آنهــا یــاد کرده انــد و سرمنشــاء قــرار داده انــد. دلیلــش 
را  مفاهیــم  آن  کــه  بــه مضامینــی  توانســته اند  کــه شــاید  بــوده  ایــن 
برجســته کــرده نزدیــک شــوند. بــرای مثــال مفهــوم اضطــراب در آثــار 
ــزد یــک سایکولوژیســت دارد.  ــه ن ــی را دارد ک هیچکایــک همــان معنای
یعنــی یــک روان پزشــک و یــا یــک روان شــناس یــک تعریــف آکادمیــک از 
اضطــراب دارد و در ســینما، هنرمنــدی چــون هیچــکاک بــه آن عینیــت 

می بخشــد.«

ایــن پژوهشــگر در ادامــه ســخنان خــود گفــت: »پیــش از آنکــه تعریفــی 
از ارتباطــات میان فــردی ارائــه کنــم کــه همــان چیــزی اســت کــه بیــن دو 
نفــر، دو همــکار، دو دوســت یــا دو عضــو ســازمانی رخ می دهــد و ایــن 
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در ســینما کــه یــک تصویــر یــا پــرده اســت و مخاطبــی کــه در آن تاریکــی 
نشســته چیــزی دیگــر اســت. مــن دو دلیــل دارم و دو رکــن کــه بــه عنــوان 
رکــن اساســی بحــث مطــرح می کنــم؛ اول اینکــه مــا کارگــردان را ارتباط گــر 
ــق  ــار خل ــرای اولیــن ب ــری را ب ــم، یعنــی کســی کــه اث صــرف تلقــی کرده ای
کــرده و منحصــر به فــرد اســت. بنابرایــن کارگــردان را بــه عنــوان دنیایــی 
کامــاً واحــد می بینیــم و دوم اینکــه بیننــده در مقابــل آن هــم در یــک 
دنیــای واحــد و کامــاً منحصــر به فــرد اســت. حتــی دو بــرادر دوقلــو و یــا 
دو خواهــر دوقلــو کــه در ســینما کنــار در هــم می نشــینند، از یــک فضــای 
کامــاً نزدیــک به هــم، چــه بــه لحــاظ احساســی، عاطفــی و هیجانــی، 
ــه،  ــم کــه چــرا مفهــوم نظری برخــوردار نیســتند. از اینجــا مــا پــی می بری
معنــا پیــدا می کنــد. نکتــه بعــد اینکــه مــا ارتباطاتی هــا و رســانه ای ها 
اعتقــاد بــه ایــن داریــم کــه بایــد بیــن چهــار مفهــوم در دیــدن یــک فیلــم 
فــرق قائــل شــد. اولیــن مفهــوم رابطــه اســت؛ یعنــی هــر مخاطبــی کــه در 
ــه آن رابطــه هــم  ــردان دارد ک ــا کارگ ــک رابطــه ب ســالن ســینما هســت ی
می توانــد گذشــته مخاطــب باشــد، هــم می توانــد حــال و یــا آینــده  باشــد. 
دوم خــود ارتبــاط اســت یعنــی کامینیکیشــن. اساســاً مفهــوم ارتبــاط بــا 
تمــام مفاهیمــی کــه در ســینما می گوییــد از نظــر مــا متفــاوت اســت. مــا 
اعتقــاد داریــم نــور، رنــگ، صحنه پــرداری، میزانســن و تمــام اینهــا یــک 

رابطــۀ احساســی هســتند کــه مخاطــب بــا کارگــردان دارد.«

آذری دربــاره ارتباطــات میان فــردی اثربخــش و رابطــۀ آن بــا ســینمای 
ــد  ــف می توان ــا ســینمای مؤل ــه آی ــن پرســش ک ــاره ای ــف گفــت: »درب مول
قالبــی بــرای درک صحیــح ارتباطــات میان فــردی اثربخــش باشــد، پاســخ 
و  در شــرایط  کارگردانــی  هــر  دارم  اعتقــاد  کــه  مثبــت می دهــم. چــرا 
موقعیت هایــی قــرار می گیــرد کــه تابــع آن مؤلفه هاســت. مثــال خوبــی 
را آقــای طوســی در خصوصــی مســعود کیمیایــی مطــرح کردنــد. بــه نظــر 
مــن کیمیایــی در طــول تاریــخ ســینمای ایــران از جملــه کارگردان هایــی 
اســت کــه توانســته اند آینــه تمام نمــای جامعــه خــود باشــند، به ویــژه 
طبقــه فرودســت جامعــه کــه خیلــی از نیازهایــش از طــرف فضــای محیــط 
خــودش بــرآورده نشــده. کیمیایــی توانســته ایــن را خیلــی خــوب اشــاعه 

دهــد.«

ــواع  ــاره نقــد ســینما گفــت: »ان عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد درب
نقدهایــی کــه در ســینما تــا بــه امــروز از دیــدگاه بــزرگان مطــرح شــده اعــم 
از مارکسیســی، فمینیســتی و حتــی نقدهــای ژانریــک و غیــره ... بــدون 
اســتثناء یــک وجــه اشــتراک مســتقیم و بی واســطه بــا ارتباطاتی هــا 
دارنــد کــه آن نقــد باطنــی و درونــی اســت. یعنــی حــال و هــوای یــک 
منتقــد بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه کنــار یــک فیلم ســاز کســب می کنــد، 
در نقــد او تاثیــر می گــذارد. در حــال حاضــر بســیاری از منتقــدان مــا 
کــه از نیم قــرن پیــش در ســینما حضــور دارنــد، یــک عمــر را باکارگــردان 
گذرانده انــد؛ در نتیجــه بــا تمــام حــس و حــال درونــی خــود در مــورد 

اثــر صحبــت می کننــد. بنابرایــن هــر گونــه موافقــت یــا مخالفــت بــا ایــن 
ــزان از نظــر مــا فقــط جنبــه ســلیقه ای دارد.« عزی

ایــن اســتاد دانشــگاه ســخنان خــود را اینگونــه بــه پایــان بــرد: »ســینمای 
مؤلــف بــه مثابــه ذات بــی چــون و چــرای پرسشــگری در روابــط انســانی 
اســت. بــدون اســتثناء تمــام کارگردان هایــی کــه در طــول تاریــخ ســینمای 
انســانی  روابــط  از  آنهــا  پرســش  مهم تریــن  ســاخته اند  فیلــم  ایــران 
بــوده. اینکــه چگونــه ایــن روابــط شــکل می گیــرد و اوج پیــدا می کنــد 
تمــام فیلم نامه هــا  را در  ایــن  اگــر  و  افــول می گــذارد  بــه  رو  و چگونــه 
و داســتان ها در نظــر بگیریــد  بــه وضــوح می بینیــد. از نظــر مــن اگــر 
فیلم ســازی تهیه کننــده، کارگــردان، فیلم نامه نویــس، نویســنده و مترجــم 
باشــد؛ مؤلــف اســت. ســینمای مؤلــف بــه مثابــه هویــت میــان فــردی، 
اندیشــه میــان فــردی و تجربــه میــان فــردی اســت. از دیــدگاه مــن تمــام 

ســینماگران مؤلــف بــه نوعــی شــامل ایــن ویژگی هــا می شــوند.«

در پنــل دوم برنامــه کــه پــس از اســتراحت کوتاهــی، شــروع شــد بحــث 
ســینمای مؤلــف ادامــه پیــدا کــرد. نخســتین ســخنران ایــن پنــل مســعود 
ســفایی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر دانشــگاه تهــران، بــود. وی 
ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »شــاخصه های حضــور مؤلــف در ســینمای 
ایــران« این گونــه شــروع کــرد: »قــرار اســت بــه موضوعــی کــه نســبتاً 
قدیمــی اســت نوعــی نــگاه جدیــد داشــته باشــیم. در حقیقــت آن چیــزی 
کــه مــا بــه عنــوان ســینمای تجــاری و ســینمای صنعتــی به صــورت خاص 
در ســینمای امریــکا و ســینمای صنعتــی غــرب از آن یــاد می کنیــم، 
چقــدر بــا نظریــه ســینمای مؤلــف همــراه اســت و چقــدر اصــوالً بــه مؤلــف 
احتیــاج دارد؟ آیــا بــه مؤلــف در ایــن ســینما احتیــاج داریــم یــا نــه؟ در ایــن 
بحــث نــگاه مــن بــه ســینمایی بــا فیلم هــای پرخــرج اســت. در حقیقــت 
ــه ســینمای  می خواهیــم کمــی از ســینمای آرتیســتیک جــدا شــویم و ب
صنعتــی نــگاه کنیــم. وقتــی بــه تاریخچــه مفهــوم ســینمای مؤلــف نــگاه 
می  کنیــم، بــه آن چیــزی می رســیم کــه از نویســندگان تاریــخ ســینما 
شــروع شــده. بعــداً مصــرف کننــده نمونــه امریکایــی، شــاهد ایــن قضیــه 
اســت و می بینــد کــه روی یــک مســئله تأکیــد می کننــد و آن، آفرینشــگر 
بــودن فیلم ســاز اســت. خیلــی جالــب اســت کــه نظریــه مؤلــف از اروپــا 
شــروع می شــود؛ امــا در حقیقــت ریشــه اولیــه و بیســی کــه در مــوردش 
صحبــت می شــود امریکایــی اســت. انــگار بحــث ســینمای مؤلــف بــا 
نــگاه بــه ســینمای امریــکا شــکل گرفــت. عــده ای می گوینــد ایــن بحــث در 
اروپــا شــکل گرفــت بــرای اینکــه جبهــه ای در برابــر ســینمای امریکا ایجاد 
شــود. امــا وقتــی بــه نوشــته های فرانســوا تروفــو و انــدرو ســاریس دقیق تــر 
نــگاه کنیــم، می بینیــم ریشــه، خیلــی هــم ضــد امریکایــی نیســت. اتفاقــاً 

تحلیل هــای اولیــه تأییدکننــده ســینمای امریکاســت.«

وی در ادامــه ســخنان خــود گفــت: »چیــزی کــه در مــوردش می خواهیــم 
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صحبــت می کنیــم ایــن اســت کــه ســاختاری کــه انــدرو ســاریس بــه 
دنبالــش مــی رود یــک شــیوه نقــد اســت تــا یــک نظریــه. در حقیقــت 
از بحــث مؤلــف بــه عنــوان راهــکاری بــرای نقــد فیلــم اســتفاده می شــود. 
نمــودار ســاریس اســت.  کــه می گوینــد  نمــودار معروفــی وجــود دارد 
از آن صحبــت  کــه ســاریس  اســت  مؤلــف  نقــد  نمــودار شــیوۀ  ایــن 
می کنــد. ســاریس در ایــن نمــودار ســه دایــره در نظــر می گیــرد: دایــرۀ 
داخلــی کــه مؤلــف اســت، دایــرۀ دوم کــه استایلیســت یــا ســبک ها و 
سبک شناســی اســت و دایــره ســوم کــه تکنیــک را دربرمی گیــرد. انــدرو 
ســاریس می گویــد مؤلــف هســته مرکــزی ایــن دایــره اســت، کــه حــذف آن 
کلیــت ماجــرا را از بیــن می بــرد. پــس از مرحلــه اول ســبک و تکنیــک 
می آیــد و بــه مؤلــف کمــک می کنــد کــه آن چیــزی را کــه می خواهــد 
بیــان کنــد. اگــر بخواهیــم بــه فلوچــارت اولیــه تولیــد فیلــم در ســینمای 
امریــکا نــگاه کنیــم، می بینیــم در فلوچــارت اولیــه، اولیــن چیــزی کــه بــه 
ــه هیــچ  چشــم می خــورد، درهم تنیدگــی اســت. یعنــی مــا نمی توانیــم ب
مرحلــه ای بــه صــورت مســتقل نــگاه کنیــم و فکــر کنیــم یــک مرحلــه 
ــدارد. در  ــه مراحــل دیگــر ن آن چنــان مســتقل اســت کــه هیــچ ربطــی ب
اینجــا می توانیــم بگوییــم آن دایــره ســاریس می توانــد بــه گونــه دیگــری 
هــم امــروزه تحلیــل شــود. یعنــی اگــر مــا دامنــه تکنیکــی را از ســینما 
حــذف کنیــم، بخــش مؤلــف دیگــر چیــزی بــرای گفتــن نــدارد. در حقیقت 

ــم می شــود.« ــرای ایجــاد فیل بخــش تکنیکــی اســاس مــا ب

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر در ادامــه ســخنان خــود دربــاره نظریه 
ــه می شــود  ــه در ســینمای مؤلــف گفت مؤلــف گفــت: »بحــث دیگــری ک
و شــاید امــروزه کارکــردی بــه ایــن شــکل پیــدا نکنــد، ایــن اســت کــه 
نظریــه مؤلــف روی چنــد مســئله بیشــتر تأکیــد می کنــد. اولــی جایــگاه 
جداگانــه فیلم نامــه اســت. بــر اســاس ایــن نظریــه، فیلم نامــه بــه عنــوان 
عنصــر اصلــی فیلــم، یــک جایــگاه جــدا دارد. خیلــی از نظریه پــردازان 
ــا عاقه منــدان ســینمای مؤلــف روی ایــن مســئله تأکیــد می کننــد کــه  ی
فیلم نامــه ای کــه توســط ســینماگر مؤلــف نوشــته نشــده باشــد، یــا بــه 
دســت او ویرایــش نشــده باشــد، اصــاً قابلیــت کارکــرد تألیفــی نــدارد. امــا 
ایــن مســئله  امــروزه در ســینمای صنعتــی امریــکا، کــه بــه دنبــال جــزب 
ســرمایه گذار اســت قابــل اجــرا نیســت. ایــن ســاختار امــروزه با ســاختاری 
کــه در دوره جانفــورد، هــاوس و ولــز  انجــام می شــد یــک تفــاوت عمــده 
دارد و آن هــم ایــن اســت کــه از فیلم نامــه در ایــن مرحلــه بعضــاً بــه 
عنــوان یــک عنصــر کامــل نــام بــرده نمی شــود. در ایــن مرحلــه مــا بــا 
ــه رو هســتیم کــه ایــن پیش طــرح خیلــی از  ــا پیش طــرح روب یــک طــرح ی
عناصــر اصلــی بحــث تألیــف را در خــودش نــدارد. بنابرایــن مــا ناخــودآگاه 
از ابتــدای تولیــد یــک بخــش از جریــان تألیــف را حــذف می کنیــم. یعنــی 
ــم  ــور می گیری مــا از عناصــر ســبکی و عناصــر تولیــدی، ناخــودآگاه فاکت
بــه مراحــل بعــد منتقــل می کنیــم. شــاید یکــی از دالیلــی کــه مــا  و 
نمی توانیــم بــه صــورت خــاص در مــورد ســینمای تجــاری، دربــاره بحــث 
مؤلــف صحبــت کنیــم، همیــن ســاختار تولیــدی اســت. در حقیقــت در 
ایــن گونــه ســاختار ســبکی بــه آن شــکل کاســیکش قابــل اجــرا نیســت. 
بــه ایــن دلیــل کــه عناصــر دیگــری وجــود دارنــد کــه می تواننــد ســاختار 

ســبکی را تحــت تأثیــر خودشــان قــرار دهنــد.«

ــف اظهــار داشــت:  ــان شــیوه نقــد مؤل ــر در بی ــن اســتاد دانشــگاه هن ای
»نکتــه بعــدی کــه در نظریــه مؤلــف وجــود دارد ایــن اســت کــه چــه 
ســاریس، چــه تروفــو و چــه نویســنده های دیگــری کــه دربــاره ایــن نظریــه 
ــه ایــن نکتــه تأکیــد داشــتند کــه در شــیوه نقــد مؤلــف بــه  نوشــته اند، ب
دنبــال کشــف رمــز هســتیم و می خواهیــم از چیزهایــی کــه یــک کارگــردان 
در ابــزار مختلفــش اســتفاده می کنــد در کنــار همدیگــر اســتفاده کنیــم 

یــک  بــه  و در حقیقــت 
رمــز  کشــف  فرآینــد 
کــه  مســئله ای  برســیم. 
اســت  ایــن  دارد  وجــود 
کــه ایــن کشــف رمــز در 
ســینمای تجــاری امــروز 

چقــدر امکان پذیــر اســت؟ 
نمونــه بــارزی کــه می خواهــم مثــال بزنــم کریســتوفر نــوالن اســت. اگــر مــا 
 dark و  Interstellar ، Inception :ــد ــوالن مانن ــا از کارهــای ن ــد ت چن
knight rises را کنــار هــم بگذاریــم، می بینیــم در وهلــه اول قابلیــت 
جداســازی ســاختار کشــف رمــز در ایــن ســه را اصــاً نداریــم  و هــر کــدام 

از ایــن آثــار، می تواننــد بــه صــورت مســتقل عمــل کننــد.«

وی در بــاب ســبک گرایی در ســینمای امــروز اظهــار داشــت: »نکتــه 
بعــدی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ســینمای تجــاری امــروز چقــدر 
ســبک گرایی را می پســندد؟ آیــا قابلیــت ایــن وجــود دارد کــه در ســینمای 
تجــاری امــروز چندیــن فیلــم داشــته باشــیم کــه از عناصــر مشــترکی 
پیــروی کننــد و بعــد منتقــدان بخواهنــد آن عناصــر مشــترک را بــه هــم 
ربــط بدهنــد و بــه یــک وجــوه یــا یــک درک مؤلفــی برســند. نشــانه هایی 
 founding campainfkdhn کــه در مراحــل اولیــه همــان بنیادگرایــی
بخــش  کــه  می دهــد  نشــان  دارد  وجــود  بــزرگ  بودجــه  بــا  فیلم هــای 
عمــده ای از فیلم هــا نمی تواننــد از ایــن ســاختار پیــروی کننــد. بخاطــر 
پیــدا  ســرمایه گذارهایی   founding campaign فرآینــد  در  اینکــه 
می شــوند کــه بــه فیلــم بــه عنــوان یــک کاالی تجــاری نــگاه می کننــد. 
وقتــی مــا بــه یــک فیلــم بــه عنــوان کاالی تجــاری نــگاه می کنیــم، قاعدتــاً 
عناصــر مؤثرتــری وجــود دارنــد کــه ایــن عناصــر می تواننــد ناخــودآگاه 
در درجــه اهمیــت بعــدی بعــد از ســبک، میزانســن و یــا تکــرار یــک 
مفهــوم قــرار بگیــرد. بــه همیــن خاطــر اســت کــه می بینیــم خیلــی از 
ســینماگرهایی کــه در قدیــم از ســاختار ســبکی یــا میزانســنی خودشــان 
کــه  می شــوند  مجبــور  بعــد،  بــه  دوره ای  یــک  از  می کردنــد،  پیــروی 
آن ســاختار ســبکی و میزانســنی را تغییــر دهنــد. یکــی از بارزتریــن 
نمونه هایــش مارتیــن اسکورســیزی اســت کــه در هوگــو ســینمای TRD را 
تجربــه می کنــد و تصمیــم می گیــرد بخــش عمــده ای از فیلــم جلــوی پــرده 
ســبز کار شــود؛ کلــی از میزانســن ها در مراحــل بعــدی اضافــه شــوند. 
در حقیقــت آن چیــزی کــه بــه عنــوان میزانســن آهنیــن یــا در حقیقــت 
دکوپــاژ آهنیــن در صفحــه از آن نــام بــرده می شــد دیگــر در ایــن مرحلــه 
وجــود خارجــی نــدارد؛ پــس قاعدتــاً یــک پــارت دیگــر کــه خیلــی می شــود 
بــه آن تکیــه کــرد، در ســینمای مؤلــف از دســت مــی رود. امــروزه شــیوه 
تولیــد در هالیــوود نشــان می دهــد یــک جاهایــی بــا حــذف کارگــردان، 
امــکان اتمــام فیلــم وجــود دارد و ایــن خطــر را بــه وجــود مــی آورد کــه 
تجــاری  ســینمای  در  قاعــده صنعتــی  یــک  بــه  را  مؤلــف  ناخــودآگاه 
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تبدیــل  کنیــم. در ایــن شــرایط ناخــودآگاه  فقــط مصرف کننــده محصولــی 
هســتیم کــه دیگــران در یــک چیدمــان صنعتــی امــا درســت و دقیــق، 

بــرای مــا چیده انــد و مــا داریــم آن محصــول را می بینیــم.«

حمیــد دهقانپــور، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر تهــران، دیگــر 
ــا موضــوع »ســبک، میزانســن، خاقیــت  ــود کــه ب ــن پنــل ب ســخنران ای
و دیــدگاه انتقــادی« ســخنان خــود را آغــاز کــرد: »مــن جــزء طرفــداران 
ســینمای مؤلــف هســتم. در سراســر دنیــا اصــاً چیــزی بــه اســم مــرگ 
مؤلــف حــرف بامعنایــی نیســت. در هیــچ شــرایطی مؤلــف نخواهــد مــرد 
و همچنــان تألیــف و اثــر تألیفــی پــا برجــا خواهــد مانــد. دیــدگاه مــن 
بــر ایــن اســت: اگــر ســینما همچنــان بــه ســیر تحــول خــودش ادامــه 
بدهــد، حضــور مؤلــف ضروری تــر می شــود. یعنــی ســینما دارد بــه جایــی 
می رســد كــه بــا ابــزار تصویربــرداری بســیار بســیار حرفــه ای، بــدون نیاز به 
تهیــه كننــده، ســرمایه گذار و شــكل های تولیــد صنعتــی، مــا می توانیــم 
فیلم هایــی بســازیم كــه كامــاً مؤلفانــه اســت و تفكر مؤلــف در آن حضور 
دارد. یعنــی ســینمایی كــه کســی مثــل زنده یــاد كیارســتمی، بــا یــك ابــزار 
ســاده ، بــا امكانــات ســاده، در یــك محیــط ســاده ، می توانــد دیدگاهــش را 
مطــرح كنــد و اصــاً احتیــاج بــه تكنولــوژی نــدارد. یعنــی صنعــت ســینما 
بــه زودی وارد مرحلــه ای می شــود كــه در واقــع یــك كارگــردان، بــا یــك 
گــروه انــدك، می توانــد آثــاری خلــق کنــد كــه كامــاً برگرفتــه و برخواســته 

از اندیشــه نــاب و تفكــری اســت كــه بــه آن بــاور دارد.«

ایــن پژوهشــگر ســینما در ادامــه ســخنان خــود اظهــار داشــت: »مــن 
معقــدم اصــوالً ســینما و واژه كارگــردان، در دو كلمــه خاصــه می شــود: 
دكوبــاژ و میزانســن؛ امــا خــود ایــن دو، یــك جهــان گســترده اســت. 
بــه میزانســن صحبــت می كنیــم، كلیــه عناصــر مــا آن  وقتــی راجــع 
چهــار حــوزه ای اســت كــه دیویــد بــردول در كتابــش بــه درســتی تأكیــد و 
تشــریح می كنــد. فكــر می كنــم همچنــان در هــر شــكلی از ســینما حتــی 
صنعتی تریــن ســینما، شــما احتیــاج بــه نورپــردازی، لبــاس و گریــم دارید. 
اینهــا حوزه هــای میزانســن هســتند. هیــچ ســینمایی نیســت كــه بتوانــد 
خــودش را از نورپــردازی، چهره پــردازی، گریــم، لبــاس و صحنه پــردازی 
بی نیــاز ببینــد. همــه اینهــا و نحــوه اســتقرار همــه عناصــری كــه مقابــل 

دوربیــن قــرار می گیرنــد شــامل میزانســن می شــود.« 

دهقانپــور در ادامــه بــه تفــاوت واژه هــای ســبک، مکتــب و ژانــر پرداخــت 
و اظهــار داشــت: »مــن بیــن مكتــب، ســبك و ژانــر تفــاوت قائــل هســتم. 
مــا معمــوال می گوییــم ســبك ســینمایی.  وقتــی ســوال می شــود  ســبك 
چیســت؟ مــن می گویــم: ســبك حالــت منحصــر بــه فــردی اســت کــه 
ــد و یــك روش اســت.  ــد داشــته باشــد. مشــی یــك مت شــخص می توان
طریقــه ای کــه یــك كارگــردان انجــام می دهــد، تبدیــل بــه یــك ســبك 
كــه  یــك مكتــب می شــود  بــه  تبدیــل  زمانــی  ایــن مســئله  می شــود. 
تعــدادی از فیلم ســازان یــا هنرمنــدان در هــر حوزه ای ــ ادبیــات، نقاشــی، 
معمــاری، مجسمه ســازی و... ــــ آن روش و آن ســبك را تقلیــد كننــد. 
ــن مكاتــب مختلفــی كــه مطــرح می شــوند حاصــل جمــع شــدن  بنابرای
چندیــن هنرمنــد اســت كــه بــه یــك شــیوه، بــه یــك طریقــه، بــه یــك گونــه، 
بــا یــك روش خــاص و بــا یــك متــد، فیلــم می ســازند. بــه نظــر مــن اگــر بــه 
ســینمای ایــران و مخصوصــاً فیلم هایــی كــه كمتــر متكــی بــر تكنولــوژی 
ــوی  ــگ و ب ــك رن ــن فیلم هــا كامــا ی ــه ای ــم ک ــم، می بینی ــگاه كنی اســت ن

ــف بدانیــم.« ــن ســینما را ســینمای مؤل ــم ای شــرقی دارد. می توانی

وی در ادامــه ســخنان خــود گفــت: »مــن تأكیــد می كنــم کــه مؤلــف بــودن 
یــك كارگــردان در میزانســن برمی گــردد.  بــه ســبك قابــل تشــخیص 
در ســینمای كاســیك و در ســینمای فرانســه كلیــه آثــار ژان ویگــو را 
كارهــای  بــه  می توانیــم  حتــی  بخوانیــم.  مولــف  ســینمای  می توانیــم 

ــه  ــل ب ــوک گــودار قبــل از اینكــه تبدی ــم.  ژان ل ــوک گــودار اشــاره كنی ژان ل
یــك فیلســوف شــود، یعنــی قبــل از دهــه 1960، بــا  ژان لــوک گــودار بعــد 
از دهــه 1960؛ دو آدم كامــا متفــاوت اســت. ایــن مســئله را می توانیــم 
در آثــار كارگردان هــای دیگــر هــم همینطــور جســتجو كنیــم. دیویــد لیــن، 
فاســبیندر و ویــم ونــدرس همــه اینهــا افــرادی هســتند كــه می شــود ایــن 

مؤلفه  هــا و مصادیــق مؤلــف بــودن را بــرای آنهــا در نظــر گرفــت.«

ســینمای  از  »گذشــته  داشــت:  اظهــار  خــود  ســخنان  ادامــه  در  وی 
كاســیك، از برخــی از آثــار هیچــكاك و هــاوارد، می تــوان بــه عنــوان 
ســینمای مولــف یــاد کــرد. ایــن فیلم ســازان، فیلم ســازان مؤلــف هســتند 
فیلم هــای خودشــان  نظریــه مؤلــف  اســاس  بــر  و در دوره خودشــان  
را ســاخته اند. می توانیــم در امریــكا بــه جــان فــورد اشــاره كنیــم، كــه 
بــه عنــوان یــك فیلم ســاز مؤلــف بــرای مــن همیشــه مــورد توجــه بــوده 
و هســت. فرانســیس فــورد كاپــوال، وودی آلــن، اندرســون، اســپینگل و 
کوئنتیــن تارانتینــو، از جملــه كارگردانــان مؤلــف امریــكا هســتند كــه در 
خیلــی از آثارشــان ســینمای مؤلــف را می تــوان جســتجو كــرد. همچنیــن 
مارتیــن اسكورســیزی در فیلم هــای راننــده تاكســی و گاو خشــمگین، 

نگــره مؤلــف و دیــدگاه مؤلــف را گنجانــده اســت.«

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر تهــران در پایــان ســخنان خــود بــا 
اشــاره بــه تعریــف نظریــه و تئــوری ادامــه داد: »نظریه یا تئوری چیســت؟ 
بــه عنــوان مثــال نظریــه ادبــی، نظریــه اجتماعــی، نظریــه سیاســی، نظریه 
هنــری و... موضــوع نظریــه یكــی از مهم تریــن، حســاس ترین و در عیــن 
حــال پیچیده تریــن موضوعــات معرفــت بشــری محســوب می شــود. 
از ایــن جهــت كــه وجــود نظریــه نــه فقــط نشــانگر عمــق یــك بینــش و 
دانــش؛ بلكــه شــاخصی بــرای اســتقال آن محســوب می شــود. از طــرف 
دیگــر چــه آگاه باشــیم و چــه آگاه نباشــیم نظریه هــا نقــش قابــل توجهــی 
در زندگــی مــا دارنــد. چــرا كــه مــا در درون نظریه هــا زندگــی می كنیــم و 
ایــن نظریه هــا هســتند كــه بــا تجربه هــای گسســته و بی نظــم بــه جهــان 
شــكل و نظــم می دهنــد. بــه بیــان دیگــر تجربه هــای انســانی مــا تنهــا بــا 

نظریه هــا قابــل فهــم بــوده و دارای معنــی می شــوند.

آخریــن ســخنران ایــن نشســت، دکترمجید شــیخ انصــاری ،عضو هیئت 
علمــی دانشــگاه هنــر تهــران، بــه بررســی »ســینما رســانۀ اندیشه ســاز یــا 
ســرگرمی؟ انتظــارات ناکارآمــد« پرداخــت. شــیخ انصــاری ابتــدا بــا ذکــر 
اینکــه کلیدواژه هــای مــورد نظــر وی در بحــث، ســطح عمومــی آنهاســت، 
نه ســطح تاریخی آن گفت: »هر چند اگر شــنونده عاقه داشــته باشــد 
کــه معانــی را تعقیــب کنــد، احتمــاالً بــا عمــق بیشــتری از مبحــث مواجــه 
دارد،  وجــود  فکــری  در مســیرهای  دام هایــی  اوقــات  گاهــی  می شــود. 
ایــن دام هــا نتیجــه یــک اکوسیســتم بزرگ تــر هســتند و اگــر دســتگاه 
رگوالتــوری مثــل وزارت ارشــاد یــا نهــاد فکــر ی ای مثــل فرهنگســتان هنــر 
یــا دانشــگاه ها در درون ایــن دام یــا عــادت تاریخــی بیافتنــد، یحتمــل 
تاش هایشــان محکــوم بــه فناســت. در اینجــا تــاش می کنــم منظــور 
ــا اســتفاده از واژه »تقابل هــای دوتایــی« بیــان  خــود را از ایــن طریــق و ب
کنــم. تقابل هــای دوتایــی در بحــث ســاختارگراها بســیار زیــاد اســت. 
ــه طــور عمــده مــا در ســپهر وســیع تری از معانــی قــرار داریــم کــه ایــن  ب
معانــی بــه شــکل قبیلــه ای از هــم حمایــت می کننــد. وقتــی از خــوب و 
بــد صحبــت می کنیــم، احتمــاالً ســفید و ســیاه در قبیله هــای خــوب و بــد 
قــرار می گیرنــد. پیــر و جــوان، زشــت و زیبــا و... ایــن اکوسیســتم ها فراتــر 

رفتــه و بــه حالــت دیکتاتــورواری از هــم حمایــت می کننــد.«

ایــن پژوهشــگر ســینما ادامــه داد: »مبحــث ســینمای مولــف محصــول 
ایــن فرآینــد اســت. شــاید بحث هــای عمیق تــر یــا نیازهــای ریگاتــوری 
ایجــاب می کنــد کــه مــا از ایــن بحــث فراتــر برویــم و دســتگاه نظــری 
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دیگــری را جانشــینش کنیــم. تقابل هــای دوتایــی ســاختارهای فکــری را 
ایجــاد می کنــد کــه مــا بــر اســاس آنهــا فکــر می کنیــم؛ عمــل می کنیــم و 
شــاخص معیــار طراحــی می کنیــم. منظــورم از انتظــارات ناکارآمــد ایــن 
اســت که شــاید تلقی رســانه به عنوان امر اندیشه ســاز یا ســرگرم کننده، 
امــری اســت کــه در ایــن دام افتــاده اســت. یعنــی اندیشه ســاز ظاهــراً 
خــوب اســت و ســرگرم کننده، بــد تلقــی شــده اســت و در همیــن دعــوای 
قبیلــه ای قــرار می گیــرد. خــود ســینمای مؤلــف هــم ظاهــراً از ایــن قضیــه 
دور نیســت. انــگار چیــز دست ســاز خــوب اســت، چیــز صنعتــی بــد 
ایــن مقیاس هــا و معیارهــا را می توانیــد ادامــه  اســت و همیــن طــور 
دهیــد. تســلط دســتگاه های نظــری از ایــن دســت در حــوزۀ ســینمای 
ایــران بیــش از آن کــه کمــک کنــد، آســیب می رســاند. بــه خصــوص 
یــا  تصمیم گیــر  و  تنظیم کننــده  و  ریگاتــوری  دســتگاه های  در  وقتــی 
شــوراهایی کــه می خواهنــد دربــاره ســینما و زیرســاخت های بلنــد مــدت 
ــه رســمیت  ــی و ب ــن تقابل هــای دوتای ــه ای ــد، توجــه ب ــری کنن تصمیم گی

شناختنشــان بــه ناکارآمــدی منجــر می شــود.«

ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر افــزود: »بــه رســمیت شــناختن 
خــروج از مفهــوم، کمــک بزرگــی بــه ســینمای ایــران می کنــد کــه مــا از 
ایــن تقســیم بندی فاصلــه گرفتــه و دســت بکشــیم. هــر چنــد نظریاتــی 
کــه پشــتوانه ایــن مفهــوم هســتند، نیم نگاهــی بــه مفاهیــم اســطوره ای و 
ســاخت زبــان و مفاهیــم مربــوط بــه زبان شناســی و ســاختارگرایی دارنــد، 
امــا منظــور مــن پنــاه بــردن بــه آنهــا نیســت، چــون خــود آنهــا نیــز دچــار 
ایــن تناقــض هســتند. ولــی بیاییــد تصــور کنیــم کــه ســینما تنهــا تجربــه 
منفــرد هــر تماشــاگر اســت و بنابرایــن بــا ایــن مفهــوم روبــه رو می شــویم 
کــه بــا اثــر هنــری مواجــه نیســتیم. ایــن تقابــل هنــری را در ذهنمــان 
ــا اثــر هنــری مواجــه نیســتیم منظــور  کنــار بگذاریــم. وقتــی می گوییــم ب
بهتــر کــردن و باالتــر بــردن مفهــوم ســینما نیســت؛ منظــور ایــن اســت 
کــه اثــر هنــری بایــد بــه فیزیکــی تعلــق بگیــرد کــه ایــن فیزیــک متعلــق بــه 
ــری  ــر هن ــن نقاشــی اث ــم ای ــاً مــا می گویی ــی اســت. مث تقابل هــای دوتای
اســت. در صورتــی کــه اگــر بــا مفاهیــم امــروز بــه اثــر نــگاه کنیــم تجربه اثر 
هنــری، اشــتراکی اســت بیــن فیزیکــی کــه مــا آدرس می دهیــم بــه عنــوان 
ــه فــرد بیننــده از اکوسیســتمی  ــه فــرد بیننــده. تجرب ــر هنــری و تجرب اث
تبعیــت می کنــد کــه اصــاً  بــا دیگــری مشــابهت نــدارد؛ یعنــی هــر کــس 
ــم  ــزرگ شــده اســت و نمی توانی ــره ای از انتظــارت، ارزش هــا و... ب ــا دای ب
انتظــار یکســانی از آن داشــته باشــیم. مــا می توانیــم بگوییــم نقاشــی 
ــوار  ــا ن ــا دیســکت ی ــل ارجاعــی داشــته باشــد؛ ام ــک قاب ــد فیزی می توان

وی اچ اس یــا دیتایــی کــه درجایــی 
ذخیــره شــده اســت، ایــن فیزیــک را  
نــدارد و نمی توانیــم بــا دیــدن ایــن 
دیتــا یــا هــارد دیســک بگوییــم ایــن 
بــد اســت.  یــا  فیلــم خــوب اســت 
یعنــی حتــی از تقابل هــای دوتایــی 

هــم نمی توانیــم بــرای ایــن اســتفاده کنیــم و مجبوریــم تجربــه اش کنیــم 
و ایــن تجربــه در خــود متغیــر اســت چــه برســد بــه بیننــدگان مختلــف. 
همیشــه ایــن تجربــه وجــود داشــته اســت کــه بگوییــم از چــه چیــز یــک 
فیلــم خوشــمان آمــده اســت؟ یــا مــن چــرا متوجــه ارزش و اهمیــت یــک 
فیلــم نشــده بــودم؟ ایــن مــن همــان مــن اســت؛ ولــی چــون در اتمســفری 
رشــد می کنــد، تجربــه اش هــم متفــاوت می شــود. پیشــنهادم ایــن اســت 
کــه بــه عنــوان شــروع می تــوان ایــن تقابل هــای دوتایــی را کنــار گذاشــت. 
ــه رســانه ســرگرمی، هــم  ــاً رســانه اندیشه ســاز اســت ن ــه صرف ســینما ن
اندیشه ســاز اســت هــم رســانه ســرگرمی. بســتگی دارد چــه  رســانه 

ــه می کنــد.« کســی در چــه محیطــی آن را تجرب

وی در پایــان صحبت هایــش گفــت: »توجــه بــه ایــن امــر کــه ســینما 
رســانه ای ســرگرم کننده یا اندیشه ســاز اســت، ما را در دام این تقابل ها 
ــه دســتگاه های نظــری دیگــری  ــر اســت ب ــن شــرایط بهت ــه. در ای انداخت
پنــاه ببریــم کــه در آنهــا از ایــن تقابل هــای دوتایــی فاصلــه می گیرنــد. 
تجربــه شــخصی یــا زیســتی مــا باعــث می شــود کــه وقتــی از بیــرون 
ــا اندیشــیدن  ــم، خــود مفهــوم اندیشــه ی ــگاه می کنی ــه ن ــن معقول ــه ای ب
منجــر بــه دســته بندی در ذهــن می  شــود کــه انــگار کارهایــی داریــم کــه 
از اندیشــیدن اســت و کارهایــی کــه از نیندیشــیدن اســت. بــه نظــر 
می آیــد ایــن یــک مفهــوم انتزاعــی و گــزاره راست نماســت. مگــر می شــود 
نیندیشــید؟ یــا مگــر می شــود ســرگرم نشــد؟ بنابرایــن بــاز توجــه شــما را 
بــه ایــن موضــوع جلــب می کنــم کــه اگــر از ایــن مفهــوم فاصلــه بگیریــم، 
آن وقــت رهایــی ایجــاد می شــود کــه بــه بازنگــری کلــی در بحث هــا و 

ــری هــم منجــر خواهــد شــد.« معیارهــای کلی ت

در بخــش پرســش و پاســخ ایــن نشســت غامرضــا آذری در پاســخ 
ایــن پرســش کــه: شــغل كارگــردان تــا چــه حــدی در ســاخت اثرهنــری و 
ســینمای او تاثیــردارد؟ گفــت: »ســه ویژگــی را از منظــر ارتباطــات مطــرح 
كارنامــه  مــا دامنــۀ  اگــر  و   position و   condition ،sitution ،كــردم
شــغلی یــك کارگــردان را ایــن ســه حــوزه در نظــر بگیریــم، تقریبــا كارنامــه 
ــی كــه  ــه عنــوان مثــال، كارگردان شــغلی كارگــردان مشــخص می شــود. ب
در یــك دوره ای بــا ظهــور جنــگ جهانــی دوم مواجــه می شــود، طبیعــی 
اســت كــه در آثــارش از مفاهیمــی كــه نزدیــك بــه شــیوه اندیشــیدن 
مردمــی اســت، اســتفاده  كنــد. اگــر بنیــان بحــث را در ایــن مســئله قــرار 
دهیــم كــه كارگــردان، تهیــه كننــده اثــر خــودش نباشــد و فقــط آفرینش گر 
باشــد، اینجــا بعــد رســانه ای بودنــش خیلــی بیشــتر بــه چشــم می آیــد. 
بنابرایــن اگــر ایــن ســه عامــل را در نظــر بگیریــم، 

ــم.« ــم در مــوردش قضــاوت كنی ــر می توانی بهت

صحبت هــای  ادامــه  در  اللــه  عبدالحســین 
پرســش  همــان  جــواب  در  آذری  غامرضــا 
بــه خصــوص بوم هــای فرهنگــی،  گفــت: بوم هــا 
ــه  رســوبات ذهنــی و داشــته های ذهنــی همــه را ب
ــه واقــع هیــچ  ــد و ب خودشــان اختصــاص می دهن
منتقــدی را نمی تــوان پیداكــرد كــه بــه نوعــی در 
ضمیرناخــودآگاه خــودش متأثــر از ایــن بوم هــای 
فرهنگــی و داشــته های فرهنگــی نباشــد و وقتــی 
كــه حــرف می زنــد، در یــك زبــان جهانــی حــرف 

می زنــد.«

ایــن نشســت بــا طــرح پرســش های دیگــر و پاســخ 
پژوهشــگران بــه پایــان رســید. 
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یك قرن فرش پژوهى با رویکردهای تاریخ نگارے  
گزارش سیزدهمین نشست از سلسله نشست های »مطالعات هنر اسالمی«: 

پژوهشــکده هنــر، ســیزدهمین نشســت از سلســله نشســت های »مطالعــات هنــر اســامی« را بــه: »رویکردهــای 
تاریخ نــگاری در هنــر اســامی: فــرش پژوهــی« اختصــاص داد.

ــه همــت »کمیتــه هنــر ایــران در دوره اســامی«  در ایــن نشســت کــه عصــر دوشــنبه، 24 اردیبهشــت 1397، ب
ایــن مجموعــه بــا حضــور عاقه منــدان برگــزار شــد، داود شــادلو، مــدرس، پژوهشــگر و صاحب نظــر حــوزۀ فــرش 
ــا محوریــت تاریــخِ تاریــخ فــرش و  و ســردبیر نشــریه فــرش دســت باف ایــران، طــره، بــه طــرح دیدگاه هــای خــود ب
منابــع فرش پژوهــی و ســیر تحــول آن در طــول بیــش از یــک قــرن پرداخــت کــه محورهــای ســخنرانی وی را از نظــر 

خواهیــد گذرانــد.

ســخنران ســیزدهمین نشســت مطالعــات هنــر اســامی ســخن خــود را بــا بیــان دشــواری های پژوهــش در هنرهای 
اســامی و هنرهــای بومــی آغــاز کــرد و عمده تریــن دلیــل آن را فقــدان ســنت بایگانــی و تاریــخ و گزارش نویســی 
به ویــژه -دربــاره آثــار هنــری- از گذشــته عنــوان کــرد کــه باعــث شــده تــا در دوره کنونــی بــا خــا اطاعاتــی بــزرگ 
در ایــن حوزه هــا روبــه رو باشــیم. بــه گفتــه او در زمینــه فــرش نیــز بــا همیــن کاســتی ها روبــه رو هســتیم. به واقــع 
بررســی و پژوهــش در ایــن حــوزه ماننــد ســیر و ســلوک در رمانــی پلیســی اســت کــه در آن یــک کارآگاه بایــد بــه 

دنبــال کم تریــن ســرنخ ها باشــد و بــر اســاس ایــن کوچک تریــن ســرنخ ها بــه نتایــج بــزرگ برســد!

وی بــا مقایســه تاریخ نــگاری فــرش در فرانســه و ایــران گفــت در آنجــا ریزتریــن اطاعــات و داده هــا دربــارۀ 
ــن مســئله کار را  ــع آن در دســت اســت. ای ــی »ســاوونری« و »آبوســون« ثبــت شــده و مناب کارگاه هــای فرش باف
بــرای محقــق، بســیار آســان می کنــد. متاســفانه در ایــران مــا حتــی دربــاره کارگاه هــای فرش بافــی »ارجمنــدی« یــا 
»کاربخــش«، کــه در کرمــان مشــغول بوده انــد، اطاعــات بســیار ناچیــزی، آن هــم فقــط دربــاره شــیوه مدیریــت 
کارگاه، تعــداد بافنــدگان، شــیوه تولیــد و...، داریــم. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن کارگاه هــا چنــد دهــه پیش فعالیت 
داشــتند و اگــر بخواهیــم بــه عقــب برگردیــم و بــه دورۀ قاجــار یــا صفــوی رجــوع کنیــم، وضعیــت به مراتــب دشــوارتر 

و پیچیده تــر می شــود.

وی ادامــه داد: نخســتین پژوهش هــا دربــاره فرش هــای شــرقی را مستشــرقین انجــام داده انــد و بــا بررســی کار آنــان 
اســت کــه می توانیــم درک نســبتاً کامل تــری از تاریــخ فــرش در مشــرق زمیــن داشــته باشــیم.

شــادلو ســپس خاطرنشــان کرد: دوســت داشــتم ســخنم را با ذکر دو جملۀ کلیدی آغاز کنم: نخســت، جمله ای 
از آرتــور پــوپ اســت کــه: »مســائل تاریــخ فــرش هنــوز بیشــه ای مملــو از خــار اســت کــه بــدون همــکاری صادقانــه 
میــان پژوهشــگران و پافشــاری بــر اســتانداردهای دقیــقِ روش پژوهــش شــاید به ســادگی برچیــده نشــوند« و دیگــر 
جملــه ای از دکتــر علــی حصــوری: »بــی شــناخت درســت تاریخــی فهــم آنچــه داریــم دشــوار می شــود. ایــن بــه آن 

معنــی اســت کــه نــگاه غیرتاریخــی بــه فرهنــگ بــرای فهــم عمیــق آن غیرممکــن اســت.«

عضــو ســابق هیئت مدیــره انجمــن علمــی فــرش ایــران افــزود: وقتــی دربــارۀ تاریــخ فرش پژوهــی ســخن می گوییــم 
بایــد عواملــی را پیــش چشــم داشــته باشــیم کــه موجــب گســترش توجــه مستشــرقین بــه فرش هــای شــرقی در 
اواخــر ســده 19 میــادی شــده اســت کــه ایــن عوامــل عبارت انــد از: گســترش شرق شناســی در اروپــا در ایــن بــازه 
زمانــی، رفــاه نســبی پــس از انقــاب صنعتــی و شــکل گیری طبقــه متوســط در اروپــا، تغییــر رفتــار اقتصــادی ایــران، 
ــه تبــع آن  ــا و ب ــر شــرقی در اروپ ورود و گســترش فعالیــت شــرکت های چندملیتــی، برگــزاری نمایشــگاه های هن
صــادرات بیشــتر فرش هــای صفــوی و شــکل گیری مــوزه داری بــا مفهــوم نــو. در ایــن دوره شــرق در نــگاه غربیــان 
ســرزمین هزارویک شــبی بــود کــه آنــان می کوشــیدند بــا پژوهــش در فرهنــگ، هنــر، سیاســت، اقتصــاد و... رازهــای 
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یك قرن فرش پژوهى با رویکردهای تاریخ نگارے  
گزارش سیزدهمین نشست از سلسله نشست های »مطالعات هنر اسالمی«: 

آن را کشــف کننــد. یکــی از ایــن رازهــا هــم »فــرش« بــود.

شــادلو در ادامــه گفتــار خــود دســته بندی ای از خاورشناســانی ارائــه داد کــه بــه پژوهــش دربــارۀ فرش هــای شــرقی 
پرداخته انــد: دســته نخســت بازرگانــان و ســوداگران و دســته دوم مجموعــه داران و گردآورنــدگان آثــار تاریخــی.

وی بــا بیــان ضــرورت دوره بنــدی تاریخــی آثــار و اســناد و مکتوبــات ایــن دو دســته یــادآور شــد: اگــر بخواهــم بــه 
مطلــع ســخن خــود و بیــان دشــواری های مســیر پژوهــش در تاریــخ فــرش ایــران بازگــردم، بــه لحــاظ منابعــی کــه 
ســرنخ های اصلــی را بــه مــا می دهنــد بــا ســه دســته از منابــع روبــه رو هســتیم: 1.  منابــع اطــاع تاریخــی شــامل 
هــر گونــه اثــر یــا شــی تاریخــی ماننــد فــرش کــه اطاعــی دربــاره دوره تاریخــی خــاص بــه محقــق بدهــد. ایــن دســته 
ــوان داده هــای تاریخــی را دریافــت کــرد؛  ــر اســاس آنهــا می ت ــا ب ــا ذهنیــت تاریخــی ســاخته نشــده اند؛ ام ــار ب آث
2 . منابــع تاریخــی شــامل ســفرنامه ها، منشــآت و... کــه بــاز هــم به قصــد تاریخ نــگاری نوشته نشــده اند؛ 3. 
منابــع تاریخ نــگاری کــه تفاوتــش بــا دو منبــع و سرچشــمه پیشــین آن اســت کــه بــه طــور مشــخص بــا ذهنیــت 
تاریخــی نوشته شــده و آثــار تاریخــی محســوب می شــوند ماننــد جامع التواریــخ، حبیب الســیر، تاریــخ الفــی و... 

ــع اطــاع تاریخــی می گنجنــد. ــع تاریخــی و مناب ســرنخ های مــا در فرش پژوهــی عمومــاً در رده مناب

ایــن مؤلــف و مــدرس تاریــخ فــرش در بخــش دیگــر ســخن خــود بــه ســابقه نخســتین پژوهش هــای انجام گرفتــه 
ــه تحلیــل ســیری از ایــن آراء و  ــا پرداخــت و از قدیمی تریــن آنهــا آغــاز کــرد و ب ــاره فرش هــای شــرقی در اروپ درب
پژوهش هــا رســید: نخســتین پژوهش هــا بــه نیمــه ســده 19 میــادی برمی گــردد. در ایــن زمــان گاتفریــد ســمپر 
کتابــی می نویســد بــه نــام چهارعنصــر معمــاری و مبنــای تحلیــل او هنجارهــای انسان شناســی اســت. او اثــر 
ــا  ــج اروپ ــح و فــن می شــمارد. او همچنیــن عمــوم هنرهــای رای هنــری را متشــکل از ســه عنصــر: عملکــرد، مصال
در دوران خــود را وام دار ســنت های هنــری شــرق می دانــد. وی در ادامــه از ژولیــس لســینگ، به عنــوان یکــی 
از مهم تریــن و اثرگذارتریــن چهره هــا در ایــن عرصــه یــاد کــرد و کتــاب او را کــه در ســال 1877 انتشــار یافــت، 
نخســتین اثــری دانســت کــه دربــاره فرش هــای شــرقی نوشــته شــده اســت. اثــری کــه بــا دقــت فــراوان نقشــه های 
ــا نمونه هــای  ــه تطبیــق ایــن فرش هــا ب فرش هــای بازتــاب داده  شــده در نقاشــی های غربــی را اســتخراج کــرده و ب
فیزیکــی موجــود می پــردازد. بــا ایــن  همــه لســینگ بــه هنــر بــودن فــرش و هنرهــای کاربــردی بــاور نــدارد. وی بــه 
ســنت هگلــی تمایــزی بیــن هنرهــای اصلــی و فرعــی می گــذارد و هنرهــای »مینــور« را کــم ارزش می دانــد. زیــرا کــه 

بــه بــاور او جریــان حقیقــی هنــر را نمایندگــی نمی کننــد.

ســردبیر مجلــه طــره ســپس بــه آلوئیــس ریــگل و دســتاوردهای او در فرش پژوهــی پرداخــت. ریــگل فرش هــا 
را هم طــراز آثــار هنــری اصیــل و فاخــر قــرار می دهــد. وی اثــر هنــری را به مثابــه یــک ســند و منبــع اطــاع 
تاریخــی می بینــد. او فرش هــای صفــوی را کــه در نمایشــگاه 1891 ویــن، بــه نمایــش گذاشــته شــده بــود به دقــت، 
تجزیه وتحلیــل فنــی می کنــد و ویژگی هــای تکنیــکال هــر یــک را از قبیــل چله کشــی، نــوع گــره، جنــس تــار و پــود 
و پــرز بررســی می کنــد. ریــگل برخــاف لســینگ، بــه جــای تطبیــق طــرح و نقــش فرش هــای شــرقی بــا نقاشــی های 

غربــی، آنهــا را در بســتر فرهنگــی هنــر ایرانــی بررســی کــرده و بــا هنرهــای ایرانــی تطبیــق می دهــد.

ســخنران نشســت در ادامــه بــه بیــان  دیگــر دســتاوردهای ریــگل پرداخــت: ارائــه نخســتین دســته بندی از طــرح 
ــه  و تحلیــل فنــی و واکاوی  ــر فرش هــای ایرانــی، تجزی و نقــش فرش هــای ایرانــی، نخســتین نقــد زیباشناســانه ب
عتیقه شناســانه فرش هــا و... از جملــه دســتاوردهای ریــگل اســت. بــا ایــن حــال مهم تریــن رویکــرد ریــگل نگاهــش 
بــه تاریــخ هنــر بــود کــه ســبب جدایــی اش از روش و رویکــرد لســینگ شــد. روش و رویکــرد لســینگ در بررســی 

فرش هــای شــرقی بــه شــکل گیری »مکتــب برلیــن« انجامیــد و رویکــرد ریــگل »مکتــب ویــن« را شــکل داد. 

تشــریح وجــوه اشــتراک و اختــاف ایــن دو مکتــب و بررســی اجمالــی آرا و نظــرات ویلهلــم فون بــده، واپســین 
بخــش گفتــار ایــن مــدرس و صاحب نظــر فرش پژوهــی بــود. وی پــس  از آن بــه پرســش های حاضــران در خصــوص 

مباحــث ایرادشــده، پاســخ گفــت.

یــادآور می شــود پژوهشــکده هنــر، سلســله نشســت های تخصصی ــ پژوهشــی »مطالعــات هنــر اســامی« را بــا 
دعــوت از صاحب نظــران در حوزه هــای مختلــف در ســال جــاری همچنــان ادامــه خواهــد داد.
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دفترچۀ خاطرات و فراموشے
درنگی در »وجود و فراموشی«؛ اولین روایت تصویری: مریم سادات هجرتی در موزه فلسطین، اردیبهشت 1397

فرزاد زادمحسن

عکاســان، دیــد مــا را در برابــر آنچــه ارزش نــگاه کــردن دارد و آنچــه حــق دیدنــش را داریــم، تغییــر می دهنــد و بزرگ تــر می کننــد. آنهــا »دســتور زبــان« 
و حتــی مهم تــر از آن »اخــاق دیــدن« مــا هســتند. عکــس گرفتــن بــه معنــای مشــارکت کــردن در فانــی بــودن، آســیب پذیــر بــودن و بــی ثباتــی اســت. 
قطعــه ای را از زمــان درآوردن و فریــز کــردن، دقیقــا وســیله ای اســت کــه همــه عکس هــا توســط آن بــه ذوب شــدن بیرحمانــه زمــان، شــهادت می دهنــد...

)سوزان سانتاگ- درباره عکاسی(

در نخســتین مواجهــه بــا »وجــود و فراموشــی«: روایــت عکاســانۀ مریــم ســادات هجرتــی از شــهر و آدم هایــش و زیســت دائــم در گــذر و گریــزش، 
آنچــه ذهــن را بــه خــود مشــغول می کنــد، گونــه ای تردد ــ تعلیــق و حیرانــی اســت میــان زمــان گذشــته و اکنــون و میــان وجــود و عــدم. یــک دیالکتیــک 
علی الــدوام، جــاری و ســیال میــان حضــور و غیــاب.... بــه تعبیــر شــگفت بیــدل دهلــوی: »هســتی و نیســتی چــو شــمع، پرتــوی از خیــال توســت....«

»جــان برجــر« در »دربــاره نگریســتن«، عکاســی را نــه برگردانــی از واقعیــت، کــه همچــون »نقــاب مــرگ« می دانــد و آن را در پیونــد بــا پدیدارشناســی 
نســبت )حافظــه- فراموشــی( تفســیر می کنــد: »... حافظــه مــازم بــا نوعــی عمــل نجــات بخشــی اســت. آنچــه بــه یــاد می آیــد از هیــچ بــودن در امــان 
مانــده اســت و آنچــه فرامــوش شــده از دســت رفتــه اســت. اگــر همــه رویدادهــا بیــرون از زمــان دیــده شــوند، تمایــز میــان بیــادآوردن و فرامــوش کــردن، 
تبدیــل بــه عمــل داوری یــا اجــرای عدالــت می شــود کــه در آن بازشــناختن، متــرادف بــه یــاد مانــدن  اســت و محکــوم کــردن، متــرادف فرامــوش شــدن.... 

عکاســی هنــوز اعتبــار اخاقــی خــود را چــون حقیقــت، مدیــون ایــن لحظــه تاریخــی اســت«.

در »وجــود و فراموشــی« بــا چنــد ویژگــی عمــده در روایــت تصویــری هنرمنــد مواجهیــم: اول: هنرمنــد چــه در فــرم و چــه در نــوع نــگاه بــه تعامــل 
انســان ــ فضا، ماهیــت و موقعیتــی اســتعاری ــ تمثیلی بــه ســوژه های عکاســی خــود می بخشــد. در ایــن آثــار همــه چیــز در هالــه ای از ابرگونــی و ابهــام، 
ســایه واری و عــدم وضــوح و قطعیــت و عــدم »تعیــن« و »تشــخص« فرورفتــه و  در هــم پیچیــده شــده اســت. بــه عبارتــی همــه چیــز در تــردد و تعلیــق 
میــان »شــیئیت« و »ســایه گی« اســت  و هرچــه می بینیــم بــی چهرگــی و بــی شــکل و شــبح وار بــودن: از انســان تــا فضــا؛ همــه چیــز و هرچــه می بینیــم 

»هویــت زدایــی« شــده اســت.

ایــن مهم تریــن شــگرد بیانــی عــکاس بــرای نشــان دادن ایــن »دیالکتیــک حضــور و غیــاب« اســت. گفتگــوی »وجــود و فراموشــی«. اینجاســت 
ــا  کــه عکاســی می توانــد بــه خلــق یــک انــگاره اســتعاری از طریــق بخشــیدن وجهــه ای نمادین ــ مثالیــن بــه شــخصیت های انســانی منتهــی شــود: ب
درآوردنشــان از محدودیــت چارچــوب واقعیــت متصلــب و مســتندنگارانه محــض و تبدیلشــان از قالــب تجســد و مادیــت شــیء انگارانــه بــه هویتــی 

ــه یــک تــداوم هستی شناســانه در زمــان و در فضــا می انجامــد. ــگاره از رهگــذر »بازآفرینــی« کــه ب مفهومــی و انتزاعــی و حفــظ ایــن ان

ایــن فراشــد )صیــرورت- دگرشــدگی( ماهیــت اشــیاء در یــک تحــول پدیده شــناختی اســت کــه نظــام نظــم بصــری متعــارف اشــیاء را در عکــس، دگرگــون 
می ســازد و بــه تعبیــر ســکات والتــون: »یــک راه جدیــد بــرای دیــدن« 

پیــش رو می گــذارد. 

ایــن محــو و مه آلــود  دوم: مریــم ســادات هجرتــی ســعی می کنــد در 
شــدگی و عــدم وضــوح چهره هــا و »دیزالــو« شــدن آنهــا در فضاهــای 
پیرامــون و حــذف خطــوط و مرزهــا و کنــاره نمایی هــای انســان و محیــط، 
بــه یــک بیــان تــازه از ایــده مــورد نظــرش برســد: مســتحیل شــدن و 
محــو هویــت انســانی در فضــا. رابطــه انســان و فضــا یــک محــور تاکیــد 
دیگــر هنرمنــد اســت. مســئله انســان و »مکان منــدی«، ســویه ای دیگــر 
از نگــرش انتقــادی او را بــه دیالکتیــک انســان و زمان ــ مــکان ترســیم 

می کنــد.

انســان مــدرن شهرنشــین هویــت خــود را از »متروپل«می گیــرد و هــم 
بــه آن هویــت می بخشــد. شــهروند مدرنیتــه دائمــا بــا محیــط و فضــا 
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مــدرن  انســان  و درگفتگوســت. مکان منــدی  در نســبت 
تنهــا زیســتن او در یــک دایــرۀ مکانــی نیســت بــل، توطــن 
در یــک ســاحت درونی ــ وجــودی اســت. شــهر هــم دیگــر 
ــه چــون دوران پیشــامدرن، تنهــا مــکان زیســت و واجــد  ن
محلیــت مکانــی نیســت؛ بلکــه یــک »موضــع وجــودی« و 
»موقعیــت« و یــک »هویــت« اســت. شــگرد عــکاس هــم از 
ایــن نقطــه عزیمــت در بخشــیدن یــک چهــره هم ســان بــه 
)انســان ها( و )فضاهــا( نشــان از همیــن همگونــی و هویــت 
و سرشــت یکســان دارد. گویــی خودآگاهــی تلخ کامانــه و 
نیســت انگارانــه انســان بــه شــهر هــم ســرایت کــرده و همــه 
ــی ثبــات  ــا هــم یکــی شــده اند: پخــش و پاشــیده، ب ــز ب چی
و ســکون، بی قطعیــت و قــرار، همــه چیــز در هــم محــو.... 

آینــده.  در  یــا  گذشــته ایم  در  یــا  آثــار  تمامــی  در  ســوم: 
نبــودن،  و  بــودن  میــان  حیرانــی  ایــن  و  ثبــات  عــدم  ایــن 
شــتاب و گذرندگــی و محــو شــدگی، نوعــی »فلســفه عــدم 
قطعیــت همــه چیــز« را در هــر اثــر تاکیــد می کنــد. مســئله 
»خاطره ــ گذشــته« و نــوع نســبت بــا آن زنجیــره ای اســت 
کــه همــه ایــن تصاویــر را بــه هــم می پیونــدد و فــرم را هــم در 

خدمــت بیــان همیــن ایــده بــه کار می گیــرد. 

اســتراتژی هنرمنــد در ترســیم ایــن شــکل از نســبت بــا 
یــک  قالــب  در  کــه  اســت  و خاطــره: »لحظــه«  گذشــته 

می نمایــد.  رخ  زمــان«  فضــا-  »پدیدارشناســی 

امــا ایــن نــگاه، پــرده از حقیقــت پنهــان در ذات عکاســی 
هــم برمی گیــرد. از آنجــا کــه فرویــد، عکاســی را تجســم 
ــد و  ــه طــور هم زمــان می دان ــل« و »مــرگ« ب ــه( »می دو )ران
ســوزان ســانتاگ در تعبیــری شــگفت، افســون عکس هــا 
را در تداعــی و یــادآوری مــرگ می دانــد: »تمــام عکس هــا 
یــادآور مرگ انــد. عکاســی از چیــزی یــا کســی مشــارکت در 
میرایــی، زوال، آســیب پذیری و ناپایــداری آنهــا بــر »ذوب 
بــی امــان زمــان« شــهادت می دهنــد… افســون عکس هــا 

در یــادآوری مــرگ اســت...«.

اما در رابطۀ »مرگ ــ فراموشی« چه چیز رخ می دهد؟ 

در »دیالکتیــک مــرگ- فراموشــی« حقیقــت مــرگ در فراموشــی تجلــی می کنــد. »خاطــره« در اینجــا در نقــش یــک مکانیــزم مقاومــت و مقابلــه بــا 
ایــن فراموشــی فراگیــر، ســیال اســت و هــر دم گســترنده وارد عمــل می شــود و از طریــق »بازتولیــد یــاد« کــه ماهیــت و معنایــی دیگــر، بــه گذشــته 
می دهــد، آن را در جایــگاه یــک افــق ادراکی ــ معنایــی می نشــاند. »فراموشــی« هــم در ایــن معادلــه، نقــش خــود را دارد و بــه مثابــه »رخــداد« عمــل 
می کنــد. »فراموشــی، امــر غایبــی را بــه خاطــر مــی آورد کــه چــون خالــی اســت پــس هرگــز نمی توانــد از هســتی ســاقط شــود. از ایــن رو فراموشــی 
بیانگــر »گسســت« اســت و درســت در همیــن نقطــه اســت کــه نســبت میــان »فراموشــی« و »بی خــردی« آشــکار می شــود. فراموشــی در اینجــا: 

هوشــیاری و کنــش خاطــره اســت. 

تحقــق  امــکان  »فراموشــی«،  بــدون  منظــر،  ایــن  از  »خاطــره« 
نمی یابــد. حیــات ایــن دو بــه هــم وابســته اســت. فراموشــی، در 
ــق انتخــاب و خاطــره از  ــی خاطــره اســت از طری حکــم میــدان تجل
دل فراموشــی، فراموشــی ای بازیابــی شــده و همچــون دینامیــزم و 
درونزایــی رجعــت بــه گذشــته و انتقــال و بازخوانــی آن در اکنــون 
وا  این گونــه  را  دو  ایــن  رابطــه  ریکــور  کــه  آنگونــه  حــال.  زمــان  و 
می گشــاید: »خاطــره ای کــه قابلیــت فرامــوش کــردن را نیافتــه باشــد، 
خاطــره ای اســت کــه تــوان بازگــو کــردن رخدادهــا را نــدارد. انتخــاب، 

ضــروری اســت و فراموشــی، نوعــی انتخــاب اســت.«

بــارت در »اتــاق روشــن« پــس از بیــان تجربــه خــود از مشــاهده 
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نزدیــک  در   1850 در  ســالزمن  اگوســت  عکس هــای 
اورشــلیم، جــاده بیــت لحــم، جملــه ای می گویــد کــه در 
درک مقصــود مــا از درک جوهــرۀ زمــان و تداخــل و 
برهمکنــش زمان هــا در ایــن متافیزیــک خاطره، اهمیت 
بســیاری دارد: »در ایــن عکس هــا هیــچ نیســت بــه جــز 
زمیــن ســنگی و درخت هــای زیتــون؛ امــا حضــور ســه 
زمــان در کنــار هــم، گیجــم می کنــد. اکنــون مــن، زمــان 
مســیح  و زمــان عــکاس؛ و ایــن هــر ســه هــم تحــت لــوای 

ــوان: )واقعیــت(... اســت«. یــک عن

در ایــن میــان، عکــس بــا ماهیــت و کارکــرد خــود، بیــش 
بینــی  یــک »جهــان  معــرف  دیگــر  هنرهــای  همــه  از 
بصــری« اســت کــه در آن واقعیــت، در یــک تحــول 
نســبت  از  جدیــدی  تعریــف  معنایــی،  و  شــهودی 

می دهــد.  دســت  بــه  »خاطره ــ فراموشــی ــ مرگ« 

ســلب  در  زمــان،  فراموشــی«،  و  »وجــود  در  حیثیــت مــادی و عینیت زدایــی و بــه قــول آزبــرن: »غیــر مــادی ســازی« همــه چیــز، انســان ها و چهــارم: 
مکان هــا، ماهیتــی »ذهنــی« و »مجــرد« در جهــت بیــان مقصــود هنرمنــد می گیــرد. »کنــش« 
عــکاس در مســیر »کشــف« خــودی جدیــد و جهانــی جدیــد و مــوازی جهــان عینــی و واقعــی، 
او را بــه بیــان بــارت، بــدل بــه »تصویــر محــض« و عکاســی را هــم بــدل بــه »رخــداد« می کنــد. 
صــورت در انکشــاف جوهــره ذهــن هنرمنــد و دیداربینــی و آشــنایی زدایی و بقــول بــارت: 
ــی خــودم را در  ــاق روشــن« می نویســد: »وقت ــه در »ات ــد چنان ک ــرورت می یاب ــت«، صی »غراب
ــر  ــه »تصوی ــن اســت کــه ب ــم ای ــن کنــش، کشــف می کنــم آنچــه می بین محصــول تولیــدی ای

محــض« بــدل گشــته ام«. 

پنجــم: در اولیــن روایــت تصویــری مریــم ســادات هجرتــی آشــکارا می تــوان رد پــای دغدغه هــا 
و دلمشــغولی های فلســفی او را دیــد. گــو اینکــه خــود عکاســی هــم ماهیتــا بیشــتر از همــه 
هنرهــای دیگــر ایــن امــکان و موقعیــت را بــرای ذهنی ســازی و انتزاع بخشــی بــه هنرمنــد 
ــا ســطح محســوس و  ــک ب ــال او را در نســبت مســتقیم و نزدی می بخشــد و دامنه هــای خی
متریــال واقعیــت در نمــود عینــی صــورت، بســط می دهــد. پــس بــا ایــن حســاب، »تصویــر« 
بــا تبدیــل شــدن بــه »عکــس« در یــک »صیــرورت ذهنی ــ مفهومی ــ زیبایــی شــناختی« دیگــر 
معــادل و مــا بــه ازای عیــن بــه عیــن واقعیــت نیســت بــل صورتــی از انکشــاف حقیقــت در امــر 

واقــع و تجلــی »خاقیــت« و »خلــق جدیــد« اســت. 

ششــم: مریــم ســادات هجرتــی از نقاشــی بــه ســاحت عکاســی آمــده اســت و ایــن هــم 
اولیــن تجربــه آزمایــی عکاســی اوســت. پیش تــر در نقاشــی هایش هــم غیــر از دغدغــه فــرم، 
پرســه های ذهنــی او را، در همیــن حــال و هــوا، می شــد دنبــال کــرد. »وجــود و فراموشــی« هــم 
از پــس همــان نــوع نــگاه و در همــان تبارشناســی شــکل گرفتــه اســت چنان کــه پــروژه بعــدی 

ــه دغدغه هــای ذهنــی اوســت.  او در عکاســی هــم دنبال

در بررســی وجــوه فرمــال ایــن آثــار، بایــد اشــاره کنــم کــه هنرمنــد، حساســیت و تاکیــد ویــژه ای 
بــر شــیوۀ اجــرا و ارائــه و تکنیــک پرداخت 
دارد. همچنــان کــه خــود می گویــد تــاش 
ــوده اســت.  ــرم ب ــه ف عمــده او معطــوف ب
از  هــم  عکاســی  در  او  تجربــه  اولیــن 
همیــن روی، ریشــه در ایــن نســبت بــا 

دارد  فرم گرایــی 

هفتــم: فیزیکالیتــۀ نــور، یکــی از عناصــر 
محــوری فــرم در »وجــود و فراموشــی« 
اســت. ســیر نور از جســمیت و پاســتی 
بســتر  در  محــض  انتــزاع  تــا  ســیته 
پروســه  یــک  زیبایی شناســی  مفهــوم: 
تکویــن و تطــور بصــری از حجــم، عمــق، 
واریاســیون های  و  تنالیتــه  ترکیب هــا، 
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نــور کــه نقــش اساســی در ایــن روایت تصویــری دارد.

مریــم هجرتــی متناســب بــا بافــت، ضرباهنــگ و 
جنــس گفتمــان بصــری خــود، طراحــی تقســیم و 
توزیع نور را در خدمت ذهنیت سازی و عمق بخشی 
بــه فضاهــای مفهومــی هــر تصویــر در مهندســی 
تــوازن »تاریکی ــ روشــنی« مبتنــی بــر »دیســکورس 
ــاب« خــود و کشــاکش مــدام  دیالکتیــک حضور ــ غی
»حافظه ــ فراموشــی« و »خاطره ــ مــرگ«، هوشــمندانه 
تــدارک دیــده و نــور، عنصــری تخــت، ثابــت و خنثــی 
نیســت. نــور، هویــت پیــدا کــرده اســت. اســتعاری و 
انتزاعــی شــده. »دینامیــک« و پویــش بصــری دارد. 
نــور، حرکــت دارد و بــا قطــب مخالــف خــود در یــک 
گفتگــوی انتقــادی و جدلــی اســت و از همــه مهم تــر 
نــور در بافــت ارگانیــزم درونــی تصویــر، تعریــف و 

تمهیــد شــده اســت.
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مولود زندی نژاد

 22 تــا   12 از  تهــران  کتــاب  بین المللــی  نمایشــگاه  یكمیــن  و  ســی 
اردیبهشــت1397 بــا حضــور حــدود 2100 ناشــر داخلــی و 550 ناشــر 
ــا بیــش از 500 هــزار عنــوان کتــاب، در مصلــی امــام خمینــی  خارجــی ب
هیئت هــای  جملــه  از  کشــور   53 حــدود  دوره  ایــن  در  شــد.  برگــزار 
صربســتان بــه عنــوان میهمــان ویــژه و تونــس بــه عنــوان شــهر میهمــان، 
حضــور داشــتند. بــه گفتــۀ روابــط عمومــی نمایشــگاه كتــاب، امســال 
بالــغ بــر 130 هــزار مترمربــع، کــه 75 درصــد آن، در ســالن های دائمــی و 

مســقف برپــا شــده بــود بــه ایــن نمایشــگاه اختصــاص داشــت. 

برگــزاری نمایشــگاه بین المللــی كتــاب تهــران از جملــه رویدادهــای بــزرگ 
در ســطح كشــور اســت و صــد البتــه جایگاهــی خــاص خصوصــا در 
فرهنــگ عمومی مــان دارد. البتــه در ایــن ســی و یــك ســالی كــه از برگــزاری 
نبایدهــای  و  بایــد  بــا  می گــذرد،  تهــران  كتــاب  بین المللــی  نمایشــگاه 
زیــادی مواجــه بوده ایــم؛ امــا ایــن رخــداد بــزرگ همچنــان تــداوم داشــته و 

هــر ســاله میزبــان مخاطبــان بســیاری از سراســر كشــور اســت. 

بــه گفتــه امیرمســعود شــهرام نیا، قائــم مقــام نمایشــگاه كتــاب، امســال 
فــروش کتــاب حــدود 130 میلیــارد تومــان بــوده. حــال بــد نیســت بــه 
ــا ایــن  ــا ب ــا ســال  گذشــته بپردازیــم؛ ت بررســی ایــن آمــار و مقایســه آن ب
مقایســه ببینــم آیــا آمارهــای اعــام شــده رونــد رشــد را نشــان می دهنــد 
یــا نزولی انــد. پــر واضــح اســت كــه مقایســه تطبیقــی ایــن مســئله نیــاز 
ــی دارد و شــاخص های بســیاری ممكــن اســت در آن  ــه پژوهشــی كاف ب
دخیــل باشــد؛ امــا در یــك تحلیــل كوتــاه كــه در ایــن مجمــل بگنجــد، 
نیــاز اســت كــه بــه آمــار قیمــت كتــاب نیــز توجهــی داشــته باشــیم تــا بــا 
مقایســه ایــن دو، مشــاهده كنیــم آنچــه روابــط عمومــی مصــای تهــران 
اعــام کــرده، رونــدی صعــودی را در پیــش دارد یــا ایــن مســئله فقــط 

صــورت قضیــه اســت و در عمــل چیــز دیگــری اســت. 

ــرد،  ــاب در ســال 1396 منتشــر ک ــه کت ــق گزارشــی کــه موسســه خان طب
نــرخ رشــد قیمــت کتــاب در آبــان مــاه ســال گذشــته، در مقایســه بــا آبــان 
ســال 1395 بیــش از 26 درصــد بــود. میانگیــن قیمــت کتــاب در آبــان 
1395، 15 هــزار و 823 تومــان بــوده کــه ایــن مبلــغ در آبــان ســال 1396 بــه 

ــوان افزایــش ناگهانــی  19 هــزار و 899 تومــان رســیده اســت. البتــه می ت
قیمــت کاغــذ را از جملــه دالیــل ایــن گرانــی عنــوان کــرد، امــا بــه هــر حــال 

26 درصــد رشــد ناگهانــی قیمــت، تحلیــل دقیق تــری را می طلبــد. 

حــال ایــن پرســش پیــش می آیــد، کــه آیــا رشــد 10 درصــدی افزایــش 
فــروش کتــاب امســال، ناشــی از افزایــش بهــای كتــاب نبــوده اســت؟ 

افزایــش  بــا  فروش هــا  افزایــش  نســبت  دربــاره  نمایشــگاه  قائم مقــام 
قیمــت کتــاب نیــز گفــت: کتاب هایــی کــه در نمایشــگاه عرضــه می شــوند 
چــاپ ســال گذشــته و قبــل از افزایــش قیمــت کاغــذ و ارز هســتند. اگــر 
بخواهیــم افزایــش قیمــت ارز و کاغــذ را در فــروش در نظــر بگیریــم بایــد 
گفــت فروش مــان نســبت بــه ســال گذشــته تغییــر چندانــی نداشــته. 
عامــل  بانــک  کارت خوان هــای  نمایشــگاه  پایــان  در  در ســال گذشــته 
تراکنشــی معــادل 83 میلیــارد تومــان ثبــت کرده انــد؛ امــا امســال آمــار 

نشــان از افزایــش 10درصــدی دارد.

در بحــث قیمت هــا بایــد بــه نــرخ كتاب هایــی كــه بــا ارز خریــداری و 
كوتــاه داشــت، شــهرام نیا دربــاره  اشــاره ای  نیــز  فــروش می رســند  بــه 
مشــکات ارزی بخــش ناشــران خارجــی هــم گفتــه، ناشــران موظف انــد 
کتاب هایــی را کــه قبــل از ســال 2017 و 2018 منتشــر شــده اند را بــا نــرخ 
رســمی ارز کــه 4200 تومــان اســت بفروشــند، البتــه کتاب هــای 2017 
و 2018 بــا قیمــت باالتــری از نــرخ رســمی اعام شــده خریــداری شــده 
ــا  اســت. قائم مقــام نمایشــگاه ذكــر كــرده كــه تــاش شــده امســال ارز ب
قیمــت 4200 تومــان بــرای بخــش بین الملــل تامیــن و در اختیارشــان 
قــرار بگیــرد؛ امــا متاســفانه مشــكات ارزی امســال گریبــان كتــاب را هــم 

گرفتــه بــود. 

 مســئلۀ دیگــری كــه بایــد بــه آن توجــه داشــت، رشــد ســرانه مطالعــه در 
ــرای برگــزاری نمایشــگاه  ــی كــه ب كشــور اســت. شــاید نخســتین گام های
بین المللــی كتــاب تهــران صــورت گرفــت، گوشــۀ چشــمی بــه همیــن امــر 
داشــت و امیــد بــه رشــد ســرانه مطالعــه داشــت؛ تــا كشــوری كــه در حــال 
ســازندگی اســت، بتوانــد خــود نیازهــای علمــی، فرهنگــی و ... را برطــرف 
ســازد. حــال ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه آیــا ایــن  گام برداشــته شــده؟ 
آمــار ســرانه مطالعــه كشــور، بیشــتر اوقــات در ابهــام اســت و همــواره 
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اعــداد متناقضــی از ســوی منابــع متعــدد اعــام می شــود. اینكــه كــدام 
صحیــح و كــدام اشــتباه اســت، هنــوز هــم شــاید در پــردۀ ابهــام باشــد. 
در روزنامــه صبــح دنیــای اقتصــاد کــه 13 مــرداد 1395 منتشــر شــده، بــه 
ســرانه كتاب خوانــی در ایــران و ســایر نقــاط جهــان پرداختــه و آمارهــای 
مختلفــی ارائــه كــرده اســت. بــه نقــل از ایــن روزنامــه، گاردیــن آمــاری از 
ده كشــور باســواد در ســال 2016 منتشــر كــرده اســت كــه فنانــد، نــروژ، 
ایســلند در ســه رتبــه نخســت قــرار دارد، ایــاالت متحــده امریــكا در 
جایــگاه هفتــم و هلنــد نیــز دهمیــن جایــگاه را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. همچنیــن مركــز بین المللــی مطالعــات گــذران وقــت در ســال 2010 
ــار  ــن آم ــر ای ــاب منتشــر كــرده اســت، بناب ــدن كت آمــاری از ســرانه خوان
فنانــد بــا 44 دقیقــه كتاب خوانــی در مقــام نخســت قــرار گرفتــه اســت 
و در ایــن جــدول، آمــاری از ایــران منتشــر نشــده اســت؛ امــا در جــدول 
دیگــری كــه از ســرانه كتاب خوانــی، نشــریات و ... در ســال 2015 منتشــر 
شــده، هنــد بــا 112 دقیقــه مطالعــه مقــام نخســت را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت و ایــران بــدون ذكــر مقــام ایــن میــزان ســرانه مطالعــه اش 13 
دقیقــه اعــام شــده اســت. البتــه در همیــن مطلــب كــه در روزنامــه دنیای 
اقتصــاد منتشــر شــده، ســرانه مطالعــه در ایــران، از 2 دقیقــه تــا 75 
دقیقــه بــه طــور متغیــر اعــام شــده اســت. بــه هــر روی پرســش دیگــر ایــن 
اســت تــا چــه میــزان نمایشــگاه كتــاب توانســته در میــزان رشــد ســرانه 

كتــاب خوانــی در كشــور تاثیــر داشــته باشــد؟ 

یكــی دیگــر از مباحثــی كــه هــر ســاله بــا برگــزاری نمایشــگاه كتــاب،  مطرح 
می شــود، بحث تردد و ترافیك شــهری اســت كه این مســئله مســئوالن 
امــر را بــر آن داشــت تــا بخواهنــد بــه لحــاظ مكانــی جایگزینــی بــرای آن 
ــدون  ــات ب ــا گاه اقدام  هــای شــتابزده و در برخــی اوق ــد؛ ام در نظــر بگیرن
مطالعــه، معضــل را نــه تنهــا رفــع نمی ســازد؛ بلكــه عواقــب گوناگونــی 
بــه جــای مصــای   آفتــاب«  برگزینــی »شــهر  بــه همــراه دارد.  نیــز  را 
تهــران شــاید؛ در وهلــۀ نخســت اقدامــی كارســاز بــه نظــر می رســید؛ امــا 
مشــكاتی كــه در طــول نمایشــگاه بــه لحــاظ تــردد شــهروندان تهرانــی و 
شهرســتانی بــه وجــود آورد، قابــل تامــل بــود. عــاوه بــر آن آبگرفتگــی و 
خســارتی كــه بــه خصــوص بــه بخــش كتاب هــای خارجــی وارد شــد، نیــز 
دلیــل دیگــری بــود كــه موجــب شــد نمایشــگاه كتــاب بــر ســر جــای قبلــی 

خــود بــاز گــردد.  

بــه هــر روی نبایــد فرامــوش كنیــم مــا با برپایی ســی و یك دوره نمایشــگاه 
بازدیــد هــزاران دانشــجو، دانش آمــوز، ناشــر، كتابــدار و خانــواده ...  و 
توانســته ایم در میــان كشــورهای خاورمیانــه بزرگ تریــن رخــداد فرهنگــی 
كشــور را هــر ســاله رقــم بزنیــم و بــا تمــام بایــد و نبایدهایــی كــه می طلبــد 
بــه صــورت علمــی بــه آن پرداختــه شــود و دســتمایه پژوهشــگران و 
بــه  بــزرگ  رویــداد  ایــن  تــداوم  بــا  می توانیــم  گیــرد،  قــرار  تحلیلگــران 

شایســتگی هایی كــه الزم اســت، دســت  یابیــم. 
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كارنامۀ پانزده سال فعالیت انتشارات متن 
 

هنگامــی كــه فرهنگســتان هنــر بــا هــدف پاســداری از میــراث فرهنگــی و هنــر اســامی   و ملــی و نیــز ارتقــای فرهنــگ اســامی   بــرای مقابله بــا تهدیدهای 
فرهنــگ مهاجــم و ... تاســیس شــد، لــزوم انتشــاراتی كــه بتوانــد بــه تولیــد دســتاوردهای پژوهشــی، منابــع تالیفــی و ترجمه هــای نــو در حــوزه هنــر  

بپــردازد نیــز نمــود بیشــتری یافــت. 

ــه بــه چــاپ و نشــر كتاب هــای تألیفــی و ترجمــه ای در حــوزۀ هنــر  ــا اخــذ پروان ــا ایــن هــدف انتشــارات فرهنگســتان هنــر در اواســط ســال 1383 ب ب
پرداخــت. در ســال 1387، بــا توجــه بــه اینكــه فعالیت هــای ایــن انتشــارات گســترش یافــت، اساســنامۀ ایــن مؤسســه در شــورای هنــر تصویــب شــد 
و ایــن انتشــارات از اوایــل مــرداد 1388 در قالــب مؤسســۀ تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری »متــن« وابســته بــه فرهنگســتان هنــر، فعالیــت خــود 
را ادامــه داد و بــه چــاپ و انتشــار کتاب هایــی در موضوعــات گوناگــون هنــر، از جملــه فلســفۀهنر و زیبایی شناســی، هنرهــای تجســمی، معمــاری و 

شهرســازی، ادبیــات، کلیــات و تاریــخ هنــر، هنرهــای صناعــی، هنرهــای نمایشــی، موســیقی و مجموعــه مقــاالت پرداخــت. 

بــد نیســت بــه كارنامــه كاری موسســه متــن نگاهــی بیاندازیــم تــا بــه كــم و كیــف آثــار منتشــر شــده در ایــن انتشــارات واقــف شــویم. بــه گفتــۀ افشــین 
شــیروانی، مدیرعامــل ایــن موسســه، انتشــارات فرهنگســتان هنــر، طــی 15 ســال فعالیــت خــود، توانســته بیــش از 520 عنــوان كتــاب در زمینه هــای 
تألیــف، ترجمــه و تصحیــح منتشــر کنــد. از ایــن گفتــه بــا یــك حســاب سرانگشــتی می شــود نتیجــه گرفــت، ایــن انتشــارات تاكنــون هــر ســاله بــه طــور 
میانگیــن بیــش از ســی و پنــج عنــوان كتــاب منتشــر كــرده اســت؛ امــا ســوال ایــن اســت كــه آیــا توانســته كلیــد موفقیــت نشــر هنــری را نیــز در دســت 

بگیرد؟

در ســال های اخیــر كــه بــا افزایــش فضاهــای آموزشــی و دانشــگاهی مواجهیــم، كمبــود كتاب هــای تألیفــی و ترجمه هــای نــو در عرصــه هنــر بســیار 
محســوس اســت. یکــی از اقداماتــی كــه انتشــارات متــن انجــام داده نشــر كتاب هایــی بــه ویــژه در حوزه هــای فلســفۀ هنــر و زیبایی شناســی و معمــاری 
و شهرســازی اســت كــه بــه عنــوان منابــع دانشــگاهی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و چندیــن نوبــت تجدیــد چــاپ شــده اند. همچنیــن چندیــن عنــوان 
از كتاب هــای انتشــارات فرهنگســتان هنــر موفــق بــه دریافــت جایزه هــای مختلــف كتــاب ســال، كتــاب فصــل و كتاب هــای تقدیــری شــده اند كــه از 
آن جملــه می تــوان بــه: دانشــنامۀ زیبایی شناســی، زیبایی شناســی و ذهنیــت از كانــت تــا نیچــه، درآمــدی بــر فلســفۀ هنــر ، حكمــت هنــر در عرفــان 
ابن عربــی، فلســفۀ هنــر مســیحی و شــرقی، درآمــدی بــر هنرهــای زیبــا، گفتارهایــی در پدیدارشناســی هنــر، غیاث الدیــن منصــور دشــتكی و فلســفۀ 
عرفــان و ... اشــاره كــرد. ایــن انتشــارات همچنیــن در آییــن گشــایش بیســت و هفتمیــن نمایشــگاه بین المللــی كتــاب تهــران، بــه عنــوان ناشــر برگزیــده 

انتخــاب شــد.

بســیاری از پژوهشــگران عاقه مندنــد تــا نســخه های خطــی و گرانبهایــی كــه میــراث دیریــن مــا شــمرده می شــوند را در كتابخانــه خــود داشــته باشــند و 
پــس از بازنگــری و تحقیــق بــر روی ایــن نســخ، آن را بــه نســل آینــده معرفــی نماینــد، از ایــن رو انتشــارات متــن  طــی ایــن ســال ها بــه بررســی و بازنگــری 
رســاالت كهــن  بــرای شناســایی و تصحیــح نســخه های هنــری پرداختــه  اســت و تاكنــون چندیــن نســخۀ خطــی بســیار ارزشــمند چــون شــاهنامۀ 
شــاه طهماســب، قــرآن بــه خــط علیرضــا عباســی، دعــای صبــاح بــه خــط محمــد شــفیع تبریــزی، پندنامۀجامــی بــه خــط میرعمــاد، ترجمۀمنظــوم 
چهــل حدیــث نبــوی بــه خــط شــاه محمود نیشــابوری و ... منتشــر كــرده و قصــد دارد نســخۀخطی خمســه شــاه طهماســب، كــه جــزو نفیس تریــن و 
مهم تریــن نســخه های خطــی ایــران اســت و اصــل آن در كتابخانــه بریتانیــا نگهــداری می شــود، را نیــز بــرای نخســتین بــار در جهــان منتشــر نمایــد. 

بــا توجــه بــه اینكــه بســیاری از آثــار هنــری یــا كتاب هــای نفیــس ایــران در موزه هــای خــارج از كشــور نگهــداری می شــود و دســتیابی و مشــاهده 
آن بــا دشــواری هایی همــراه اســت. ایــن موسســه بــا چــاپ دو كتــاب شــاهكارهای هنــر ایــران در مجموعه هــای لهســتان و جلوه هــای هنــر ایــران در 
مجموعه هــای مجارســتان كــه هــر كــدام در دو مجلــد بــه چــاپ رســیده؛ بــه معرفــی اشــیاء و آثــار هنــری ایــران در موزه هــای لهســتان و مجارســتان 
پرداختــه. در ایــن دو کتــاب عــاوه بــر تصاویــر آثــار هنــری كــه در مجلــد اول معرفــی شــده، در جلــد دوم بــا ارائــه مقاالتــی از پژوهشــگران بــه نقــد و 
بررســی آثــار نیــز پرداختــه شــده اســت. چــاپ و انتشــار ایــن كتاب هــا کــه بــه پژوهشــگران حــوزه هنــر یــاری می رســاند، نــگاه نــو و تــازه ای را از ایــن ناشــر 

هنــری بــه دســت می دهــد. امیــد اســت كــه انتشــارات متــن بــه ایــن راه ادامــه دهــد و بــه ایــن دو كتــاب بســنده ننمایــد.   

از دیگــر اقداماتــی كــه انتشــارات فرهنگســتان هنــر بــا رویكــردی تعاملــی بــه انجــام رســانده، برگــزاری دو دوره نمایشــگاه كتاب هــای هنــری در هفتــۀ 
كتــاب، طــی ســال های 1394 و 1395، بــود. ایــن نمایشــگاه كــه بــا همــكاری خانــه كتــاب و بــا حضــور نزدیــك بــه 60 ناشــر هنــری برگــزار شــد، فرصتــی 
پدیــد آورد تــا هنرجویــان، هنرپژوهــان و عاقه منــدان كتــب هنــری بتواننــد در یــك نمایشــگاه تخصصــی، كتاب هــای مــورد نیــاز خــود را بــا تخفیــف 

66

23
ره 

شما
م- 

سو
ال 

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن



ویــژه، تهیــه کننــد. نشســت های تخصصــی کــه هم زمــان بــا ایــن نمایشــگاه ها برگــزار 
شــد نیــز عرصــه مناســبی بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن ناشــران و مخاطبــان هــدف ایجــاد 
كــرد.  »جایــگاه نشــر هنــری در اقتصــاد هنــر ایــران«، »تاریــخ هنر نویســی ایــران«، 
»تأمیــن منابــع آموزشــی هنــر«، »بررســی وضعیــت نشــر کتاب هــای معمــاری« و 
»برررســی وضعیــت نشــر کتاب هــای هنرهــای ســنتی« عنــوان پنــج نشســتی بــود کــه 
بــا حضــور کارشناســان و اســتادان ایــن حوزه هــا برگــزار شــد و هــدف كلــی آن بررســی 

وضعیــت ناشــران هنــری و موانــع پیــش روی آنــان بــود. 

بــا تمــام اوصــاف، می تــوان گفــت ایــن ناشــر هنــری طــی ایــن ســال ها توانســته 
موفقیــت  كلیــد  بخواهــد  اگــر  كــه  اســت  بدیهــی  نمایــد.  كســب  موفقیت هایــی 
نشــر آثــار هنــری را همچنــان حفــظ نمایــد، می بایســت سیاســت های خــود را در 
زمینه هــای یــاد شــده گســترش دهــد و بــه نشــر آثــاری بپــردازد كــه همچنــان مــورد 

نیــاز مخاطبــان هنــری باشــد.  
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بــه  بینــا  همــا  ترجمــه  بــا  اكــو  اومبرتــو  نوشــته  زیبایــی  تاریــخ  كتــاب 
همــت موسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنری)متــن( وابســته بــه 

شــد.  منتشــر  چهارمین بــار  بــرای  هنــر  فرهنگســتان 

اومبرتــو اكــو در مقدمــه كتــاب آورده اســت: » زیبــا  ـــ بــه همــراه صفاتــی 
چــون »ملیــح«، »قشــنگ«، یــا »واال«، »شــگفت آور« و »عالی« ـــــ  صفتی 
اســت كــه بــرای اشــاره بــه چیــزی بــه كارمی بریــم كــه ازآن خوشــمان 
ــه نظــر می رســد آنچــه زیباســت خــوب هــم  ــه ایــن مفهــوم، ب ــد. ب می آی
هســت، و در واقــع در دوره هــای متفــاوت تاریخــی میــان زیبایــی و خــوب 

رابطــه نزدیكــی وجــود داشــته اســت.«

او در بخــش دیگــری از مقدمــه كتــاب آورده اســت: »فــرد تشــنه ای كــه 
چشــمه ای می یابــد و بــه ســویش می شــتابد، دربــاره زیبایــی آن تفحــص 
نمی كنــد. ممكــن اســت پــس از رفــع تشــنگی ایــن كار را بكنــد. ایــن مثــال 

تفــاوت میــان حــس زیبایــی و اشــتیاق را توضیــح می دهــد.«

تــاش کــرده در بررســی نظریه هــای زیبایــی طــی  ایــن کتــاب  اکــو در 
ســده های متمــادی، ابتــدا مــواردی را شناســایی کنــد، کــه در فرهنگــی 
خــاص یــا دورۀ خاصــی از تاریــخ بــه دالیلــی خوشــایند و تأمل برانگیــز 
تشــخیص داده شــده باشــند. از ایــن رو ایــن کتــاب، بــا هیچ یــک از 
مفاهیــم پیــش انگاشــته شــدۀ زیبایــی آغــاز نمی شــود؛ بلکــه بــه بررســی 
چیزهایــی می پــردازد کــه بشــر، آنهــا را طــی هــزاران ســال، زیبــا بــه شــمار 

آورده اســت.

ــا شــمارگان 1000 نســخه،  ــی در 17 فصــل و ب ــخ زیبای چــاپ چهــارم تاری
در 232 صفحــه و بــه قیمــت 26 هــزار تومــان توســط مؤسســه تألیــف، 
عاقه منــدان  می شــود.  عرضــه  هنری)متــن(  آثــار  نشــر  و  ترجمــه 
ــه نشــانی  ــر ب ــاب را از كتاب فروشــی فرهنگســتان هن ــن كت ــد ای می توانن
 1550 شــماره  طالقانــی،  چهــارراه  از  پایین تــر  ولی عصر)عــج(،  خیابــان 

ــد. ــه کنن تهی

  كتاب »تارخی زیبایى« نوشته »اومربتو اكو« 
به چاپ چهارم رسید
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کتــاب هنــر اســامی و فرهنــگ بصــری بــه همت مؤسســه تألیف، ترجمه 
و نشــر آثار هنری )متن(، وابســته به فرهنگســتان هنر، منتشــر شــد.

 ایــن كتــاب نوشــته فیرچایلــد راگلــس، و ترجمــه بهنــام صــدری بــه عنــوان 
کتــاب مرجعــی اســت کــه در برگیرنــدۀ متــون اولیــه مربــوط بــه فرهنــگ 

بصــری مــادی هنــر اســامی اســت.

نویســنده ایــن کتــاب در مقدمــه آورده اســت: » نظــم مــورد اســتفاده در 
ایــن کتــاب، بیانگــر فهــم مــن از تاریــخ در حــد واقعیتــی عینــی اســت، کــه 
البتــه کامــل نیســت. بــه طــور کلــی، ســاختار مــورد نظــر از کل بــه جــزء 
بــوده کــه در جایــی کــه از نظــر جغرافیایــی نظمــی در کار باشــد بــر ایــن 
ــی، دســته  بندی  ــر اســاس ترتیــب تاریخــی بســیار تقریب ــز ب قاعــده و نی

می شــود.

کتــاب بــا آنچــه مــن مثال هایــی از متــون پایــه می دانــم آغــاز می شــود: ایــن 
متــون بــا وجــود اینکــه آثــار واقعــی هنــر و معمــاری را توصیــف نمی کننــد، 
ــز  ــه مکان  هــا، ســاختمان  ها و نی ــوط ب ــاً بیانگــر ارزش  هــای مرب امــا عموم
ــده،  ــون گزی ــن مت مردمــان ســاکن در آنهــا هســتند.در اولیــن گــروه از ای
عهدنامــه عمــر )شــروط العمریــه( جــای می  گیــرد کــه بــر اســاس آن حفــظ 
امنیــت اقلیت  هــای یهــودی و مســیحی در قلمــر اســامی تضمیــن شــده 

و بــه ویــژه دســتورالعمل  هایی در خصــوص مکان  هــای عبــادی آنهــا دارد.«

کتــاب هنــر اســامی و فرهنــگ بصــری شــامل پنــج فصــل، در شــمارگان 1000 نســخه، 242 صفحــه و بــا بهــای 19 هــزار تومــان، توســط مؤسســه متــن 
عرضــه می  شــود.

ــر از چهــارراه طالقانــی، شــماره  ــان ولی عصر)عــج(، پایین ت عاقه منــدان می تواننــد ایــن كتــاب را از كتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیاب
1550 تهیــه نماینــد.

  کتاب هرن اسالمی و فرهنگ برصی منترش 
شد
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الهام الیقی              

در آغازیــن روزهــای ســال 1397، جامعــه ادبــی و نقاشــی کشــور یکــی از خــوش ســلیقه ترین 
و خاق تریــن اعضــای خــود را از دســت داد.

محمــد ابراهیــم جعفــری هفتــاد و هشــت ســال قبــل در شهرســتان بروجــرد در خانــواده ای 
بــازرگان بــه دنیــا آمــد. از کودکــی عاقــۀ بســیاری بــه طبیعــت و گشــت و گــذار و نقاشــی در 
ــا  ــه نقاشــی روی آورد و ب ــه ای بروجــردی، ب ــی، نقــاش قهوه خان آن داشــت و تحــت تاثیــر فان
تشــویق معلمانــش در دبیرســتان ایــن رشــته را بیشــتر و جدی تــر دنبــال کــرد. او دیده هایــش 
ــن باعــث شــد در  ــرد و همی ــان می ک ــز بی ــب شــعر نی ــع و در قال ــی بدی ــه زبان از طبیعــت را ب
دبیرســتان، ادبیــات بخوانــد و پــس از آمــدن بــه تهــران در مدرســه دارالفنــون ادبیات و نقاشــی 

را جدی تــر دنبــال کنــد.

ــا اســتاد علــی محمــد  پــس از ورود بــه رشــته نقاشــی در ســال 1338 در دانشــگاه تهــران، ب
حیدریــان و محمــود جوادی پــور آشــنا شــد و در دوره هــای کارگاهــی ایــن اســاتید شــرکت کــرد 

و طبــع نقاشــی خــود را بیشــتر آزمــود و تجربــه کســب کــرد. 

از ســال 1342 ایــن هنرمنــد نــازک طبــع، در جشــنواره های داخلــی و خارجــی بســیاری از 
جملــه بی ینــال پاریــس، جشــنواره هنــر کنــی ســور مــرن در جنــوب فرانســه و همین طــور 
نخســتین نمایشــگاه خیابانــی تهــران و انــواع جشــنواره ها و بینال هــای داخلــی شــرکت کــرد. 
جعفــری در طــول عمــر هنــری خــود جوایــزی چــون جایــزه ملــی فرانســه در نقاشــی، جایــزه 
نقاشــان معاصــر ایــران در آلمــان، بــال ســوئیس، هنرمنــدان منتخــب 38 کشــور در پاریــس، 

نقاشــان پیشــرو در واشــینگتن، دی.ســی و .... را بدســت آورد.

عــاوه بــر فعالیــت در حــوزه نقاشــی و هنرهــای تجســمی، محمــد ابراهیــم جعفــری، از دوران 
ــه ای روســتایی  ــول خــودش: چــون در خان ــه ق ــه ســرودن شــعر اشــتهار داشــت و ب ــی ب جوان
بــزرگ شــده و در طبیعــت زندگــی کــرده، طبیعــت بــه او در خلــق آثــارش کمــک زیــادی کــرده 
 اســت. وی ســروده های خــود را بــا الهــام از فضــای طبیعــت می نوشــت و تصویرگــر زیبایی هــای 
پــروردگار بــر کــره خاکــی بــود و حــس ترانه هــای محلــی و فولکلــور در آثار نوشــتاری او احســاس 
ــارز  ــودن نیــز از ویژگی هــای ب ــار و در عیــن حــال مــدرن ب ــی آث می شــد. ســادگی و ریتــم درون

نقاشــی های ابراهیــم جعفــری بــود کــه از طبــع و روح ســاده اش نشــات گرفتــه بــود.

تاســیس کانون هنرهای تجســمی، همکاری با فیروز شــیروانلو در شــکل گیری فرهنگ ســرای 
ــی هنرهــای  ــر و کار و مطالعــه در کــوی بین الملل ــزی و طراحــی آمــوزش هن ــاوران، برنامه ری نی
پاریــس، همــکاری آموزشــی بــا دانشــگاه نوریــچ امریــکا و دانشــگاه های هنــر اصفهــان، یــزد، 
کرمــان و دانشــگاه آزاد تهــران، عضــو افتخــاری انجمــن هنرمنــدان نقــاش ایــران، عضــو 
هیئــت انتخــاب دوســاالنه های نقاشــی و طراحــی و جهــان اســام و اجراهــای فی البداهــه 
بــا عنــوان »صلــح تــن بــه تــن« بــرای ایجــاد ارتبــاط تبــادل نظــر نقــد و گفت وگــو در ارتبــاط بــا 
نمایشــگاه های هنرهــای تجســمی از دیگــر فعالیت هــای ایــن عضــو برجســته هیئــت علمــی 

دانشــگاه هنــر تهــران بــود.

ایــن هنرمنــد نقــاش و شــاعر، 18 فروردیــن 1397 در 78 ســالگی  در بیمارســتان مدائــن بــر اثــر 
ســکته مغــزی دار فانــی را وداع گفــت.
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تا تو با منی

رنگ برف ها سپید

رنگ  ابرها كبود

 تا تو با منی

 ابر، رنگ ابر دارد و

 دود رنگ دود

 بی تو زندگی چه سود؟

 تو برای من

 مثل جیوه ای برای آیینه

 بی تو شیشه ام

بی تو عمق من پر از تهی  است

بی تو در كویر بهت من سراب نیست

 بی تو زندگی برای من سراب

 بی تو نقش من برآب...

محمد ابراهیم جعفری
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 دومین دورۀ کارگاه آموزش خط و زبان  اکدی
ــان اکــدی از نیمــه دوم اردیبهشــت  دوره دوم کارگاه آموزشــی خــط و زب

مــاه در فرهنگســتان هنــر آغــاز بــه کار کــرد.

معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، کارگاه آمــوزش خــط و زبــان اکــدی 
متخصــص  و  پژوهشــگر  ارفعــی،  عبدالمجیــد  اســتاد  تدریــس  بــا  را 
مهم تریــن  از  و  ایام شــناس  ایامــی،  و  اکــدی  باســتانی  زبان هــای 

می کنــد. برگــزار  ایرانــی،  کتیبه خوانــان 

ایــن کارگاه کــه از نیمــه دوم اردیبهشــت آغــاز بــه کار کــرده بــه مــدت 
12 جلســه، روزهــای دوشــنبه از ســاعت 14 تــا 16 در فرهنگســتان هنــر 

برگــزار می شــود.

هنــر   پژوهشــكده  در  آرنهایــم«  و  »آنتروپــی  كارگاه 
چهاردهمیــن نشســت از سلســله نشســت های »درونمایه هــای هنــر 

معاصــر« بــه كارگاه »آنتروپــی و آرنهایــم« اختصــاص داشــت كــه بــه 

همــت كمیتــه هنــر معاصــر پژوهشــكده هنــر برگــزار شــد.

كارگاه »آنتروپــی و آرنهایــم« بــا تدریــس كامبیــز موســوی اقــدم، اســتادیار 

روز  هنــر،  پژوهشــكده  معاصــر  هنــر  كمیتــه  عضــو  و  هنــر  دانشــگاه 

سه شــنبه، 18 اردیبهشــت، در پژوهشــكده هنــر برگــزار شــد.

آنتروپــی بــه عنــوان شــاخص میــل بــه حداکثــر بی نظمــی در جهــان 

اتــاف  تصــادف،  زمــان،  برگشــت ناپذیری  چــون  مفاهیمــی  طبیعــت 

انــرژی و زوال را در حوزه هــای مختلــف زیســتی، روانــی و اجتماعــی 

مطــرح می کنــد و بــه منزلــه اســتعاره ای بــر وضعیــت انســان امــروز تلقــی 

می شــود.

مختصــر  مــروری  از  پــس  اقــدم،  موســوی  كامبیــز  کارگاه،  ایــن  در 

آرنهایــم،  رودلــف  دیدگاه هــای  بــه  علــم،  در  »آنتروپــی«  ماهیــت  بــر 

روان شــناس گشــتالتی آلمانــی، و ژرژ باتــای، متفکــر فرانســوی، در رابطــه 

بــا جایــگاه هنــر و نســبت آن بــا آنتروپــی پرداخــت. ســپس بــر آثــار رابــرت 

اسمیتُســن، هنرمنــد امریکایــی متمرکــز شــد تــا مصداق هــای هنــری 

آنتروپــی را مــورد شناســایی و بحــث قــرار دهــد.

ــه شــركت كننــدگان در ایــن كارگاه »گواهــی شــركت در كارگاه« اهــداء  ب

شــد.

كارگاه »بررسی نسخه های اوستایی« برگزار شد 

كارگاه »بررســی نســخه های اوســتایی« بــه همــت كمیتــه هنــر ایــران 

پیــش از اســام در پژوهشــكده هنــر برگــزار شــد.

ــا تدریــس دكتــر نــدا  كارگاه یــك روزه »بررســی نســخه های اوســتایی« ب

اخــوان اقــدم، عضــو هیئــت علمــی پژوهشــكده هنــر، چهارشــنبه 19 

اردیبهشــت در پژوهشــكده هنــر برگــزار شــد.

و  اوســتا  متــن  کتابــت  آغــاز  اوســتایی،  زبــان  و  خــط  كارگاه،  ایــن  در 

همچنیــن اصــول کلــی نســخه های خطــی ایــران باســتان معرفــی شــد و 

پــس از آن نســخه های اوســتایی بــا تکیــه بــر آرایه هــا و تزیینــات، مــورد 

ــرار گرفــت. بررســی ق

 ایــن كارگاه چهارشــنبه، 19 اردیبهشــت، در پژوهشــكده هنــر، برگــزار 

شــد.

جشنواره ملی »نقش تن پوش« در صبا

نمایشگاه و جشنواره ملی »نقش تن پوش« در صبا برگزار شد.

ششــمین جشــنواره ملــی »نقــش تــن پــوش« بــا مشــارکت معاونــت 

ــن پــوش  ــر، 5 تولیــد کننــده ت فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه هن

و پوشــاک کشــور ، فرهنگســتان هنــر و موسســه صبــا در تــاالر ایــران و 

ــزار شــد. ــه اســتاد فرشــچیان برگ نگارخان

ــران  ــاالر ای ــه  25  اردیبهشــت در ت ــن جشــنواره ک در آییــن گشــایش ای

فرهنگســتان هنــر  برگــزار شــد، نفــرات برگزیــده  معرفــی شــدند و بــه 

طراحــان برتــر جوایــزی اهــدا شــد. در ادامــه نمایشــگاه تــی شــرت بــا 

ــری فرشــچیان گشــایش یافــت  ــی در گال مفهــوم فرهنــگ و تمــدن ایران

کــه در آن آثــار 80 طــراح از میــان دانشــجویان و هنرجویــان سراســر 

اســتان های ایــران ارائــه شــد.

 ایــن نمایشــگاه 25 و 26 اردیبهشــت از ســاعت 10 تــا 18 در نگارخانــه 

آینــه موسســه صبــا میزبــان عاقه منــدان بــود.
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نمایشگاه »آب و رنگ ایران« در »آسمان« 

نمایشــگاه گروهــی آبرنــگ »آب و رنــگ ایــران« بــا نمایــش رنگ هایــی از 

زندگــی، ســنت، اقلیــم و طبیعــت ایران زمیــن در مجموعــه فرهنگــی و 

هنــری آســمان گشــایش یافــت.

ایــن نمایشــگاه کــه عصــر پنج شــنبه، 30 فروردیــن، در مجموعــه فرهنگــی 

و هنــری آســمان گشــایش یافــت، در ادامــه نمایشــگاه های موضوعــی 

هنرمنــدان »گــروه آبرنــگ نیســتان« اســت، کــه از ســال 80 تــا بــه امــروز، 

در حــدود شــصت اجــرای مشــترک، در ایــران و جهــان، داشــته اند.

مجموعــه ارائــه شــده، شــامل 75 اثــر آبرنــگ از 15 هنرمنــد بــود کــه طــی 

فراخــوان و بــا گــذر از مراحــل ارزشــیابی و انتخــاب، از میــان 160 اثــر بــه 

نمایشــگاه راه یافــت. در انتخــاب ایــن آثــار، وجــوه و ارزش هــای حرفــه ای 

و زیبایی شــناختی، تنــوع و تفــاوت رویکردهــا و گرایش هــا در نقاشــی 

آبرنــگ در نظــر گرفتــه شــده بــود.

محمــود نیســتانی، سرپرســت گــروه آبرنــگ نیســتان و کیوریتــور ایــن 

نمایشــگاه، از ســال 65 تــا امــروز در عرصــه نقاشــی آبرنــگ حضــور و 

فعالیــت مســتمر داشــته اســت. وی نقاشــی آبرنــگ را نــزد نــام آوران ایــن 

رشــته از جملــه زنــده یــادان: ســیاوش کســرایی و جمال الدیــن خرمی نــژاد 

و نیــز اســتاد علی اکبــر صادقــی و تنــی چنــد از اســتادان خارجــی آموختــه 

اســت. 

»آب و رنگ ایران« تا 6 اردیبهشت، میزبان عاقه مندان بود. 

 
صبا، میزبان هنرمندان امروز شد 

 نمایشگاهی از آثار گروه نقش هنر در مؤسسه صبا برپا شد. 

نمایشــگاه گروهــی هنرهــای تجســمی بــا عنــوان »هنرمنــدان امــروز«، 

از 30 فروردیــن تــا 6 اردیبهشــت در تــاالر اســتاد لــرزاده و فرشــچیان 

ــا برگــزار شــد. مجموعــه صب

در ایــن نمایشــگاه، آثــار متنوعــی در حــوزه هنرهــای تجســمی شــامل 

بــا  نقاشــی خط   و  آبرنــگ  حجمــی،  آثــار  آرت،  دیجیتــال  عکاســی، 

کیوریتــوری پرویــن معراجــی در معــرض دیــد عاقه منــدان قــرار گرفــت.

روایت »حس خوب زندگی« در موزه فلسطین

  نمایشــگاه گروهــی نقاشــی و تصویرســازی »حــس خــوب زندگــی« در 

مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین برگــزار شــد.

مجموعــه ارائــه شــده در ایــن نمایشــگاه، شــامل 68 اثــر از 64 هنرمنــد 

ایــن  در  ســمنان  و  رشــت  اصفهــان،  مشــهد،  تهــران،  از  کــه  اســت 

نمایشــگاه حضــور داشــتند. ایــن آثــار کــه بــر اســاس فراخــوان و طــی چند 

ــود، در قالب هــای متنوعــی  ــه نمایشــگاه راه یافتــه ب مرحلــه انتخــاب و ب

از رنــگ روغــن، آبرنــگ، پاســتل، ترکیــب مــواد، اکرولیــک، آب مرکــب و 

کــوالژ، و در انــواع گرایش هــا و رویکردهــا از رئــال و اکسپرســیو تــا انتزاعــی 

و مفهومــی و مــدرن، بــه نمایــش درآمــد.  

»الهــام گــردون زاده« کیوریتــور ایــن نمایشــگاه بــود کــه دانــش آموختــۀ 

نقاشــی، زبــان انگلیســی و پژوهــش هنــر بــوده و ســابقه ســال ها فعالیــت 

متعــدد  نمایشــگاه های  در  حضــور  و  تجســمی  حــوزه  در  تدریــس  و 

گروهــی را در کارنامــه دارد.

ایــن نمایشــگاه از 27 فروردیــن  تــا 3 اردیبهشــت در مــوزه هنرهــای 

معاصــر فلســطین برگــزار شــد.

  صد نقش در موزه فلسطین
نمایشــگاه گروهــی »صــد نقــش« ، تازه تریــن نمایشــگاه گــروه نقــش 

هنــر، در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین برگــزار شــد.

ایــن نمایشــگاه مجموعــه ای شــامل حــدود 90 اثــر از 80 هنرمنــد جــوان 
ــا موضــوع آزاد و در طیــف وســیعی از تکنیک هــای اجــرای  ــه ب اســت ک
هنــری و در تنــوع چشــمگیری از گرایش هــای هنرمنــدان چــه در فــرم و 

چــه در محتــوا بــه نمایــش درآمــد.

رنــگ روغــن )کاردک، ترکیــب بــا ذغــال، رنــگ روغــن روی مقــوا(، کاژ، 
میکــس مدیــا، ترکیــب مــواد روی بــوم، اکرلیــک، حجــم، ترکیــب نقاشــی 
و حجــم، پاســتل، آب مرکــب، مدادرنگــی، عکاســی، دیجیتــال پینتینــگ، 
چــاپ ســیلک، ســیلوئت، آبرنــگ، فایــن آرت، راپیــد، الکیــن، اکولیــن و... 
تکنیک هایــی بودنــد کــه توســط هنرمنــدان حاضــر در ایــن نمایشــگاه بــه 

کار رفتــه بــود.

ایــن نمایشــگاه 29 اردیبهشــت گشــایش یافــت و  تــا 6 خــرداد در مــوزه 
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هنرهــای معاصــر فلســطین میزبــان عاقه منــدن بــه جلوه هــای خیــال و 
خاقیــت نســل جــوان هنرمنــدان تجســمی سراســر ایــران  بــود.

  نمایشگاه»نقش در نقش« در موزه فلسطین 
    نمایشــگاه گروهــی آثــار هنرهــای تجســمی »نقــش در نقــش« در مــوزه 

فلســطین برپا شــد.

آییــن گشــایش نمایشــگاه »نقــش در نقــش« یکشــنبه، 9 اردیبهشــت 
1397، بــا حضــور جمعــی از هنرمنــدان از ســاعت 16 تــا 19 در مــوزۀ 

هنرهــای معاصــر فلســطین برگــزار شــد.

این نمایشگاه تا 16 اردیبهشت ماه در این موزه برپا بود.

محمدرضا حسین خانی رئیس موسسه صبا شد
محمدرضــا حســین خانی طــی حكمــی از ســوی دبیــر فرهنگســتان هنــر، 

بــه ســمت رئیــس موسســه فرهنگــی هنــری صبــا منصــوب شــد. 

ــه تجــارب و ســوابق ارزشــمند  ــا عنایــت ب در ایــن حكــم آمــده اســت: ب
جنابعالــی، بــه موجــب ایــن حكــم بــه عنــوان رییــس موسســه فرهنگــی 
هنــری صبــا منصــوب می شــوید. امیــد اســت بــا اســتعانت از درگاه 
خداونــد ســبحان و در نظــر داشــتن مصالــح و دربایســت های فرهنگــی 

ــران اســامی، در انجــام امــور موفــق و مویــد باشــید. ای

موزه فلسطین میزبان آثار خوشنویسی شد
 نمایشگاه گروهی آثار خوشنویسی »ریگ روان« 21 تا 27 اردیبهشت 

در موزه فلســطین برپا شــد.

در ایــن نمایشــگاه، 40 اثــر خوشنویســی داود فرشــچیان، احمــد رضــا 
میرکریمــی و کســری زنــدی بــا مضامینــی اجتماعــی، عرفانــی و عاشــقانه 

در معــرض دیــد قــرار گرفــت.
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