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کــه بــه منظــور پاســداری از میــراث فرهنگــی و هنــری ایرانی- اســامی و پیشــنهاد سیاســت ها، راهبردهــا و  فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران 
دســتیابی بــه آخریــن یافته هــا و نوآوری هــا در ایــن حــوزه تأســیس شــد، گرچــه در حــدود دو دهــه فعالیــت خــود فــراز و نشــیب هایی را پشــت ســر نهــاده 
کشــور داشــته، و می توانــد بــا  اســت؛ امــا در مجمــوع، بــه عنــوان مهم تریــن مرکــز تصمیم ســازی در حــوزۀ هنــر، نقــش مؤثــری در توســعۀ فرهنــگ و هنــر 

کنــد. بهره گیــری بیشــتر از ظرفیت هــای موجــود خــود نقــش مؤثرتــری نیــز ایفــا 

کشــور؛  کان هنــر، از جملــه: تدویــن بخــش هنــر نقشــه جامــع علمــی  ایــن فرهنگســتان از بــدو تاســیس بــا پیشــنهاد برخــی سیاســت ها و راهبردهــای 
کشــور؛ تدویــن ســرفصل ها و عناویــن  بررســی نظــام آمــوزش هنــر و تدویــن چندیــن عنــوان رشــته و میــان رشــتۀ جدیــد؛ بررســی شــاخص های هنــری 
کرســی های نظریه پــردازی، نقــد و مناظــرۀ هنرهــای ایرانی- اســامی؛ شناســایی و معرفــی مکاتــب، جریان هــا  برخــی دروس دانشــگاهی؛ برگــزاری 
کاربــردی هنــر و نیــز تحقیــق و تبییــن  و شــخصیت های برجســتۀ هنــری، حفــظ و ترویــج هنرهــای ســنتی، مطالعــات و پژوهش هــای بینارشــته ای و 

گام هــای مؤثــری در بخــش سیاســت گذاری و پژوهــش هنــر برداشــت. حکمــت هنــر و مبانــی زیبایی شناســی، 

در بخــش نمایشــگاهی و خریــد آثــار هنــری نیــز بــا برگــزاری دوســاالنه های هنــری جهــان اســام و نمایشــگاه های ملــی و بین المللــی و نیــز خریــد آثــار 
هنــری، از هنرمنــدان حمایــت شــد.

گــون هنــر، منابــع و مآخذ معتبــر و ارزشــمندی در اختیار هنرمندان و پژوهشــگران  در حــوزۀ نشــر بــا حمایــت از تألیــف و ترجمــۀ آثــار در حوزه هــای گونا
یــخ هنــر، فلســفه هنــر و زیبایی شناســی، هنرهــای تجســمی،  گرفــت. همچنیــن نشــریات تخصصــی معتبــری در حوزه هــای: معمــاری و تار هنــر قــرار 
گســترش تبــادالت فرهنگــی و  مباحــث بیــن رشــته ای و هنرهــای ســنتی منتشــر شــد. در بخــش بین الملــل نیــز در راســتای دیپلماســی فرهنگــی، 

گرفــت. کشــورهای شــرق دور در اولویــت قــرار  کشــورهای حــوزۀ فرهنگــی ایــران، جهــان اســام و نیــز  هنــری بــا 

ایــن فرهنگســتان و در واقــع اتاق هــای فکــر آن، یعنــی  بــه دلیــل غیــر فعــال شــدن ارکان اصلــی  نیــز  از فعالیــت فرهنگســتان هنــر  در دوره ای 
مجمع عمومــی، گروه هــای تخصصــی و شــورای تخصصــی، ارتبــاط اعضــای پیوســته و وابســته فرهنگســتان و بســیاری از هنرمنــدان بــا فرهنگســتان 

ــه اهــداف و وظایــف اساســنامه ای خــود بازداشــت. کــه ایــن مســئله فرهنگســتان هنــر را از عمــل ب ــد،  گردی ــا در مــواردی قطــع  ضعیــف ی

فرهنگســتان هنــر، بــه عنــوان یکــی از متولیــان عرصــۀ فرهنــگ و هنــر، رویکــرد جدیــد خــود را معطــوف بــر احیــاء و اســتمرار سیاســت ها و وظایــف 
کــه در اساســنامۀ آن تعریــف شــده اســت. بهره گیــری از خــرد جمعــی بــه عنــوان اولویــت اصلــی در تصمیم گیری هــا و برنامه ریزی هــا  بنیادینــی نهــاده 
کارایــی و ارتقــای  ــرای بازگردانــدن روح اعتمــاد، امیــد، پشــتکار، ابتــکار عمــل و روحیــۀ خاقیــت در مجموعــۀ فرهنگســتان و در نتیجــه افزایــش  ب
جایــگاه آن؛ تــاش بــرای ایجــاد ارتبــاط و تعامــل هرچــه بیشــتر بــا اعضــای پیوســته فرهنگســتان، هنرمنــدان و پژوهشــگران حــوزۀ هنــر؛ تشــکیل 
گرایــش تولیــد محتــوا و  گروه هــای تخصصــی و برگــزاری بــه موقــع و مســتمر جلســات مجمــع عمومــی و شــورای تخصصــی و نیــز اولویــت بخشــی بــه 
تعریــف برنامه هــای فاخــر و بنیادیــن درخــور شــأن و جایــگاه فرهنگســتان بــه منظــور پاســخگویی بــه نیــاز اقناع نشــدۀ مخاطــب فرهنگســتان از جملۀ 

ایــن رویکردهاســت.

گروه هــای تخصصــی و ارائــه طرح هــا و  خوشــبختانه، پــس از وقفــه ای طوالنــی، بــا برگــزاری جلســۀ مجمــع عمومــی فرهنگســتان هنــر و تشــکیل 
گروه هــا بــرای طــرح و بررســی در شــورای تخصصــی، زمینــۀ اجــرای مفــاد اساســنامۀ فرهنگســتان هنــر همــوار شــده اســت. امیــد اســت از  برنامه هــای 
گروه هــا  گیــر و مبتنــی بــر خــرد جمعــی نهادینــه شــده از حضــور اســتادان و هنرمنــدان شــاخص در  ایــن پــس فرهنگســتان بــه عنــوان نهــادی ملــی، فرا
و شــوراهای تخصصــی آن، رویکــردی برنامــه محــور داشــته باشــد و در راســتای سیاســت گذاری، الگوســازی و تعییــن شــاخص های هنــری در 
گــون هنــر، افق هــای کان خــود را ترســیم کنــد. قطعــًا تحقــق اهــداف و وظایــف فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران بــا همراهــی  حوزه هــای گونا
هنرمنــدان و اســتادان و حمایــت مقامــات عالیــه و همــکاری و هماهنگــی بــا ســازمان ها و نهادهــای مختلــف حــوزۀ فرهنــگ و هنــر، امــکان پذیــر 

خواهــد بــود. 
علیرضا اسماعیلی
سرپرست فرهنگستان هنر
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گــر  یــخ بشــریت اســت و امــروز ا کشــورمان بــه درازای تار گســترۀ مباحــث فرهنگــی و هنــری در 
یــم بــا دو مســئله روبــرو هســتیم: یکــی مســئله ارتقــاء  کشــورمان بپرداز بخواهیــم بــه ایــن مباحــث در 
کــه  فرهنــگ و هنــر امــروز و تاحــدی آینده مــان و دیگــری فرهنــگ و تمــدن چنــد هــزار ســاله ای 
کــه در اثــر غفلت هــای  یــم و می بایســت بــه دنبــال حلقه هــای مفقــوده ای از آن باشــیم  پشــت ســر دار

ــد.  ــت رفته ان ــا از دس ــده ی ــته ش ــده انگاش ــی نادی تاریخ

مــورخ   439 مصوبــه  شــماره  بــا  ایــران  اســامی  جمهــوری  هنــر  فرهنگســتان  ســبب  همیــن  بــه 
1377/12/25   شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تشــکیل شــد و فعالیت هــای خــود را مبتنــی 
ــی و  ــه بررس ــاز ب ــا نی ــود و ی ــده ب ــه نش ــه آن پرداخت ــون ب کن ــه تا ک ــاد  ــا نه ــی بن ــای بنیادین ــر پژوهش ه ب
پژوهــش بیشــتر داشــت. بــه همیــن ســبب ارکان و وظایفــی از بــدو تاســیس فرهنگســتان هنــر بــرای 

آن تعریــف شــده اســت تــا فعالیت هــای خــود را بــر اســاس آن بــه انجــام رســاند. 

مجمــع عمومــی یکــی از ارکان فرهنگســتان هنــر اســت؛ ایــن مجمــع مرکــب از  رئیــس فرهنگســتان 
هنر،بــه عنــوان ریاســت مجمــع عمومــی و اعضــای پیوســته فرهنگســتان هنــر اســت. تصویــب 
سیاســت ها و برنامه هــای علمــی  فرهنگســتان، تصویــب نظام نامــه نحــوه اجــرای فعالیت هــای 
ــد، از جملــه وظایــف  علمــی  فرهنگســتان، تصویــب اعضــای پیوســته، وابســته و افتخــاری جدی

ایــن مجمــع بــه شــمار مــی رود. 

کــه از رئیــس فرهنگســتان هنــر، بــه  همچنیــن شــورای تخصصــی از دیگــر ارکان فرهنگســتان اســت 
گروه هــای تخصصــی فرهنگســتان هنــر تشــکیل شــده اســت. بررســی  عنــوان رئیــس شــورا و رؤســای 
سیاســت ها و برنامه هــای علمــی  فرهنگســتان و پیشــنهاد آن بــه مجمــع عمومــی  بــرای تصویــب، 
کــه بایــد مورد بررســی  تعییــن وظایــف گروه هــای تخصصــی، تعییــن مهم تریــن مســائل و موضوعاتــی 

گیرنــد و ... ازجملــه وظایــف ایــن شوراســت. و پژوهــش قــرار 

کــه شــامل هفــت  گروه هــای تخصصــی اســت  امــا تشــکیل شــورای تخصصــی منــوط بــه تشــکیل 
گــروه  گــروه معمــاری و شهرســازی،  گــروه موســیقی،  گــروه نمایــش و ادبیــات نمایشــی،  گــروه اســت. 
گــروه چنــد رســانه ای را  گــروه ســینما و  گــروه هنرهــای تجســمی،  هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی، 
شــامل می شــود.  گفتنــی اســت؛ در پــی تشــکیل چهاردهمیــن جلســه مجمــع عمومی فرهنگســتان 

گرفتنــد. گروه هــای تخصصــی قــرار  گــروه »هنــر انقــاب« و »فلســفه هنــر« در جمــع  هنــر، دو 

ــازمان را از  ــن س ــه، ای ــک ده ــب ی ــت گذاری، قری ــرات سیاس ــع آن تغیی ــه تب ــی و ب ــرات مدیریت تغیی
کــرد. در ایــن دوره مجمــع عمومــی، شــورای تخصصــی و  سیاســت ها و ارکان اصلــی خــود دور 

گروه  هــای تخصصــی غیرفعــال شــد.  

ایــن  سرپرســت  عنــوان  بــه  هنــر،  فرهنگســتان  هنــری  معــاون  اســماعیلی،  علیرضــا  انتصــاب 
یــداد، بــار دیگــر ایــن فرهنگســتان را بــه ســمت و ســوی  کــه در هجدهــم شــهریور 1397 رو مجموعــه 
کــه از ابتــدای امــر فرهنگســتان هنــر بر آن بنا نهاده شــده بود. فرهنگســتان  سیاســت هایی پیــش بــرد 
هنــر در نظــر دارد فعالیت هــای خــود را بــر مبنــای اساســنامه و بــا اســتفاده از خــرد جمعــی پیــش بــرد. 

نگاهی به فعالیت های اخیر فرهنگستان هنر 

رجوع به خرد جمعی
 رهیافتی برای پویایی فرهنگستان هنر
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 چهاردهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان هرن،2آبان 1397

0 
دیدار و گفت و گو با اعضای پیوسته و هنرمندان

باتوجــه بــه تعطیــل بــودن ارکان اصلــی فرهنگســتان بــه مــدت 9 ســال، 
اهــداف دولــت،  راســتای  و در  فرهنگســتان  تغییــر مدیریــت  از  پــس 
وابســته  و  پیوســته  اعضــای  و  هنرمنــدان  تکریــم  و  دیــدار  ابتــدا  در 
ترمیــم  بــه  ایــن طریــق  از  گرفــت و  قــرار  اولویــت  فرهنگســتان هنــر در 
گســترده  فاصلــه ایجــاد شــده پرداختــه شــد. ایــن اقــدام بــا اســتقبال 
هنرمنــدان مواجــه شــد؛ چنان کــه در ایــن مــدت برخــی از هنرمنــدان 
ــرای  برجســته در چندیــن نوبــت در فرهنگســتان هنــر حضــور یافتــه و ب
ــن  ــر ای ــا ب ــن دیداره ــد. در ای کردن ــی  ــام آمادگ ــکاری اع ــری و هم همفک
کــه فعالیت هــای آتــی فرهنگســتان بــر اســاس خــرد  کیــد شــد  نکتــه تا
پیــش  صاحب نظــران  و  پیش کســوت  هنرمنــدان  اســتادان،  جمعــی 
پیش کســوت  اعضــای  از  تعــدادی  بــرای  شــد  مقــرر  ضمــن  در  رود. 
پیوســته فرهنگســتان مراســم بزرگداشــت و نمایشــگاه مــروری بــر آثــار 
برگــزار شــود. بــرای شــروع، مــروری بــر زندگــی، آثــار و احــوال اســتاد جــال 
شــباهنگی، در نظــر گرفتــه شــد. ســپس تــاش بــرای بــه جریــان انداختــن 
ارکان تعطیــل شــده فرهنگســتان و بازگردانــدن فعالیت هــا بــر اســاس 
ــع  ــۀ مجم ــن جلس ــت و چهاردهمی گرف ــرار  کار ق ــتور  ــنامه، در دس اساس

عمومــی تشــکیل شــد. 

0
برگزاری چهاردهمین جلسۀ مجمع عمومی فرهنگستان هنر
ــر اســاس مــادۀ 4 اساســنامه فرهنگســتان هنــر، مجمــع عمومــی یکــی  ب
کــه آخریــن جلســه آن در ســال  از ارکان اصلــی ایــن فرهنگســتان اســت 
ــود. چهاردهمیــن جلســۀ مجمــع عمومــی پــس  1388 تشــکیل شــده ب
کــه نزدیــک بــه یــک دهــه بــه طــول انجامیــد، روز  از یــک وقفــه طوالنــی، 
کثــر قریــب بــه اتفــاق اعضــای پیوســته  چهارشــنبه، دوم آبــان بــا حضــور ا

تشــکیل شــد. 

گــزارش مفصلــی از فعالیت هــای  در ایــن جلســه بــر اســاس اساســنامه، 
مالــی 9 ســال  و  پژوهشــی  فعالیت هــای  ویــژه  بــه  هنــر،  فرهنگســتان 
کــه مجمــع عمومــی تشــکیل نشــده بــود، ارائــه شــد. ســپس  گذشــته 

کیــد بــر نقــش فرهنگســتان هنــر در ارائــه پیشــنهاد  اعضــای مجمــع بــا تأ
ارائــه  و  نظــر  تبــادل  و  بحــث  بــه  هنــر  عرصــه  در  سیاســت گذاری 
فرهنگســتان  آتــی  فعالیت هــای  خصــوص  در  خــود  پیشــنهادهای 
پیوســته  اعضــای  خواســته  مهم تریــن  جلســه  ایــن  در  پرداختنــد. 
گذشــته خــود، از جملــه  بــه روال  فرهنگســتان، بازگشــت اساســنامه 
محتــرم  ریاســت  بــه  مجمــع  توســط  فرهنگســتان  رئیــس  پیشــنهاد 
گــروه  نیــز، پیشــنهاد تشــکیل دو  ایــن جلســه  پایــان  بــود. در  جمهــور 
کثریــت  ــا ا کــه ب تخصصــی »هنــر انقــاب« و »فلســفه هنــر« مطــرح شــد 
آراء بــه تصویــب رســید. همچنیــن هم زمــان بــا تشــکیل مجمــع عمومــی، 
یــد در مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا  نمایشــگاهی از آثــار اعضــای جاو
کــه ایــن نمایشــگاه بــا حضــور اعضــای مجمــع افتتــاح شــد.  برگــزار شــد 

اعضــای پیوســته حاضــر در ایــن جلســه محمــد احصایی، غامحســین 
بهشــتی،  حســینی  محمدرضــا  بهشــتی،  ســیدمحمد  امیرخانــی، 
ســیدمهدی حســینی، محمدعلــی رجبــی، مجتبــی رحماندوســت، 
کلهــری، حبیــب اهلل صادقــی،  جــال شــباهنگی، مهــدی شــهیدی 
عزیــزی،  محمــود  طیــاب،  منوچهــر  طالش مجیــدی،  محمدرضــا 
کیانی هنــدی،  محمــود فرشــچیان، شــاهین فرهــت، ســیدعبدالمجید 
گــودرزی، علــی منتظــری و داریــوش  کی نــژاد، مصطفــی  محمدعلــی 

مهرجویــی بودنــد.

0
تشکیل گروه های تخصصی
بافاصلــه  و  نکــرد  بســنده  دیدارهــا  بــه  هنــر  فرهنگســتان  سرپرســت 
کــرد تــا بتوانــد بــه  گروه هــای تخصصــی صــادر  احکامــی را بــرای احیــای 
یــت خــود داشــته  کــه ایــن فرهنگســتان در مامور ســرعت برنامه هایــی 
و بــرای آن اهــداف پایه گــذاری شــده، دنبــال نمایــد. بــر اســاس مــاده 
ــروه  گ ــت  ــتان دارای هف ــن فرهنگس ــر، ای ــتان هن ــنامه فرهنگس 12 اساس
ــن  ــه ای ــوند. وظیف ــوب می ش ــزو ارکان آن محس ــه ج ک ــت  ــی اس تخصص
خبــره  هنرمنــدان  و  وابســته  و  پیوســته  اعضــای  میــان  از  کــه  گروه هــا 
تشــکیل می شــود، پیشــنهاد برنامه هــای پژوهشــی بــه شــورای تخصصــی 
ــا  گروه ه ــن  ــه ای ک ــود  ــه ب ــک ده ــدود ی ــفانه ح ــت. متأس ــتان اس فرهنگس
کــه در واقــع اتــاق فکــر فرهنگســتان محســوب می شــوند، تعطیــل شــده و 
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افتتاح منایشگاه آثار اعضای جاوید فرهنگستان هرن، 2 آبان 1397

گروه هــا،  جلســات آنهــا برگــزار نمی شــد.  بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه ایــن 
گرفــت و بــا  گروه هــا در اولویــت قــرار  انتخــاب و معرفــی اعضــای جدیــد 
گروه هــای مذکــور با پیشــنهاد  مشــورت اعضــای پیوســته و کارشناســان، 

گــروه تشــکیل شــد.  رئیــس هــر 

0
گروه هنرهای تجسمی
کــه احــکام خــود را  از سرپرســت جدیــد فرهنگســتان  گروهــی  نخســتین 
کــه طــی حکمــی  گــروه هنرهــای تجســمی بودنــد  کردنــد،  یافــت  هنــر در
هنرهــای  برجســته  اســاتید  از  گــودرزی  مصطفــی  بــه  گــروه  ریاســت 
گــروه نیــز  گــروه دیگــر اعضــای  تجســمی ســپرده شــد و بــا پیشــنهاد رئیــس 
گــروه درآمدنــد.  ــه عضویــت  ــه ب گان یافــت احــکام جدا ــا در انتخــاب و ب

آیت اللهــی، مهــدی  ترتیــب، محمــد احصایــی، حبیــب اهلل  ایــن  بــه 
کــه عضــو پیوســته  حســینی، حبیــب اهلل صادقــی و جــال شــباهنگی 
صداقــت  و  دائمــی  اعضــای  عنــوان  بــه  هســتند  هنــر  فرهنگســتان 
گــروه هنرهــای  جبــاری و زهــرا رهبرنیــا بــه مــدت دو ســال بــه عضویــت 

تجســمی فرهنگســتان هنــر منصــوب شــدند.  

همچنیــن ســید منصــوره تفرشــی ها نیــز از ســوی دبیــر فرهنگســتان هنــر، 
گــروه منصــوب شــد.  بــه عنــوان دبیــر 

0
گروه موسیقی 
رونــد تغییــرات در فرهنگســتان هنــر، از ســوی جامعــه هنــری مــورد اقبــال 
گــروه موســیقی فعــال شــد و علیرضــا  گرفــت و بــه دنبــال آن نیــز  قــرار 
موســیقی  مــدرس  هنــدی،  کیانــی  عبدالمجیــد  ســید  اســماعیلی، 
ایرانــی، نوازنــده ســنتور و از چهره هــای مانــدگار ایــن عرصــه، را بــه عنــوان 
ــه عنــوان عضــو  ــز ب ــد و شــاهین فرهــت را نی ــروه موســیقی برگزی گ رئیــس 
گانــه بــرای  کــرد. وی همچنیــن احکامــی جدا گــروه منصــوب  دائــم ایــن 
کاوه  محمدســعید شــریفیان، داریــوش طایــی، علــی اصغــر بیانــی و 
گــروه موســیقی  خورابــه، صــادر و آنهــا را بــه مــدت دو ســال بــه عضویــت 
منصــوب نمــود. احمــد صــدری را نیــز طــی حکمــی دیگــر بــه عنــوان قائــم 

کــرد.  گــروه موســیقی فرهنگســتان هنــر منصــوب  مقــام 

دبیــر  رحیمــی،  کیــوان  ســوی  از  آطاهریــان  معصومــه  همچنیــن 
شــد.  منصــوب  گــروه  دبیــر  ســمت  بــه  هنــر،  فرهنگســتان 

0
گروه هنرهای سنتی 
گــروه هنرهــای ســنتی از جملــه گروه هــای فعــال در فرهنگســتان هنــر بــود 
ــت  ــده داش ــر عه ــن را ب ــای وزی ــیاری از برنامه ه ــت گذاری بس ــه سیاس ک
بــه همیــن مناســبت علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنر، 
گروه هنرهای ســنتی و صنایع دســتی را به حســن  طی حکمی ریاســت 
کــه چهــره  ای برجســته در میــان نخبــگان دانشــگاهی اســت،  بلخــاری، 
ســپرد و در پــی آن اســتادان محمــود فرشــچیان، غامحســین امیرخانــی 
کــه همگــی از اعضــای پیوســته فرهنگســتان هنــر  و محمدعلــی رجبــی 
گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع  هســتند را نیــز بــه عنــوان اعضــای دائــم 
کــرد. همچنین مجیــد مهرگان، محمدمهــدی هراتی،  دســتی منصــوب 
شــریف زاده،  عبدالمجیــد  مطلــق،  نامــور  بهمــن  محســنی،  محســن 
ــت  ــه عضوی ــال ب ــدت دو س ــه م ــاوری را ب ــین ی ــژاد و حس ــدی مکی ن  مه

گــروه هنرهــای ســنتی فرهنگســتان هنــر درآورد. 

کیــوان رحیمــی، دبیــر فرهنگســتان  نفســیه ســادات موســوی نیــز از ســوی 
گــروه منصــوب شــد.   هنــر،  بــه ســمت دبیــر ایــن 

0
گروه نمایش و ادبیات نمایشی
کــه در ایــن ســال ها  عرصــه نمایــش و ادبیــات نمایشــی موضوعــی اســت 
کاری صــورت  ــا  گفــت ی ــده و می شــود  در فرهنگســتان هنــر مغفــول مان
علــی  دکتــر  دلیــل  همیــن  بــه  اســت.  نبــوده  چشــمگیر  یــا  و  نگرفتــه 
کــه از اعضــای پیوســته فرهنگســتان اســت و ســال ها ســبقۀ  منتظــری، 
گــروه  مدیریتــی  موفــق در عرصــه هنرهــای نمایشــی دارد، بــه ریاســت 
»نمایــش و ادبیــات نمایشــی« منصــوب شــد. همچنیــن، دکترمحمــود 
گــروه انتخــاب شــد. اســتادان علــی  عزیــزی، بــه عنــوان عضــو دائمــی 
نصیریــان، مجیــد سرســنگی، تاج بخــش فنائیــان، بهــزاد قــادری، ایــرج 
گانــه بــه مــدت دو ســال  راد و نــادر برهانــی مرنــد، نیــز طــی احکامــی جدا
هنــر  فرهنگســتان  نمایشــی«  ادبیــات  و  »نمایــش  گــروه  عضویــت  بــه 
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درآمدنــد. 

کیــوان رحیمــی، دبیــر فرهنگســتان  همچنیــن شــهاب پازوکــی از ســوی 
گــروه منصــوب شــد.  هنــر، بــه ســمت دبیــر ایــن 

0
گروه معماری و شهرسازی 
گروه هــای تخصصــی  تشــکیل  هنــر،  فرهنگســتان  سرپرســت جدیــد 
بــا اســتناد بــه اساســنامه را  از جملــه رهیافت هایــی قلمــداد می کنــد 
کــم کاری یــاری  ــرون رفــت از رخــوت و  کــه می توانــد فرهنگســتان را در ب
گــروه معمــاری را نیــز بــه ریاســت ســید  نمایــد. بــا  ایــن اندیشــه وی 
محمــد بهشــتی شــیرازی تشــکیل داد و ســعید ایــزدی، پیــروز حناچــی، 
کامبیــز نوایــی، محمــد حســن طالبیــان و ســید محســن  مهــرداد قیومــی، 

ــد.  گــروه برگزی ــه عنــوان اعضــای  ــه مــدت 2 ســال ب حبیبــی، را ب

کیــوان رحیمــی، دبیــر فرهنگســتان  همچنیــن مهــدی تاجیــک از ســوی 
گــروه منصــوب شــد.  هنــر،  بــه ســمت دبیــری ایــن 

0
همکاری با سازمان ها، دانشگاه ها و انجمن های حوزۀ فرهنگ و هنر
به منظور هم افزایی بیشتر و فراهم آوردن امکان استفاده بهینه از 
کارشناسی مفیدی با تعدادی از مدیران  امکانات موجود، جلسات 
و معاونان سازمان ها و وزارتخانه ها، از جمله معاونت هنری و 
معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، مدیران مؤسسه 
کو و کمیسیون ملی یونسکو، پژوهشگاه میراث فرهنگی، موزه های  ا
گون هنری برگزار شد. در این جلسات  گونا مختلف و انجمن های 
مقرر شد در راستای اعتای هنر ایرانی ـ اسامی و افزایش زمینه 
پیوند بیشتر هنرمندان با دولت، برنامه های مشترکی تعریف و به اجرا 
گذاشته شود.
ــا دانشــگاه های هنــر  ــر ب ــرای تعامــل بیشــتر فرهنگســتان هن همچنیــن ب
و همــکاری ســازنده در زمینــه مباحــث آموزشــی و پژوهشــی حــوزه هنــر 
ــا  کیــد شــده اســت، جلســاتی ب ــر آن تأ کــه در اساســنامه فرهنگســتان ب

اولین جلسه گروه هرنهای تجسمی فرهنگستان هرن، 25 مهر 1397

ــای  ــس هنره ــه پردی ــر، از جمل ــکده های هن ــگاه ها و دانش ــای دانش رؤس
زیبــای دانشــگاه تهــران و دانشــگاه هنرهــای اســامی ـ ایرانــی اســتاد 
گردیــد و بــه منظــور پیگیــری امــور، دبیرخانــه ای در  فرشــچیان برگــزار 

فرهنگســتان تأســیس شــد.

0
جلسۀ کارگروه فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی 
کارگروه فرهنگی چهل سالگی انقاب اسامی  چهارمین جلسه 
شورای عالی انقاب فرهنگی با حضور نمایندگان بیش از 30 سازمان 
و نهاد رسمی دولتی، دوم مهرماه در فرهنگستان برگزار شد.
گزارش برخی از فعالیت های  در این جلســه پس از ارائه پیشــنهادات و 
کارگــروه  کــه توســط اعضــاء یــا نماینــدگان  برخــی از دســتگاه های دولتــی 
ارائــه شــد، اعضــا بــا فعالیت هــای فرهنگســتان هنــر و برنامه هــای ویــژه 
ایــن فرهنگســتان بــه مناســبت چهــل ســالگی پیــروزی انقــاب اســامی 
کارگــروه از نمایشــگاه عکــس  و اســناد  آشــنا شــدند. همچنیــن اعضــای 
بــه مناســبت چهــل ســالگی  کــه  انقــاب اســامی«  تــا   »از مشــروطه 
یــخ معاصــر در  بــا همــکاری مؤسســه مطالعــات تار انقــاب اســامی 
بــود  مؤسســه فرهنگــی  هنــری صبــای فرهنگســتان هنــر برگــزار شــده 

کردنــد. بازدیــد 

بازنگری عملکرد زیرمجموعه های فرهنگستان هنر

0
کید بر تشکیل شورای علمی و سیاست گذاری در مؤسسه متن تا
از آنجــا کــه فرهنگســتان هنــر مدتــی از وظایــف اصلی خــود بازمانده بود، 
ــت ها و  ــازی سیاس ــان س ــرای یکس ــا ب ــرد زیرمجموعه ه ــری عملک بازنگ
کاســتی ها بــرای رشــد و ارتقــای مجــدد آن در اولویــت برنامه هــا قــرار  رفــع 

گرفت. 

بــه همیــن منظــور سرپرســت فرهنگســتان هنــر بــه همــراه دبیــر و مدیــران 
ارشــد خــود، از  موسســه تالیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری »متــن« بازدیــد 
کــرد. در ایــن بازدیــد، بررســی راهکارهــای اثرگــذار و ایجــاد تحــول در 
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کیــد بــر ادامــۀ چــاپ پــروژۀ معرفــی اشــیاء و آثــار  حــوزه نشــر آثــار هنــری، تا
هنــر ایــران در موزه هــای خــارج از کشــور، انتشــار آثــار هنــری بــا بهر ه منــدی 
کیــد بــر راه انــدازی و تشــکیل شــورای علمــی و  از نظــرات خردمنــدان و تأ
کثــری از ظرفیــت چاپخانــه در  هیئــت امنــای مؤسســه، بکارگیــری حدا
کــه قــرار  کاســتن هزینه هــای چــاپ بــرای نشــر آثــاری  جهــت بهــره وری و 
کــه در ایــن  ــود  ــا تیــراژ پاییــن منتشــر شــود، از جملــه مباحثــی ب اســت ب

گرفــت.  دیــدار مــورد بحــث و بررســی قــرار 

0
 تعامل  شورای علمی پژوهشکده با شورای تخصصی فرهنگستان هنر

امنــای  هیئــت  جدیــد  ریاســت  ســمت  کــه  اســماعیلی،  علیرضــا 
کــرد  و  پژوهشــکده هنــر را نیــز برعهــده دارد، از ایــن پژوهشــکده دیــدار 
فرصتــی فراهــم ســاخت تــا از نزدیــک در جریــان فرآینــد فعالیت هــای 

گیــرد.  پژوهشــی ایــن مجموعــه قــرار 

در ایــن نشســت بــه جایــگاه شــورای پژوهشــی در اساســنامۀ پژوهشــکده 
حــوزۀ  در  ویــژه  بــه  تصمیم گیــری  مؤثــر  ارکان  از  یکــی  عنــوان  بــه  هنــر 
تعییــن رویکردهــای علمــی و اعــام نظــر دربــارۀ طرح هــای پژوهشــی 
صحبــت شــد. همچنیــن وظایــف اساســنامه ای شــورای پژوهشــی چون 
کلیــۀ طرح هــا و  تعییــن رویکردهــا و اولویت هــای پژوهشــی، تصویــب 
و  کتــب  چــاپ  تصویــب   آنهــا،  بــر  نظــارت  و  پژوهشــی  برنامه هــای 

گرفــت.  نشــریات و... مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار 

پژوهشــی  گروه هــای  برنامه هــای  هماهنگــی  لــزوم  بــر  جلســه  ایــن  در 
کیــد شــد.  گروه هــای تخصصــی فرهنگســتان هنــر تا پژوهشــکده هنــر بــا 
ضــرورت تدویــن هدفمنــد برنامه هــای پژوهشــی ایــن پژوهشــکده در 
کــه پاســخگوی  ســال آینــده براســاس اولویت هــای مشــخص پژوهشــی، 
کاهــش خألهــای پژوهشــی در ایــن  کشــور بــوده و بــه  نیازهــا پژوهشــی 
حوزه هــا بینجامــد، نیــز از جملــه مباحــث مطروحــه در ایــن نشســت بود.  

0
تشکیل شورای علمی برای سیاست گذاری کتابخانه تخصصی هنر
در ادامــه بازدیدهــا، سرپرســت فرهنگســتان نشســتی بــا مدیــران ارشــد و 

کــه از زیرمجموعه هــای  کتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان هنــر  رئیــس 
تحــت نظــارت معاونــت پژوهشــی اســت، دیــدار داشــت. ایــن بازدیــد بــه 
کتابخانــه  منظــور افزایــش بهــره وری و جــذب مخاطــب فعــال در ایــن 
گرفــت تــا بــا ارائــه نقطــه نظــرات و راهکارهــای مناســب بــه ایــن  صــورت 

مهــم پرداختــه شــود. 

کتابخانــه از 14:30 بــه 16  کاری  در ایــن دیداردربــارۀ افزایــش ســاعات 
کاربــران(؛ تســهیل شــرایط عضوگیری  )جهــت خدمت رســانی بیشــتر بــه 
کتاب هــای تخصصــی هنــر و معرفــی اجمالــی  بــرای عاقه منــدان بــه 
و  کاربــران  اســتفاده  بهینه ســازی  بــرای  التیــن  و  فارســی  کتاب هــای 

تکمیــل نشــریات تخصصــی هنــر؛ بحــث و تبــادل نظــر شــد. 

همچنیــن فراهــم آوردن مقدمــات ایجــاد پایــگاه دیجیتــال بــرای منابــع 
مکتــوب دیــداری و شــنیداری )بــا توجــه بــه حقــوق مالکیــت مــادی 
قــرار دادن نســخه دیجیتــال  افــزودن و در دســترس  آثــار( و  و معنــوی 
کار قرار گرفت.  تولیــدات فرهنگســتان هنــر برای پژوهشــگران در دســتور 

تاییــد  کتابخانــه ای،  منابــع  بازنگــری  بــرای  علمــی  شــورای  تشــکیل 
کتاب هــای در دســت خریــد و مباحثــی از ایــن دســت، در  فهرســت 
کابــران، از جملــه  کیفیــت و تامیــن نیازهــا و خواســت  جهــت ارتقــاء 

گرفــت. کــه مــورد بحــث و بررســی قــرار  مباحثــی بــود 

0
انتشارمجدد نشریات تخصصی
گــون  گونا فرهنگســتان هنــر دارای پنــج نشــریۀ تخصصــی در حوزه هــای 
ــوزه  ــگران ح ــدان و پژوهش ــال هنرمن ــم اقب ــه رغ ــفانه ب ــه متأس ک ــود  ــر ب هن
هنــر، انتشــار ایــن نشــریات در دهــۀ دوم فعالیــت فرهنگســتان متوقــف 
شــد. بــا توجــه بــه نظــر مجمــع عمومــی و مطالبــه هنرمنــدان بــرای چــاپ 
گرفتــه و  کار قــرار  مجــدد ایــن نشــریات، چــاپ ایــن نشــریات در دســتور 
در مرحلــۀ اول، آماده ســازی فصلنامــه پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر )در 
حــوزۀ نقــد هنــر و مباحــث میان رشــته ای( و فصلنامــه گلســتان هنــر )در 

یــخ هنــر و معمــاری( شــروع شــده اســت.  حــوزه تار
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الهام الیقی

گــروه هنرهــای تجســمی، بــه  بــا حکــم سرپرســت فرهنگســتان هنــر، 
گروه هــای پژوهشــی، فعالیــت خــود  گــروه از مجموعــه  عنــوان اولیــن 
ــا  ــش ب ــف و اعضای ــا، وظای کارکرده ــروه،  گ ــن  ــاره ای ــت. درب گرف ــر  را از س
گــروه هنرهــای تجســمی، بــه گفت و گــو  گــودرزی، رییــس  دکتــر مصطفــی 
کــه در  نشســتیم تــا بیشــتر از فعالیت هــا و اهدافشــان بدانیــم. ایشــان 
دورۀ نخســت فرهنگســتان هنــر و از بــدو تاســیس ایــن نهــاد علمــی و 
گــروه مذکــور را بــر عهــده داشــته،  هنــری، نزدیــک بــه ده ســال مســئولیت 
اســتاد دانشــگاه تهــران و عضــو پیوســتۀ فرهنگســتان هنــر جمهــوری 

ــران اســت. اســامی ای

و  هنــر  فرهنگســتان  تجســمی  هنرهــای  گــروه   وظایــف  دربــارۀ  لطفــا 
دهیــد. توضیــح  آن  کارکردهــای 

گروه هــای تخصصــی  وظایــف  از مهم تریــن  کــه می دانیــم  همان طــور 
گــروه هنرهــای  فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران و از جملــه 
کشــور و ارائــۀ پیشــنهادها و برنامه هــای  تجســمی، رصــد وضعیــت هنــر 
مبنــای  بــر  اســت.  آن  تعمیــق  و  توســعه  اصــاح،  بــرای  مناســب 
ــده دارد  ــر عه ــی را ب ــه وظایف ــن مجموع ــر، ای ــتان هن ــنامۀ فرهنگس اساس
بــر مــدار آنهــا فعالیــت خواهنــد نمــود.  گروه هــای تخصصــی نیــز  کــه 
ــرای حفــظ و توســعه هنــر اســامی، ملــی و  پیشــنهاد سیاســت گذاری ب
ــا حوزه هــای علمیــه و علمــای دینــی در شــناخت  محلــی؛ همــکاری ب
زمینه هــای مبانــی فقهــی هنــر؛ مطالعــه و بهره گیــری از نظریه هــای جدیــد 
هنــر بــا تکیــه بــر مبانــی ملــی و اســامی؛ حمایــت و تشــویق پژوهش هــای 
ملــی؛  ســطح  در  هنــری  طرح هــای  و  مطالعــات  پیگیــری  و  بنیــادی 
داخلــی  هنــری  جوامــع  ارتبــاط  زمینــه  در  سیاســت گذاری  پیشــنهاد 
گســترش نقــد هنــری و مباحــث  بــا جهــان؛ سیاســت گذاری جهــت 
شــاخص های  پیرامــون  گفت و گــو  زمینه هــای  ایجــاد  زیباشــناختی؛ 

کشــور؛ طراحــی  یابــی ســاالنه شــاخص های هنــری در  توســعه هنــری؛ ارز
هنــر  گــون  گونا عرصه هــای  در  پژوهشــی  نمایشــگاه های  برگــزاری  و 
هنــری؛  مختلــف  زمینه هــای  در  تخصصــی  نشســت های  برپایــی  و 
پیشــنهاد  و  هنــر  زمینــه  در  کشــور  آموزشــی  نظــام  وضعیــت  بررســی 
کــز و مراجــع مربوطــه؛ انجــام  برنامه هایــی بــرای اصــاح و ارتقــاء آن بــه مرا
علــوم؛  ســایر  و  هنــر  زمینــه  در  فرارشــته ای  و  بین رشــته ای  مطالعــات 
ــته  ای  ــگاهی میان رش ــته های دانش ــه رش ــور ب کش ــاز  ــون نی ــه پیرام مطالع
کــز و مجامــع و مراجــع مربوطــه برای اجرا؛ شناســایی  هنــر و ارائــۀ آن بــه مرا
و معرفــی هنرمنــدان شــاخص و تــراز اول در حوزه هــای مختلــف هنرهــا 
ــع مرجــع  ــرای تألیــف و ترجمــه مناب و نکوداشــت ایشــان؛ برنامه ریــزی ب
در قلمــرو هنــر؛ طراحــی و تدویــن اعطــای نشــان عالــی هنــر و ضوابــط 
اعطــای آن بــه اشــخاص واجــد شــرایط؛ و همچنیــن طراحــی و تدویــن 
شــرایط اعطــای جوایــز بــه شــخصیت های برجســته و تاثیرگــذار در حــوزۀ 
ــای  ــری، خاقیت ه ــت هن ــه، مدیری ــف و ترجم ــش، تالی ــوزش، پژوه آم
درون  از  کــه  اســت  هنــر  فرهنگســتان  وظایــف  مهم تریــن  از  هنــری  
برنامــه  و  فعالیت هــا  مبنــای  بــر  و  آمــده  بیــرون  تخصصــی  گروه هــای 
بنابرایــن،  انجــام می شــود.  گروه هــا  ایــن  و نظــارت علمــی و اجرایــی 
گــروه هنرهــای تجســمی بــر همیــن مــدار می چرخــد. وظایــف اصلــی 

هنرهــای تجســمی چقــدر می توانــد در عرصه هــای اجتماعــی، سیاســی و 
... نقــش داشــته باشــد؟

نقــش هنرهــای تجســمی، یــا بــه تعبیــری هنرهــای بصــری یــا دیــداری، در 
هویت بخشــی بــه جامعــه ، اساســی و بی بدیــل اســت و می توانــد هویــت 
تاریخــی و تمدنــی را شــکل داده و احیــاء کنــد. هنرهــای تجســمی نقــش 
ویــژه ای در ارتقــای بینــش اجتماعــی و انتقــال معرفــت جمعــی دارنــد. 
ایــن نقــش خــاص در بســتر پدیــده ای نوظهــور بــه نــام رســانه صــورت 

گفتگو با دکتر مصطفی گودرزی، رییس گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر 

تعامل با هنرمندان و صاحب نظران، هم نشینی با جامعه
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کــه الزم اســت فرهنگســتان هنــر بــه ایــن مقولــه نیــز توجــه  می پذیــرد 
ویــژه ای داشــته باشــد.

کادمیــک هنرهــای تجســمی ، رشــته ها، شــاخه ها  کــه تعریــف آ از آنجــا 
ــردی  کارب گرایشــات متعــدد و متنوعــی، از قبیــل عکاســی، هنرهــای  و 
و تزیینــی، طراحــی داخلــی، نقاشــی و تصویرســازی، طراحــی و چــاپ 
گرافیــک و ارتبــاط تصویــری، مجسمه ســازی، طراحــی  کاریکاتــور،  و 
پارچــه و لبــاس، هنــر ویدئــو، انیمیشــن، هنرهــای مفهومــی و جدیــد و 
گرایشــاتی چــون اینستالیشــن، بــادی آرت،  معاصــر را شــامل می شــود و 
و...، دیجیتــال  لنــدآرت، الیــت آرت،  آرت،  کینیتیــک  پرفورمنــس، 
آرت و وب دیزایــن و بازی هــای ویدئویــی و نظایــر اینهــا، تایپوگرافــی 
از  مهمــی  بخــش  حتــی  و  اینهــا،  شــبیه  و  لتریســم  و  کالیگرافــی  و 
فیلم میکینــگ یــا فیلــم پروداکشــن ]filmmaking/film production[ و 
گــروه  نظایــر اینهــا را در برمی گیــرد، قطعــا بخشــی از برنامه هــای پژوهشــی 

ــود. ــد ب ــوف خواه ــا معط ــن حوزه ه ــه ای ب

و  ملــی  گرایشــات  میــان  تعامــل  بیشــتر  چــه  هــر  زمینه هــای  ایجــاد 
محلــی و منطقــه ای در هنــر ایــران، طراحــی و برگــزاری نمایشــگاه های 
پژوهشــی، ایجــاد زمینــۀ تعامــل بــا هنــر معاصــر جهــان اســام و گفت و گــو 
بــا هنرمنــدان آن و ســایر جوامــع، تعامــل و همــکاری بــا دانشــگاه ها و 
کــز فرهنگــی و هنــری در عرصــۀ  پژوهشــکده های مرتبــط و نهادهــا و مرا
کمیته هــای تخصصــی در  هنرهــای تجســمی، و همچنیــن تشــکیل 
عرصــۀ هنرهــای تجســمی ماننــد عکاســی، نقاشــی، ارتبــاط تصویــری، 
ــروه  گ ــای  ــره، از برنامه ه ــن و غی ــازی، انیمیش ــازی، تصویرس مجسمه س

ــت. ــده اس در آین

کارگروه هــای  کمیته هــا و  یکــی دیگــر از اهــداف و برنامه هــا، تشــکیل 
کــه  اســت  هنــری  نقــد  گــروه  و  هنــر  یــخ  تار گــروه  نظیــر  تخصصــی 

یــم در دورۀ ســوم حیــات فرهنگســتان هنــر و پــس از یــک دورۀ  امیدوار
فرامــوش نشــدنی فتــرت، شــرایط الزم بــرای احیــاء و اجــرای آنهــا فراهــم 
کــه بــا یــک ترتیــب منطقــی و  آیــد. انشــاءاهلل شــرایط بــه نحــوی باشــد 
ــه گام، اهــداف و برنامه هــای مــورد نظــر پیگیــری و اجــرا  گام ب به صــورت 

شــود.

گروه چه خواهد بود؟ قدم نخست این 

ــر در  ــتان هن ــور فرهنگس ــه از ظه ــدود دو ده ــه ح ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب البت
کشــور می گــذرد و در چهارمیــن دهــه از عمــر  عرصــۀ فرهنــگ و هنــر 
بیســت  حــدود  گذشــتۀ  ا ســت  ضــروری  اســامی،  نظــام  برکــت  ُپــر 
ــی و  ــده، بازبین ــرای آین ــخ و ب ی ــه تار ــزارش ب گ ــرای  ــه ب ــن مجموع ــالۀ ای س
کار الزم باشــد در وهلــۀ نخســت، تهیــه  بازخوانــی شــود. شــاید بــرای ایــن 
و تنظیــم بیانیــه چشــم انداز، بیانیــه وظایــف و مأموریت هــا، آرمان هــا، 
پیامدهــا، اهــداف، راهبردهــا و اقدامــات راهبــردی مــورد نظــر انجــام 
کلیــدی عملکــرد به ویــژه  شــده و در فرآینــد دوم، ســنجه ها و معیارهــای 
پیامدهــا و ســنجه های پیامــدی مــورد نظــر مشــخص شــوند و پــس از آن، 
معطــوف بــه آینــده و در تــراز فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران 

کــرد. برنامه ریــزی 

رویکرد گروه در برنامه ریزی های آتی چگونه است؟

کــه رویکــرد متفاوتــی  برنامه ریــزی اســتراتژیک پیامدنگــر و نتیجه محــور 
اســت و می توانــد بــه ایجــاد یــک تحــول مهــم و در عین حــال مثبــت 
کشــور در آمــوزش، پژوهــش، خاقیت هــای  در نظــام برنامه ریــزی هنــر 
عطفــی  نقطــه  بــه  و  منجــر  هنــر  اقتصــاد  و  مدیریــت  حتــی  و  هنــری 
و  چشــم اندازها  جملــه  از  شــود،  تبدیــل  کشــور  مدیریــت  یــخ  تار در 
گروه هــای تخصصــی فرهنگســتان هنــر خواهــد  آینده پژوهی هــای مهــم 
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گروه هــای تخصصــی اش، بایــد بــا درک زمانــه و  بــود. فرهنگســتان هنــر و 
گــون اجتماعــی و فرهنگــی، برنامه ریــزی راهبــردی، دراز  گونا تحــوالت 
کــه تمــام جوانــب و زوایــای نتایــج در آن لحــاظ شــده  مــدت و هدفمنــد 
باشــد را لحــاظ نمایــد. بــه فرمــودۀ یکی از بــزرگان، ترســیم وضع مطلوب، 
شــناخت وضــع موجــود، به کارگیــری شــیوه های علمــی و تحقیق شــده 
و پیگیــری حرکــت از وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب، کار بســیار خــوب 
و شایســته و بلکــه ضــروری ا ســت کــه ان شــاءاهلل فرهنگســتان هنــر نیــز در 

گرفــت. دورۀ جدیــد در نظــر خواهــد 

گــروه و فعالیت هــای  ــرای ایــن  ــه شــده ب گرفت کمــی از برنامه هــای در نظــر   
آن بفرماییــد.

گــروه تخصصــی هنرهــای تجســمی  برنامه هــای  و  از جملــه طرح هــا 
گــون  گونا فرهنگســتان هنــر، ادامــۀ مباحــث پژوهشــی در عرصه هــای 
ــۀ  ــی، برنام کل ــور  ــت. به ط ــق آنهاس ــعه و تعمی ــمی و توس ــای تجس هنره

گــروه در قلمــرو مطالعــات نظــری هنــر 
مقاطــع  در  اجــرا  گرفتــن  نظــر  در  بــا  و 
مطالعــۀ  اســاس  بــر  کــه  گــون،  گونا
نیازهــای  بــه  توجــه  و  ســاله  چندیــن 
علمی، پژوهشــی، آموزشــی، فرهنگی و 
هنــری کشــور صــورت گرفتــه، مبتنــی بــر 
یــخ هنــر،  کلــی ا ســت: تار چهــار عرصــۀ 
نقــد هنــری، زیبایی شناســی و فلســفۀ 
میان رشــته ای  مطالعــات  و  هنــر، 

تجســمی. هنرهــای 

در مــورد مباحــث میان رشــته ای توضیــح 
بیشــتری بفرماییــد. 

در زمینــۀ مطالعات میان رشــته ای باید 
ــه دو  کنــم پژوهش هــای مذکــور ب اشــاره 
صــورت درون رشــته ای و برون رشــته ای 
در  بــود.  خواهــد  تجســمی  هنرهــای 
در  میان رشــته ای هنر،  مطالعــات 
تجســمی،  هنرهــای  گســتردۀ  حــوزۀ 
مطالعــه درون رشــته ای و برون رشــته ای 

انــکار ناپذیــر اســت. مطالعــه و پژوهــش، میــان  نیــاز و واقعیتــی  آن، 
رشــته های متنــوع تجســمی بــا ســایر رشــته های هنــری و ســایر علــوم 
کــه از عمــر آن در ســطح جهــان، چندیــن دهــه می گــذرد  امــری اســت 
معمــاری،  و  تجســمی  بیــن  میان رشــته ای  مطالعــات  آن  حاصــل  و 
تجســمی و ادبیــات، تجســمی و موســیقی، تجســمی و ســایر هنرهــا 
و علــوم، از روان شناســی و جامعه شناســی، تــا علــوم سیاســی و غیــره 
کــه از دیگــر نیازهــای پژوهشــی  اســت. همچنان کــه گفت و گــوی علمــی، 
هنرهــای تجســمی، نظیــر مدیریــت هنــری، اقتصــاد هنــری، مطالعــات 
کاربــردی، آمــوزش هنــر، و نظایــر آن اســت، از  تطبیقــی هنــر، هنرهــای 

گــروه هنرهــای تجســمی فرهنگســتان خواهــد بــود. طرح هــای 

گــروه هنرهــای تجســمی فرهنگســتان هنــر  دربــاره اعضــای تشــکیل دهنــده 
توضیحاتــی بفرماییــد.

بــا یــاد و خاطــرۀ هنرمنــدان پیش کســوت هنرهــای تجســمی معاصــر 
ــور،  ــود جوادی پ ــتاد محم ــاد اس ــده ی ــان، زن ــه ایش ــرام ب ــران و ادای احت ای

ــاد اســتاد مرتضــی ممیــز، مرحــوم  مرحــوم اســتاد جــواد حمیــدی، زنده ی
گــروه هنرهــای  کبــر تجویــدی و زنــده یــاد اســتاد منصــوره حســینی؛  دکتــر ا
تجســمی فرهنگســتان هنــر پــس از یــک دوره گسســت ناخواســته و تلــخ 
گذشــتۀ  پژوهشــی  و  علمــی  فعالیت هــای  ادامــۀ  در  تحمیل شــده،  و 
خــود بــا حضــور تعــدادی از هنرمنــدان و اســتادان پیش کســوت مجــددا 
کار را از ســر می گیــرد. جنــاب آقــای دکتــر حبیــب اهلل آیت الهــی، جنــاب 
شــباهنگی،  جــال  اســتاد  جنــاب  احصایــی،  محمــد  ســید  اســتاد 
جنــاب اســتاد ســید مهــدی حســینی و جنــاب آقــای دکتــر حبیــب اهلل 
کــه در ایــن راه مــا را یــاری  گــروه هســتند  صادقــی، اعضــای پیوســتۀ 
می دهنــد. همچنیــن اســتادان محتــرم ســرکار خانــم دکتــر زهــرا رهبرنیــا 
گــروه  و جنــاب آقــای دکتــر صداقــت جبــاری نیــز بــه عنــوان اعضــای ایــن 
ــا توجــه  ــد. بعــد از برگــزاری جلســات اولیــه، و ب تخصصــی حضــور دارن
کارگروه هــای تخصصــی، انشــاءاهلل تعــداد  کمیته هــا و  بــه برنامه هــا و 
ــد. ــد ش ــه خواهن ــروه اضاف گ ــه  ــران ب ــدان و صاحب نظ ــری از هنرمن دیگ

گــروه چــه   محصــول و بــرون داد اصلــی 
خواهــد بــود؟

یــم  کــه اشــاره شــد، امیدوار همان طــور 
در ایــن دورۀ جدیــد، بــه لطــف خداونــد 
و همراهــی همــکاران محتــرم  متعــال 
در  عزیــز،  اســاتید  و  هنرمنــدان  و 
پیــروزی  ســالگرد  چهلمیــن  آســتانۀ 
فراهــم  شــرایطی  اســامی،  انقــاب 
ماموریت هــای  از  بعضــی  کــه  شــود 
محولــه بــه ســرانجام رســیده و برخــی 
از طرح هــا و برنامه هــای مــورد نظــر بــه 
مرحلــۀ اجــرا برســند. البتــه بــا توجــه بــه 
فرهنگســتان،  مالــی  محدویت هــای 
فعالیت هــای  توقــف  و  تعلیــق 
اعتبــاری  بــه  و  تخصصــی  گروه هــای 
کمرنــگ شــدن  از هــم پاشــیدن آنهــا، 
و  انگیزه هــا،  رفتــن  بیــن  از  حتــی  و 
چیزهــای دیگــری نظیــر انجــام برخــی 
ــته،  گذش ــط در دورۀ  ــای نامرتب برنامه ه
یــم بــا مدیریــت مناســب  کــه امیدوار کار قابــل تصــّور اســت  ســختی های 
و شایســته و تنظیم ابعاد زمانی الزم از یکســو، و درک عمیق دســتگاه ها 
بــع و بالَتَبــع، پشــتیبانی مســئولین  و مســئولین فرهنگســتان هنــر، و بالَطّ
گروه هــای تخصصــی از ســوی دیگــر، انجــام برخــی  فرهنگســتان هنــر از 
شــود.  میســر  نظــر  مــورد  چشــم انداز  از  بخشــی  تحقــق  و  طرح هــا  از 
گروه هــای تخصصــی  ســایر  بــا  و مســتمر  برنامه ریزی شــده  همــکاری 
مجموعــۀ  هنــر،  پژوهشــکده  نظیــر  فرهنگســتان  دیگــر  بخش هــای  و 
انتشــارات  نقــش جهــان،  پژوهــی  هنــر  مرکــز  و  فرهنگــی هنــری صبــا 
ــر  ــای معاص ــوزه هنره ــری( و م ــار هن ــر آث ــه و نش ــف، ترجم ــه تالی )موسس
کــه در دورۀ  فلســطین، همچنیــن احیــاء و ادامــۀ برخــی از برنامه هایــی 
اجــرا  تجســمی  هنرهــای  عرصــۀ  در  فرهنگســتان  فعالیت هــای  اول 
گــروه در ایــن دوره خواهــد بــود. بــه حــول  شــده، از طرح هــا و برنامه هــای 
و قــوۀ الهــی؛ ان شــاءاهلل. بنابرایــن، برخــی از نشســت های تخصصــی 
و  پژوهشــی  برون دادهــای  جملــه  از  نیــز  پژوهشــی  نمایشــگاه های  و 

فرهنگــی و هنــری مــورد نظــر خواهــد بــود.
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کــه حضــور آنهــا در خطــه جنــوب ایــن ســرزمین هــرروز بیشــتر ریشــه  صــد و ســه  ســال پیــش یکــی از قهرمانــان ملــی مــا در مقابــل نیروهــای انگلیســی، 
کنــار عبــارت »روز  گرچــه شــهید شــد، روز درگذشــت او در  گذشــت. رئیس علــی دلــواری  کــرد و در ایــن راه از جــان خویــش نیــز  می دوانــد، ایســتادگی 
یــداد مهمــی بــا عنوان مشــروطه  مبــارزه بــا اســتعمار« در تقویــم مــا ایرانیــان خــوش نشســته اســت. ایــن قهرمــان دلــواری در دوره ای زندگــی می کــرد کــه رو

کــه خــود، نتیجــه جریان هایــی بــود، امــا جریان هایــی را نیــز باعــث شــد. یــدادی  در ایــران رخ داده بــود؛ رو

کنــون نگاشــته شــده اســت شــناخت، امــا عکس هــا و اســناد چــه بســا اطاعاتــی را در اختیــار  کــه از آن زمــان تــا  مشــروطه را می تــوان از میــان آثــاری 
کنــون در ذهــن  کــه تــا  کمتــر شــک و شــبهه ای بــه میــان آیــد و حتــی او را بــه تردیــد دربــاره تاریخــی  کــه در وثاقــت آنهــا  ذهــن پرسشــگر بیننــده قــرار دهــد 

گرفتــه اســت وادارد.  او شــکل 

گالری خیال راوی واقعیت 150 سال تاریخ ایران

شــهریورماه   تــا 22   12 صبــا  هنــری  فرهنگــی،  موسســه  خیــال  گالــری 
بــود. ایــران  پنجــاه ســال دگرگونــی  و  یکصــد  روایتگــر تصویــری 

ــاب  ــروزی انق ــال پی ــن س ــبت چهلمی ــه مناس ــه ب ک ــگاه  ــن نمایش در  ای
اســامی و روز مبــارزه بــا اســتعمار برگــزار شــد، اســناد و عکس هــای 
ــه  ــه نهضــت مشــروطه و انقــاب اســامی ب ــه رویدادهــای میان ــوط ب مرب

گذاشــته شــد. نمایــش 

ــود.  ــری می ش ــای دوره ناص ــده وارد فض ــال، بینن ــری خی گال ــه  ــا ورود ب ب
ایــن فضــا او را تــا پیــروزی مشــروطه همراهــی می کنــد. روایــت تصویــری 
از مشــروطه تــا اســتبداد صغیــر و پــس از آن فتــح تهــران، بخــش دیگــر 
ایــن نمایشــگاه اســت؛ امــا بــدون درک آنچــه پــس از فتــح تهــران رخ داد، 
یافــت. ازایــن رو  ــای 1299 و ظهــور رضاخــان را در کودت ــوان علــت  نمی ت
کودتــای 1299 می شــود.  بــه قــدم وارد فضــای پیــش از  بیننــده قــدم 
تحــوالت ایــران در دوره رضاشــاه و نحــوه روی کار آمدن محمدرضاشــاه 
گرفتــه  کــه در قــاب تصویــر و ســند جــای  نیــز موضــوع دیگــری اســت 

کــه در ایــن مــدت  اســت. ســوالی 
ــه خــود مشــغول  ذهــن بیننــده را ب
روحیــه  ســیر  خــط  می کنــد 
ایــران  مــردم  استعمارســتیزی 
کــه در ابتــدای نمایشــگاه،  اســت 
کــو نمایــان  در جنبــش تحریــم تنبا
شــده اســت؛ در قســمت دیگــری 
امتــداد  نمایشــگاه،  ایــن  از 
ملــی  نهضــت  در  خــط،  ایــن 
شــدن صنعــت نفــت بــه تصویــر 
کشــیدن  تصویــر  بــه  درمی آیــد. 
داد  رخ  نهضــت  ایــن  در  آنچــه 
کودتــای  فضــای  وارد  را  بیننــده 
خواســته  دو  می کنــد.   1332

 

از نهضت مشروطه تا انقاب اسامی 
به روایت اسناد

عمومــی مــردم عصــر قاجــار، کــه در ابتــدای ایــن نمایشــگاه جلــوه بصــری 
یافتــه اســت، یعنــی مبــارزه بــا اســتعمار و اســتبداد، در ایــن بخــش از 
کــه شــروع  یــخ ایــران بــه شــکلی تنگاتنــگ در نهضتــی تنیــده می شــود  تار
آن خــرداد 1342 اســت. تصاویــر و اســناد نمایشــگاه بیننــده را از نحــوه 
گاه می کنــد و او را قــدم بــه قــدم  یــداد و اســتمرار آن آ شــکل گیری ایــن رو
کــه در آن انقــاب اســامی ایــران، بــا حــذف  بــه بهمــن 1357 می رســاند 

اســتعمار و اســتبداد بــه پیــروزی رســید.

در روز نخســت برگــزاری  نمایشــگاه »از نهضــت مشــروطه تــا انقــاب 
گالــری خیــال، نشســتی ترتیــب  اســامی بــه روایــت اســناد«، در انتهــای 
یــخ معاصــر از  کــه در آن دو اســتاد و محقــق حــوزه تار داده شــده بــود 
کــه در ادامــه  ــران ســخن می گفتنــد  ــای جنبــش ضداســتعماری ای زوای

می خوانیــد.

در عصر قراردادها سبک زندگی ایرانیان تغییر کرد

گریــزی  آغــاز، محمدحســن رجبــی )دوانــی(، مــورخ و پژوهشــگر،  در 
از  و  زد  صفویــه  دوره  بــه 
کــه توســط علمــا  پندنامه نویســی 
ــد  ــته می ش ــاطین نوش ــرای س و ب
بــه  اشــاره  بــا  او  گفــت.  ســخن 
»نصیحه الســاطین«  رســاله 
دســت،  ایــن  از  نمونه هایــی  و 
گفتــه  کــردن  مســتند  ضمــن 
در  اقــدام  ایــن  ادامــه  بــر  خــود، 
و  کــرد  کیــد  تا بعــدی  دوره هــای 
شــاهد مثــال خــود را »ارشــادنامه« 
بــر  کیــد  تا بــا  رجبــی  دانســت. 
بــه  خطــاب  رســاله  ایــن  اینکــه 
نوشــته  قاجــار  آقامحمدخــان 
دوره  از  گفــت:  اســت  شــده 
ــه بعــد، ایــران ناخواســته  قاجــار ب
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چــون  می شــود؛  اروپایــی  سیاســی  قدرت هــای  رقابــت  گردونــه  وارد 
کلیــد فتــح ایــن منطقــه به شــمار  ــا هندوســتان اســت و  ــرز ب ــران هم م ای
انگلیســی  و  فرانســوی  ســیزدهم، هیئت هــای  قــرن  اوایــل  از  می آیــد. 
بــرای انعقــاد پیمان هــای سیاســی بــه ایــران می آینــد. اعــزام هیئت هــای 
کــه ایــران درگیــر جنــگ  یادشــده به خصــوص بــا توجــه بــه ایــن امــر اســت 
نیــز  بــا روســیه  ایــران  نتایــج دو جنــگ  بــود.  بــا روســیه  طوالنی مــدت 
گلســتان و  قــرارداد  انعقــاد دو  ایــران و  بــه شکســت  متاســفانه منجــر 

شــد. ترکمانچــای 

نویســنده کتــاب مکتوبــات و بیانــات سیاســی و اجتماعــی علمــای 
شــیعه؛ دوره قاجــار بــا اشــاره بــه اینکه کاپیتوالســیون یکــی از پیامدهای 
ایــن قراردادهــا بــود بحــث عملکــرد علمــا در ایــن دوره را ایــن چنیــن پــی 
کــه  گرفــت: در ایــن دوره، علمــا رســاالت و فتواهــای بســیاری نوشــتند 
کــرد: 1( درخواســت  از نــکات مهــم آنهــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 
رفــع خطــر از جــان و نوامیــس مــردم قفقــاز؛ 2( آزادســازی منطقــه قفقــاز 
کفــره روس؛ 3( نوســازی ارتــش؛ 4( اقتبــاس از فنــون و لباس هــای  از 
کــه چنیــن اقتباســی  نظامــی غــرب بــرای نیروهــای نظامــی ایــران. از آنجا

ــد. ــرای آن فتــوا دادن نوعــی بدعــت به شــمار می آمــد، علمــا ب

محمدحســن رجبــی در ادامــه تشــریح خــط ســیر فعالیــت علمــا، وارد 
دوره پــس از قتــل امیرکبیــر شــد و ابتــدا فضــای آن دوره را از نظــر عملکــرد 
کــرد:  اســتعمار و عوامــل داخلــی آن توضیــح داد. او دراین بــاره اظهــار 
متاســفانه بعــد از قتــل امیرکبیــر، عصــر قراردادهــا آغــاز شــد. یکــی از 
یتــر یــا راه آهــن بــود. طبــق آن بنــا بــود ایــران  ایــن قراردادهــا، قــرارداد رو
کــه او در آن متضمــن  یتــر ببنــدد  قــراردادی بــه مــدت هفتــاد ســال بــا رو
ســاخت راه آهــن بــرای ایــران شــود و از آن ســو تمــام منابــع ایــران، بــه جــز 
گــردد. بــه یــک معنــا بــا ایــن قــرارداد تمــام  گــذار  یتــر وا طــا و نقــره، بــه رو
کــه  هســتی ایــران در اختیــار یــک فــرد اروپایــی قــرار می گرفــت؛ امــا ازآنجا
کمپانــی هنــد شــرقی و همیــن  علمــا اطــاع داشــتند انگلیــس از طریــق 

قراردادهــا 

ــد. ــا آن پرداختن ــارزه ب ــه مب ــود، ب ــتعمار درآورده ب ــه اس ــد را ب هن

یتــر فســخ شــد، ایــن  ــرارداد رو گرچــه ق ــخ ادامــه داد:  ی ایــن پژوهشــگر تار
کــرد. چــون صدراعظم هــای بعــد از امیرکبیــر،  قراردادهــا ادامــه پیــدا 
بــا مشــاهده سرنوشــت امیرکبیــر و قائم مقــام، می کوشــیدند خــود را بــه 
بــر اســاس ایــن قراردادهــا،  کننــد.  یکــی از دو قــدرت آن روز نزدیــک 
کاالهــای عمدتــا مصرفــی اروپایــی روانــه ایــران شــد و نیــز تعــداد بیشــتری 
کردنــد و همیــن امــر ســبک زندگــی  کشــور حضــور پیــدا  از اروپاییــان در 
کــه بــر اثــر ایــن وضعیــت یــک  ایرانیــان را تغییــر داد. علمــا نگــران بودنــد 
اســتحاله فرهنگــی رخ دهــد؛ ازهمیــن رو مــا علــی هیدجــی و شــیخ 
کتاب هــای خــود شــرح مبســوطی از ورشکســتگی  کربایــی در  حســن 
اقتصــاد ایــران و تغییــر ســبک زندگــی ایرانیــان دادنــد. میــرزای شــیرازی 
کــرد و نامــه ای بــه ناصرالدین شــاه  هــم از همیــن بابــت دو فتــوا صــادر 
نوشــت. یکــی از ایــن دو فتــوا راجــع بــه پرهیــز مســلمانان از مصــرف 
ایــن  بــود.  ایــران  اقتصــادی  رونــق  بــرای  تــاش  و  اروپایــی  کاالهــای 
کــه اســتعمار از طریــق جنــگ  کــه همــان طــور  اقدامــات نشــان می دهــد 
کــرد و بعــد شــکل ایــن مبــارزه تغییــر یافــت و وارد فــاز اقتصــادی  اقــدام 
شــد، فتــاوی علمــا هــم متناســب بــا همیــن تغییــرات، تغییــر شــکل داد.

 شرکت اسالمیه کاالهایی به آفریقا صادر می کرد

رئیــس  حقانــی،  موســی  رجبــی،  محمدحســن  ســخنرانی  از  پــس 
گرفــت و بــا نویــد دادن  یــخ معاصــر، در جایــگاه قــرار  پژوهشــکده تار
کــه  امســال،  فجــر  دهــه  در  بزرگ تــر  ابعــاد  بــا  نمایشــگاهی  برگــزاری 
بــه  اســت،  اســامی  انقــاب  پیــروزی  ســال  چهلمیــن  بــا  مصــادف 
گفــت: قــرن نوزدهــم، قــرن حضــور جــدی  کــرد و  مســئله اســتعمار اشــاره 
ــران و  ــخ ای ی ــوان تار ــت و نمی ت ــه اس ــران و منطق ــردم ای ــرای م ــتعمار ب اس
کــرد. امــا متاســفانه  منطقــه را بــدون اســتعمار و اقدامــات آن بررســی 
کــه نقــش اســتعمار را در عقــب نگــه  گرایش هایــی در ایــران وجــود دارد 
داشــتن ایــران و کشــورهای دیگــر منطقه نادیــده می گیرند 
گرایش هــا  ایــن  می کننــد.  تکیــه  داخلــی  عوامــل  بــر  و 
حتــی بــه جــای بررســی عوامــل اصلــی داخلــی، بــه ســراغ 
کــه خــوراک سیاســی روز دارد. شــاه  مســائلی می رونــد 
گرایش هــا در تحلیــل رویدادهــای  بیــت اســتدالل ایــن 
کــه مــا ضعیــف بودیــم  یــخ معاصــر ایــران ایــن اســت  تار
و از همیــن رو قدرت هــای آن روز دنیــا توانســتند بــر مــا 
کــه بخــش بزرگــی  کننــد. ایــن در حالــی اســت  غلبــه 
ایــن  حضــور  و  دخالت هــا  دلیــل  بــه  مــا  ضعــف  از 

قدرت هــا در منطقــه اســت.

وی در رد ایــن ادعــا یکــی از نامه هــای ناصرالدین شــاه 
گفتــه خــود قــرار داد و بــا اشــاره بــه جملــه  را مســتند 
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را  مملکتــی  »مرده شــور  یعنــی  آن،  معــروف 
و  شــمال  بــه  نــدارد  حــق  شــاهش  کــه  ببرنــد 

گفــت: آن  جنــوب مملکتــش مســافرت نمایــد« 
نامــه طرح هــای اصاحــی در ایــران و موانعــی را 

کار وجــود دارد برمی شــمرد. نامــه  کــه بــر ســر ایــن 
کــه مســئوالن ایــران متوجــه  یادشــده نشــان می دهــد 

برنامــه  و  طــرح  آن  بــرای  و  بودنــد  کشــور  وضعیــت 
کــه  داشــتند؛ در نتیجــه نمی تــوان بــا ایــن اســتدالل 

ــا  ــر م ــتند ب ــا توانس ــن رو آنه ــم و از همی ــف بودی ــا ضعی م
اتفاقــا  تقلیــل دهیــم.  را  اســتعمار  تاثیــر  کننــد،  غلبــه 

زد.  لطمــه  مــا  اصاحــی  طرح هــای  بــه  آنهــا  حضــور 
ــد:  ناصرالدین شــاه حتــی در بخشــی از ایــن نامــه می گوی

کــره ارض ملتــی ضعیف تــر از ایــران وجــود  امــروز بــر روی 
نــدارد و ســپس بــه نقــش انگلســتان در ایــن وضعیــت اشــاره 

می کنــد.

شــیعه  مرجعیــت  کــه  اســتعمار،  بــا  مبــارزه  جریــان  مشــخصه های 
رئیــس  کــه  بــود  دیگــری  موضــوع  داشــت،  دســت  در  را  آن  رهبــری 
کــرد. او در ایــن بخــش، بــه اتــکای  یــخ معاصــر مطــرح  پژوهشــکده تار
کــه  ایــن مبــارزه بــر ادبیــات و مبانــی دینــی اشــاره نمــود و گفــت: از زمانــی 
ــد آمــد:  کشــور پدی ــان در  کــرد، دو جری ــران حضــور پیــدا  اســتعمار در ای
کفــار نبایــد  کــه اعتقــاد داشــت  یــک جریــان، نــگاه مرجعیــت شــیعه بــود 
بــر مســلمانان مســلط شــوند )قاعــده نفــی ســبیل(؛ جریــان دوم نگــرش 
کــه مــا  کیــد می کــرد  خوش باورانــه ای بــه غــرب داشــت و بــر ایــن نکتــه تا

ــم. ــه ســمت اقتبــاس از غــرب بروی ــد ب بای

را  بــا اســتعمار  وی در ادامــه وجــوه ســلبی و ایجابــی جریــان مبــارزه 
کــرد و دراین بــاره اظهــار نمــود: نفــی نفــوذ فقــط بــه جنبــه نظامــی  مطــرح 
ــده  محــدود نمی شــد، بلکــه در حــوزه ســبک زندگــی و اقتصــاد هــم دی
ــد از اینکــه ماننــد اجنبــی لبــاس  می شــد. اینکــه مــردم را نهــی می کردن
بپوشــند نمونــه ای از توجــه آنهــا بــه مقولــه ســبک زندگــی اســت. جنبــه 
ایجابــی در حــوزه اقتصــاد حتــی زودتــر از مشــروطه آغــاز شــد. شــرکت 
کاالهایــی حتــی بــه  گردیــد. ایــن شــرکت  اســامیه در اصفهــان تاســیس 
کل علمــا و مراجــع بــا صــدور فتواهــای بســیاری  آفریقــا صــادر می کــرد. 

ــد. کردن از شــرکت یادشــده حمایــت 

ــا بیــان اینکــه تاثیــر ادبیــات دینــی را در قضیــه جنــگ  موســی حقانــی ب
در  اســتعمار  فرقه ســازی  بحــث  وارد  می بینیــم،  ایــران  علیــه  روســیه 
ایــران شــد و آن را بعــد دیگــری از ایــن نفــوذ عنــوان نمــود. او در شــرح 
اســتعمارگری  از  بعــد  ایــن  بــا  ضداســتعماری  جریــان  مقابلــه  نحــوه 

گفــت: فرقه ســازی در ایــران و ایجــاد تشــکل های سیاســی ـ فرهنگــی 
کــه اســتعمار بــرای مقابلــه بــا  کارهایــی اســت  نظیــر فراماســونری نمونــه 
حرکــت علمــا انجــام داد. امــا هوشــیاری مرجعیــت شــیعه و مــردم ایــران 
کامــا مشــهود اســت. آنهــا  کــه از آنهــا تبعیــت داشــتند، در ایــن زمینــه 
مبــارزه را فقــط بــه بعــد نظامــی محــدود ندانســتند و در عرصــه فرهنگــی 

ــد. ــا بودن ــا توطئه ه ــه ب ــاده مقابل ــواره آم ــم هم ه

قــدرت بســیجگری روحانیــت و مرجعیت شــیعه، که دوســت و دشــمن 
کــه موســی حقانــی در  کرده انــد، موضــوع دیگــری بــود  بــه آن اعتــراف 
کــرد  بحــث از مشــخصه های جریــان مبــارزه بــا اســتعمار بــه آن اشــاره 
گفــت.  و ســپس از هدفمنــد بــودن و برنامــه داشــتن ایــن جریــان ســخن 
کــو، مــردم  آنچــه وی دراین بــاره بیــان نمــود چنیــن اســت: در تحریــم تنبا
کشــیدند. پــس از آن مبــارزه  ایــران بــرای اولین بــار اســتبداد را بــه چالــش 
تئوریــزه شــد. در رســاله هایی کــه علمــا در ایــن دوره نگاشــته اند ســاختار 
دولــت و تشــکیات آن، بحــث قشــون و مالیــات و نحــوه تعامــل بــا مــردم 
بازتــاب یافتــه اســت و همــه اینهــا از طــرح و برنامــه داشــتن رهبــران ایــن 

جریــان حکایــت می کنــد.

مشــخصه دیگــری کــه رئیــس پژوهشــکده تاریخ معاصــر در بخش پایانی 
ــان در چهارچــوب  کــرد محــدود نبــودن ایــن جری ســخنان خــود مطــرح 
گفــت: ایــران ام القــرای جهــان تشــیع اســت.  ســرزمینی ایــران بــود. وی 
ــث  ــران باع ــیعه در ای ــتقرار ش ــی و اس ــینه تمدن ــرزمین و پیش ــعت س وس
ــه  ــی ب ــد؛ وقت ــته باش ــت داش ــیع اهمی ــان تش ــور در جه کش ــن  ــد ای می ش
کنــش   لیبــی یــا مصــر تجــاوز می شــد مرجعیــت شــیعی نســبت بــه آن وا

کنــار آن عبــور نمی کــرد. نشــان مــی داد و بی توجــه از 
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کارگــروه فرهنگــی چهــل ســالگی انقــاب اســامی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا حضــور نماینــدگان بیــش از ســی ســازمان و  چهارمیــن جلســه 
نهــاد رســمی دولتــی، بــه ریاســت دکتــر محمــد اســحاقی، معــاون برنامه ریــزی و هماهنگــی دبیرخانــه ایــن شــورا و بــا حضــور علیرضــا اســماعیلی، 

سرپرســت فرهنگســتان هنــر، دوشــنبه، دوم مهرمــاه، در فرهنگســتان برگــزار شــد.

کارگــروه، آشــنایی بــا ظرفیت هــا و فعالیت هــای فرهنگســتان  کــه بــه بازنگــری فعالیت هــا و پیشــنهادهای دســتگاه های عضــو ایــن  در ایــن نشســت 
کربــا  هنــر و بازدیــد از گالری هــای موسســه فرهنگــی هنــری صبــا اختصــاص داشــت، دکتــر محمــد اســحاقی، بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای 
کــرد و در ادامــه بــه فعالیــت و اهــداف ایــن کارگــروه پرداخــت و اظهــار داشــت: کارگــروه  و محکــوم کــردن حملــه تروریســتی اهــواز ســخنان خــود را آغــاز 

کــه در حــال فعالیــت هســتند، موثــر باشــد. کارگروه هــای تخصصــی  کــه می توانــد در هدایــت  کارگــروه جامعــی اســت  فرهنگــی، 

کشــور  کــه در حــوزه فرهنــگ  عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران در ادامــه از نقــش هم افزایــی و تبــادل اطاعــات میــان دســتگاه های مختلــف 
کاری میــان دســتگاه های فرهنگــی  کارگــروه جلوگیــری از مــوازی  کــرد: یکــی از اهــداف تشــکیل ایــن  گفــت و خاطــر نشــان  فعالیــت دارنــد، ســخن 
کــه هــر دســتگاه دارد و می توانــد آن را بــه اشــتراک بگــذارد. ایــن  کــه فعالیت هــای همســو دارنــد. همچنیــن اســتفاده از ظرفیت هــای مختلفــی  اســت 

کــه بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد انقــاب اســامی برگــزار می شــود، می توانــد بــه صــورت مســتمر نیــز ادامــه یابــد. حرکــت عــاوه بــر برنامه هایــی 

کار خــود قــرار دهــد،  کــه هــر دســتگاه بایــد در دســتور  کــرد: یکــی از برنامه هایــی  کیــد بــر تولیــد محتــوای مناســب تصریــح  در ادامــه دکتــر اســحاقی بــا تا
تولیــد محتــوای مناســب، مستند ســازی رویدادهــای فرهنگــی و در اختیــار قــرار دادن ایــن محتواهــای فرهنگــی بــه مــردم اســت. مــردم می بایســت 

یافــت نماینــد. فراینــد و دســتاوردهای انقــاب در ایــن چهاردهــه را درک و در

در ادامــه نشســت احمــد قماشــچی، مدیــر کل طــرح و برنامــه معاونــت برنامه ریــزی و هماهنگــی دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و دبیــر این 
کیــد و اظهــار داشــت: شــش ماهــه نخســت ســال بــه پایــان رســید؛ در شــش ماهــه دوم بایــد بــه مرحلــه اجــرا  کارگــروه، بــه عملیاتــی شــدن برنامه هــا تا
کارگــروه ارائــه می شــود، منحصــر بــه دهــه مبــارک فجــر نیســت؛ بلکــه عــاوه بــر آن بایــد بــه اقتضــای زمــان و شــرایط  کــه در ایــن  برســیم. برنامه هایــی 

برنامه هــای مختلــف اجــرا شــود.

ــه برنامه هــای مختلــف و تولیــد محتــوا طراحــی  ــرای ارائ کــرد و افــزود: ســامانه ای ب ــم برنامه هــای چهــل ســالگی انقــاب اشــاره  ــه ســامانه تقوی وی ب
شــده و هــر دســتگاه می توانــد در ایــن ســامانه، تقویــم برنامــه چهــل ســالگی را ارائــه دهــد تــا تداخلــی میــان برنامه هــا صــورت نگیــرد. در ایــن ســامانه 
همچنیــن می تــوان بــه اطاع رســانی و فراخــوان و دعــوت از مــردم بــرای شــرکت در برنامه هــا پرداخــت تــا ایــن حرکــت ملــی در تمامــی شــهرها و 

کشــور ایجــاد شــود. اســتان های 

کارگــروه ارائــه شــد؛ در ادامــه علیرضــا  کــه توســط اعضــاء یــا نماینــدگان  گــزارش فعالیــت برخــی از دســتگاه های دولتــی  پــس از ارائــه پیشــنهادات و 
گفــت: فرهنگســتان هنــر یکــی از جوان تریــن  ــه معرفــی و دســتاوردهای ایــن فرهنگســتان پرداخــت و  اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، ب
گرفتــه؛ در دو دهــه فعالیــت خــود،  کــه پــس از انقــاب اســامی شــکل  کشــور اســت و بــه عنــوان یکــی از ســازمان هایی  فرهنگســتان های چهارگانــه 

کشــور داشــته باشــد. توانســته دســتاوردهای قابــل توجــه علمــی و پژوهشــی بــرای جامعــه هنــری 

وی بــه ســرفصل برنامه هــا و دســتاوردهای ایــن فرهنگســتان اشــاره و برخــی از آنهــا را برشــمرد و افــزود: پژوهش هــای بنیادیــن و برگــزاری برنامه هــای 
مختلــف بــرای ارائــه دســتاوردهای پژوهشــی و تحقیقاتــی از جملــه شناســایی و معرفــی مکاتــب  و شــخصیت های هنــری، برگــزاری دوســاالنه  ها، 
کار  کــه در دســتور  توجــه بــه هنرهــای اســامی و ملــی، همایش هــای ملــی و بین المللــی، نشســت های تخصصــی و ... از جملــه برنامه هایــی اســت 

ایــن فرهنگســتان قــرار داشــته اســت.

همچنیــن، فرهنگســتان هنــر در حــوزه نشــر، بــا انتشــار منابــع و مآخــذ معتبــر پژوهشــی ) ترجمــه و تآلیــف(، منابــع خوبــی را در اختیــار هنرمنــدان و 
پژوهشــگران حــوزه هنــر قــرار داده و در ایــن خصــوص در برخــی حوزه هــا جریــان ســاز بــوده اســت.

کارگــروه از موسســه فرهنگــی هنــری صبــا و نمایشــگاه عکــس »از نهضــت مشــروطه تــا انقــاب اســامی بــه روایــت  در پایــان ایــن جلســه اعضــای ایــن 
کردنــد. یــخ معاصــر، در ایــن موسســه برگــزار شــد، دیــدن  کــه بــه بهانــه چهلمیــن ســالگرد انقــاب اســامی بــا همــکاری مرکــز مطالعــات تار اســناد« 

  گزارش برگزاری کار گروه فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی در فرهنگستان هنر

نقش هم افزایی دستگاه های دولتی 
در برگزاری چهل سالگی انقاب اسامی
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اولین نشست از سلسله نشست های  بینا رشته ای در موسیقی 

بررسی ارتباط میان موسیقی و ادبیات 
از دیدگاه  صاحب نظران 

مولود زندی نژاد

نخســتین نشســت از سلســله نشســت های تخصصــی بینارشــته ای در 
موســیقی بــا عنــوان »موســیقی و ادبیــات« بــه همــت معاونــت فرهنگــی 
و هنــری فرهنگســتان هنــر، عصــر سه شــنبه، 13 شــهریور، در ســالن 
و  کارشناســان  اســتادان،  حضــور  بــا  فرهنگســتان  ایــن  همایش هــای 

عاقه منــدان، برگــزار شــد. 

در ابتــدای نشســت اردوان طاهــری، پژوهشــگر موســیقی و دبیــر علمــی 
کــه اجــرای  سلســله نشســت های تخصصــی بینارشــته ای در موســیقی، 
گفــت: تــا چنــد  کــرد و  ایــن برنامــه را نیــز بــر عهــده داشــت، ســخن آغــاز 
ســخن  ادبیــات  و  موســیقی  ارتبــاط  از  کــه  هنگامــی  گذشــته  دهــۀ 
می گفتیــم، بیشــتر منظورمــان موســیقی و شــعر بــود و بیشــتر مســائلی 
ــی  ــه موســیقی می شــد، موســیقی درون کــه منجــر ب ــی  ــع ادب ماننــد صنای
شــعر، مباحــث تلفیقــی بــا موســیقی و... مــورد پژوهــش قــرار می گرفــت. 
کــه  امــا در دو دهــه اخیــر در دنیــا مباحثــی در ایــن حــوزه مطــرح شــده 
ــه حــوزه ادبیــات و دیگــر  ــوط نیســت و بیشــتر ب ــه موســیقی مرب خیلــی ب
دنیــای  در  اســت.  مرتبــط  تئاتــر  یــا  ســینما  مثــل  هنــری  رشــته های 
امــروز بحث هــای بینارســانه ای و بینامتنیــت مطــرح اســت و از دایــره 
موســیقی بــا ادبیــات فراتــر رفتــه و ارتبــاط موســیقی بــا متــن مــورد بررســی 

قــرار می گیــرد. 

موسیقی و ادبیات هر دو کلماتی بیگانه نما هستند

رئیــس  دامغانــی،  معلــم  محمدعلــی  نشســت،  ســخنران  نخســتین 
ــوی  گنج ــی  ــی از نظام ــا بیت ــود را ب ــخنان خ ــر، س ــتان هن ــت فرهنگس وق
آغــاز  نوازنــده(  و هــم  نــوا بخــش  ز هیــچ ســازنده/ هــم  را  )ای جهــان 
کــه پــس  کــرد و اظهــار داشــت: مســئلۀ خــاص و فوق العــاده ای اســت 
بــه ایــن مســئله مهــم پرداختــه می شــود. عــدد  از چهــل ســال اینــك 
چهــل در تــورات و در دیــن، عــدد خوشــی نیســت، ســال های تیــه و 
گمراهــی اســت. خداونــد بنی اســرئیل را بــه خاطــر خطاهایــی  ســال های 
کــرد و چــون در  کــه مرتکــب شــدند، چهــل ســال در بیابــان سرگشــته 
کــه از  ــود  ــد، صبــح منزلگاهشــان همانجایــی ب ــان حرکــت می کردن بیاب
کــرده بودنــد و ایــن مبــدا و منتهــا چهــل ســال تکــرار شــد و تــا  آن حرکــت 
خــدا نخواســت هیچکــس رهایــی نداشــت. امیــد اســت خداونــد تمــام 

گمراهــان را نجــات دهــد. 

کلمــه پرداخــت و  وی در ادامــه بــه تشــریح واژه موســیقی و ریشــه ایــن 
توضیــح داد: موضــوع ســخن بــه اصطــاح امــروز موســیقی و ادبیــات 
کــه بــا همــۀ مانــوس و شــناخته بودنشــان بــه نوعــی بیگانه  انــد.  اســت 
ــد؛  ــی قائل ان ــابقۀ یونان ــرای آن س ــروز ب ــه ام ک ــت  ــه ای اس کلم ــیقی،  موس

کــه البتــه بــا مقدمــه مــا خیلــی ســازگار نیســت؛ یــا حداقــل بایــد در تبییــن 
بعضــی  کــه  هســتند  خدایانــی  باســتان  یونــان  در  شــود.  کوشــش  آن 
خدایــان عالــم روشــنایی اند و برخــی خدایــان عالــم تاریکــی. زئــوس، بــه 
قــول آنهــا خدای خدایــان، کــه خــوش ســلیقه بــوده و بســیار ازدواج کــرده، 
در ازدواجــش بــا میوزیــن، صاحــب نوادگانــی می شــود بــا عنــوان میوزهــا. 
میوزهــا در فرهنــگ مــا الهــام بخــش شــاعران، موســیقیدانان و اهــل هنــر 
هســتند. اینهــا گاهــی زمینــی و گاهی آســمانی، گاهــی زن و گاه مرداند. 
مثــا میوزیــن موالنــا، شــخصیتی اســت بــه نــام شــمس. دیوان نخســتین 
کــه الهــام بخــش او می شــود،  شــهریار نیــز تحــت تاثیــر معشــوقی اســت، 
کــه از جفــای یــار و  و ایــن شــیفتگی موجــب ناله هــای شــهریار می شــود 
گوهــر خــود را بــه زر و ســیم فروخــت/ پــدر  خانــواده اش می گویــد: )پــدرت 

کــه در آمــد پــدرم(. عشــق بســوزد 

موجــب  و  بــوده  الهام بخــش   کــه  کســانی  بــه  ادامــه  در  معلــم  اســتاد 
یــخ شــده اند، پرداخــت و افــزود:  غنــای ادبیــات، شــعر و موســیقی در تار
الهام بخش هــا در ادبیــات جهــان بســیارند، تــا جایی کــه شــعرا و ادیبــان 
و  عاشــق  کــه  امرؤالقیــس  چنان کــه  رســوایند.  زمینــه  ایــن  در  عــرب، 
شــیفتۀ دختــر عمویــش بــوده، از ایــن دســت اشــعار بســیار دارد. ایــن در 

عالــم شــعرا و موســیقی دانان امــری رایــج بــوده اســت. 

ــع  کــرد: در واق ــه  ــه تشــریح بیشــتر الهام بخش هــا پرداخــت و اضاف وی ب
کــه در شــعر، نقاشــی، موســیقی و دیگــر هنرهــا الهــام  میوزهــا 9 نفرنــد 
بــا  اســت،  عاشــق  کــه  معمــاری  مثــال:  عنــوان  بــه  هســتند.  دهنــده 
ــد. همــۀ اینهــا تحــت تاثیــر نوعــی معشــوق و  آجــر و ســنگ شــعر می گوی
الهام انــد. ایــن الهام هــا هــم زمینــی و هــم آســمانی اســت. زیــرا زیبایــی از 
گــر بــر شــاخه ای بنشــیند جلــوه و  جهانــی دیگــر اســت و مرغــی اســت کــه ا
کــه ایــن مــرغ پریــد ایــن شــاخه  جمــال آغــاز می کنــد و دل می بــرد و روزی 
ــوع جمــال متفــاوت  ــن ن ــه عنــوان جمــال نخواهــد داشــت. ای هویتــی ب
کــه بــه آن می گوییــم صباحــت، یــك  اســت؛ یــك وقــت در چهــره اســت 
وقــت در ُبــرز و بازوســت، می گوییــم: شــجاعت. هــر جایــی ایــن جمــال 
اســمی دارد و خوشــا بــه حــال آنکــه ایــن جمــال را در هــر جــا می شناســند 

ــد.  ــز می دان و منشــاء آن را نی

کلمــات فرهنــگ و آهنــگ  ــه تشــریح  ایــن هنرمنــد حــوزه شــعر ســپس ب
کلماتــی بیگانه نمــا  کــرد: ادبیــات و موســیقی هــر دو  پرداخــت و تصریــح 
هســتند. ادب را برخــی ریشــه فارســی برایــش قائل انــد؛ ولــی بــه زبــان 
امــروزی عربــی تلقــی می شــود. امــروز تنهــا دربــارۀ ادبیــات و موســیقی 
حــرف نمی زنیــم؛ بلکــه دربــارۀ فرهنــگ و آهنــگ صحبــت می کنیــم. 
هنــگ، هنجــار اســت و هنجــار را همــۀ مــا می شناســیم. نرمــال یعنــی 
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کــه بــر ســر آن می آیــد، می شــود »آنرمــال« یــا نابهنجــار  هنجــار و حــرف »آ« 
کــه در آهنــگ هــم چنیــن چیــزی هســت. هنــگ در فرهنــگ و آهنــگ 
مشــترك اســت. »فــر« یعنــی بــاال و هنــگ بــه معنــای مســیر اســت. ســفر 
زمینــی یــك روز بــا شــتر اســت و یــك روز بــا موتــور و امــروز فرهنگــی پیــدا 
کــه بــا هواپیمــا و راه آســمانی حرکــت می کنیــم. نســبت بــه  کرده ایــم 
ــور مرکــب  ــر ن گ ــر اســت و ا راه زمینــی راه آســمان فرهنــگ و هنجــار باالت

ــر مــی رود. انســان باشــد، ایــن هنجــار، خیلــی خیلــی باالت

کــرد:  وی در همیــن زمینــه بــه توضیــح بیشــتر پرداخــت و خاطــر نشــان 
فرهنــگ یعنــی هنجــار باالتــر و در آهنــگ هــم ایــن هنــگ یــا هنجــار 
تــا  کــه موســیقی دان بایــد آمــوزش ببینــد  وجــود دارد و همینجاســت 
کــه ســوتکی در  کــه ایــن چگونــه هنجــاری اســت. آیــا پســرکی  بدانــد 
ــا نفــس دارد در آن می دمــد، و فقــط در آن صــوت یــك  دســت دارد، و ت
ــا »مــی« اســت،  ــان نــت »دو« ی ــا پای نــت تکــرار می شــود، یعنــی از آغــاز ت
ــه آهنــگ تبدیــل  ــع  ایــن هنــگ را ب هنجــار اســت؟ موســیقیدان در واق
پــا درمیانــی می کننــد و حالتــی پیــش  انــواع نت هــا  می کنــد. آنوقــت 
کــه همــان هنجــار موســیقی اســت، پیــش  کــه ایــن نابهنجــاری،  می آیــد 

می آیــد.  

مســئله  ایــن  شــدن  روشــن  بــرای  هنــر،  فرهنگســتان  پیوســته  عضــو 
بــه توضیــح بیشــتر پرداخــت: موســیقی یعنــی خــارج شــدن از عالــم 
بــه  موســیقی  حقیقــت  درآمــدن.  حرکــت  بــه  و  ســکون  و  اســتاتیك 
کــه موســیقی شــروع می شــود، ســکون  حرکــت درآمــدن اســت.  آنجــا 
تمــام می شــود. موســیقی یــك هنجــار برتــر اســت. بــا وجــود ایــن هرکــس 
گــر همــۀ ابــزار را یــاد  کــه ایــن حداقــل را آموخــت، اســتاد نیســت. حتــی ا
کودکــی  بگیــرد؛ هنــوز آهنگســاز و موســیقیدان نیســت. هنــوز همــان 
کــه ســوتکی در دســت دارد. بایــد خیــال وارد شــود تــا بــه مقصــود  اســت 
کــه هنجــار  کنــی موضــوع فرهنــگ  گــر خیــال را تبدیــل بــه تاثیــر  برســد. ا

برتــر اســت و همــان آهنــگ اســت پیــش می آیــد. 

ــد  ــب بازش ــف ش ــو از زل ــری )چ ــعری از منوچه ــا ش ــر ب ــاعر معاص ــن ش ای
ســرمای  بیــم  از  محراب ها//  ســپیده دم،  قندیــل  مــرد  فــرو  تابهــا/ 
کــوه ســنجاب ها( بــه پیونــد موســیقی و شــعر اشــاره  ســخت/ بپوشــید بــر 
گذشــته شــعر و موســیقی از  کــرد و ســخنان خــود را بــه پایــان بــرد: در 
یکدیگــر جــدا نبودنــد؛ حتــی دربــارۀ رودکی گفته شــده، او موســیقی دانی 

شــاعر بــود و شــاعری موســیقی دان. 

یکی از گرفتاری های خوانندگان، عدم شناخت  شعر است 

دانشــگاه  در  موســیقی  رشــته  اســتادیار  عســگری،  حاتــم  ادامــه  در 

کــرد: مــن متاســفانه شــاعر  هنرهــای زیبــا، ســخنان خــود را این گونــه آغــاز 
کــردم،  کاری  گــر  گاهــی شــعر می گویــم. در موســیقی هــم ا نیســتم، ولــی 
کــه در فــن موســیقی ماننــد طفــل تــازه بــه مکتــب  از مــن َمشــو َملــول 
از  رســیده ام. اغلــب شــاعران خــوب مــا، موســیقی دان هــم بوده انــد، 
ــا دیگــران. حــاال بایــد بدانیــم چــرا  گــو ت رودکــی نخســتین شــاعر پارســی 
موســیقی؟ چــون مــا بــا موســیقی بــه دنیــا می آییــم. دو نــوع موســیقی 
گریــه. خنــده و خوشــحالی  از ابتــدا می شــنویم؛ یکــی خنــده و یکــی 
ــرا  ــبانه روز اج ــا در ش ــه م ــیقی هم ــوع موس ــج ن ــوزاد. پن ــه ن گری ــادر و  آن م

کــه اول نمــاز می خوانیــم. می کنیــم و آن اذانــی اســت 

گفــت:  ایــن اســتاد موســیقی دربــاره لــزوم همراهــی موســیقی و ادبیــات 
مولــوی می گویــد علــم موســیقی بــر مــن چــون شــهادت اســت. چــون 
مؤمــن هســتم، شــهادت و ایمانــم آرزوســت. ایــن چنــد ســال مخصوصــًا 
کــه  کننــد  کــه رادیــو آمــده، ســعی نکرده انــد از افــرادی دعــوت  از زمانــی 
گــر مــا ادبیــات شــعری نداشــته باشــیم،  واقعــًا شــعر و موســیقی بداننــد. ا
کنیــم؛  کــه بایــد و شــاید هدایــت  موســیقی مان را نمی توانیــم آن طــور 
کــه می گوینــد  ــوز رســم اســت  ــرا اول شــعر اســت و دوم موســیقی. هن زی
گــر امــروز شــعری بــه آن معنــا  شــعر از چیســت و آهنــگ از چیســت؟ ا
ســر نمی گیــرد، فقــط بــه خاطــر موســیقی اســت. چــون آهنــگ بایــد باشــد 
کــه ایــن  گاهــی برعکــس عمــل می کننــد؛  کــه شــعر را روی آن بگذارنــد. 

درســت نیســت. 

ــیقی و  ــی و موس ــیقی و زندگ ــه موس ــه رابط ــود ب ــخنان خ ــه س وی در ادام
گــر مــا وزن در زندگیمــان نباشــد زندگیمان،  مذهــب پرداخــت و گفــت: ا
ســر و ســامان پیــدا نمی کنــد. بایــد فرهنــگ در آن باشــد، بایــد مرتــب 
کــه موســیقی در آن نباشــد  یــم  باشــد. همچنیــن مذهبــی را ســراغ ندار
کــدام خوانــدن؟  و موســیقی حــرف اول را نزنــد. »اقــرأ« یعنــی بخــوان. امــا 
کــه موســیقی مــا دارد و  گرفتاری هایــی  کــدام شــعر؟ یکــی از  کــدام آواز؟ 
کــه خواننــدگان مــا شــعر  ــه شــعر مــا هــم لطمــه زده اســت، ایــن اســت  ب
کــه چــه شــعری بایــد روی آهنــگ بگذارنــد.  نمی داننــد. آنهــا نمی داننــد 
کــه در آن حرکــت بــود. چــرا  رودکــی شــعر »بــوی جــوی مولیــان« را نوشــت 
بــزرگان مــا ســراغ موســیقی رفته انــد؟ حتــی مولــوی موســیقی می دانســت 
کــه موســیقی  و در وزن  اشــعارش از آن اســتفاده می کــرد. بایــد بدانیــم 

شــفادهنده اســت.

افــزود: در موســیقی هفــت مرحلــه  حاتــم عســگری در همیــن زمینــه 
یــم. پنــج مرحلــه اش از نمــاز و روزه شــروع می شــود و بقیــه آن در مــوارد  دار
دیگــر قــرار می گیــرد. بیشــتر موســیقیدان های مــا اهــل شــعر بودنــد. پــس 
کــدام موســیقی؟ نــه آن  یــم، منتهــا  بنابرایــن مــا بــه موســیقی احتیــاج دار
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کــه بــرای انســان افســردگی مــی آورد؛ نه آن موســیقی که فقط  موســیقی ای 
باعــث زاری و شــیون اســت. در مذهــب هــم موســیقی بــه معنــای شــیون 

یــم.  گــر نباشــد بیمار یــم. ا نیســت. همــه مــا بــه موســیقی احتیــاج دار

ایــن اســتاد موســیقی دربــاره علــم موســیقی و فرهنــگ آن ادامــه داد: علــم 
ــد  کــه امــروز مــا فکــر می کنیــم. مــا ابتــدا بای موســیقی آن چیــزی نیســت 
گرفتاری های خواننده های  موســیقی و فرهنگمان را بشناســیم. یکی از 
کــه شــعر نمی داننــد و شــعر را نمی شناســند، زیــرا بــرای هــر  مــا ایــن اســت 
ــرای هــر  دســتگاهی هــر نــوع شــعری درســت نیســت و هــر نــوع شــعری ب
ــد  ــا بای ــیقی م ــات و موس ــگ ادبی ــس فرهن ــت. پ ــندیده نیس ــی پس آهنگ
گــر ایــن ارتبــاط نبــود چــه لزومــی داشــت مولــوی بــرود  بــا هــم باشــند. ا
گــر مــا موســیقی را درســت بشناســیم بــرای ســامت  کنــد. ا کار  موســیقی 
خودمــان خــوب اســت. اســتاد اول مــن، مرحــوم نکیســای تفرشــی، 120 
ســال اســت آوازش در رادیــو پخــش می شــود. مــن هنــوز صدای موســیقی 
او را بــرای دانشــجویانم می گــذارم و آنــان می پســندند. زیــرا بــر اســاس 
کــه امــروز رواج دارد.  اصــل موســیقی می خوانــد، البتــه نــه ایــن موســیقی 
گفتــم:  گــوش می دهیــد؟  کــه شــما موســیقی رادیــو را  از مــن پرســیدند 
نــه. بــه خاطــر اینکــه مــرا آزار می دهــد. بنابرایــن موســیقیدان بایــد شــاعر 
ــد موســیقی دان باشــد. شــهریار هــم ســه تار مــی زد  باشــد، شــاعر هــم بای
هــم آواز می خوانــد. امیــری فیروزکوهــی هــم همین طــور. پــس فرهنــگ 
کــه  گــر نباشــد نمی توانیــم آن طــور  ادبیــات مــا بــا موســیقی تــوأم اســت و ا

بایــد و شــاید از عهــده موســیقی برآییــم.

ــه فرهنــگ شــعر و موســیقی ایــران پرداخــت  ــم عســگری در ادامــه ب حات
ــه تار  ــر س ــج نف ــتیم پن ــاب می خواس ــل از انق ــر قب گ ــا ا ــرد: »م ک ــح  و تصری
کنیــم، نمی توانســتیم. امــروز امــا دو ســه هــزار نفــر نوازنــده  نــواز پیــدا 
یــم. چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم روح و روان مــا  ســه تار و ســنتور و ... دار
کــدام شــعر؟ فرهنــگ  کــدام موســیقی و  بــه موســیقی احتیــاج دارد؛ امــا 
موســیقی مــا اعتبــار بــه خصوصــی دارد. دو فرهنــگ موســیقی در دنیــا، 
ایــران و روم، پایــه موســیقی در جهــان هســتند و بــه همیــن دلیــل مــا بایــد 

ــه شــعر و موســیقی مان توجــه بیشــتری داشــته باشــیم.  ب

کــه شــعر و موســیقی را بــه درســتی نمی داننــد،  وی بــا نقــد خوانندگانــی 
کــرد: مــن نمی خواهــم انتقــاد کنــم؛ ولــی اغلــب خواننــدگان  خاطــر نشــان 
مــا شــعر را متأســفانه خــراب می کننــد. بایــد مــردم از شــعر لــذت ببرنــد. 
گنجــوی  کمتــر بشناســیم حکیــم نظامــی  کــه شــاید مــا  یکــی از آنهایــی 
کــه شــروع می کنــد بــه ســرودن مخزن االســرار  اســت. نظامــی از همــان اول 
می گویــد: »خــارج از ایــن پــرده نوایــی مــزن« .سرتاســر خســرو شــیرین در 

کــه مــادر موســیقی ماســت. دســتگاه شــور اســت 

اســتاد دانشــکده هنرهــای زیبــا دربــاره مراحــل مختلف موســیقی ایرانی 
یــم، یکــی بــزرگ یکــی کوچــک. مرحلــه  افــزود: مــا دو مرحلــه موســیقی دار
ــوا« و  ــزرگ بیــن چهــار دســتگاه اســت: »ماهــور«، »شــور«، »راســت» و «ن ب
ــود.  ــکیل می ش ــان« تش ــه گاه« و »اصفه ــارگاه« و »س ــم از »چه ــک ه کوچ
شــعر »بــوی جــوی مولیــان« رودکــی را در آواز بیــات اصفهــان ســاخته اند. 
گــر ایــن آهنــگ را در دســتگاه بــزرگ ســاخته بودنــد، آن وقــت می دیدیــم  ا

کــه چــه اثــری می گــذارد.

یــم )آوازه بــا آواز توفیــر  وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: مــا پنــج آوازه دار
نشــئت  کجــا  از  مقــام  دوازده  ایــن  یــم.  دار مقــام  دوازده  و  می کنــد( 
گرفتــه شــده اســت. مــا هفــت  گرفتــه؟ ایــن دوازده مقــام از زندگــی مــا 
یــم. دســتگاه یعنــی چــه؟ یعنــی دســت  مرحلــه و هفــت دســتگاه دار
می شــود  می گذارنــد،  پــرده  روی  کــه  دســت  دادن.  قــرار  آهنــگ  روی 
دســتگاه. خواننــدگان امــروز مــا شــعر نمی داننــد. اینهــا هــم موســیقی را 
گــر شــعر را درســت درک نکنیــم،  خــراب می کننــد هــم شــعر را. زیــرا مــا ا
آهنــگ آن را هــم نمی فهمیــم. مــن اینجــا هــم از شــعر دفــاع می کنــم هــم 

از موســیقی.

هنر و اخالق دو جزء تفکیک ناپذیرند

نوازنــده  و  پژوهشــگر  ستایشــگر،  مهــدی  ســخنرانی  بــا  نشســت  ایــن 
ســنتور و مدیــر مســئول و ســردبیر ماهنامــه هنــر موســیقی ادامه پیــدا کرد. 
وی راز مانایــی موســیقی ایرانــی را در درســت خوانی دانســت و تصریــح 
کــرد: بایــد یــك موســیقیدان در ابتــدا بــه شــعر مســلط باشــد و بتوانــد آن 
را درســت بخوانــد. آنچــه باعــث مانــدگاری موســیقی مــا بــوده، داشــتن 
نظــم و حســاب اســت و بــه نظــر مــن شــعر و موســیقی مــا ارجــح بــر تمــام 

هنرهــای ایرانــی اســت.

ستایشــگر ادامه داد: وقتی در دانشــگاه ســوره موســیقی آموزش می دادم، 
کــه خواننده هــا هــم بایــد در کاس حضــور داشــته باشــند و  معتقــد بــودم 
کــه بــه خوانــدن  پیونــد شــعر و موســیقی را بیاموزنــد. منظــور ایــن نیســت، 
ــد  ــم مانن ــیقی ه ــعر و موس ــد ش ــم.  پیون کنی ــنده  ــظ بس ــاب حاف کت ــك  ی
دیگــر دروس  بایــد بــه صــورت کارگاه آمــوزش داده شــود تــا خواننــده بتواند 
بــا خوانــش شــعر، موســیقی آن را نیــز دربیــاورد. البتــه عکــس ایــن موضوع 
کــه بــه شــعرفهمی  نیــز دربــاره آهنگســاز و شــاعر صــادق اســت تــا جایــی 

برســد و بتوانــد بــه عنــوان یــك صاحب نظــر باشــد. 

در  را  کودکــی ام  گفــت:  خــود  کاری  ســابقه  دربــاره  پژوهشــگر  ایــن 
گذرانــدم. پــدرم، ســید حبیــب ستایشــگر، از قدیــم مــداح  پــای منبــر 
خوش نــام اهــل بیــت در مشــهد بــود. مــا ســالی ده روز مجلــس داشــتیم. 
کــردم.  کودکــی پــای منبــر می خوانــدم و از آنجــا شــروع بــه آموختــن  مــن از 
در آن زمــان همــه چیــز سلســله مراتــب داشــت. هرگــز یــک جــوان بعــد از 
یــک پیــر، منبــر نمی رفــت. ایــن سلســله مراتــب امــروز مطــرح نیســت و 
هرکــس می خواهــد صــدای نوجوانــش را باالتــر بکشــد و مطــرح کنــد. هنر 

و اخــاق دو جــزء الینفــك از یکدیگــر نیســتند. 

نشســت های  برگــزاری  خصــوص  در  خــود،  ســخنان  پایــان  در  وی 
کــرد: برگــزاری چنیــن جلســاتی موجــب  تخصصــی موســیقی اضافــه 
گذشــته رونــد رشــد موســیقی چگونــه  می شــود تــا مــردم مــا بداننــد در 
گران بــه طــور دقیق تــر و  بــوده اســت؛ زیــرا روایــت روابــط اســتادان و شــا

می شــود.  بیــان  ملموس تــری 

مباحث بینارسانه ای در موسیقی و ادبیات 

یتــا فیــروزی، اســتادیار رشــته فلســفه هنــر در دانشــگاه آزاداســامی، بــه  آز
پیشــینۀ پژوهش هــای بینارســانه ای پرداخــت و اظهــار داشــت: در حــال 
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حاضــر تحقیقــات بینارســانه  ای در ابتــدای راه اســت و ایــن اصطــاح 
کــه داك هیگینــز در ســال 1966 در خبرنامــۀ  مدیــون مقالــه ای اســت 
ــرز  ــا راج ــات ایرن ــن تحقیق ــرد و همچنی ک ــر  ــر« منتش ــز دیگ ــماره 1 »چی ش

کــه از آلمــان آغــاز شــد. 

بــه  ادامــه  در  آزاداســامی  دانشــگاه  در  هنــر  فلســفه  رشــته  اســتادیار 
کــه از واژۀ بینارســانه ای حاصــل می شــود، اشــاره و  مفاهیــم و معانــی 
ــه  ک ــت  ــب رسانه هاس ــوم ترکی ــی و مفه ــانه در معان ــح داد: بینارس توضی
شــامل پدیده هایــی ماننــد اپــرا، فیلــم، تئاتــر و دیگــر واســطه های جدیدتــر 
کامپیوتــر و شــبکه های اجتماعــی اســت. در بینارســانه اشــاره  همچــون 
کــه در آن مــواد و اشــکال مختلــف هنــری جــای  کارهایــی می شــود  ــه  ب
گذاشــته شــوند، از نظــر مفهومــی ترکیــب شــده اند  کنــار هــم  اینکــه صرفــا 

و هویــت جدیــد را بــه وجــود آورده انــد.

ارتباطــی  مفهــوم  یــک  بینارســانه  داد:  ادامــه  زمینــه  همیــن  در  وی 
یابــی بیــان  نشانه شناســی بــر اســاس ترکیبــی از حداقــل دو شــکل ارز
کــه  کامــل آنهــا باشــد  کــه می توانــد وابســتگی دو رســانه و یــا ادغــام  اســت 
ــا زبان هــای مشــترک و در عیــن  ــه می شــود ب گان ــه ژانرهــای جدا منجــر  ب
کــه توانایــی و ابــزار ارتباطــی بیشــتری را در اختیــار مؤلــف  حــال متفــاوت 
قــرار می دهــد. بــرای مثــال در مقولــه ترکیــب رســانه ها می تــوان اشــاره ای 
کــه تلفیقــی از  داشــت بــه اقتبــاس از آثــار ادبــی در ســاخت فیلــم و یــا اپــرا 

شــعر، ادبیــات و موســیقی اســت.

ایــن پژوهشــگر حــوزۀ فلســفۀ هنــر ادامــه داد: امــا آنچــه در اینجــا مــورد نظــر 
ماســت تلفیــق ادبیــات و موســیقی بــه صــورت منســجم اســت. ماننــد 
تــار و پــود یــک پارچــه کــه در عیــن اینکــه دارای هویــت مســتقل هســتند، 
در نهایــت بــه یــک زبــان جدیــد منجــر می شــوند. نظــام نشــانه ای دیگــر 
کــه نــه ادبیــات اســت و نــه موســیقی، در عیــن حــال هــم ادبیــات اســت 
ــا  ــد یــک شــعر باشــد و ی کــه می توان هــم موســیقی. در اینجــا متــن ادبــی 
ــه جزیــی از آواهــای  ــا هــر نوشــتار دیگــری، ب کتــاب و ی قطعــه ای از یــک 
موســیقی تبدیــل می شــود، اشــعار حتــی ممکــن اســت معنــای متــن 
کلمــات تبدیــل بــه نت هــای آهنگیــن  شــوند. کنــد و  اصلــی را متفــاوت 

وی بــه تشــریح بیشــتر مباحــث گفتــه شــده پرداخــت و خاطر نشــان کرد: 
کامــا  کلمــات بــه نت هــای آهنگیــن بــه صــورت  در بینارســانه تبدیــل 
گاهانــه رخ می دهــد. در اینجــا تــاش بــرای بــه وجــود آوردن معنــای  آ
ــد  ــان بع ــه هم ک ــن  ــی مت ــای درون ــردن رانه ه ک ــر  ــا واضح ت ــت و ی ــازه اس ت
کــه حتمــا در چارچــوب نظــم نمادیــن، یــا  نشــانه ای یــا Semiotics اســت 
گرامــر جــای می گیــرد. در اینجــا  بــه جملــۀ  قــرار داد اجتماعــی ســاختار و 
کــه همــان تعریــف  ــو در بســتر قاعده منــد ســاختن  کانــت: »قاعــده ای ن

کــرد. نبــوغ اســت« می تــوان اشــاره 

کــرد و افــزود: رســالت هنرمنــد  ایــن پژوهشــگر بــه رســالت هنرمنــد اشــاره 
کــه بــا تکیــه بــر نبــوغ و اســتعداد ذاتــی خــود و بــا بــکار  و مؤلــف ایــن اســت 
گرفتــن تکنیــک و بــا دقــت و تکلــف، طرحــی نــو در می انــدازد و اثــری 
کنــد. البتــه  ــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار  کــه حــاال بایــد ب را خلــق می کنــد 
قابــل ذکــر اســت کــه ذائقــه مخاطــب قابــل پــرورش اســت. ایــن وظیفــه به 
کــه ســلیقه هنــری مخاطــب را بــا خلــق آثــار خــود  عهــده هنرمنــد اســت 

ارتقــاء دهــد و مخاطــب را در مواجــه بــا اثــر هنــری بــه تعقــل و اندیشــه 
ــه زیباشــناختی  ــه تجرب ــوان ب کــه می ت کنــد. در ایــن لحظــه اســت  وادار 
گاهــی  کــه مخاطــب در پــی حرکــت تعاملــی بــه آ نائــل شــد. لحظــه ای 

یافــت می کنــد.  ــر هنــری در ــا اث می رســد و لــذت نــاب را از برخــورد ب

ــزود:  ــر، هنرمنــد و رســانه پرداخــت و اف ــه تشــریح تعامــل میــان هن وی ب
کمــک هنرمنــد مولــف، خالــق اثــر هنــری می توانــد بــه عالــم معنــا  بــه 
وصــل شــود. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــه یــک پویایــی و فراینــد 
کــه رســانه آن را تامیــن می کنــد. هنرمنــد بــا بهــره بــردن  ســیال نیــاز اســت 
از ایــن توانایــی رســانه می توانــد اثــر معنایــی خــود را در حــد کمــال داشــته 
باشــد. در رســانه تعامــل مــا بیــن اثــر و مخاطــب نقــش بــه ســزایی دارد، 
کــه برخــاف متــن؛  ــل توجهــی دارد  کــه رســانه قــدرت نمادیــن قاب چــرا 
کــه باعــث جــذب مخاطــب می شــود  دارای ویژگی هــای ساختاریســت 

و بــه آن جهــت می دهــد. 

و  کــرد  اشــاره  چند رســانه  و  بینارســانه  تفــاوت  بــه  ادامــه  در  فیــروزی 
توضیــح داد: در مــواردی ممکــن اســت بینارســانه بــا پدیــده چند رســانه 
کنــار  تنهــا حضــور چنــد رســانه در  گرفتــه شــود. چندرســانه  اشــتباه 
یکدیگــر اســت؛ امــا در بینارســانه داد و ســتد و تعاملــی بیــن رســانه و 
گفت و گویــی بــا ویژگــی در حرکــت  متــن بوجــود می آیــد. در ایــن تعامــل 
کــه مــدام در آن زایشــی بــه وجــود می آیــد. زایشــی  بــودن حاصــل می شــود 
کــه حرکتــی بــه جلــو بــا خلــق معانــی بیشــتر در پــی دارد. در اینجــا حضــور 
کــه بــه اثــر معنــای جدیــدی می دهــد. یافــت مخاطــب اســت  درک و در

اتفاقــات جدیــدی در  بــه  اینجــا  در  ادامــه داد:  زمینــه  وی در همیــن 
کــه مشــخصا منظــور مــا ادبیــات شــعر و  کــرد  ایــن حــوزه می تــوان اشــاره 
موســیقی اســت. شــاید تفاوت بینارســانه و چندرســانه را بتوان این گونه 
کــه یــک شــعر دکلمــه می شــود و یــک موســیقی متــن  کــرد، زمانــی  تفســیر 
ــه صــورت یــک آلبــوم موســیقایی  ــت ب آن را همراهــی می کنــد و در نهای
موســیقی  و  ادبیــات  تلفیــق  می گیــرد؛  قــرار  مخاطــب  دســترس  در 
کــه  کار خــود را می کننــد؛ امــا زمانــی  کــه بــه صــورت دو رســانه  اســت 
شــعر بــا موســیقی همــراه و جزیــی از موســیقی می شــود و حتــی دخــل و 
ــی  ــت حت ــد و در نهای ــود می آی ــه وج ــیقی ب ــط موس ــعر توس ــی در ش تصرف
هویــت شــعر تغییــر می کنــد، حرکــت بینــا رســانه ای اتفــاق افتــاده. در 
گفت و گویــی بیــن چنــد نظــام نشــانه ای بوجــود می آیــد و  کــه  اینجاســت 
بــا ورود مخاطــب بــه ایــن فراینــد پویایــی و ســیالیتی مضاعــف حاصــل 
ــی  ــه همــان تامــل و اندیشــه مــورد نظــر می شــود؛ ول کــه منجــر ب می گــردد 

ــه صــورت اجــرا در صحنــه اتفــاق می افتــد.  ایــن فراینــد ب

 ایــن پژوهشــگر بــا مثال هایــی بــه روشــن شــدن بیشــتر بحــث پرداخــت 
گفــت: در اینجــا بــد نیســت بــه اجــرای »هفــت صــدا« اثــر دکتــر اردوان  و 
کنــم. تصــور  طاهــری و همراهــی اســتاد محمدعلــی بهمنــی،  اشــاره 
گفتمــان بیــن  می کنــم در ایــران بــه ایــن شــکل، اولیــن بــار در ایــن اجــرا، 
متــن موســیقی و اثــر و مخاطــب بــا حرکــت تعاملــی و اندیشــمندانه را 

ــم. دیدی

این نشست با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید. 
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پنجمین جشنواره بین المللی عکس خیام 

فرهنگستان هنر میزبان آثار عکاسان 68 کشور جهان شد

جشــنواره  »پنجمیــن  نمایشــگاه  گشــایش  و  جوایــز  اهــدای  آییــن 
بین المللــی عکــس خیــام«، بــا حضــور هنرمنــدان، عاقه منــدان و 
مهمانــان ویــژه از ســفارت کشــورهای اســپانیا، مجارســتان، اســترالیا 
و...، عصــر جمعــه 26 مــرداد در تــاالر ایــران فرهنگســتان هنــر برگــزار 

شــد.

از  عکــس  قطعــه  18هــزار  از  بیــش  جشــنواره،  از  دوره  ایــن  در 
کشــور بــه دبیرخانــه رســید،  هنرمنــدان 68 

آزاد  تک رنــگ،  آزاد  بخــش  شــش  کــه 
گردشــگری و تلفــن  رنگــی، شــهر، خاقــه، 
گشــایش  را شــامل می شــد. پــس از آییــن 
نمایشــگاه، از برگزیــدگان ایــن جشــنواره 
تقدیــر و اســامی آنهــا در ســایت جشــنواره 
قوانیــن  منتشــر شــد. همچنیــن مطابــق 
تمامــی  بــه  جشــنواره،  کتــاب  فیــاپ، 
)حتــی  شــد  اهــدا  کننــدگان  شــرکت 
در  عکسشــان  کــه  شــرکت کنندگانی 
کتــاب را بــه  جشــنواره پذیرفتــه نشــده هــم 

کردنــد(. یافــت  در رایــگان  صــورت 

بین المللــی  جشــنواره  »پنجمیــن  در 
در  برتــر  آثــار  نمایشــگاه  خیــام«،  عکــس 
32 شــهر بــه نمایــش درآمــد. در تهــران نیــز 
نگارخانــه خیــال موسســه فرهنگــی هنری 
بــه فرهنگســتان هنــر ، از  صبــا، وابســته 
26 مــرداد تــا اول شــهریور 1397، میزبــان 

ایــن جشــنواره بــود. همچنیــن در راســتای برگــزاری ایــن جشــنواره، ظهــر 
ــا حضــور دکتــر  ــا موضــوع »عکاســی در ســفر« ب کارگاه آموزشــی ب جمعــه 
رهــا بیلــر، عــکاس بین المللــی از ترکیــه و علــی ســامعی، دبیــر جشــنواره 
عکــس خیــام و نماینــده فیــاپ در ایــران، برگزار شــد تا شــرکت کنندگان 

ــد.  ــتفاده نماین ــکاس اس ــن دو ع ــات ای ــد از تجربی بتوانن

کــه بــه  جشــنواره بین المللــی عکــس خیــام پنــج ســال پیاپــی اســت 
ارتقــای  هــدف  ســامعی،   بــا  علــی  دبیــری 
بصــری  گفت و گــوی  و  عکاســی  ســطح 
منظــور  بــه  و  جهــان  عکاســان  میــان 
خیــام،  عمــر  حکیــم  بزرگداشــت 
بــزرگ  شــاعر  و  فیلســوف  دانشــمند، 
فدراســیون  نمایندگــی  توســط  ایرانــی، 
)فیــاپ(  عکاســی  هنــر  بین المللــی 
تنهــا  جشــنواره،  ایــن  می شــود.  برگــزار 
فدراســیون  نظــر  زیــر  داخلــی  جشــنوارۀ 
)فیــاپ(  عکاســی  هنــر  بین المللــی 
اســت. دوره هــای پیشــین ایــن جشــنواره 
پــر شــرکت کننده ترین جشــنواره داخلــی 
بوده انــد و تنهــا جشــنواره داخلــی اســت 
خارجــی  کننــدگان  شــرکت  تعــداد  کــه 
بیشــتر  داخلــی  کننــدگان  شــرکت  از  آن 
ایــن  بــه  هســتند. عکس هــای راه  یافتــه 
جشــنواره، در آرشــیو FIAP  بنــام عــکاس 
القــاب  حــال  عیــن  در  می شــوند  ثبــت 

می گیــرد.  تعلــق  آنهــا  بــه   FIAP
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گفت و گو  با دکتر معصومه تقی زادگان، دبیر علمی هم اندیشی هنر و رسانه های دیجیتال

هنر دیجیتال، انقاب عصر معاصر 

مولود زندی نژاد

از پیشــرفت های تکنولــوژی اســت؛  برآمــده  هنــر رســانه ای دیجیتــال 
شــناخت  روش هــای  و  تکنیک هــا  مفاهیــم،  مــرز،  و  حــد  کــه  هنــری 
گونه هــای  بــه ســرعت ســبب همگرایــی  خــاص خــود را می طلبــد و 
مختلــف هنــری و درنوردیــدن مرزهــای میــان هنــر و ســایر علــوم شــده 
اســت. از همیــن روی معاونــت فرهنگــی و هنــری فرهنگســتان هنــر 
گرفــت تــا هم اندیشــی »هنــر و رســانه های دیجیتــال« را در ســه  تصمیــم 
محــور اصلــی » هنــر رســانه  ای دیجیتــال و رویکردهــای میــان رشــته  ای«، 
»هنررســانه ای دیجیتــال و فرایندهــای تولیــد و نمایــش« و »هنررســانه ای 
دیجیتــال در ایــران« زمســتان 1397 برگــزار نمایــد. بــه همیــن ســبب بــا 
گفت و گویــی  دکتــر معصومــه  تقــی زادگان، دبیــر علمــی ایــن هم اندیشــی 
گاه شــویم. بــا هــم ایــن  کــم وکیــف برگــزاری همایــش آ داشــتیم تــا از 

از نظــر می گذرانیــم:  گفت و گــو را 

رسانه دیجیتال و هنر دیجیتال را به طور مختصر توضیح دهید؟

کــه مــا  کــه مــا در آن زندگــی می کنیــم. ســپهری  دیجیتــال ســپهری اســت 
ــا را شــکل می دهــد. در چنیــن ســپهری مفهــوم  گرفتــه و درک م ــر  را در ب
فرهنــگ بصــری دیجیتــال، کلیــد واژه ای بــرای فهــم نســبت میــان رســانه 
یــخ بشــر بــا رشــته نوآوری هــا  و هنــر در عصــر دیجیتــال اســت. اصــوال تار
می شــود.  صورت بنــدی  تغییــرات  و  انقاب هــا  اکتشــافات،  و 
کــه نقطــه عطــف هــر عصــر و دوره ای هســتند. همــه ایــن  انقاب هایــی 
نام گذاری هــا متکــی و بــر مبنــای تحولــی بنیادیــن در شــیوه زیســت بشــر 
ــا مفهــوم دیجیتــال شناســایی می شــود. وقتــی  هســتند. عصــر مــا نیــز ب
از هنــر دیجیتــال صحبــت می کنیــم بــه طــور مشــخص منظــور توجــه بــه 
ــار  ــق آث ــدان در خل ــریک هنرمن ــانه و ش ــوان رس ــه عن ــا ب کامپیوتره ــش  نق

ــه بعــد رخ داده اســت. کــه از دهــه 1960 ب هنــری اســت 

کنیــم.  کلمــه رســانه و شــریک در ایــن تعریــف دقــت  می خواهــم بــه 
کلمــه در ایــن جملــه معــادل یکدیگــر نیســتند. جامعــه هنــری  ایــن دو 
کلمــه رســانه همــان ابــزار اســت. پیــش از ایــن قلم مــو  اغلــب مرادشــان از 
و رنــگ ابــزار بــوده و حــاال یــک وســیله و ابــزار دیجیتــال؛ امــا بــرای فــردی 
ماننــد مــن بــا پیشــینه ارتباطــی، رســانه بــه معنــای بســتر ارتباطــی اســت 
کــه میــان هنــر و رســانه برقــرار می کنــم متفــاوت اســت. هــر  و پیونــدی 

یکــرد می تواننــد بخشــی از آنچــه در حــال رشــد اســت  کــدام از ایــن دو رو
گفــت ایــن اســت  کلــی می تــوان  را توضیــح دهنــد. آنچــه بــه صــورت 
کــه در ایــن عصــر، رابطــه ای پرتنــش میــان هنــر و تکنولــوژی پدیــد آمــده 
اســت و پیشــروی بی وقفــه جهــان بــه ســوی فرهنــگ دیجیتالــی در رونــد 

خــود هنــر را نیــز در برگرفتــه اســت.

کــه می توانــد در حــوزه  چــه ویژگی هایــی در رســانه دیجیتــال وجــود دارد 
کــرد؟ ــر از آن اســتفاده  هن

هنــر دیجیتــال، هنــر عصــر دیجیتــال اســت. هنــر نســل دیجیتالی شــده، 
کــه مدتــی بعــد هنــر معاصــر می شــود.  هنــری 

رسانه دیجیتال با چه هنرهایی می تواند تعامل داشته باشد؟ 

و  تجســمی  هنرهــای  چــون  توافقــی  مــورد  مقوله هــای  زیبــا  هنرهــای 
فراهــم  را  آثــار  تحلیــل  و  توضیــح  زمینــه  هنرهــا  ایــن  دارد.  موســیقی 
کــه بــا عنــوان  می آورنــد، امــا بســیاری از حقایــق در مــورد هنــر دهــه 1960، 
کلــی »هنــر دیجیتــال« نامیــده می شــوند، خــارج از حــوزه عمــل ســنتی 
کــرده، در نتیجــه مقوله بنــدی هنــر دیجیتــال  هنرهــا شــکل گرفتــه و رشــد 
بــر اســاس پیش فرض هــای قبلــی و بــدون فهــم عمیــق آنچــه در حــال رخ 

ــه نتیجــه ای نخواهــد رســید.  دادن اســت، ب

امــا صفــت »دیجیتــال« اغلــب مبهــم اســت و بــه طــور روشــن فــرم نهایــی 
کتــاب هنــر عصــر دیجیتــال  اثــر را تعریــف نمی کنــد. البتــه ونــدز در 
در ســال 2006 آثــار هنــری دیجیتــال را بــر اســاس ابــزار نهایــی آنهــا بــه 
تصویــر دیجیتــال، مجســمه دیجیتــال، چیدمــان و واقعیــت مجــازی، 
پرفورمنــس، موســیقی و هنــر صــدا، انیمیشــن و ویدیــو، نرم افــزار، پایــگاه 
کــه درحالی کــه بســیاری از  گفتــه اســت  کــرده و  داده و هنــر بــازی تقســیم 
هنر هــای دیجیتــال ماننــد تصویــر دیجیتــال و مجســمه دیجیتــال ریشــه 
گونه هــای هنــر ســنتی دارنــد، هنــر نرم افــزاری، پایــگاه داده و بــازی  در 
ــر پایــه دیجیتــال بنــا شــده اند. مثال هــای هنــر نرم افــزاری و بــازی  تنهــا ب
ــی،  ــد و الگوریتم ــار مول ــی، آث ــی تعامل ــیقی و طراح ــزار موس ــامل نرم اف ش
کــه بــه  نــت آرت، بازی هــای هنرمندانــه  و ... می شــود. روشــن اســت 
کــه در  گونه هــای جدیــدی از هنــر دیجیتــال را  گونه هــا می تــوان  ایــن 
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کــرد.  حــال ظهــور هســتند، اضافــه 
کــه ســبب بــاز شــدن مرزهــای  گونه هایــی 

بیــان خاقانــه شــده اند.

دیجیتــال  رســانه  از  کــه  هنرمندانــی  بــرای  دیجیتــال  هنــری  آثــار  آیــا 
اســتفاده نمی کننــد، مــورد پذیــرش اســت و بــه طــور کلــی آیــا ایــن هنرمنــدان 

ایــن نــوع آثــار را در زمــره هنــر قــرار می دهنــد؟

کــه بایســتی طــی  فراینــد مقبولیــت و پذیرفتــه شــدن پروســه ای دارد 
شــود. مــا در یــک دوره انتقالــی هســتیم. در حــال حاضــر در ســطح 
ــوزه  ــکا« در ح ــون »آرس الکترونی ــی همچ ــتیوال های مطرح ــی فس جهان
گالری هــا راه  هنــر دیجیتــال برگــزار می شــوند و ایــن هنــر بــه موزه هــا و 
یــج بــا افــق هنــر معاصــر یکــی خواهــد  یافتــه اســت. در نتیجــه به تدر
شــد. پــس از مدتــی هنــر دیجیتــال، هنــر معاصــر می شــود و ســوال دربــاره 

مقبولیــت یــا عــدم مقبولیــت آن رنــگ می بــازد. 

همچنیــن بایســتی ایــن را در نظــر داشــته باشــیم کــه ایــن مرزهــا، مرزهــای 
هنرمنــدان  یــم  برو پیش تــر  هرچــه  کــه  معنــا  ایــن  بــه  اســت.  نســلی 
نســل های جدیــد، هنــر را بــدون ابزارهــای دیجیتــال نمی شناســند و 
ــوژی و  ــیله تکنول ــه وس ــده ب ــد ش ــر تولی ــان هن ــتن می گذاش ــز  ــوال تمای اص
گونه هــا برایشــان دور از ذهــن اســت. در حــال حاضــر متولدیــن  دیگــر 
دهــه شــصت بــه بعــد ایــران نســل طایــه دار هنــر دیجیتــال هســتند. 
هم زیســتی  و  نزدیکــی  قرابــت،  دیجیتــال  ابزارهــای  بــا  کــه  نســلی 
کــه جهــان را بــا اینترنــت، موبایــل و ایمیــل  بیشــتری داشــته اند. نســلی 

می شناســند. 

وضعیت هنر دیجیتال در کشور چگونه است؟

کشــور مــا بخــش بیرون افتــاده جامعــه هنــری اســت.  هنــر دیجیتــال در 
کشــور اغلــب برآمــده از جامعــه دانش آموختــگان  هنرمنــدان دیجیتــال 
کــه جامعــه هنــری  گفــت  کمــی مســامحه می تــوان  فنــی هســتند و بــا 
یــخ هنرهــای زیبــا قلمــداد  اغلــب هنرهــای دیجیتــال را بخشــی از تار
پویــا  ایــن حــوزه  بــه  و نهادهــای دانشــگاهی هنــر توجهــی  نمی کننــد 
ایــن عرصــه  بــه  بــرای ورود  فنــی  ندارنــد. همچنیــن ضــرورت دانــش 
مانــع از حضــور و فعالیــت اغلــب هنرمنــدان می گــردد. لــذا هنرهــای 
دیجیتــال در شــرایط فعلــی بیــش از هنرمنــدان، در یــد فنی هــا و عرصــه 
هنرمنــدان  ســال ها  ایــن  در  دیجیتــال  هنــر  آنهاســت.  انــدام  عــرض 
کــه در دو فعالیــت جمعــی جامعــه »نیــو مدیــا« و  و فعاالنــی داشــته 

کــه همگــی  کــس« نمــود یافته انــد  نمایشــگاه »تادا
داشــته اند.  درخشــانی  فعالیت هــای  و  کارهــا 

هــم اندیشــی هنــر و رســانه های دیجیتــال در فرهنگســتان هنــر بــا چــه 
ــزار می شــود؟ هدفــی برگ

کــردن زمینــه ای بــرای پرداختــن بــه  ایــن هم اندیشــی بــا هــدف فراهــم 
برگــزار می شــود. هنــر  یــک هنــر دیجیتــال  تئور و  جنبه هــای مفهومــی 
دیجیتــال در تقاطــع حوزه هــای مختلفــی همچــون هنــر، ارتباطــات و 
فنــی قــرار دارد و پرداختــن بــه آن بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن نمودهــای 
ــد  ــت جدی ــرایط زیس ــم ش ــرای فه ــی ب ــد راه ــال، می توان ــگ دیجیت فرهن
بــه  پرداختــن  بــرای  بســتری  هم اندیشــی  ایــن  کــه  یــم  امیدوار باشــد. 
جنبه هــای تئوریــک و مفهومــی فراهــم ســازد و محلــی بــرای تبــادل نظــر 

میان رشــته ای در ایــن زمینــه باشــد.

منابــع مکتــوب در ایــن زمینــه در ایــران بــه صــورت ترجمــه و یــا تالیــف در 
کار شــده اســت؟ چــه وضعیتــی قــرار دارد؟ و چقــدر بــر روی ایــن مبحــث 

منابــع تالیفــی محــدودی بــه زبــان فارســی موجــود اســت و البتــه ترجمــه 
کتــاب مهمــی ماننــد هنــر عصــر دیجیتــال اثــر بــروس ونــدز و مقــاالت 
کنــده ای می تــوان یافــت. ســال 1392 فرهنگســتان هنــر  ترجمــه  شــده پرا
کتــاب  کــه  کــرد،  هم اندیشــی دیگــری بــا عنــوان هنــر »نرم افــزاری« برگــزار 
مجموعــه مقــاالت آن نیــز منتشــر شــده اســت. از نظــر مطالعاتــی ادبیات 

جهانــی غنــی ای موجــود اســت.

بــه  مقالــه  چنــد  کنــون  تا و  بــوده  چگونــه  هم اندیشــی  ایــن  از  اســتقبال 
اســت؟ شــده  ارســال  دبیرخانــه 

رویکردهــای  و  دیجیتــال  رســانه ای  هنــر  محــور  ســه  در  هم اندیشــی 
فلســفی، فنــی و ارتباطاتــی، فرایندهــای تولیــد و نمایــش و معرفــی و 
تحلیــل تجربه هــای تــازه در هنــر رســانه ای ایــران برگــزار می شــود و هــدف 
بتوانیــم جنبه هــای  کــه  اســت  ایــن  ایــن ســه محــور  بــه  پرداختــن  از 
مختلــف هنــر عصــر دیجیتــال را پوشــش دهیــم. خوشــبختانه علی رغــم 
اینکــه فراخــوان مقــاالت در تابســتان منتشــر شــد؛ تعــداد چکیده هــای 
ارســالی خــوب بــود و توانســتیم از میــان آنهــا ده چکیــده را بــرای ارســال 
ــز ســفارش داده  ــه نی کنیــم. البتــه تعــدادی مقال کامــل انتخــاب  ــه  مقال
کتابــی از مقــاالت مــورد تاییــد  کــه  شــده اســت و تصمیــم بــر ایــن اســت 

کمیتــه علمــی، توســط فرهنگســتان هنــر منتشــر شــود.  
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مولود زندی نژاد

دو  میــان  هنــر  چیســتی  بــه  نــو  »نگاهــی  تخصصــی  نشســت  در   
باســتانی  آثــار  هنــری  ارزش هــای  و  ویژگی هــا  )بین النهریــن(«  رود 

گرفــت.  قــرار  بررســی  و  بحــث  مــورد  بین النهریــن، 

رود  دو  میــان  هنــر  چیســتی  بــه  نــو  »نگاهــی  تخصصــی  نشســت 
و  پژوهشــگر  ارفعــی،  عبدالمجیــد  اســتاد  حضــور  بــا  )بین النهریــن(« 
یــار، عضــو  کــدی و ایامــی، امیــر ماز متخصــص زبان هــای باســتانی ا
هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر و امیــن شــاهوردی، دانش آموختــه دکتــری 
فلســفه دانشــگاه اصفهــان، عصــر چهارشــنبه، 14 شــهریور 1397، در 
ســالن همایش هــای فرهنگســتان هنــر بــا اجــرای الهــام طالبــی برگــزار 

شــد.

در ایــن نشســت، بــا توجــه بــه دریافت هــای جدیــد از هنــر، ویژگی هــای 
هنــری آثــار باســتانی بین النهریــن از  زوایــای مختلــف مــورد بررســی قــرار 
گرفــت و تــاش شــد تــا بــه برخــی پرســش های اساســی دربــاره ماهیــت و 

چیســتی هنــر در ایــن حــوزه تمدنــی پاســخ داده شــود. 

خــود  ســخنرانی  موضــوع  خصــوص  در  ارفعــی  اســتاد  ابتــدا  در 
کــه در ایــن نشســت بیــان می کنــم دربــاره هنــر  اظهــار داشــت: آنچــه 
کــه ردپــای آن، در  بین النهریــن نیســت؛ بلکــه دربــارۀ متــون کهنــی اســت 

اســت.  شــده  یافــت  بین النهریــن  گل نوشــته های 

وی در همیــن زمینــه افــزود: »بین النهریــن«، ترجمــه یونانــی اســت از 
کلمــه هیچــگاه در خــود  کــه میــان دو رود واقــع شــده. ایــن  ســرزمینی 

کــه  کار بــرده نشــده اســت؛ بلکــه نــام منطقــه ای بــوده  ایــن ســرزمین، بــه 
ــل  ــا باب ــه بعده ک ــته،  ــرار داش ــد« ق ک ــومر« و »ا ــوب آن »س ــمت جن در قس
کــه در متــون  خوانــده شــده اســت. در قســمت بــاالی آن آشــور بــوده 
کــه عــراق  ــل را،  گفتــه می شــد و بخشــی از  باب ــه آن  ــره« ب اســامی »جزی

عــرب می دانســتند، شــامل می شــد. 

کــدی و ایامــی، بــه تشــریح فرهنــگ  ایــن اســتاد خوانــش زبان  هــای ا
ســرزمین  در  کــه  دانســت  فرهنگــی  را  آن  و  پرداخــت  بین النهریــن 
حتــی  و  صغیــر  آســیای  تــا  شــوش  از  آن،  اطــراف  نواحــی  و  عــراق 
گذاشــته  اســت. وی ســپس بــه مطالبــی  ســوریه، اثــر عمیقــی برجــای 
یــادآور  و  کــرد  اشــاره  دارنــد،  وجــود  باســتانی  گل نوشــته های  بــر  کــه 
»افســانه  و  آفرینــش«  »افســانه  ماننــد  اســطوره ای  داســتان های  شــد: 
کــه از قدیمی تریــن و نامدارتریــن آثــار حماســی ادبیــات  گیل گمــش«، 
گل نوشــته ها بــه جــای مانــده.  دوران تمــدن باســتان اســت، در ایــن 
همین طــور مناظــره، پنــد و انــدرز و ضرب المثــل از دیگــر مباحثــی اســت 
کــه از کتیبه هــای ایــن منطقــه بــه دســت آمــده اســت و خیلــی  از آنهــا نیــز 

امــروزه باقــی اســت. 

گمــش را  گیــل  کوتاهــی از داســتان  کــوروش خاصــه  مترجــم منشــور 
کــرد. وی نمونــه بــه دســت آمــده از ایــن داســتان را متعلــق بــه  روایــت 
کامــل  لوح هــای بــه دســت آمــده از شــوش، بغازکــوی در ترکیــه و متــن 
کتابخانــه آشــور بنــی پــال در 12 لــوح ثبــت شــده دانســت و  آن را در 
گمــش، از یــک داســتان واقعــی سرچشــمه  گرفتــه  گیــل  افــزود: افســانه 
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کــه بعدهــا بــه صــورت شــخصیت حماســی در می آیــد. ایــن داســتان 
گســتاخ و مســتبد  کــه بســیار  مربــوط بــه پادشــاه شــهر »اوروک«  اســت 
بــوده و مــردم را مــورد آزار و اذیــت قــرار مــی داده. مــردم از آزار او بــه خدایــان 
گل انســانی می آفرینــد و  پنــاه می برنــد تــا اینکــه خدایــی بــه نــام »ارورو« بــا 
گمــش را رام می کنــد.  گیــل  گیل گمــش می فرســتد و او  او را بــه جنــگ بــا 
ِگل آفریــده شــدن انســان دارد. ایــن دو  ایــن داســتان، اولیــن اشــاره بــه از 
بــه جاهــای مختلــف ســفر می کننــد از جملــه جنــگِل ســدر مقــدس 
کــه بایــد ایــن جنــگل را طــرف لبنــان بــه حســاب  )مشــخص نیســت 
نگهبــان  بــا  گمــش  گیــل  ایــن ســفر  در  گــرس(.  زا یــا منطقــه  یــم  بیاور
کــه  ــا » خومبــه بــه« بــوده  کــه نامــش »هومبــه بــه« ی جنــگل ســدر مقــدس 
ــه اوروک برمی گــردد.  نامــی ایامــی اســت می جنگــد و او را می کشــد و ب

گیل گمــش  کــرد: پــس از بازگشــت  عبدالمجیــد ارفعــی در ادامــه تشــریح 
گیل گمــش می شــود؛  بــه شــهر اوروک، »ایشــتر« خــدای عشــق، عاشــق 
کــه شــوهرانش را بــه  گوشــزد می کنــد  گیل گمــش او را تــرد  و بــه او  امــا 
گاو آســمانی را طلــب می کنــد.  قتــل رســانده. ایشــتر بــا عصبانیــت، 
گاو را قربانــی می کننــد. انکیــدو در ایــن  گیل گمــش بــه همــراه »انکیــدو« 
گیل گمــش چــون بهــره خدایــی داشــته، برایــش  ــی  ــان می میــرد، ول جری
یــدان بــه ســفرهای  گیل گمــش بــه دنبــال زندگــی جاو اتفاقــی نمی  افتــد. 
کــه  کســی را  کشــتی بان بــه او می گویــد مــن  بســیار مــی رود. در ســفری 
او  می بــرد.  او  نــزد  را  گیل گمــش  و  می شناســم  دارد،  جــاودان  زندگــی 
داســتان شــخصی بــه نــام »انکــی« را برایــش تعریــف می کنــد. خــدای 
هســتی بــه انکــی دســتور می دهــد تــا کشــتی بــه شــکل مکعــب مســتطیل 
بســازد و از هــر حیــوان جفتــی را در آن جــای دهــد )رد پــای ایــن داســتان 
را می توانیــم در داســتان های عهــد عتیــق و قــرآن ببینیــم(. برخــی بــه 
کوه هــای آرارات هســتند؛ امــا در ایــن داســتان  کشــتی در  دنبــال ایــن 
گوتی هــای  کــه تحریــف نامــی از  کــوه »جــودی« نــام بــرده شــده اســت  از 

ــد.  ــن بودن ــرق بین النهری ــمال ش ش

ــر روی آنهــا  کــه ب کــرد  ِگل نوشــته هایی اشــاره  ــه  اســتاد ارفعــی در ادامــه ب
کــه امــروزه نیــز مصداق هایــی از آن را  ضرب المثل هایــی نگاشــته شــده 
کــرد: در میــان متــون بــه مباحثی  می تــوان در ادبیــات دیــد و خاطــر نشــان 
ــاز،  ــیر و پی ــره س ــل مناظ ــده اند. مث ــرار ش ــخ تک ی ــه در تار ک ــم  ی ــر می خور ب
کــه تــوی مســکین چقــدر بدبویــی« مــا  »کــه روزی ســیر بــه پیــاز طعنــه زد 
ــا مناظــره میــان درخــت  اولیــن نشــانه ها را در بین النهریــن می بینیــم و ی
کــه اثــرش را در نوشــته های ایرانــی ماننــد درخــت آســوریک  گــز و خرمــا، 
کــه  یــادی از ایــن دوره بــه  جــای مانــده  می بینیــم. همچنیــن اندرزهــای ز
آثارشــان را در اندرزنامه هــا و ادبیــات ساســانی  و پــس از آن می تــوان 

کــرد.  مشــاهده 

ایــن متخصــص زبان هــای باســتانی در ادامــه بــه پایه هــای ریاضیــات، 
از  برگرفتــه  کــه  داســتان هایی  و  افســانه ها  و  باســتانی  تقویــم  نجــوم، 
کــرد و دربــاره هریــك از آنهــا بــه  کهــن بین النهریــن هســتند، اشــاره  متــون 
کهــن پایــه و  کــرد: بســیاری از متــون  توضیــح بیشــتر پرداخــت و تصریــح 
یاضــی و نجــوم در علــوم امــروزی هســتند. در  اســاس مباحــث ادبــی، ر
گذشــته پیش بینــی ، شــناخت و حــرکات ســتارگان بســیار ضــروری بــود. 
کامــل از ســتاره زهــره بــه انجــام  کــه در 1600 ق. م، یــک رصــد  بــه طــوری 
ــوع و  ــا طل ــد. آنه ــدا  کنن ــدار آن را پی ــتند م ــه توانس ک ــی  ــا جای ــاندند ت رس
غــروب مــاه و خورشــید را ثبــت و ضبــط می کردنــد و منطقۀالبــروج را 
کــرده بودنــد و بــرای  کامــل می شــناختند و طــول ســال و مــاه را محاســبه 
کــه ایــن  محاســبات خــود از سیســتم شــصت گانی اســتفاده می کردنــد 

کنیــم.  یافــت  کامــا درک و در تقســیمات را می توانیــم در ســاعت 

و  کــه در مصــر، هنــد  پایــان ســخنان خــود دانشــی  ارفعــی در  اســتاد 
کــرد را حاصــل تســری دانــش بین النهریــن  یونــان رشــد و توســعه پیــدا 
بین النهریــن  گل نوشــته های  مــا در  گفــت:  زمینــه  ایــن  و در  دانســت 
آن  در  لگاریتمــی  پایه هــای  کــه  یــم  برمی خور کتیبه هایــی  بــه  حتــی 
کتیبه هــای بین النهریــن  وجــود دارد، یــا مســئله فیثاغــورس در میــان 
کپلــر و دانشــمندان بعــد از آن ارائــه  کــه  یافــت شــده اند. حتــی قوانینــی 
بــه طــور  کــه  کنیــم  کتیبه هــا مشــاهده  کرده انــد را می توانیــم در میــان 
کتیبــه می رســد. حتــی رصــد زمــان  تقریبــی تعــداد آنهــا بــه 300 تــا 400 
ــا  ــد ت ــبه می کردن ــت محاس ــا دق ــی را ب گرفتگ ــاه  ــا م ــی ی گرفتگ ــید  خورش
ــه ســال 419 پ.م اســت،  ــوط ب کــه مرب کتیبه هــا  کــه در یکــی از  جایــی 
بــه اینکــه امــروز خورشــیدگرفتگی رخ می دهــد؛ امــا در بابــل قابــل رویــت 
کتیبــه ای دیگــر بــه محاســبه هشــت  نیســت، اشــاره شــده. همینطــور در 
یــم. آنهــا حتــی عــدد پــی را می شــناختند، البتــه در  ضلعــی برمی خور
کــه بعدهــا غیاث الدیــن جمشــید  محاسباتشــان عــدد 3 را داده بودنــد 
ــا دقــت بیشــتری پی بــرد. تمــام ایــن مباحــث،  کاشــانی، بــه عــدد پــی ب
کــه در بین النهریــن وجــود داشــته اســت.  گیــری دارد  نشــان از دانــش فرا

یــار، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه  ایــن نشســت بــا ارائــه مقالــۀ امیــر ماز
بــا طــرح  یافــت. وی  ادامــه  باســتان«  بــا عنــوان »چیســتی هنــر  هنــر، 
کهــن، آثــار هنــری را  پرســش هایی چــون: چگونــه می تــوان در تمدنــی 
گذشــته را بشناســیم؟ و آیــا  کــرد؟ آیــا اساســا مــا می توانیــم  شناســایی 
می توانیــم بــه افعــال و نیــات انســان هایی کــه قبــل از مــا زندگــی می کردند 
و ایــن آثــار را ســاخته و پرداخته انــد،  پــی ببریــم؟ در پــی ایــن پرســش ها، 
بــرای تشــریح مســایل  بــه چیســتی هنــر پرداخــت و آن را پایــه ای  وی 
بعــدی دانســت و توضیــح داد: چیســتی هنــر یــك مبحــث فلســفی و 
ــخ و باستان شناســی  ی ــه در حــوزۀ تار ک کســی  ــه اســت و هــر  مفهوم کاوان
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ــود.   ــر می ش ــم درگی ــن مفاهی ــا ای ــی ب ــه نوع ــت دارد، ب فعالی

تی  یــار بــرای روشــن شــدن مباحــث گفته شــده به مشــکا ســپس امیــر ماز
گاه غیــر ممکــن  و  را ســخت  آثــار هنــری  تشــخیص  کــه  کــرد  اشــاره 
کــه مــا را در تشــخیص آثــار  کــرد: مســئله اصلــی  می کنــد و خاطــر نشــان 
کاربــرد اصطــاح هنــر اســت؛  هنــری دچــار اشــکال می کنــد، تعریــف و 
کــم  ــرد آن بســیار  کارب ــر یــک اصطــاح امــروزی اســت و ســابقه  ــرا هن زی
اســت. اصطــاح هنــر در کاربــرد متــداول امــروزی آن صــد ســال هــم عمــر 
نــدارد و حتــی معــادل اروپایــی و غیــر اروپایــی آن نیــز از قــرن هجدهــم بــه 
کهــن،  کــرده اســت. بــه همیــن جهــت نمی دانیــم آثــار  کاربــرد پیــدا  بعــد 
یابــی می شــوند و آیــا  در چارچــوب اصطــاح امــروزی بــا چــه منطقــی ارز
گذشــته را می توانیــم آثــار هنــری بنامیــم  آثــار بــه دســت آمــده از زمــان 
نقاشــی ،  کــه هنرهایــی چــون  نمی دانیــم  نمونــه  عنــوان  بــه  یــا خیــر؟ 
کاربــرد اصطــاح امــروزی  موســیقی، رقــص، معمــاری و امثــال اینهــا بــا 

ــدند.  ــدی می ش ــی طبقه بن ــه مقوالت ــر و در چ ــا خی ــتند ی ــود داش وج

وی در ادامــه بــرای تشــریح اینکــه چگونــه می تــوان یــك اثــر را هنــری 
کــرد: بــرای آنکــه  کــرد یــا خیــر بــه دو مبحــث پرداخــت و تصریــح  تلقــی 
بتوانیــم اثــری را هنــری تلقــی نمائیــم دو رویکــرد وجــود دارد. یکــی رویکرد 
کــه هــر دوی ایــن  ذاتگرایــی و دیگــر رویکــرد روندمحــور یــا رویه محــور، 

ــت.  ــادی اس ی ــکاالت ز ــز دارای اش ــا نی رویکرده

یــم و بــه  کار دار در رویکــرد ذات گرایــی مــا بــا یکســری مقــوالت ســر و 
یــم. بــه عنــوان مثــال برخــی  دنبــال ویژگی هــای خــود اشــیاء و آثــار می رو
کــه مقولــه زیبایــی در آن وجــود  معتقدنــد اثــری را هنــری می خوانیــم 
کــه  کــه آیــا هــر آنچــه  داشــته باشــد. اینجــا ایــن پرســش بــه وجــود می آیــد 
بشــر تولیــد می کنــد و دارای زیبایــی اســت، در دســتۀ  آثــار هنــری قــرار 
یــم می توانــد زیبــا  کــه در دســت دار آنچــه  امــروزه هــر  زیــرا  می  گیــرد؟ 
ــیع  ــیار وس ــری بس ــوالت هن ــتره محص گس ــف،  ــن تعری ــا ای ــد و ب ــز باش نی

می شــود.  

یــار در پایــان ســخنان خــود بــه تشــریح رویکــرد روندگــرا پرداخــت  امیــر ماز
کاربــرد بیشــتری بــرای مــا داشــته باشــد؛  گفــت: ایــن رویکــرد می توانــد  و 
کــه یــك  کــه اثــری هنــری تلقــی می شــود  گفتــه شــده  زیــرا در ایــن رویکــرد 
کنــد. البتــه ایــن رویکــرد نیــز  فــرد دارای صاحیــت آن را هنــری اطــاق 
ــرد دارد و  کارب ــدرن  ــف در دوران م ــن تعری ــرا ای ــت،  زی ــکال اس دارای اش

کهــن، قابــل اســتفاده نیســت. در مــورد آثــار بــه جــای مانــده از تمــدن 

ســپس امیــن شــاهوردی در خصــوص »نــگاه نــو و چیســتی هنــر میــان 
دورود« بــه ســخنرانی پرداخــت و افــزود: اینکــه مــا آثــار باســتانی را اثــری 
هنــری بنامیــم یــا خیــر نیــاز بیشــتر بــه ارائــه آثــار بــه جــا مانــده از ایــن بــازۀ 

زمانــی دارد. 
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وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: عنــوان »نــگاه نــو و چیســتی هنــر میــان 
ــه  ــو ب ــد نگاهــی ن ــرا معتقــدم بای کــردم، زی ــرای مباحثــم طــرح  دورود« را ب
دســتاوردهای تمــدن باســتانی داشــته باشــیم. آثــار باســتانی بــه دســت 
آمــده از بین النهریــن یــا دیگــر مناطــق لزومــا آثــار هنــری نیســتند؛ امــا 
کــه ایــن آثــار در زمــره آثــار هنــری در موزه هــا جــای  چــه اتفاقــی می افتــد 
گذشــته هــر  می گیرنــد؟ وی بــا طــرح ایــن پرســش افــزود: در دهه هــای 
کشــف و زیبــا تلقــی می شــد، در زمــره  آنچــه توســط باستان شناســان 
توســط  مســئله  ایــن  البتــه  می گرفــت.  جــای  موزه هــا  در  هنــری  آثــار 
یابــی نمی شــد. متاســفانه در آن دوره ویژگــی خــاص آثــار  هنرمنــدان ارز
کــه آن آثــار  و اینکــه چــه ویژگــی در آثــار هنــری یافــت شــده وجــود داشــت 

یابــی قــرار نمی گرفــت.  را در زمــرۀ آثــار هنــری قــرار مــی داد، مــورد ارز

از  شــده  انجــام  تحقیقــات  خصــوص  در  پژوهشــگر  ایــن 
کــه در مــورد هنــر میــان دورود منتشــر  دهــه 1930 بــه بعــد 
از  یکــی  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  رویکــرد  دو  بــه  شــده، 
کــه در ایــران هــم وجــود داشــته، به تحلیل  رویکردهایــی 

باستان شناســانی چــون: فرانکفــورت و موتــگارت و 
کشــف  کــه هــر اثــر  پــارو و دیگــران اختصــاص دارد 
شــده را یــک اثــر هنــری می خواندنــد. رویکــرد دوم 
کــه بــه آن نــام تحلیلــی دادم، شــامل آثــاری اســت 
کــه از دهــه 1980 بــه بعــد انتشــار یافتــه و مربــوط 
بــه کســانی ماننــد وینتــر، ئی پالمــا، ســوتر  و خانــم 
کهــن  کــه بــه بحــث و بررســی آثــار  بحرانــی اســت 
بــه صــورت مــوردی پرداختنــد و ایــن آثــار را بــه 

لحــاظ ویژگی هــای هنریشــان مــورد نقــد و بررســی 
ایرنــه  افــراد  ایــن  مشــخص ترین  دادنــد.  قــرار 

کــرده اســت.  کار  کــه در ایــن حــوزه  وینتــر بــود 
ــن  ــا ای ــن پژوهش ه ــا در ای ــوال آنه ــتین س نخس

یــم؟  ــا مــا هنــر میــان دو رود دار کــه آی ــود  ب

ایرانیــان  رویکــرد   خصــوص  در  شــاهوردی 
نســبت بــه آثــار کهــن خاطــر نشــان کــرد: در ایــران 

ــار هنــری، رویکــرد  بیشــتر رویکــرد مــا نســبت بــه آث
کــه  باستان شناســان بــوده اســت. مــا هــر آن چیــزی 

ــود و فنــاوری خــاص  ــا ب ــه نظــر زیب یافــت می شــد و ب
داشــت یــا نمونــه ای نداشــت، بــه عنــوان اثــر هنــری 

می کردیــم.  معرفــی 

کــه در  »وارکا«  یــا  »اوروک«  باســتانی  گلــدان  بــه  وی 
کــرد و افــزود:  کشــف شــده اشــاره  ســال 1935 م. 
گلــدان بــا دو رویکــرد متفــاوت مــورد بررســی  ایــن 

کــه ایــن اثــر یافــت شــد بافاصلــه بــه دلیــل  گرفتــه اســت. در ابتــدا  قــرار 
کــه مــورد پژوهــش  زیبایــی آن، یــک اثــر هنــری تلقــی شــد. امــا بعدهــا 
گرفــت. در ابتــدا ایــن اثــر را متعلــق بــه الیــه ســوم  اوروک  بیشــتر قــرار 
گلــدان شکســته صــورت  کــه روی ایــن  دانســتند؛ امــا پــس از تعمیراتــی 
ــر«  ــدت نص ــل از »جم ــک دوره قب ــی ی ــارم یعن ــه چه ــه الی ــت، آن را ب گرف

نســبت دادنــد. 

گلــدان باســتانی پرداخــت و ادامــه داد:  ایــن پژوهشــگر بــه تشــریح ایــن 
گلــدان، یــک داســتان بــه صــورت اشــکال مرتبــط بــه یکدیگــر،  در ایــن 
گلــدان بــه ســمت  در پنــج ردیــف روایــت شــده اســت. از بخــش پاییــن 
کاهــن  ــه  ــات ترســیم شــده. ردیــف بعــد ب گیــاه و حیوان ــاال ابتــدا آب،  ب
کــه آورنــده آب و غــذا هســتند، ارتبــاط پیــدا می کنــد.  کســانی  یــا 
گلــدان اســت و  کــه مهم تریــن بخــش  ســپس بخــش شکســته، 
گرفتــه، قــرار  بیشــتر پژوهش هــا بــر روی ایــن قســمت صــورت 
دارد. ایــن بخــش بــه ازدواج پادشــاه ختــم می شــود. اغلــب 
قریــب بــه اتفــاق تفاســیر باستان شــناختی، ایــن روایــت را 
بــه عنــوان بازنمایــی ازدواج مقــدس که در ســومر مرســوم 
ــه  ــا دقــت بیشــتر ب ــوده، نســبت می دهنــد. ولیکــن ب ب
گرفتــه  بخــش شکســته شــده و بازســازی صــورت 
کــه چهــره اصلــی  توســط ویگرمــان، بــه نظــر می رســد 
کــه در  ــه ای اســت  در ایــن بخــش شــخص بلند پای
کــه در یشــتگاه معبــد ایشــتر  ــرار دارد  ــل زنــی ق مقاب
تصویر شــده اســت. از ســوی دیگر توجه به بخشــی 
او  قامــت  تفــاوت  و  بلند پایــه  شــخص  جامــه  از 
بــا زن یــاد شــده، همچنیــن حالــت دســت های 
کــه زن مذکــور  کــی از آن اســت  زن، همگــی حا
ــد خــود ایشــتر باشــد.  ــه هیــچ عنــوان نمی توان ب
بــا منتفــی دانســتن ایــن همانــی ایشــتر بــا زن 
ــیر  ــرای تفس ــه ب ک ــی  ــا امکان ــده، تنه ــر ش تصوی
کــه تصویــر  یــداد وجــود دارد، ایــن اســت  ایــن رو

ــد.  ــدس باش ــی ازدواج مق ــد بازنمای ــدان نمی توان گل

شــاهوردی در ادامــه بــه آثــار هنــری کــه در آ ن مــر گ اندیشــی 
تجلــی دارد، پرداخــت. وی در ایــن بــاره توضیــح داد: بایــد 
کــه مفاهیــم مرتبــط بــا مــرگ، اغلــب در  توجــه داشــت 
قالــب تصاویــر نمادیــن، در آثــار فیگوراتیــو میــان باســتان 
کــه می تــوان در آثــار و نمونه هــای بــه  ظاهــر می شــوند 

دســت آمــده بــه آن بیشــتر پرداخــت.

ایــن نشســت بــا پرســش و پاســخ حاضــران 
بــه پایــان رســید.
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فرزاد زادمحسن

و  »هنــر  از سلســله نشســت های:  هنــر، نخســتین حلقــه  پژوهشــکده 
یابــی »نویافته هــای هنــر مانــوی« از  آموزه هــای شــرقی« را بــه تحلیــل و ارز

زبــان دو تــن از صاحب نظــران ایــن حــوزه اختصــاص داد.

کــه عصــر روز دوشــنبه دوازده شــهریور بــا حضــور  ایــن نشســت پژوهشــی 
و اســتقبال چشــمگیر عاقه منــدان و  پژوهشــگران برگــزار شــد، بــا همــت 
گام از سلســله  گروه هنر شــرق پژوهشــکده هنر شــکل گرفت و نخســتین 

نشســت های »هنــر و آموزه هــای شــرقی« بــه شــمار مــی رود.

انقالب در یافته های حوزه میراث هنر و فرهنگ مانوی در چین

مــدرس، عضــو هیئــت  فومشــی،  ایــن نشســت،  محمــد شــکری  در 
ــام آشــنای  ــان و مذاهــب و  نویســنده و پژوهشــگر ن علمــی دانشــگاه ادی
حــوزه مطالعــات متــون مانــوی، و ســونیا میرزایــی، پژوهشــگر ادبیــات 
و اســناد و  نســخ تاریخــی، بــه تحلیــل عناصــر مفهومی ــ زیباشــناختی 

کیهــان نــگاره هنــر مانــوی در چیــن پرداختنــد.

کــه: در دوازده  شــکری فومشــی در ابتــدای ســخن خــود بــا بیان ایــن نکته 
ســال اخیــر، انقابــی در یافته هــای حــوزه میــراث هنــر و فرهنــگ مانــوی 
در چیــن رخ داده اظهــار داشــت: نویافته هــا شــامل عمارت هــا، ابنیــه 
و اشــیای آئینــی مانــوی، مجســمه های مانــی و نقاشــی های دیــواری 

اســت.

در بخــش مســتندات و منابــع مکتــوب نیــز، دســتنویس هایی شــامل 
کــه در میــان اینهــا مــا تعــداد 10 ابریشــم نــگاره  کشــف شــده  520 بــرگ 
کیهــان نــگاره و ســپنتانگاره و  کــه شــامل: نــگاره ســیاه و ســفید،  یــم  دار

ــی اســت. ــگاره مان زادن

کــه »کیهــان  وی بــا ایــن مقدمــات بــه بحــث پیرامــون مطلــب اصلــی 
گفتــه ایــن پژوهشــگر مطالعــات  نــگاره« مانــوی اســت پرداخــت. بــه 
کــه  مانی شناســی، طومــاری اســت بلنــد و شــامل 900 عنصــر هنــری 
لحــاظ  بــه  هنــری  عناصــر  ایــن  می شــود.  شــده  شناســایی  امــروز  تــا 
پــر  حیــث  از  و  زیبایی شــناختی  و  اســتنادی  تاریخــی،  ارزش هــای 
نــوع  در  مفاهیــم،  و  عناصــر  کثــر  حدا برگرفتــن  در  و  بــودن  جزئیــات 
خویــش در تمامــی جهــان، یــک اثــر منحصــر بــه فــرد و بی نظیــر محســوب 

می شــوند.

طومار نگاره چینی بازنمایی »ارژنگ« یا »ارتنگ« مانی است

ــه مــورد اجــزا و عناصــر ایــن نــگاره از منظــر  ــه تحلیــل مــورد ب وی آنــگاه ب
و...  هنــری  ارزش هــای  معنوی ــ کامــی،  عناصــر  شــناختی،  کیهــان 

پرداخــت و یــادآور شــد: بــه نظــر می رســد ایــن طومارنــگاره، بازنمایــی 
کــه مــا بــه عنــوان: »ارژنــگ« یــا »ارتنــگ«  چینــی همــان چیــزی باشــد 
کامــا شــناخته شــده بــوده  کتــاب در چیــن  مانــی می شناســیم. ایــن 
یــم متنــی چینــی اســت بــه نــام:  کــه از آن ســراغ دار کهن تریــن ســند  و 
کتابــی بــه  کــه از  »بــودای روشــنی؛ چکیــده مفاهیــم و آموزه هــای مانــی« 

نــام: »نــگاره دو بــن )نیــک و شــر(« ســخن می گویــد.

ایــن مــدرس و پژوهشــگر هنــر مانــوی آنــگاه بــا بیــان عناصــر و انگاره هــای 
کــه در آن، 10 آســمان مطبــق و 8 زمیــن  نــگاره  کیهان شــناختی ایــن 
گفتــه وی،  ــه  کــه ب ــه تحلیــل و تفســیر نگاره هــای آن پرداخــت  ــم، ب ی دار
کلیــت، بازنمایــی می کننــد و  تمامــا اســطوره آفرینــش مانــوی را در یــک 
بــرای فهــم عناصــر اســطوره ای ایــن ابریشــم نــگاره، بایــد از پیــش، عناصــر 
ــوی را دانســت و شــناخت  اســطوره آفرینــش و رســتاخیز در اندیشــه مان
ــر  ــی اث ــی نتیجــه و ب ــدون ایــن پشــتوانه، ب ــه بررســی و تحلیلــی ب و هرگون
کــه از قبــل بــا منابــع اصیــل تحقیقاتــی  خواهــد بــود و ضــرورت دارد 

مانویــت آشــنا باشــیم.

 شــکری فومشــی در بخــش دیگــر ســخنان خــود، بــه تبییــن اســطوره 
کیهان شــناختی،  افــق  ایــن  در  گفــت:  و  پرداخــت  مانــوی  آفرینــش 
کیهــان در اختیــار دو نیــروی از ازل جــدا از هــم بــوده اســت: »خیــر« و 
»شــر«؛ خیــر در تفکــر مانــوی، »پــدر« نامیــده می شــده و پــدر روشــنی و 
کــه همســری دارد بنــام »مــادر زندگــی« و جایــگاه اینــان در »عــرش  زروان، 
کــه مقــام  اعــا« یــا »بهشــت بریــن« اســت؛ در جایــی بــه نــام: »شــخینا« 
بــا اهریمــن و ظلمــت  پــدر، در جنــگ  آرامــش مطلــق اســت.  امــن و 
کــه »انســان قدیــم« اســت  کــه در جنــوب اســت، پســرش را می فرســتد 
ایــزد  او،  از  بعــد  فرزنــد دارد.  کریســتوس، 5  نــام دارد.  و »کریســتوس« 

دیگــری بــه نــام: »روح زنــده« فرســتاده می شــود.

کــرد: مانویــان  ســخنران نشســت در ادامــه توضیحــات خــود خاطرنشــان 
گوشــت و پوســت دیوهــا  ایــن دنیــا را ذاتــا پلیــد و ســاخته شــده از خــون، 

می داننــد.

دامنه مطالعاتی میراث مانویت 

در ایــن هنــگام نوبــت بــه دومیــن ســخنران نشســت، ســونیا میرزایــی 
ــی  گرفتــه در حــوزه مطالعات ــه ســوابق پژوهش هــای صــورت  کــه ب رســید 
ــیدا،  کایوش ــار، یوتا ــتین ب ــت: نخس گف ــرد و  ک ــاره  ــت« اش ــراث مانوی »می
کنفرانــس مطالعــات مانــوی در دوبلیــن  دانشــمند ژاپنــی، در هفتمیــن 
کــرد.  کشــف و شناســایی و معرفــی  کیهان نــگاره را  در ســال 2009، ایــن 

نخستین نشست »هنر و آموزه های شرقی«

بررسی  نویافته های هنر مانوی در چین
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کــرد، 10آســمان و اجــزای  آنچــه توجــه او را نخســتین بــار بــه خــود جلــب 
کــه در متــون مانــوی بارهــا بــه آن اشــارت رفتــه اســت. ســپس  آن بــود 
کیهــان نــگاره  ســوزانا گوالچــی و جیســون بیــدون در ســال 2015، تصویــر 
یافتــه از  را بــا 9 پــرده دیگــر بــا عنــوان: مطالعاتــی در نقاشــی مانــوی باز
جنــوب چیــن معرفــی و نشــر داده و بــه ابعــاد پژوهــش در ایــن نــگاره، 
ــازه بخشــیدند و بــه بازخوانــی و تفســیر عناصــر  وســعت و دامنه هایــی ت
کنــون در حــد فرضیــه و احتمــال  کــه بســیاری از آنهــا تا آن پرداختنــد 

ــده اســت. مان

ــی از  گزارش ــن  ــه، ضم ــوی در ادام ــون مان ــات و مت ــگر مطالع ــن پژوهش ای
گــروه از  اقدامــات انجــام شــده در بررســی شــخینای AوB  توســط ایــن 
کرده انــد ســخن  کار  کیهان نــگاره  کــه دربــاره پــرده  اشــخاص دیگــری 
کتــاب  کــه راهبــی بودایــی در  گفــت. از جملــه در ســده 1ســه  میــادی 
گــزارش جامعــی دربــاره بــودا و دیگــر بنیان گــذاران، بــه مروجــان  خــود: 
کــه در آن طــی روایتــی بومــی، پی ریــزی  ایــدۀ »دو بــن« اشــاره می کنــد 
کیهــان و زمیــن شــرح داده می شــود و شــامل رویدادهــای اســطوره ای 
کــه راهــب  آفرینــش و رســتاخیز اســت. بنابرایــن تصــور می شــود آن اثــری 

ــی باشــد. کیهان کــرده، همیــن پــرده  ــاد  بودایــی از آن ی

دوره  در  اثــر  ایــن  می دهیــم  احتمــال  کــه  دیگــری  عنصــر  افــزود:  وی 
کــه در ســمت چــپ تصویــر،  )مینــگ( خلــق شــده باشــد ایــن اســت 
ابرهــای ســرخ  بــر  نفــر  ابــر نشســته اند و چهــار  بــر روی  ایــزدان  مانــی و 
می دهــد:  بازتــاب  را  )هــان(  دوره  در  چیــن  مــردم  تقســیم بندی  کــه 
کــه در دوره هــای بعــد  دانشــمندان، کشــاورزان، صنعتگــران، بازرگانــان، 
ــربازان،  ــان، س ــب منصب ــت: صاح ــعه یاف ــز توس ــری نی ــات دیگ ــه طبق ب

راهبــان. بازرگانــان،  غیب گویــان،  دانشــمندان،  و  طبیبــان 

وی ســپس بــه تحلیــل عناصــر بصــری نگاره هــا در طومارنــگارۀ مــورد 
بررســی در ایــن نشســت پرداخــت و بــه عناصــری از جملــه: ردای مانــی، 
کــرد  کیهانــی از تاریکــی بــه عالــم بــاال، نــور و عــرش اعــا و... اشــاره  ســفر 
گفــت: ایــن اثــر بــزرگ، بالــغ بــر 900 نقش مایــه دارد و شــامل نقــوش  و 
معراج هــای  شــرح  و  ابنیــه  و  عمــارات  انســانی،  جانــوری،  گیاهــی، 

روحانــی ایــزدان و فرشــتگان همــراه و مــازم آنهاســت.

ــر  ــه زمیــن ب ــا تحلیــل هشــت الی ــار خــود ب گفت میرزایــی در بخــش دیگــر 
اســاس دو محــور: 1( چهــار الیــه زیــر زمیــن و چهــار الیــه زبریــن و 2( بــر 
اســاس موقعیــت 2 فرزنــد مهرایــزد: شــهریار شــکوه و اطلــس، بــه تشــریح 

دو گونــه متفــاوت در تقســیم، تفســیر و تطابــق 
بن مایه هــای  اســاس  بــر  نگاره هــا  عناصــر 
و  فرضیه هــا  بیــان  و  مانــوی  اســاطیری 

پرداخــت. احتمــاالت 

وی با ذکر اینکه: در الیه ششم، دوازده در وجود 
دارد و چهــار فرشــته در الیــه هشــتم قــرار دارنــد، 
بــه مــواردی چــون چهــار دروازه و  کــوه ســومر، ســی 
بــر درخــت زندگــی و چهــار فرشــته  و دو شــهر 
زانــو زده، اهمیــت بــی نهایــت درخــت زندگــی 
کــه ســه ســاقه دارد، عالــم جــو؛  ــوی  در دیــن مان
گرفتــه و  ک قــرار  کــه میــان الیه هــای زمیــن و افــا
هشــتمین اورنــگ بــرآن برپــا شــده و داور دادگــر، 
کــرده  دادار داور همــه آدمیــان بــر فــراز آن جلــوس 
اســت، مارهــا؛ کــه نمــاد اهریمــن و مظهــر پلیدی 
کــه می کوشــند  هســتند و مــار شــش ســر در نــگاره 
کام خــود درکشــند و ببلعنــد، هشــتمین  در ایــن دنیــا انســان ها را در 
حضــور مانــی در مقــام یــک زائــر روحانــی در کهکشــان و عالــم جــو، ظهــور 
دائوئیســم، خدایــان تنــدر، نشــانه ها و آثــار و نتایــج نفــوذ هنــر بودایــی بــا 
گــردان منطقــه البروج  ترســیم شــش دســت بــودن مانــی، ده فلــک، چــرخ 
بــا دو فرشــته مذکــر و مونــث، رهایــی پاره هــای نــور از میــان بقایــای بــدن 
ــک،  ــوص هری ــود و در خص ــاراتی نم ــش و.... اش ــان پاالی ــا جری ــوان ی دی

توضیحاتــی ارائــه داد.

در اینجا شــکری فومشــی نخســتین ســخنران نشســت »هنر و آموزه های 
کــرد: خورشــید و مــاه از  شــرقی« در ادامــه ســخنان خانــم میرزایــی بیــان 
گردونــه یــا  کــه وســیله انتقــال ارواح از ایــن عالم انــد بــه شــکل  آن جهــت 
کشــتی تجســم یافته انــد. وی در ادامــه بــه مبحــث دوازده نــور بــه صــورت 
انســان بــا تقســیم شــش تــن در ســمت راســت و شــش تــن در ســمت 
کــه تبارشــان بــه دوازده  ائــون در یونــان باســتان می رســد و  چــپ رســید 
کــه یــار و دســتیار خــدای اصلی انــد بــا نشــان  دوازده  شــهریاری هســتند 

ــور. هاله هــای ن

کفالیــون یکــم  چهــار شــخصیت نشســته بــر مســند نیلوفریــن بــر اســاس 
محتمــل اســت: زرتشــت، مســیح، بــودا و مانــی باشــند و آخریــن و در 
عیــن حــال مهم تریــن بخــش پــرده مــا در قســمت فوقانــی: »شــخیناه« یــا: 
ــزرگ  تختــگاه عــرش اعــای خداونــدی اســت. جایــگاه پــدر مهیــن و ب
کــه در باالتریــن قســمت اســتقرار یافتــه اســت. دوازده  ایــزد بــی نیــاز 
کــه خداونــد مطابــق تصویــر خــود، آنهــا  بزرگــی در دســته های ســه  تایــی 
کــرده اســت: پنــج انــدام و پنــج صفــت انتزاعــی پــدر بزرگی هــا:  را خلــق 

خــرد، هــوش، ادراک، فکــر، بینــش.

پنــج  ایــن  شــرح  و  تحلیــل  گفتــار،  ایــن  جمع بنــدی  و  بخــش  پایــان 
بــود. نشســت  ســخنران  توســط  صفــت 

گفتنــی اســت در انتهــای گفتــار دکتــر محمد شــکری فومشــی، حاضران 
کــه ســخنران بــه ایــن پرســش ها  بــه طــرح پرســش های خــود پرداختنــد 

گفــت. پاســخ 

پژوهشــکده هنــر، سلســله نشســت های پژوهشــی »هنــر و آموزه هــای 
شــرقی« را بــا حضــور صاحب نظــران، اســتادان و پژوهشــگران حوزه هــای 
مطالعــات هنرپژوهــی شــرق و عمــوم عاقه منــدان مباحــث تخصصــی 

و نظــری هنــر، ادامــه خواهــد داد.

29

25
ره 

شما
م- 

سو
ال 

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن



نخستین نشست از هم اندیشی »هنر ایرانی و اسالمی در آسیای مرکزی و چین« 

بررسی پیوندهای فرهنگی دو حوزه بزرگ 
تمدنی کهن »ایران« و »چین« 
پژوهشــکده هنــر فرهنگســتان هنــر، در نخســتین نشســت از هــم اندیشــی »هنــر ایرانــی و اســامی در آســیای مرکــزی و چیــن«، میــراث باســتانی هنــر 
کهــن »ایــران« و »چیــن«، از زبــان دو تــن از پژوهشــگران نــام آشــنای ایــن  ساســانی و ســغدی را در افقــی از پیوندهــای فرهنگــی دو حــوزه بــزرگ تمدنــی 

گذاشــت. حــوزه مطالعاتــی بــه بحــث و بررســی 

ــی و اســامی در آســیای مرکــزی و چیــن« محســوب می شــود، عصــر یکشــنبه 18  ــر ایران کــه نخســتین حلقــه از هم اندیشــی های »هن ایــن نشســت 
کبــرزاده« و »دکترمحمــد محمــدی« و بــا اســتقبال  شــهریور، بــا حضــور دو چهــره شــناخته شــده دانشــگاهی در ایــن عرصــه پژوهشــی: »دکتــر داریــوش ا
کهــن در بســتری از مقارنــه و تطبیــق عناصــر زیبایی شناســی،  چشــمگیر عاقه منــدان برگــزار شــد. در ایــن نشســت، میــراث هنــر ایــران و چیــن 

یابــی شــد. مفهومــی و تاریخــی هنرهــای »ساســانی« و »ســغدی« بررســی و ارز

گذراند: گزارشی از این هم اندیشی را از نظر خواهید 

ققنــوس، پرنــدگان و جانــداران( در هنــر ســغدی، حمــل درخــت زندگی، 
شــیر ســنگی، طــاووس، شــیر دو چنــگ نگهبــان از دوره بهــرام پنجــم و 
کننده انــد و  کــه دم هــای متفــاوت دارنــد و حمــل  یزدگــرد و شــیرهایی 

ــد، پرداخــت. ــودا تاثیــر پذیرفته ان بیشــتر از آئیــن ب

ایــن مــدرس دانشــگاه همچنیــن در خصــوص چهــره »چیــن« در افــق 
یــخ مســعودی  یــخ، تار حکمــت و ادب ایرانــی از جملــه: مجمل التوار
و روایــت اســاطیری فریــدون مباحثــی طــرح نمــود و ســپس، از پرنــدگان 
گیــاه مقــدس و نســبت آنهــا بــا آئیــن زرتشــت ســخن  در هــم تنیــده و 
گفــت و افــزود: روبــان پرنــدگان، خــاص هنــر مشــرق ایــران و خراســان 
کــه بــر منقــار آنــان هســت، یــک نمــاد دینــی محســوب  اســت و نشــانه ای 
کهــن یافتــم از جملــه در  کــه مــن در متــون  می شــده. طبــق آن چیــزی 
ثعالبــی و در ســنت زرتشــت ســرو نمــاد دیــن زردشــتی در خراســان بــود 
کــه در منقــار پرنــدگان می بینیــم و ســاقه دارد و باالیــش  و ایــن نشــان 
مثلثــی شــکل اســت می توانــد بازتابــی از ایــن ســرو باشــد ) چونــان ســرو 
کــه  کــه نمــاد جاودانگــی بــوده و همینطــور ســرو نیشــابور و مــرو،  کاشــمر، 
کلــی ایــن نشــانه،  توســط خلیفــه متــوکل عباســی بریــده شــد (. بــه طــور 
کامــا وجهــه و حیثیتــی دینــی  مطلقــا شــاهانه و دربــاری نیســت؛ بلکــه 

دارد.

ــت آن  ــنگی و اهمی ــیر س ــاد ش ــه نم ــود ب ــار خ گفت ــی  ــش پایان وی در بخ
ــیار  ــرق، رواج بس ــی در ش ــای شیرکش ــرد: صحنه ه ک ــد  کی ــت و تا پرداخ
و فــراوان داشــت و در اینجــا الگوبــرداری از شیرکشــی ساســانی شــده 

ــد. ــاع می کن ــود دف ــرز از خ گ ــا  ــه ب ک ــی  ــت و پهلوان اس

در آغــاز محمــد شــکری فومشــی، مــدرس، پژوهشــگر و نویســنده نــام 
ایــن  کــه مدیریــت  آشــنای حــوزه مطالعــات مانویــت و هنــر مانــوی، 
نشســت را برعهــده داشــت، طــی ســخنانی بــه ســابقه پیوندهــای اقــوام 
یــخ، شــباهت های  ایرانــی و اقــوام آســیای مرکــزی و چیــن، در افــق تار
گســترده  بســیار میــان آئین هــا و افســانه ها و اســاطیر ایــن اقــوام، تعامــل 
در حوزه هــای فرهنــگ، هنــر، سیاســت، اخــاق، معمــاری، و... بیــن دو 

کــرد. کهــن اشــاراتی  ــزرگ ایــران و چیــن  حــوزه تمدنــی ب

کبرزاده، محقق  وی آنگاه از ســخنران نخســت نشســت، دکتر داریوش ا
ــر  ــا عنــوان: »یادداشــتی ب ــا ســخنان خــود را ب کــرد ت و پژوهشــگر، دعــوت 
پیوندهــای هنــری ایــران و ســیا ــ مطالعه مــوردی: پرنــدگان مینــوی و شــیر 

کــره جنوبــی« ایــراد نمایــد. ســنگی مــوزه ملــی 

کبــرزاده در ابتــدای ســخن، بــا اشــاره بــه دخمه هــای ســنگی متحــرک،  ا
فروپاشــی امپراطــوری ساســانی و حملــه اعــراب را آغــاز یــک دوره جدیــد 

کــرد. در هنــر و فصــل نخســت پیونــد میــان هنــر ایــران و چیــن عنــوان 

وی آنــگاه بــا اشــاره به پیشــینه تعامــات فرهنگی، از هجــرت هنرمندان 
ــام  ــه ن کــه مبــدا شــکل گیری هنــری ب گفــت  ــه چیــن  ــی ب و نقاشــان ایران
گردیــد و هنــر شــرق دور را بــه شــدت پــس از خــود  »هنــر ســغدی ــ چینی« 

ــرار داد. تحت الشــعاع ق

ــه جامانــده  ــار ب ــه تصاویــر و عناصــر بصــری موجــود در آث ــا اشــاره ب وی ب
از ایــن دســتاورد تمدنــی و میــراث هنــری، بــه مــواردی چــون موجــودات 
اســاطیری و تفســیرهای موجــود از ایــن آثــار تمثیلــی )اردک هــا، قــوچ، 
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ــد  ــر محم ــی، دکت ــم اندیش ــخنران ه ــن س ــخنان دومی ــروع س ــش از ش پی
کــرد: بنــا  شــکری فومشــی مدیــر نشســت، در توضیحاتــی خاطرنشــان 
غــان دیــن روشــنی )مانویــت( در 

ّ
گائوُزنــگ مبل بــر مــدارک عصــر امپراتــور 

گائوُزنــگ، شــخصی  ســال 694 م. در چیــن فعــال بوده انــد. پــس از مــرگ 
کــه قطعــًا یــک ســغدی بــود در مقــام نماینــده شــاه  معــروف بــه مــوَزک 
تخارســتان بــه نــام ِتــس در ســال 719 م. بــه دربــار تانــگ نــزد امپراتــور 
شــوان جونــگَ ن ُزنــگ اعــزام شــد و احتمــااًل پــس از ورود ایــن فــرد بــه 
ــروان  ــان از آزادی نســبی بهره منــد شــدند. پی ــه مانوی ک ــود  ــگ ب ــار تان درب
بــه  کــه حکومــت تانــگ  کیــش روشــنی ارزش ایــن آزادی دینــی ای را 
بعــد  اندکــی  چنان کــه  کردنــد،  درک  به خوبــی  بــود،  کــرده  اعطــا  آنهــا 
موفــق شــدند امپراتــور تــرک را بــه دیــن خــود درآورنــد. ایــن اتفــاق، پــس از 
شــورش آن لوشــان درســال 755 م. و در پــی آن تضعیــف دولــت تانــگ، 
کــه خاقــان تــرک اویغــور، بوگوخــان بــه خواهــش دولــت  هنگامــی رخ داد 
کمــک بــه دولــت  تانــگ بــه منظــور ســرکوب شــورش و برقــراری آرامــش و 
تانــگ بــه چیــن لشــکر کشــید و موفــق شــد در ســال 762 م. شــهر لویانگ 
کنــد و بدین ترتیــب بــر بخشــی از چیــن مســلط شــود. بــرای  را تصــرف 
گرفــت: بــا تبلیــغ  یــخ مانویــت مهم تریــن رخــداد در ایــن زمــان شــکل  تار
کیــش مانــوی  چنــد برگزیــده ســغدِی مانــوی، بوگوخــان در ایــن شــهر بــه 
درآمــد و در پــی آن مانویــت دیــن رســمی امپراتــوری تــرکان اویغــور شــد.

ــا تشــریح  ــگاه ب ایــن مولــف، مترجــم و محقــق مطالعــات هنــر چیــن، آن
ــت  ــه اهمی ــوا ب ــوب و بل ــروز آش ــا زوال آن و ب ــن ت ــوری چی ــیری از امپرات س
کــه در قلمــرو نفــوذ و ســلطه ســغدی ها بــود.  »جــاده ابریشــم« پرداخــت 

کــه مــا شــاهد یــک پنــل  کــرد: ایــن اولیــن بــار اســت  کیــد  وی در پایــان، تا
کشــور  ــاره هنــر ســغدی در فضــای علمــی و دانشــگاهی  تخصصــی درب

هســتیم.

دومیــن و آخریــن ســخنران نشســت، دکتــر محمــد محمــدی، پژوهشــگر 
کــه ســخنرانی خــود را بــا عنــوان: »قواعــد  و متخصــص هنــر ســغدی بــود 

تصویرنــگاری ساســانی در هنرهــای تصویــری ســغدی« ایــراد نمــود.

محمــدی در ابتــدای ســخن، بــا اشــاره بــه اهمیــت انکارناپذیــر هنــر 
کــرد: دوره ساســانی،  ساســانی و بیــان چنــد ویژگــی مهــم آن تصریــح 
یکــی از درخشــان ترین و پرثمرتریــن دوره هــای هنــر ایــران و حتــی جهــان 
کیفیــت آثــار ایــن دوره را در دوران اســامی، تنهــا بــا  اســت. حجــم و 
کــرد. در هیــچ دورۀ دیگــری ایــن فراوانــی  دوره صفویــه می تــوان مقایســه 
و اهمیــت و ارجمنــدی و غنــا را شــاهد نیســتیم. بــه جــرات می تــوان 
گفــت: هیــچ هنــری در ســطح جهــان آن روزگار قابــل مقایســه بــا هنــر 
کــره را درنوردیــد و از غــرب تــا  کــه از شــرق تــا مــرز  ساســانی نیســت، 
گذاشــت، و مثــل امپراتــوری رم بــا زور، خــود  اســپانیا پیــش رفــت و تاثیــر 

را بــه ســرزمین های دیگــر نبــرد.

و  »نمادپردازانــه«  »بیانگــر«،  »گویــا«،  را:  ساســانی  هنــر  زبــان  وی 
»تصویرســازانه« برشــمرد و آن را هــم هنــری فیگوراتیــو )پیکــره نمــا( و هــم 
کــه بیشــترین تاثیــر را بــر هنر اســامی  هنــری تجریــدی و انتزاعــی دانســت 

ــاد. نه

سخنران نشست، در ادامه به مبحث اصلی خود: نسبت هنر 
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ساسانی و سغدی و سوابق پژوهش های 
به عمل آمده در روسیه در 
که به باور  این خصوص، 

او اصلی ترین دغدغه 
پژوهشگران شوروی 

سابق بود پرداخت و در 
گام بعدی، به مقاله 

خانم آذرپی در سال 
1975 و درست پنج 
سال پیش از انتشار 

کتابی با همین 
عنوان در امریکا بود، 

کرد. وی از  اشاره 
دو پرچمدار و پیشرو 
در پژوهش های هنر 

سغدی در جهان امروز: 
کورنی، و  بومپارتی و 

سپس از خانم آذرپی، 
پلینسکی، تیاپولی، دالروکوا، 

ک، مگماتوف و از  لوکونی، مارشا
کرد  نسل جدید: میخائیل شنگر و.... یاد 

که پرتوهایی تازه به مطالعات این حوزه افکنده اند.

گفتار خود بنیان های هنر  این محقق و مدرس دانشگاه در ادامه 
کرد: ایدئولوژی و ایده بنیادین  ساسانی را این گونه خاصه و تبیین 

که شاهنشاه ساسانی، »شاه ایران و انیران«  ساسانیان این است 
است به مفهوم: شاهی برتر از شاهان چهارسوی جهان. در »کارنامه 

اردشیر بابکان« هم تقریر این مفهوم را در واپسین جمله اش می بینیم.

بــا پیــروزی شــاپور بــر ســه امپراتــور بــزرگ رومــی، ایــن اندیشــه بــه اوج 
می رســد و در ســنگ نبشــته ها نیــز بــه وضــوح پیداســت. روایت هــای 
ادبــی از ابــن مقفــع، جاحــظ، ثعالبــی، مســعودی، و تاریخ نــگاران رومــی 
کــه از تاالرهــا و کاخ هــای ساســانی، روایتــی  مثــل: تئوپانــوس و ســیموتکا 
گــواه ایــن حقیقــت اســت. حتــی در اواخــر دوره  باشــکوه ارائــه داده انــد 
ساســانی مجموعــه طــاق بســتان و تخــت طاقدیــس خســرو دوم )خســرو 
گرفتــه از روی  کــه بازســازی های صــورت  پرویــز( شــکوهی تمــام دارد 
روایت هــای ادبــی، شــکل آن را از عظمــت و چینــش و آرایــش بــارگاه، 

بــه غایــت، شــگفت انگیز و بدیــع می نمایانــد.

ــاره »اخشــید  ــوی درب ــا خوانــش یکــی از متــون ســغدی مان وی ســپس ب
کتــاب تانــگ شــو یــا تانــگ نامــک بــه بررســی دیوارنگاره هــای  ســغد« و 
کــه چینــش تصاویــر  ایــن دوران از جملــه تــاالر کاخ افراســیاب پرداخــت 
در آن، بــر اســاس ایــن الگــو یعنــی قاعــده جهــان نگارانــۀ ساســانی شــکل 
گرفتــه و چینــش و آرایــش رویدادنــگاری و مســتندنگاری ســغدی را نیــز 
یــاد در  متاثــر از ایــن جهــان بینــی شــمرد. وی افــزود: حتــی عبیــداهلل بــن ز
کــرد و تمــام ســکه های ضــرب  کوفــه همیــن الگــو را پیــاده  بــارگاه خــود در 
ــا  شــده دارالخافــه، نوشــته ها و متــون و مکاتبــات و رســائل دیوانــی را ب
کــرد و حتــی خــود یزیــد در تــاالر بــار خــود ایــن الگــو  زبــان پهلــوی معمــول 

را رواج داد و بعدهــا امویــان نیــز همیــن شــیوه را برگزیدنــد.

محمد محمدی آنگاه با شرحی از داد و ستدهای فرهنگی در حوزه 

پیکره نگاری از مصر تا خراسان 
و از خلفای فاطمی تا دربار 
سلجوقی و اشاره به 
شواهدی چون آتشکده 
گچ نگاری ها  درگز و 
و دیوارنگاره ها 
به مبحثی دیگر 
پرداخت: »بزم و رزم«.

وی در اینجا مهم ترین 
درونمایه هنر ایران 
را از عهد باستان 
تا طلیعه مشروطه، 
رزم و بزم دانست 
گر به  و یادآور شد: ا
درونمایه های رزمی 
و بزمی هنر ساسانی و 
سغدی مراجعه کنید، 
تنها اتفاقی که می افتد 
که سغدیان، آن  این است 
را در چارچوب آئین های حکومتی 
خود تغییر می دادند. آئین ها و جشن های شاهانه 
و درباری تبدیل به آئین ها و جشن ها و مناسک بومی و آئینی 
که ضعیف تر می شود رزم سپاهیان است. می شود و تنها موردی 

کــه در بررســی دیوارنگاری هــا و ســنگ  وی ادامــه داد: نکتــه مهمــی 
در  کــه  آنجــا  تــا  کــه:  اســت  ایــن  گفــت  بایــد  ساســانی  نگاره هــای 
مســتندنگاری های تاریخــی مثــل ســنگ نگاره هــای شــاپور در بیشــاپور 
می بینیــم عمدتــا ســاختاری ســه صحنــه ای دارنــد. وی بــا اشــاره بــه 
گفــت: حتــی در داســتان های عامه پســند  صحنــه رزم اردشــیر و اردوان 
مثــل داســتان »ســه برهمــن و شــیر« در پنچــه تنتــره یــا »نبــرد رســتم و 

یــم. دیــوان« نیــز همیــن ســاختار را پیــش رو دار

ایــن صاحب نظــر هنــر ســغدی، در بخــش پایانــی ســخن خــود بــه بررســی 
دیوارنگاره هــای  بصــری  نشانه شناســی  و  نمادیــن  عناصــر  تطبیقــی 
ــفال  ــده از س ــش درآم ــه نمای ــر ب ــه تصاوی ــاره ب ــا اش ــغدی ب ــانی و س ساس
نگاره هــا و دیوارنگاشــت ها بــرای حاضــران، این گونــه ســخن خــود را 
کــه: هنــر ســغدی را پژوهشــگران، هنــر  کــرد  جمع بنــدی و نتیجه گیــری 
کله اصلــی  ایالتــی ساســانی پســین می شــمردند؛ امــا هســته مرکــزی و شــا
کــه در خدمــت »بیــان  و اولیــه هنــر ســغدی، همــان هنــر ساســانی اســت 
حماســه های  و  ایــران  خــاوری  جهــان  حماســی  فضــای  در  اهدافــی 
کــه در راســتای »بیــان  ایرانــی« بــوده اســت. در مقابــل هنــر ساســانی 

ــوده اســت. ــوژی ساســانی« ب ایدئول

پاســخگویی  و  حاضــران  پرســش های  طــرح  نشســت،  بخــش  پایــان 
بــود. توســط دو ســخنران و صاحب نظــر دعــوت شــده 

گفتنــی اســت پژوهشــکده هنــر بــا هــدف تعمیــق مطالعــات و مباحــث 
و  مرکــزی  آســیای  و  ایــران  هنــری  پیوندهــای  حــوزه  در  تخصصــی 
ــا دعــوت از اســتادان و  چیــن، سلســله نشســت های ایــن مجموعــه را ب

پژوهشــگران صاحــب نــام ایــن عرصــه ادامــه خواهــد داد.
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تخصصــی  درس گفتارهــای  سلســله  از  دهــم  گام  هنــر،  پژوهشــکده 
»نظریــه و نقــد هنــر« را بــا پرتوافکنــدن بــه »نظریه هــای هنــر و نظریه هــای 

فرهنــگ« برداشــت.

کــه عصــر  سه شــنبه، 20 شــهریور 1397، بــا حضــور  در ایــن نشســت 
کتچــی،  عاقه منــدان و شــماری از صاحب نظــران برگــزار شــد، احمــد پا
شــورای  عضــو  و  )ع(  صــادق  امــام  دانشــگاه  دانشــیار  نشانه شــناس، 
تبییــن  و  یابــی  ارز بررســی،  بــه  اســامی،  بــزرگ  دایرة المعــارف  عالــی 

نســبت نظریه هــای هنــر و نظریه هــای فرهنــگ پرداخــت.

ــه و نقــد  ــروه نظری گ ــا ســخنان اســماعیل پناهــی، عضــو  ایــن نشســت ب
ــر، آغــاز شــد. ــه و نقــد هن ــر درس گفتارهــای نظری ــر و دبی پژوهشــکده هن

نظریه  هــای  و  هنــر  نظریه  هــای  اینکــه  بیــان  بــا  پناهــی  ابتــدا  در   
کــدام بســیار متنــوع و متفــاوت هســتند؛ بــه نظریه  هــای  فرهنــگ، هــر 
اســتقال  و  اصالــت  بحث هــای  و  بیانگــری  و  فرمالیســم  بازنمایــی، 
ــز نظریه  هــای  ــر و حقیقــت و نی ــط هن ــر، رب ــی هن ــر، خودبســندگی ذات هن
فلســفی، زبانــی، جامعه  شــناختی و انسان شــناختی فرهنــگ، اشــاره 

کــرد و تبییــن مناســبات ایــن دو  حــوزه را بســیار دشــوار دانســت. 

گــروه نظریــه و نقــد هنــر افــزود: هنــر و فرهنــگ چنــان وثیــق اســت  عضــو 
گاهــی هنــر جزئــی از فرهنــگ تلقــی می  شــود و تفــاوت در هنرهــا  کــه 
بــه تفــاوت در فرهنگ  هــا نســبت داده می  شــود و تحــوالت هنــری بــه 
تحــوالت فرهنگــی. آیــا هنــر جزئــی از فرهنــگ و عامــل پویایــی آن اســت  
گرفتــن جنبه  هــای انتقــادی هنــر می  تــوان شــأنی فراتــر از  یــا بــا در نظــر 

گرفــت؟ چارچوب  هــای فرهنــگ بــرای آن در نظــر 

بی شــک هنــر هــر جامعــه  ای نقشــی بســیار مهــم در شــکل گیری مخیلــه 
اجتماعــی )social imaginary( و افــکار عمومــی دارد و در قالــب انــواع 
ایماژهــا و اســتعاره ها و آثــار هنــری، شــیوه  زیســت و نحــوه  بــودن آن فــرد و 
ســاز و کار آن جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. از ســوی دیگــر مخیلــه  

اجتماعــی و افــکار عمومــی بــر آثــار هنــری یــک جامعــه تأثیــر می گــذارد.

کلیــت و  پناهــی بــا بیــان ویژگــی جوامــع دوره هــای مختلــف، یعنــی 
کار و تفکیــک نهــادی  یکپارچگــی نهــادی در جوامــع ســنتی؛ و تقســیم 
میــان  رابطــه   مابعدرنسانســی،  جوامــع  در  خودآیینــی(  یــا  )اســتقال 

فرهنــگ و هنــر را به تبــع آن متغیــر دانســت.

زمینــه   حاصــل  ســو  یــک  از  هنــری  اثــر  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  وی 
ــ   فرهنگــی و از ســوی دیگــر برآمــده از عنصــر فراتاریخــی، عــام  تاریخی 
و جهــان  شــمول اســت، افــزود: آثــار هنــری در جوامــع و فرهنگ  هــای 
کــه خــود زاده آننــد؛ امــا  ســنتی عمومــًا روشــنابخش جهانــی هســتند 
کــه می  تواننــد واقعیــت تاریخــی  در هنــر جدیــد آثــاری پدیــد می  آینــد 

دهمین درس گفتار تخصصی نظریه و نقد هنر 

واکاوی فرانظریه های نسبت فرهنگ و هنر
ــه ایــن ترتیــب، چشــم   زمــان خــود را مــورد تأمــل انتقــادی قــرار دهنــد و ب

اندازهایــی را بــر  جهان  هــا و معانــی ممکــن امــا ناموجــود بگشــایند.

وی افــزود: در بــاور عمــوم نســبت هنــر بخشــی از فرهنــگ و شــاخه ای از 
گرفتــه می شــود؛ امــا بــه نظــر می رســد ایــن بــاور  شــاخه های آن در نظــر 
کتچــی ایــن  چنــدان دقیــق نیســت. در ایــن درس گفتــار جنــاب دکتــر پا
کــرد و بــه پاســخ برخــی از پرســش های ایــن  نســبت را تحلیــل خواهنــد 
ایــن  از پرســش های بی شــمار در  پــاره ای  بحــث خواهنــد پرداخــت. 
کــرد: جایــگاه هنــر در فرهنــگ  حــوزه را بــه ایــن شــکل می تــوان مطــرح 
کجاســت؟ در نســبت بیــن فرهنــگ و هنــر، هنــر مقــّوم فرهنــگ اســت 
یــا فرهنــگ مقــّوم هنــر؟ آیــا فرهنــگ، زمینــه شــکل گیری )context( هنــر 

ــا برعکــس؟ اســت؟ ی

حــوزه  صاحب نظــر  و  مولــف  مــدرس،  کتچــی،  پا احمــد   ، ادامــه  در 
مطالعــات و مباحــث نظــری فرهنــگ و دانشــیار دانشــگاه امــام صــادق، 
مباحــث خــود را بــا عنــوان »نظریه هــای هنــر و نظریه هــای فرهنــگ« ارائــه 

کــرد.

گزیــرم دو  نکتــه را پیــش  گفــت:  پیشــاپیش نا کتچــی در مطلــع ســخن  پا
کنــم: از ورود بــه قلمــرو بحــث عــرض 

یــک  1( مســئله نســبت بیــن نظریه هــای هنــر و نظریه هــای فرهنــگ   
بحــث میــان رشــته ای اســت و  چنــد حــوزه مختلــف را در بــر می گیــرد از 

قبیــل: نشانه شناســی فرهنگــی، نظریــه اجتماعــی، و....

کوتــاه، نمی تــوان فهرســتی بلندبــاال از نظریه هــای  2( در فرصتــی چنیــن 
هنــر و نظریه هــای فرهنــگ ارائــه کــرد و بــه تحلیــل و تبیین آنهــا پرداخت.

کــرد:   وی نقطــه عزیمــت و  محــور اصلــی بحــث خــود را این گونــه ترســیم 
ــت و  ــه« اس ــک »فرانظری ــت. ی ــا نیس ــث نظریه ه ــع بح ــن در واق ــث م بح
برخــی  می کنیــم.  نــگاه  نظریه هــا  ایــن  مجمــوع  بــه  دور  فاصلــه  از  مــا 
پرســش های مطــرح شــده از ســوی دبیــر نشســت، ســابقه و پیشــینه 
گــو اینکــه در حــوزه نظریــه فرهنــگ،  بیــش از 150 ســال )از 1871( دارد. 
ــاش  ــت و ت ــر اس ــای هن ــوزه نظریه ه ــیع تر از ح ــب وس ــه  مرات ــتت آرا ب تش
کــه قــدری از ابهــام ایــن نظریه هــا بکاهیــم و در یــک  مــا بــر ایــن اســت 

ــم. کنی ــل  ــر تبدی ــل فهم ت ــی قاب ــه مباحث ــه ب مقایس

جایگاه هنر در فرهنگ

گفتــار  از  قســمت  ایــن  در  کریــم،  قــرآن  تفســیر  یــخ  تار کتــاب  مولــف 
کنیــم هنــر را درون  یــه بــه هنــر نــگاه  گــر از یــک زاو خــود یــادآور شــد: ا
ــا  ــن دو ب ــم ای ــاس می کنی ــر احس ــه دیگ ی ــم و از زاو ــگ می یابی ــه فرهن خان
یــت دارد و در هنــر،  هــم تبایــن دارنــد. در فرهنــگ، »آموختــن« محور
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دارد. موضوعیــت  و  اصالــت  »نــوآوری« 

کاســیک تــا حــدود 1912 در تلقــی متعــارف، منظــور از  یــف   در تعار
کاوش«؛ بلکــه یــک  ــه طریقــه »کشــف و  ــه ب ــود ن هنــر، »خلــق زیبایــی« ب
»تعریــف« بــود. یعنــی دنیــای مــدرن، تعریفــش از هنــر، ایــن بــود تــا زمــان 

ــم. ــم و دادائیس کوبیس ــور  ظه

مفهــوم »خاقیــت« و مفهــوم »ظرافــت« در تعریــف و تلقــی مــدرن از 
هنــر، مبتنــی بــر کشــف نیســت؛ بلکــه ناشــی از تعریــف اســت. یعنــی در 
تعییــن مؤلفه هــای اصلــی هنــر ایــن دو مفهــوم جایــگاه محــوری دارنــد. 
کثــری« اســت نــه »وجوبــی«: خاقیــت  کــه همراهــی آنهــا »ا دو مولفــه ای 
)بداعــت( و  ظرافــت )ارزش زیبایی شــناختی(. می شــود ایــن دو مــازم 
کــه یکــی بــدون دیگــری  کرده ایــم  هــم نباشــند و بارهــا و بســیار مشــاهده 
یــخ هنــر آشناســت  کــه در تار ــل دوشــان  باشــد. مثــا اثــر معــروف مارس
کــه بــه تولیــد انبــوه می رســند،  نــوآوری دارد بــدون ظرافــت؛ و آثــار ظریفــه 
ــا نباشــد و  ــوآوری باشــند. پــس می شــود هــر نویــی زیب ــد ن می تواننــد فاق
می شــود هــر زیبایــی نــو نباشــد. هم پوشــانی ایــن دو، در تســاوی نیســت 
کامــا در هــم نمی افتنــد و متداخــل نمی شــوند. در  و ایــن دو دایــره، 
کــه الزامــا بــا یکدیگــر انطبــاق  یــم  واقــع مــا art شــماره یــک  و شــماره دو دار

کامــل پیــدا نمی کننــد.

گــروه علــوم قــرآن و حدیــث دانشــگاه امــام صــادق )ع(، آنــگاه  مدیــر 
کــه در قالــب  کشــور مــا  بــه پیشــینه تلقــی مازمــت فرهنــگ و هنــر در 
کــرد و در خصــوص تنــوع  وزارت فرهنــگ و هنــر تجلــی یافتــه بــود اشــاره 
ارائــه تعریفــی واحــد  امــکان  بیــان عــدم  بــا  ایــن زمینــه  تعریف هــا در 
کــه بتواننــد  یــف را  از فرهنــگ و هنــر، ضــرورت ارائــه شــبکه ای از تعار

طیفــی از نظریــات متنــوع را پوشــش دهنــد یــادآور شــد.

 تحلیل مؤلفه های هنر

در ایــن بخــش، ســخنران درس گفتــار بــه مولفــه نــوآوری در هنــر پرداخــت 
کــه در حــوزه آرایه هــای  و بــا اشــاره بــه نام گــذاری علــم »بدیــع« بــه ایــن نــام 
کامــی اســت، افــزود: صنایــع بدیعــی نیــز ناظــر بــه همیــن وجــه  لفظــی و 
کــه متناظــر بــا مفهــوم  بــود یعنــی »مولفــه ســاختن صناعــت« در هنــر 
کــه قبــا نبــوده باشــد. یکــی  نــوآوری اســت و بــا آن چیــزی را می ســازیم 
گســترش های معنایــی در غــرب، واژه »صنعــت« و »صناعــت« در  از 

جهــان اســام بــود.

هنــر  در   )skill( »مهــارت«  مقولــه  بــه  ادامــه  در  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
ــعار  ــت: اش ــوده اس ــج ب ــی رای ــن تلق ــم همی ــران ه ــزود در ای ــت و اف پرداخ
ــه  ــا »هنــر مــرد ب و امثالــی ماننــد »از هــر انگشــتش یــک هنــر می چکــد« ی
کــه ایــن فــن شــریف/ چــون  ز دولــت اوســت«و »عشــق مــی ورزم و امیــد 
کاری  هنرهــای دگــر موجــب حرمــان نشــود«، ناظــر بــه مولفــه مهــارت در 

ــت. اس

کــه بــر  کــرد  کتچــی بــه اصطــاح »فــن« در زبــان عربــی اشــاره  احمــد پا
اســاس آن بــه هنرمنــد، »فنــان« گفتــه می شــد و  جنبــه مهارتــی هنرمنــد را 

مــد نظــر و  محــور توجــه خــود داشــت.

تــی در مباحــث فرهنــگ اســامی،  در بــاب مؤلفــه  کتــاب تأما مولــف 
کار »ظریــف« و »زیبــا«  کســی می توانــد  ظرافــت و زیبایــی در هنــر افــزود: 
کــه »مهــارت« داشــته باشــد. اصطــاح »صنایــع مســتظرفه« در  کنــد 
کشــور مــا ناظــر بــه همیــن معناســت و همین طــور »ظریــف« و »ظرافــت« و 
»ظرفــا« در فرهنــگ اســامی. در زبــان آذری هــم هنــر بــه »اینجــه صنــت« 

ــا یکدیگرنــد.  تعبیــر می شــود: )مهــارت( و )ظرافــت( در پیونــد ب

فرهنگ: سپهر نشانه ای

گفــت: مطابــق نــگاه فرهنــگ پژوهــان، فرهنــگ یــک  کتچــی در ادامــه  پا
ــده ـ بســتان و ارتبــاط و تعامــل دائمــی  یافــت ـ پرداخــت و ب »فضــای در
و مســتمر« اســت: »متن« هــا پیوســته و  مــدام در حــال )تولیــد( شــدن و 
هم زمــان، )مصــرف( شــدن اند. بــه ایــن فضــا می گوینــد: »فرهنــگ«، بــه 

مثابــه »ســپهر نشــانه ای«.

در  کــه  دوگانــه  مولفه هــای  حــوزه  در  را  فرهنــگ  نظریــه  همیــن  حــاال 
ــم: مهــارت و ظرافــت، هــم در فراینــد  ی ــدان اشــارت رفــت، بیاور ــر، ب هن
یافــت( مطــرح اســت. ایــن نــگاه بــه هنــر،  )پرداخــت( و هــم در فراینــد )در

ــت. ــی« اس ــگاه ارتباط ــک »ن ی

و ظرافــت، خــاص  مهــارت  تنهــا  آیــا  کــه  پرســش  ایــن  بــا طــرح   وی 
پاســخ  و  جامعــه؟  نــه مخاطــب  و  اســت  متــن هنــری  کننــده  تولیــد 
داد: پاســخ، منفــی اســت. ایــن یــک فراینــد دوطرفــه اســت. مخاطــب 
ــد  یافــت و خوانــش متــن را داشــته باشــد. مثــا بای ــد مهــارت در هــم بای
مهــارت خوانــدن رمــان داستایفســکی یــا شــعر حافــظ را داشــته باشــد. به 
کننــده هــم بایــد مهــارت درک  یافــت  کننــده اثــر، در همــان انــدازه تولیــد 
و تشــخیص متــن داشــته باشــد. درک متــن مؤلــف، خــود، محصــول و 
محتــاج »مهــارت تشــخیص فرم ها«ســت. ایــن مســتلزم ورود بــه یــک 
یــس  کــه حتــی در مــورد تدر کامــا ارتباطــی و متعامــل اســت  فضــای 
کوآنتــوم توســط یــک اســتاد هــم صــدق می کنــد. بدیــن ترتیــب  فیزیــک 
گــر مــن یــک مخاطــب بی ســواد باشــم، هرگــز ایــن »فراینــد ارتبــاط«  کــه ا
یــت مســئله ارتبــاط  ــه محور ــوان ب شــکل نمی گیــرد. در ایــن زمینــه می ت

کــرد. در نظریــه »عقانیــت ارتباطــی« هابرمــاس اشــاره 

مسئله نوآوری و ساختن

یــم:  1( رونــد تدریجــی و )برنامــه مــدار(؛             تولیــد متــن دار از  دو شــکل 
گهانــی. نا و  انفجــاری  2(رخدادهــای 

بخشــی از فرهنــگ، حاصــل برنامه ریــزی و فراینــد تدریجــی و بخشــی 
ــت. ــاری اس ــی و انفج ــی، دفع گهان ــای نا ــل رخداده حاص

کامــًا در فضــای تدریجــی   »فایــن آرت« یــا وجــه ظرافــت محــور هنــر 
اســت و وجــه ابداع گونــه نیــز در فضــای فرهنــگ انفجــاری یعنــی خلــق 

یــم: »نــوآوری انفجــاری«. کــه اصــا انتظــارش را ندار چیــزی 

کــرد: نــوآوری و ســاختن بــه نســبت محصــول هنــری و  کتچــی اضافــه  پا
کــه در ســنت،  ســنت رایــج ارجــاع می یابــد. قــرار اســت چیــزی نــو شــود 
ســابقه نــدارد. مبنــای قضــاوت مــا دربــاره »نوبودگــی«، در مقایســه بــا 
ــتند و  ــنت هس ــا در دل س ــا ظرافت ه ــت؛ ام ــته اس گذش ــنت  ــان س جری
چالش هــای فرهنگــی و چالش هــای هنــری، برآینــد هــر دو وجــه اســت. 

ــا رخدادهــای انفجــاری. یعنــی برآینــد روندهــای برنامه مــدار ب

ــن و  ــامی، در تبیی ــزرگ اس ــارف ب ــرة المع ــول، دای ــه و اص ــروه فق گ ــر  مدی
تمایــز ایــن دو وجــه خاطرنشــان کــرد: انفجــار، امــری رخــدادی اســت؛ امــا 

کامــا یــک رونــد و مســیر را بــرای مــا ترســیم می کننــد. برنامه هــا 

 فرانقش ها در فرهنگ و هنر )نظریه مایکل هالیدی(

 هالیــدی در زبــان، ســه فرانقــش یــا »نقــش عمــده در باالتریــن ســطح« را 
ــم  ــان رخ می دهــد )و مــن می گوی کــه در زب ــز را  ــرد و هــر چی در نظــر می گی
کــه در هــر حــوزه ای از فرهنــگ اتفــاق می افتــد( ترکیبــی از ایــن  هــر چیــز را 

ســه نقــش می دانــد:
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کان نقش هــای زبانــی: »فرانقــش اندیشــگاهی« اســت  1( یکــی از ایــن 
کننــده متــن«. بــه  کننــده متــن« و »مصــرف  کــه برمی گــردد بــه »تولیــد 
کــه در درون تولیدکننــده چــه  تولیدکننــده برمی گــردد؛ بــه ایــن معنــا 
کننــده متــن چــه شــخصیت و چــه  گذشــته و از آن طــرف، مصــرف 

ظرفیتــی بــرای فهــم دارد؟

2( خود این additional را هالیدی به 2 بخش تقسیم می کند:

گزاره ها و فضای منطقی؛ الف( روابط ریاضی مفهوم ها و 

گزاره هــا  کــه مســئله و دغدغــه اش چینــش  ب( تجربــه وجــودی پدیــده؛ 
کنــار همدیگــر نیســت. مــا می توانیــم ایــن را در حــوزه مباحــث هنــر،  در 
کنیــم و شــخصیت فــردی هنرمنــد و منبــع الهــام او را  موقعیت یابــی 

کنیــم. بررســی 

کــه  کســی  گام بعــد، رابطــه ای بینا ــ شــخصی تحقــق می یابــد. یعنــی   در 
می خواهــد متنــی را تولیــد کنــد بایــد از پیــش، درکــی از مخاطــب داشــته 
گفت وگــو  کنــد و دیالــوگ و  باشــد و دایــره مخاطبــان را تعییــن و ترســیم 

کنــد. بــا آنــان را بــا »فرانقــش غیــر شــخصی« شــروع 

textual 3( فرانقش متنی یا 

ــد یــک مجســمه، یــک قطعــه موســیقی، یــک شــعر،  ایــن متــن مــی توان
ــو نقاشــی باشــد. یــک شــهر، یــک معمــاری و یــک تابل

کمــک می کنــد بــه حــل مســئله مــا یعنــی »شــناخت  ایــن ســه فرانقــش 
کــه چــه مقــدار، حاصــل جنبه هــای  نســبت محصــول مــا بــا ســنت« 
تجربــه وجــودی یــک هنرمنــد و چــه مقدار حاصل فرانقش بیناشــخصی 

ــادی می یابنــد. ی کــه در آن ســنت ها اهمیــت بســیار ز اســت 

هنر در سطوح مختلف جمعی

کتچــی ســه نــوع نــگاه را در تبییــن ســطوح جمعــی هنــر  در ایــن بخــش، پا
برشمرد:

1( نگاه خالق محور )فرانقش اندیشگاهی(؛

)فرانقــش  اثــر  خلــق  فضــای  بــه  معطــوف  و  محــور  ارتبــاط  نــگاه   )2
؛ ) شــخصی بینا

3( نگاه اثر محور و معطوف به ساختار متن )فرانقش متنی(.

ــد  کــه بتوان ــه ای  ــر باشــیم و نظری ــر از هن گی ــه دنبــال تعریفــی فرا ــر ب گ ــا ا ام
را  آن  تــا  بهتــر اســت  نظــر می رســد  بــه  باشــد،  کــم نقص تــر  و  کامل تــر 
تعریــف  تــا  بگیریــم  نظــر  ایــن ســه در  تعامــل  و  ترکیــب  شــبکه ای در 

یــه دیــد داشــته باشــیم. جامع تــری داشــته باشــیم تــا اینکــه تنهــا یــک زاو

 ویژگی های هنر

گفــت دو مولفــه مهــم هنــر را مطــرح می کنــم و تــاش می کنــم  کتچــی  پا
بحــث را بــه نتیجــه برســانم:

ــان  ــر مبنــای زب ــه وجــودی و ب  اول( بخشــی از دنیــای هنــر، دنیــای تجرب
یــا )ابهــام، الهــام، متافیزیــک، نیروهــای درونــی هنرمنــد، و...( اســت. رؤ

و  ارتباطــی  فضاهــای  درگیــر  شــده  تولیــد  اثــر  ایــن  بافاصلــه  دوم(   
را  خــود  مالــت  خــود  شــعر  در  مولــوی  چنان کــه  می شــود:  ســنت ها 
از حصــار ســنت و تکــرار بازگــو می کنــد »مفتعلــن مفتعلــن مفتعلــن، 
گونــه بــه زبانــی قابل  کشــت مــرا...!«. ایــن یعنــی »فراینــد تبدیــل زبــان رؤیا
گفتــن و  کــر/ مــن عاجــزم ز  گنــگ خوابدیــده و عالــم، تمــام،  فهــم«: »مــن 

خلــق از شــنیدنش«.

گرفتــن  کتچــی مهم تریــن راهــکار فرهنگــی شــدن هنــر را در نظــر  دکتــر پا
نســبت آن بــا »ســنت ها« از ســویی و نســبت آن بــا »فضاهــای جمعــی« 
کــرد: زبــان هنــر، زبــان فــردی اســت.  کیــد  از ســوی دیگــر دانســت و تأ

گروهــی مســئله هنــر نیســت. برخــاف فرهنــگ، دیگرســازی 

ــام آشــنای حــوزه نشانه شناســی فرهنــگ، از مباحــث   ایــن پژوهشــگر ن
گســترده تری  جهانــی  درک  بــا  هنــر  زبــان  کــه  گرفــت  نتیجــه  خــود 
از ســپهر خــود،  بیــرون  فرهنــگ،  متن هــای  کــه  روبروســت، درحالــی 
تبدیــل بــه »نامتــن« می شــود. مثــا آداب و رســوم فرهنگــی یــک قــوم برای 
قــوم دیگــر بســیار دیرفهــم و دشــوار اســت. امــا در حــوزه هنــر، ارتبــاط، 
ــا وجــود حجــاب  ــر اســت. حتــی در ادبیــات ب گیرت ــر و فرا بســیار راحت ت
و مانــع زبــان، بــا یــک ترجمــه خــوب، ایــن رابطــه امــکان پذیــر می شــود و 
کــه در فرهنــگ اســت، بســیار  آن فضاهــای پــر رنــگ »خــود« و »دیگــری« 

ــدارد. ــود ن ــا وج ــا اص ــت ی ــر اس رقیق ت

چالش ذهنیت و عینیت در فرهنگ و هنر

بیرونــی  دنیــای  بیــن  رابطــه  تحلیــل  ایــن ســخنرانی،  بخــش  واپســین 
کــه ســخنران در  و درونــی و  مکانیــزم تأثیــر و تأثــر متقابــل ایــن دو بــود 
را  آن  و  یــم  می گذار تأثیــر  بیــرون،  دنیــای  بــر  مــا  گفــت:  آن  خصــوص 
تغییــر می دهیــم. دنیــای بیــرون نیــز قطعیت هــای خــود را بــر مــا تحمیــل 
می کنــد. از طــرف دیگــر مــا می خواهیــم ایده هــای خــود را در دنیــای 
ــگ،  ــه فرهن ک ــود دارد  ــی وج ــن دو، دنیای ــان ای ــم و می کنی ــاده  ــرون پی بی
دقیقــًا در آنجاســت. یعنــی نــه در دنیــای بیــرون و نــه در دنیــای درون. و 

کــرده ام. مــن ایــن را بــه »میــان ـ جهــان« ترجمــه 

کامــا ذهنــی اســت و نــه  هنــر هــم عینــا در همیــن نقطــه اســت: هنــر نــه 
کامــا عینــی.

تبییــن وجــود  در  نظریــه مرحــوم عامــه طباطبایــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــه:  واقعــی و وجــود اعتبــاری، ســخن خــود را بــا ایــن جملــه بــه پایــان بــرد 
در نهایــت، فرهنــگ و هنــر را بایــد در جهــان هنــری و ســپهر نشــانه ای 

کــرد؛ نــه در ذهنیــت و نــه در عینیــت. جســتجو 

پایــان ایــن نشســت بــا طــرح پرســش از ســوی حاضــران و پاســخ آنــان 
کتچــی همــراه بــود. توســط دکتــر احمــد پا

پژوهشــکده هنــر، سلســله درس گفتارهــای تخصصــی نظریــه و نقــد هنــر 
را همچنــان تــداوم خواهــد داد.
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ایلیا محمدی نیا

کتــاب کنکاشــی در احــوال مجالــس مضحکــه ســده ســیزده خورشــیدی بــا پژوهــش و قلــم محمدحســین ناصربخــت بــا شــمارگان 1000 نســخه، 
کتــاب  ــار هنری)متــن( فرهنگســتان هنــر منتشــر شــد. ایــن  ــا قیمــت 39 هــزار تومــان توســط مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آث در 300 صفحــه و ب
یخجــه تقلیــد( و بخــش دوم »گــذر از  شــامل بخش هــای مختلفــی همچــون مقدمــه، بخــش نخســت »مجالــس شــادی« )نگاهــی اجمالــی بــه تار

گریستن)شــبیه مضحــک(« موخــره و ضمائــم اســت.  مــرز 

مقدمه

کار رفتــه در مجالــس شــادی آور در ســده ســیزده خورشــیدی اشــاره  در بخــش مقدمــه پژوهشــگر تــاش می کنــد بــه بررســی فنــون و شــگردهای بــه 
ــه دو  ــر ب ــگاه پژوهشــگر اث ــر اســاس ن کــه ب ــده از آن دوران بیــاورد،  ــه جــای مان ــر اســاس اســناد و مــدارک ب کــرده و تقســیم بندی رایــج پیرامــون آن را ب
کــه از دل مجالــس ســوگواری بــر مــی آینــد. نویســنده در ادامــه  بخــش نمایش هــای رایــج در مجالــس شــادمانی و دیگــری شــبیه مضحکــه اســت 
کنــد  ــی دارد و تــاش مــی  ــر و نمایش هــای شــادی آور ایران ــه شــگردها و فنــون طنــز و مضحکــه در ادبیــات و تئات ــی ب مقدمــه خــود نگاهــی اجمال
ــداق آورده و  ــوان مص ــه عن ــوب ب ــات مکت ــی از آن را در ادبی ــه داده و نمونه های ــی ارائ ــه« تعریف ــزل« و »فکاه ــز«، »ه ــو«، »طن ــون »هج ــی چ گان از واژه 
گونه هــای مختلــف نمایــش مــورد بررســی قــرار دهــد. مضامیــن و ســاختار قصــص ایرانــی و تاثیــر آن بــر شــکل گیری قصــص  چگونگــی پیونــد آن را در 
کــه ناصــر بخــت بــا نگاهــی اجمالــی بــه انــواع نمایــش شــادی آور ایرانــی تــاش می کنــد بــه رابطــه و میــزان  مجالــس شــادی آور بخــش دیگــری اســت 

تاثیرپذیــری ایــن نمایش هــا از قصه هــای عامیانــه و ادبیــات شــفاهی 
تــاش  خــود  مفصــل  نســبتا  مقدمــه  در  نویســنده  واقــع  در  بپــردازد. 
ــای  ــایر بخش ه ــری س ــاده پیگی ــرش را آم ــب اث ــن مخاط ــا ذه ــد ت می کن
ــدون  ــاب ب کت ــدن  ــد خوان ــر می رس ــه نظ ــه ب ک ــه ای  گون ــه  ــد، ب کن ــاب  کت

کامــل نخواهــد بــود. نگاهــی بــه مقدمــه آن 

بخش نخست

مجالس شادی

یخچه تقلید نگاهی اجمالی به تار

نمایش هــای  یــخ  تار پیشــینه  بــه  نگاهــی  نویســنده  بخــش  ایــن  در 
ــران دارد و معتقــد اســت ایــن نمایش هــای در اشــکال  شــادی آور در ای
بــه مرحلــه  از جشــن های ورود  گــون  گونا مختلــف در مناســبت های 
جدیــدی از زندگــی فــردی )جشــن های تکلیــف و ختنــه ســوران و تولــد 
گرفتــه تــا جشــن های تغییــر فصــول و ســال و مراحــل  و عروســی و...( 
گــون تحــول و یــا یــادآوری پیروزی هــا و اتفاقــات فرخنــده اجتماعــی  گونا
کــه نمایش هــای شــادی آور ایرانــی  برپــا می شــده اســت. او بیــان مــی دارد 
پــس از دوران صفویــه چــون ســایر انــواع نمایــش نظــم و نســقی یافته انــد. 
ینــی چون»تقلیــد چــی« و »مطــرب« شــناخته  و نمایشــگران آنهــا بــا عناو
می شــدند. بــه نظــر نویســنده ایــن شــکل از نمایــش در دوره قاجــار و بــه 
ــرگرمی ها  ــه س ــه هم ــدی او ب ــبب عاقه من ــه س ــاه ب ــن ش ــژه ناصرالدی وی

 

»کنکاشی در احوال مجالس مضحکه
 سده سیزده خورشیدی«

36

25
ره 

شما
م- 

سو
ال 

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن



»تخــت  و  »تقلیــد«  نمایش هــای  اســت.  داشــته  بیشــتری  رشــد 
بــه شــرح  کــه نویســنده  کتــاب اســت  از  حوضــی« بخــش دیگــر 
کاملــی از آن می پــردازد و بخش هایــی از نمونه هــای ایــن شــکل 
ک  کتــاب مــی آورد. »ســیلی رعیــت«، نیشــگون دردنــا از اجــرا را در 
)تقلیدهــای زنانــه(، »راز و رمزهــای داد و ســتد« )بقــال بــازی( و 
ــازی(، در ســر فصــل تقلیــد می گنجــد  »از منظــر غامــان« )ســیاه ب
و نویســنده ضمــن تعریــف هــر بخــش نمونه هایــی از متــون ایــن 

ــه عنــوان مثــال مــی آورد. اشــکال نمایشــی را در بخــش تقلیــد ب

بخش دوم

گذر از مرز گریستن

)شبیه مضحک(

ایرانــی در دوره قاجــار »شــبیه  انــواع نمایش هــای  از  یکــی دیگــر 
گرفتــه می شــوند. در  کــه در آن اشــقیا بــه تمســخر  مضحــک« اســت 
ــا ذکــر مثال هــای مختلــف، بــه تشــریح  ایــن بخــش نیــز نویســنده ب
یــک  کــه چگونــه از دل یــک نمایــش تراژ شــبیه مضحــک و ایــن 

بیــرون آمــده اســت می پــردازد.

کتاب ارزشمند است. موخره و ضمائم دیگر بخش های این 
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کــم بــر  کتــاب قرآن هــای دوره تیمــوری؛ درآمــدی بــر نظــام بصــری حا
کــه بــه تازگــی توســط  نســخ خطــی ایرانــی، تألیــف طیبــه بهشــتی اســت 
ــت.  ــده اس ــر ش ــن منتش ــارات مت ــکاری انتش ــا هم ــر و ب ــکده هن پژوهش

فصــل  اســت.   شــده  تنظیــم  فصــل  دو  در  تیمــوری  دوره  قرآن هــای 
ــوظ  ــوری محف ــای تیم ــته ترین قرآن ه ــف برجس ــی و توصی ــه معرف اول، ب
کتــاب  ــن  ــه اســت و فصــل دوم ای ــران اختصــاص یافت ــوزه ملــی ای در م
کــم بــر مجمــوع جزء هــای قرآنــی شــماره  بــه تدویــن نظــام بصــری حا
9232 محفــوظ در مــوزه ملــی ایــران اختصــاص یافتــه و ضمــن بررســی 
و  ویژگی هــا  دربــاره  اخیــر،  مجموعــه  سبک شــناختی  ویژگی هــای 
فصــل  ایــن  در  اســت.  شــده  بحــث  نیــز  آن  صفحه آرایــی  چگونگــی 
بــا تکیــه بــر فرضیــات معیــن، تذهیب هــای اجــرا شــده در دو نســخه 
ــه لحــاظ بصــری  ــه جزء هــای ششــم و هشــتم ایــن مجموعــه ب ــوط ب مرب
ــر  کــه ایــن دو تذهیــب ب تحلیــل شــده اند و بــه ســاختارهای پنهانــی ای 
گرفتــه اســت، پرداختــه شــده اســت. در پایــان نیــز،  اســاس آنهــا شــکل 
فهرســت نســخه های قرآنــی تیمــوری محفــوظ در بخــش دوران اســامی 
کــه می توانــد  مــوزه ملــی ایــران، همــراه بــا پــاره ای اصاحــات آمــده اســت 
کنــد. ایــن فهرســت بــر  نیازهــای اولیــه پژوهشــگران ایــن حــوزه را رفــع 
اســاس فهرســت اســناد و نســخ بخــش دوران اســامی مــوزه ملــی ایــران 
کــه در محــل مــوزه قابــل دسترســی اســت،  و نیــز شناســنامه های آثــاری 

تنظیــم شــده اســت.

کــم بــر نســخ خطــی ایرانــی، بــا قطــع رقعــی و شــمارگان 1000 نســخه، در 114 صفحــه، مصــور،  کتــاب قرآن هــای تیمــوری، درآمــدی بــر نظــام بصــری حا
کتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان ولی عصر)عــج(، پایین تــر از چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550 عرضــه  بــه قیمــت 22هــزار تومــان در 

می شــود. 

قرآن های دوره تیموری  منتشر شد
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انتشار مجموعه مقاالت نقش و نقشبند
آثــار  و  احــوال  شــرح  نقشــبند؛  و  نقــش   مقــاالت  مجموعــه  کتــاب 
غیاث الدیــن علــی نقشــبند یــزدی بــه همــت مؤسســه تألیــف، ترجمــه 

و نشــر آثــار هنــری )متــن(، منتشــر شــد.

گــزارش روابــط عمومــی فرهنگســتان هنــر، مجموعــه مقــاالت نقــش  بــه 
یــزدی  نقشــبند  علــی  غیاث الدیــن  آثــار  و  احــوال  شــرح  نقشــبند،  و 
و پژوهشــی  نظــر معاونــت علمــی  زیــر  و  کنگرانــی  کوشــش منیــژه  بــه 

فرهنگســتان هنــر، منتشــر شــد.

کتــاب آمــده اســت: »شــکوه و اوج پارچه بافــی در ایــران بــه  در مقدمــه 
کارهــای تولید شــده در ایــن دوره منجــر بــه آن  دوره صفــوی بازمی گــردد. 
کــه نــام هنرمنــدان بافنــده چــون ســایر هنرمنــدان بــر آثارشــان نقــش  شــد 
کــه ثبــت  بنــدد. از برجســته ترین اســتادان و هنرمنــدان ایــن فــن ظریــف 
کــرد، بایــد از غیاث الدیــن  نامــش بــر منســوجات، هنــر ایــران را بلنــدآوازه 
بــه  بــه واســطه تبحــرش در طراحــی نقــوش  کــه  بــرد  نــام  یــزدی  علــی 

»نقشــبند« شــهرت یافــت.«

کــه غیاث الدیــن علــی یــزدی در اعتــای  بــه رغــم نقــش و جایگاهــی 
کنــون تاشــی بــرای  کــه تــا  یــغ  هنــر بافندگــی در ایــران و جهــان داشــته، در
گــردآوری و چــاپ مجموعــه آثــارش انجــام نپذیرفته اســت.  شناســایی و 
برگــزاری  بــا  کوشــید  هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــی  و  علمــی  معاونــت 
ــاد ایــن هنرمنــد  هم اندیشــی »نقــش و نقشــبند« در فرهنگســتان هنــر، ی
کــه بــر جــای گذاشــته، پــاس داشته شــود تــا  ارجمنــد و میــراث گرانقــدری 

الگویــی بــرای نســل ایــران امــروز و زمینــه ای بــرای تحقــق و پژوهــش هنــری به ویــژه بــرای دانشــجویان و پژوهشــگران عرصــه پارچــه و منســوجات فراهــم 
کتــاب نیــز در همیــن راســتا بــه تازگــی بــه همــت موسســه متــن منتشــر شــده اســت. آورد. ایــن 

ــه  ــن( عرض ــار هنری)مت ــر آث ــه و نش ــف، ترجم ــه تألی ــط مؤسس ــان توس ــزار توم ــای 30 ه ــا به ــه و ب ــخه در 202 صفح ــمارگان 1000 نس ــا ش ــاب ب کت ــن  ای
کتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان ولی عصــر، پایین تــر از چهــارراه طالقانــی،  کتــاب را از  می شــود. عاقه منــدان می توانــد ایــن 

ــد. کنن ــه  ــماره 1550 تهی ش
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الهام الیقی              

نمایــش  و  نقاشــی  از  تلفیقــی  کــه  اســت  مردمــی  هنــر  پرده خوانــی، 
قوالی هــای  بــه  هنــر  ایــن  ریشــه  می شــود.  محســوب  ایرانــی  مذهبــی 
صــورت  بــه  هنرمنــدان  زمــان  آن  در  می گــردد.  بــاز  اســام  از  پیــش 
از  پــس  می پرداختنــد.  موســیقی  اجــرای  و  آواز  و  نقالــی  بــه  هم زمــان 
اســام و در دوران صفویــه هنرمنــدان بیشــتر بــه صــورت روضه خوانــی، 
اجــرای  بــه  پرده خوانــی  و  صورت خوانــی  پــرده داری،  حمله خوانــی، 
برنامــه می پرداختنــد. پرده خــوان از روی تصاویــر نقاشــی شــده بــر پــرده، 
مصایــب ائمــه و موضوعــات دینــی را بــه صــورت مــوزون می خوانــد و بــه 

می پرداخــت. نمایــش  اجــرای 

پرده خــوان،  نقــاش،  اصــان،  میــرزا  بــه  معــروف  شــفائی  میرزاعلــی 
در   1327 ســال  در  وی  اســت.  ســنتی  قدیمــی  نقــال  و  تعزیه خــوان 
روســتای خشــکناب محــال خانمــرود حومــه شهرســتان هریــس اســتان 
ــا و  ــد از عرف ــرزا صم ــوم می ــدرش مرح ــد. پ ــا آم ــه دنی ــرقی ب ــان ش آذربایج
شــخصیت های مذهبــی منطقــه بــود و در مکتبخانــه بــه اهالــی روســتا 
کنین روســتاهای هم جــوار مثــل اندیــس، تازه کنــد و شــیران، قــرآن  و ســا
ــرورش  ــرزا اصــان در مکتــب وی رشــد و پ ــدن می آموخــت.  می و خوان

یافــت و خــود را مدیــون آموخته هــای پــدر می دانــد.

دلیــل  بــه  امــا  بــود؛  عاقه منــد  فقــه  و  مذهبــی  دروس  بــه  کودکــی  از 
کادمیــک در ایــن  مشــکات و فقــر خانــواده نتوانســت بــه تحصیــل آ
کتــاب حدیــث،  زمینــه ادامــه دهــد. بــا ایــن همــه بیــش از بیســت جلــد 
امیــر  مختارنامــه،  تعزیه خوانــی،  روضه خوانــی،  راســتان،  داســتان 
ــه  ــا دســت خــط خــود نوشــته و حواشــی آن را هنرمندان ارســان و...را ب
قــرآن مجیــد را در صــد و بیســت  آراســته اســت. همچنیــن ترجمــه 

حــزب بــه زبــان هنــری و مفهومــی و موعظــه نگاشــته اســت. 

میــرزا اصــان پرده خوانــی را از جوانــی در روســتای خــود، خشــکناب 
کــرد. بــه واســطه آموختــن از مکتــب دینــی پــدر بــه وقایــع تاریخــی  آغــاز 
و دینــی تســلط داشــت و در اجــرای پــرده بــا بیانــی ســلیس و روایتــی 
ــه  ــا اســتفاده از آواز و مناجــات،  گریــز، نوحــه، پندیــات و دعــا ب دقیــق ب
شــرح داســتان می پرداخــت. او در آوازهــای پرده خوانــی پیــرو مکتــب 
پرده خوانــان قدیــم اســت و بــا ذکــر اســم اعظــم، دعــا، مناجــات، پیــش 
واقعــه، واقعــه و... بــه شــرح ماجــرا می پــردازد. از لحــاظ شــیوه آوازی نیــز 
ــد  ــه گاه می رس ــای س ــه نغمه ه ــرده و ب ک ــروع  ــرک ش ــات ت ــتگاه بی در دس
گفتــار و نغمــات دســتگاه ســه گاه  و خوانــدن پــرده را بــا آمیختــه ای از 
ادامــه می دهــد و در آخــر روایــت آهنگیــن را در دســتگاه شــور می خوانــد. 

ایــن نقــاش و پرده خــوان خودآموختــه دربــاره نقاشــی پــرده می گویــد: 

گرفتــم، بــدون اینکــه آن را از کســی بیامــوزم خــودم  »نقاشــی را خــودم یــاد 
پرده  خوانــی  آن  بــا  در حــال حاضــر  کــه  پــرده ای  پــرده شــدم،  نقــاش 
می کنــم، ۱۳ متــر طــول و 2 متــر ارتفــاع دارد و در آن ۳۳ مجلــس و صدهــا 

کــرده ام.« صــورت نقاشــی 

کبــر)ع( فرزنــد جــوان امــام حســین)ع( را  او در ایــن پــرده شــهادت علی ا
ــدان امــام حســین  کــه نخســتین شــهید خان کشــیده اســت  ــر  ــه تصوی ب

کربالســت. )ع( در 

شــیوه نقاشــی وی بــه آثــار گذشــتگانی چــون محمــد مدبــر و قوللر آقاســی 
بیانگــر  وی  پــردۀ  صورت هــای  حــاالت  و  جزییــات  اســت.  نزدیــک 
ویژگی هایــی  اســت کــه شــخصیت های مثبــت و منفــی روایــت را از هــم 
تمیــز و تفــاوت می دهــد؛ اولیــاء و شــخصیت های مثبــت، چهره هــای 
موقــر، متیــن و مؤمنانــه دارنــد و اشــقیاء و دشــمنان اهــل بیــت برافروختــه 

و نازیبــا هســتند.

میــرزا اصــالن در حــال حاضــر همــراه خانــواده خــود در روســتا زندگــی 
می کنــد و پرده خوانــی و تبلیغــات دینــی را وظیفــۀ دینــی خــود می دانــد. 
او بــه عنــوان بــزرگ روســتای خــود بــه امــور مذهبــی مــردم می پــردازد و  
گفتــن و تعزیه خوانــی در  همــراه بــا پرده خوانــی، مداحــی، نقالــی، اذان 

زندگــی دینــی و اجتماعــی جامعــه تاثیرگــذار اســت. 
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 پرده ای از زندگی پرده خوان:

41

25
ره 

شما
م- 

سو
ال 

- س
نر

ر ه
سفی

ی 
خبر

یه 
شر

ن



 چشم انداز توسعه روابط ایران و چین  
دومیــن همایــش »چشــم انداز توســعه روابــط ایــران و چیــن« بــا همــکاری 

انجمــن دوســتی ایــران و چیــن و ســفارت چیــن برگــزار شــد.

در  مردمــی  بیــن  ارتباطــات  ظرفیت هــای  بررســی  بــه  همایــش  ایــن 
کمربنــد یــک راه« پرداخــت. در همیــن راســتا  چارچــوب ایــده »یــک 
کتاب هــای هنــری  کارگاه ســفال و نمایشــگاه  ــا  ــز ب ــر نی فرهنگســتان هن

کــرد. در ایــن همایــش شــرکت 

همچنیــن  و  گل  فرم دهــی  ســفال،  چــرخ کاری  ســفال؛  ورکشــاپ  در 
نقاشــی بــر روی ســفال اجــرا و آمــوزش داده  شــد. همچنیــن بیــش از 100 
کتــاب هنــری منتشــر شــده توســط انتشــارات فرهنگســتان هنــر  عنــوان 
گذاشــته  )متــن( در حوزه هــای مختلــف هنــری بــه نمایــش و فــروش 

شــد.

ــرج  ایــن نمایشــگاه چهارشــنبه 14 شــهریور مــاه در مرکــز همایش هــای ب
میــاد تهــران، ســالن ســعدی برگــزار  شــد.

نمایش آثار هنری کارکنان فرهنگستان هنر  
هفتــه  مناســبت  بــه  هنــر،  فرهنگســتان  هنــری  و  فرهنگــی  معاونــت 
کارمنــدان فرهنگســتان هنــر« را  گروهــی »آثــار هنــری  دولــت، نمایشــگاه 

کــرد. گالــری جهــان برگــزار  در 
کارکنــان ایــن فرهنگســتان شــامل  در ایــن نمایشــگاه 35 اثــر هنــری از 
نقاشــی، خوشنویســی، نقاشــی خط،  عکــس، هنرهــای دســتی و ســنتی 
مرکــز  جهــان  گالــری  در  مختلــف  تکنیك هــای  و  قالب هــا  در  و... 

گذاشــته شــد. هنرپژوهــی نقــش جهــان بــه نمایــش 
کل  کنگرانــی، مدیــر  کل امــور هنــری، منیــژه  مســعود ناصــری، مدیــر 
ــژاد، عضــو هیئــت  گروه هــای علمــی معاونــت پژوهشــی، مهــدی مکی ن
علمــی  هیئــت  عضــو  عبــدی،  ناهیــد  هنــر،  فرهنگســتان  علمــی 
کل پشــتیبانی بــه همــراه  پژوهشــکده هنــر، مرتضــی محمدعلــی، مدیــر 
بابــک نبــی و ... از جملــه شــرکت  صابــر ســلیانی، ونــوس وحــدت، 

کننــدگان در ایــن نمایشــگاه بودنــد. 

پنجمین نمایشگاه گالری هنر بابل برگزار شد 
گالــری هنــر بابل، با عنــوان »تابســتانه« در نگارخانه  پنجمیــن نمایشــگاه 

فرشــچیان برپا شــد. 

عمــوم  حضــور  بــا  مــرداد،   22 دوشــنبه،  عصــر  کــه  نمایشــگاه  ایــن 

گشــایش یافــت، شــامل 42 اثــر منتخــب از 32 هنرمنــد  عاقه منــدان 

بــود. آثــار ارائــه شــده در ایــن نمایشــگاه در رشــته های نقاشــی، طراحــی، 

عکاســی، نقاشــی خط در تنوعــی از تکنیک هــا و موضوع هــا ارائــه شــده 

بــود.

وارگا  گیــزال  از اســتاد حســین محجوبــی،  آثــاری  ایــن نمایشــگاه،  در 

کــوروش  ســینایی، احمــد نصراللهــی، بهــرام دبیــری، فرشــاد فداییــان، 

ادیــم، بهــزاد فیــروزی، محمدســعید نقاشــیان، رضــا یحیایــی و... بــه 

نمایــش در  آمــد.

این نمایشگاه تا 29 مردادماه ادامه داشت.

کارگاه »مقاله نویسی پیشرفته« برگزار شد  
کارگاه »مقاله نویســی پیشــرفته« را بــا  پژوهشــکدۀ هنــر فرهنگســتان هنــر 

کــرد.  حضــور دکتــر رضــا افهمــی برگــزار 

ایــن پژوهشــکده بــا هــدف آشــنایی بیشــتر بــا روش هــای مقاله نویســی در 
ــا حضــور رضــا افهمــی،  کارگاه »مقاله نویســی پیشــرفته« را ب حــوزۀ هنــر، 
گــروه پژوهــش هنــر دانشــگاه تربیــت مــدرس، بــه مــدت چهــار  دانشــیار 

کــرد.  جلســه از 3 تــا 6 شــهریور برگــزار 

کــه بــا ظرفیــت محــدود برگــزار شــد در دو بخــش  ایــن دورۀ آموزشــی 
کارشناسی ارشــد و دکتــری و  نظــری و علمــی، ویــژۀ دانشــجویان مقاطــع 

عاقه منــدان حــوزۀ پژوهــش هنــر، برنامه ریــزی شــده بــود.
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»حقوق کودکان« به روایت هنرمندان جوان 
و  »لــرزاده«  نگارخانه هــای  در  کــودکان«  »حقــوق  پوســتر  نمایشــگاه 

شــد.  برگــزار  »فرشــچیان« 

کــه در قالــب  ایــن نمایشــگاه حاصــل فعالیــت هنرمنــدان جــوان بــود 
طراحــی گرافیــک و  پوســتر بــه همــت دانشــگاه علــم و فرهنــگ و انجمــن 

کــودکان بــه نمایــش درآمــد. حمایــت از حقــوق 

کــودکان در برگیرنــده 50 اثــر از 46 هنرمنــد جــوان از  نمایشــگاه حقــوق 
کــه خلــق ایــن  گرافیــک دانشــگاه علــم و فرهنــگ بــود  میــان دانشــجویان 
گاه ســازی جامعــه بــا حقــوق جســمی،  آثــار طــی پــروژه ای بــا هــدف آ
روانــی، معنــوی و اجتماعی کودک، شــکل گرفتــه و در قالب موضوعاتی 
کار«،  چــون: »کــودک و حریــم شــخصی«، »کــودک و جنــگ«، »کــودک و  
»کــودک و خشــونت خانگــی«، »کــودک و حــق بــازی«، »کــودک و حــق 

ــه شــد. کــودکان« ارای تحصیــل« و »ازدواج 

ــت داوران از  ــط هیئ ــی توس کارشناس ــی و   ــس از بررس ــده پ ــق ش ــار خل آث
میــان صدهــا پوســتر طراحــی شــده، انتخــاب و بــه نمایشــگاه، راه یافت.

ــوق  ــوزه حق ــترهایی در ح ــش پوس ــا نمای ــودکان« ب ک ــوق  ــگاه »حق نمایش
کــودک، از 1 تــا 8 مردادمــاه، میزبــان عمــوم عاقه منــدان بــود.

گاه« در صبا   »عبور از ضمیر ناخودآ
صبــا  در  گاه«  ناخــودآ ضمیــر  از  »عبــور  نقاشــی  گروهــی  نمایشــگاه 

یافــت. گشــایش 

ایــن نمایشــگاه کــه عصــر یکشــنبه 11 شــهریور در نگارخانــه اســتاد لــرزاده 
کــه در تکنیک هــای  ــود  ــر از 13 هنرمنــد ب گشــایش یافــت، شــامل 25 اث
گرایش هــای متنــوع، افق هــای ذهنــی هنرمنــدان جــوان را  مختلــف و بــا 

گذاشــت.  گاه« بــه نمایــش  در »عبــور از ضمیــر ناخــودآ

در ایــن مجموعــه آثــار سوررئالیســم، مــدرن و آبســتره بــه چشــم می خــورد. 

گاه و عبــور از  ســویه های ذهنــی انســان در نســبت بــا ضمیــر ناخــودآ
آن، انســان در تعامــل بــا محیــط پیرامــون، دغدغه هــای انســان امــروز 
و... از جملــه محورهــای آثــار بــه نمایــش درآمــده بــود. رنــگ روغــن، 
کرلیــک، مــداد و... از جملــه  پاســتل روغنــی، آبرنــگ، ترکیــب مــواد، ا
ــی  ــم ذهن ــان مفاهی ــرای بی ــدان ب ــط هنرمن ــه توس ک ــد  ــی بودن متریال های

ــد. ــده  بودن ــاب ش انتخ

 15 تــا  گاه«  ناخــودآ ضمیــر  از  »عبــور  نقاشــی  گروهــی  نمایشــگاه 
بــود. عاقه منــدان  عمــوم  میزبــان  شــهریورماه، 

  تراوش ذهنی هنرمندان جوان 
در نمایشگاه سمای قلم 
نمایشــگاه نقاشــی، مجســمه، دیجیتــال آرت و عکــس »ســمای قلــم« در 

گشــایش یافت. صبــا، 

شــهریور،   19 دوشــنبه  عصــر  قلــم«  »ســمای  تجســمی  نمایشــگاه 
نمایشــگاه  ایــن  یافــت.  گشــایش  فرشــچیان  اســتاد  نگارخانــه  در 
طیــف  در  را  دیجتــال آرت  حجــم،  عکــس،  نقاشــی،  از  مجموعــه ای 
تــا  رئــال  از  و  مــدرن  تــا  ســنتی  از  هنــری  گرایش هــای  از  گســترده ای 

کــرد. ارائــه  آبســتره  و  انتزاعــی 

یتــوری امیررضــا  کیور کــه بــا   44  هنرمنــد بــا 60 اثــر در ایــن نمایشــگاه 
کوهــی برگــزار شــد، حضــور یافتنــد.

کرلیــک، مرکــب و مــواد معدنــی،  مــداد، پاســتل، رنــگ روغــن، آبرنــگ، ا
و  خاقیت هــا  پــردازش  تکنیک هــای  و...  مــواد  ترکیــب  گــواش، 
تــا  از تذهیــب  قالــب نقاشــی،  کــه در  بــود  ایــن هنرمنــدان  ایده هــای 

بــه جلــوه درآمــد. و مفهومــی  آبســتره  تــا  نقاشــی خط  از  و  واقع گــرا 

گرایش هــای متنــوع هنرمنــدان مواجــه  گســتره ای از  در »ســمای قلــم« بــا 
کاوش و تعمــق در ماهیــت فــرم و رویکــرد نــو بــه مبانــی هنــر  بودیــم. از 
ــد  ــه قواع ــزام ب ــاش در الت ــا ت ــگ، ت ــم و رن ــط، حج ــت، خ ــمی: باف تجس
ــه در  ــا پرس ــت ت ــت واقعی ــا و از ثب ــگاه واقع نم ــی و ن ــرم در نقاش ــی ف بنیان
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ــن. ــای ذه هزارتوه

ــه   ــه  از آن جمل ک ــد  ــش درآم ــه نمای ــه ب ــد مجموع ــگاه چن ــن نمایش در ای
کــه شــهر و انســان را  کاهــی  می تــوان بــه عکس هــای محمدحســین 
کارش قــرار داده بــود و نقاشــی های فرزانــه بایرامــی بــا بیــان  دســتمایه 
کــرد، همچنیــن هایــده  نوآورانــه ای از ذهنیــت ترکیبــی و انتزاعــی، اشــاره 
احســانی و آزاده عبــداهلل زاده  بــا مجموعه هــای خــود در ایــن نمایشــگاه 

حضــور داشــتند.  

ایــن نمایشــگاه تــا 26 شــهریور در نگارخانــه فرشــچیان مؤسســه صبــا 
گشــوده بــود.  درهــای خــود را بــرای همــه عاقه منــدان 

»نقش رنگ« در موزه فلسطین
ــار تجســمی  ــا »نقــش رنــگ« تازه تریــن نمایشــگاه آث گــروه »نقــش هنــر«، ب

گذاشــت. خــود را در مــوزه فلســطین بــه نمایــش 

گــروه »نقــش هنــر« بــا عنــوان »نقــش رنــگ«  تازه تریــن نمایشــگاه تجســمی 
عصــر دوشــنبه، 5 شــهریور بــا حضــور عاقه منــدان در مــوزه فلســطین 

گشــایش یافــت.

از  انــواع قالب هــا  اثــر در  بــا 130  گــروه »نقــش رنــگ«، 84 هنرمنــد  در 
ــازی،  ــس، تصویرس ــی، عک ــب، نقاش ــور و تذهی ــی، مینیات ــی ایران نقاش
حجــم و هنرهــای مفهومــی و جدیــد، حضــور داشــتند. نقاشــی خط، 
کرلیــک،  ا و  آبرنــگ  چوبــی،  و  فلــزی  حجم هــای  خمیــر،  بــا  حجــم 
کرلیــک  میکــس مدیــا، راپیــد و گــراف، ورق طــا روی بــوم، رنــگ روغــن، ا
گچــی و... از جملــه قالب هایــی اســت  کــی روی چــوب، پاســتل  و حکا

ــد.  ــده  بودن ــار خــود برگزی ــه آث ــرای ارائ گــروه ب کــه هنرمنــدان ایــن 

موضــوع و مضمــون در ایــن نمایشــگاه، آزاد بــود و از بازنمایــی طبیعــت و 
گرایش هــای مفهومــی و انتزاعــی را دربــر می گرفــت.  اقلیــم و فرهنــگ تــا 

گرایش هــای هنرمنــدان  »نقــش رنــگ« بــا نشــان دادن طیــف وســیعی از 
جــوان سراســر ایــران، تــا 12 شــهریور، ادامــه داشــت.

 

تجلی هنر عاشورایی با نمایشگاه روضه هنر 
و  عشــق  امــام  مصیبــت  در  کائنــات  عظیــم  عــزای  ایــام  بــا  هم زمــان 

آزادگــی، مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین میزبــان »روضــه هنــر« شــد.

کــه در دو بخــش خوشنویســی و نقاشــی خط، عصــر  ایــن نمایشــگاه 
گشــایش  چهارشــنبه 21 شــهریور، در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین 

گــذارد. یافــت، 17 اثــر از 14 هنرمنــد را بــه نمایــش 

آثــار ارائــه شــده بیانــی از عشــق و ارادت هنرمنــدان بــه ســاحت امــام 
کــه هم زمــان بــا آغــاز مــاه محــرم و  مظلومــان و شــاهد همــه شــهیدان بــود 

ــه نمایــش درآمــد. ــام عــزای آن ســرور و ســاالر عشــق ب ای

آثــار در بخــش خوشنویســی همــراه بــا تذهیــب و در بخــش نقاشــی خط 
کــوالژ، ترکیــب مــواد  کرلیــک،  بــا تکنیک هــای متنوعــی از: رنــگ روغــن، ا
کــه ویژگــی عمــده آنهــا تــاش در نــوآوری و خلــق  و مرکــب ارائــه شــده بــود 
ترکیبــات و فضاهــای جدیــد و نیــز اســتفاده از هندســه خــط نســتعلیق و 
المان هــای هنــر عاشــورایی: عامــت، اســلیمی و خطــوط، در یــک بیــان 

خاقــه و متفــاوت بــود.

و  نقاشــی  رشــته  دانش آموختــگان  از  عمدتــًا  گــروه  ایــن  هنرمنــدان 
کــه ســابقه  گرافیــک و فارغ التحصیــان انجمــن خوشنویســان بودنــد 

دارنــد. را  خارجــی  و  داخلــی  مختلــف  جشــنواره های  در  حضــور 

ــان  ــی در بی ــاب دلدادگ ــه آفت ــق ب ــت عش ــر« و روای ــه هن ــگاه »روض نمایش
خطــوط و نقش هــا، تــا اول مهــر مهیــا بــود. 

 دبیران هنری و اجرایی نمایشگاه مروری بر آثار استاد 
جالل شباهنگی منصوب شدند  
علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر در راســتای برگــزاری 
کــه قرار  هــر چــه بهتــر نمایشــگاه »مــروری بــر آثار اســتاد جال شــباهنگی« 
ــه  گان اســت، توســط فرهنگســتان هنــر برگــزار شــود، طــی احکامــی جدا
کل امــور هنــری معاونــت هنــری فرهنگســتان  مســعود ناصــری، مدیــر 
ــر آثــار اســتاد جــال  هنــر، را بــه عنــوان »دبیــر هنــری نمایشــگاه مــروری ب
شــباهنگی« و  محمــد رضــا حســین خانــی، رئیــس موسســه فرهنگــی 
ــار  ــر آث ــر اجرایــی نمایشــگاه مــروری ب ــه عنــوان »دبی ــز ب ــا، را نی هنــری صب

کــرد. اســتاد جــال شــباهنگی« منصــوب 

دبیر شورای تخصصی فرهنگستان هنر منصوب شد
کارشــناس امــور فرهنگــی، طــی حکمــی از  توفیــق محمــدی بخشــمند، 
کیــوان رحیمــی، دبیــر فرهنگســتان هنــر، بــه عنــوان دبیــر شــورای  ســوی 
تخصصــی فرهنگســتان هنــر، منصــوب شــد تــا بــه امــور دبیرخانــه ای 

مجمــع عمومــی و شــورای تخصصــی فرهنگســتان هنــر بپــردازد. 
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