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آغازه

خربنامههــا ،یكــی از ابزارهــای ارتباطــی روابطعمومیهــا هســتند كــه میتواننــد ســازمانها و
نهادهــا را در پیشــرد اهدافشــان یــاری مناینــد .بــا ایــن اندیشــه ،روابــط عمومــی فرهنگســتان هرن
نیــز بــرآن شــد تــا خربنامـهای منطبــق بــا اهــداف خــود منتــر منایــد.
خربنامــه فرهنگــی -هــری «ســفیر هــر» آیینــه متــام منــای فعالیتهــا و رویدادهــای فرهنگــی –
هــری «فرهنگســتان هــر» اســت كــه بــا هــدف اطــاع رســانی بــه اهالــی فرهنــگ و هــر منتــر
میشــود و از ایــن پــس بــه صــورت ماهنامــه در اختیــار عالقهمنــدان ،دانشــجویان و هرنپژوهــان
ق ـرار میگیــرد .در ایــن خربنامــه تــاش مــی شــود تــا هرآنچــه بــه عنــوان رویــداد هــری اســت
در قالــب خــر ،گ ـزارش و مصاحبههــای اختصاصــی منتــر شــود تــا بــا انتشــار ایــن خربنامــه
همگرایــی و ارتبــاط مســتمر و مــداوم بــا ایــن قــر ایجــاد شــده و بــه هــدف واالتــر كــه هــان
پیرشفــت و توســعه در عرصــه فرهنــگ و هــر ایــن مــرز و بــوم اســت ،نائــل شــویم.
ذكــر ایــن نكتــه الزم اســت كــه روابــط عمومــی فرهنگســتان هــر در گذشــته نیــز خربنامههــای
اختصاصــی بــا عناویــن مختلــف منتــر میكــرد كــه مــورد توجــه مخاطبــان هــریاش بــود و از
كیفیــت خوبــی نیــز برخــوردار بــود ،لیكــن اهــداف و سیاسـتهای آن در طــی زمــان تغییــر كــرد
و بــه تدریــج در قالــب ماهنامـهای خــری -پژوهشــی بــا عنــوان «آینــه خیــال» بــر روی دكههــای
فــروش جرایــد رفــت ،امــا همیــن امــر ســبب شــد تــا از اهــداف خربنامـهای خــود فاصلــه بگیــرد و
خــاء خربنامــه در روابــط عمومــی محســوس شــود.
حــال روابــط عمومــی تــاش میكنــد تــا دوبــاره ایــن خربنامــه را بــا هــان ســمت و ســوی
اولیــه خــود كــه در راســتای اطــاع رســانی اخبــار اســت ،احیــاء منایــد و امیــد دارد تــا از نظـرات
صاحبنظ ـران ،كارشناســان و پژوهشــگران عرصــه ارتباطــات و روابــط عمومــی در جهــت رشــد و
ارتقــاء خــود بهرهمنــد شــود.
سـر دبیر
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ّ
با «انشاءالل رمحیت» دبری مهاندییش «هرن و اخالق»

پیام تربیك رئیس فرهنگستان هرن
به اهــایل فـــرهنگ و هـــــرن بـه مـــناسبت ســــال نــو

انشاءاللّه رحمتی معتقد است:
رشد حقیقی هرن ،متصف به اخالق هرنی است
مولــود زندینــژاد -شــهریور مــاه امســال ( )1394معاونــت پژوهشــی
فرهنگســتان هــر فراخوانــی بــا عنــوان هماندیشــی «هــر و اخــاق»
منتــر كــرد كــه محورهــای اصلــی آن ،حــول دو محــور «نظریههــای
اخــاق هنجــاری» و «اخــاق هنجــاری كاربــردی» قــرار داشــت.
هماندیشــی كــه بــرای اولیــن بــار در ایــران مــورد توجــه قــرار
گرفــت و بــه گفتــه دبیرخانــه آن بــا اســتقبال نســبتاً خوبــی نیــز
مواجــه شــد .بــه همیــن دلیــل بــا «انشــاءاللّه رحمتــی» دبیــر علمــی
ایــن هماندیشــی كــه خــود آراســته بــه اخــاق نیكوســت ،گفتگویــی
داشــتم تــا دربــاره برگ ـزاری آن اطالعاتــی دریافــت كنــم.
فعالیتهایی ماندنی ،خواستنی و ارزشمند خواهند بود كه نتیجه
اخالقی داشته باشند.
هــدف از برگــزاری ایــن هماندیشــی چــه بــود و جامعــه هــری
چقــدر نیــاز بــه اینگونــه موضوعــات دارد؟
رصف نظــر از جامعــه هــری ،بــه طــور كلــی همــه مــا در
فعالیتهــای فــردی یــا اجتامعیمــان در متامــی شــئونات زندگــی
میبایســت بــه نوعــی بــه هالــه اخــاق آراســته باشــیم .چــرا
كــه فعالیتهایــی ماندنــی ،خواســتنی و ارزشــمند خواهنــد بــود
كــه نتیجــه اخالقــی داشــته باشــند .بســیاری از مــا اســتعدادها و
قابلیتهــای اف ـراد را ب ـ ه گون ـهای بــا اخالقشــان میســنجیم .اگــر
اخالقــی پذیرفتنــی داشــته باشــند ،دیــده خواهنــد شــد ،امــا اگــر بــا
بیاخالقــی همـراه باشــند ،حتــی اگــر دســتاوردهایی داشــته باشــند،
كمــر دیــده میشــوند .مثــال ســاد ه آن ایــن اســت كــه «بــار كــج
بــه منــزل منیرســد» و بیــان فنــی آن ایــن اســت كــه اگــر فعالیتــی
اخالقــی و انســانی نباشــد ،در آن عدالــت ،فضیلــت و احــرام بــه
حقــوق انســانها دیــده نشــود« ،بــار كــج» محســوب میشــود و
هــدف غائــی از آن بــه دســت منیآیــد .حــوزه هــر نیــز از ایــن
قاعــده مســتثنی نیســت؛ بنابــر ایــن اگــر مــابخواهیــم كــه هرنمــان
رشــد حقیقــی داشــته و بــه رس منــزل مقصــود برســد ،بهــر اســت
نســبتش بــا اخــاق مشــخص شــود و هــدف اولیــه آن ایــن اســت
كــه بتوانیــم نســبت اخــاق بــا هــر را بســنجیم و بــه ایــن ترتیــب
میبایســت بدانیــم كــه هــر بایــد چــه ویژگیهایــی داشــته باشــد
كــه هــر اخالقــی نامیــده شــود و اصــوالً یــك فعالیــت هــری چــه
ویژگیهایــی بایــد داشــته باشــد كــه متصــف بــه اخــاق باشــد.

مباركباد و آفرین فرهنگیان و هنرمندان فرهنگستان هنر به
زمره فرهیختگان و زبده هنروران ایران بزرگ.
فـر فرهنگی و هـوی هــرنی
رشك جان فرشته بـاد و پـری
روز ونشان خجسته در ونروز

عـمر و آرام خصمشان سپری
روشنـــانزمـــیینایــشانند

مهچوخورشیدومهچودرنگری
روزشان عید باد و عید سعید
فارغ از گشت هسیت گذری
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آیــا در ایــن هماندیشــی بــه دنبــال هرنمنــد اخالقــی هســتیم یــا
هــر اخالقــی ؟
چنــدان تفكیــك عمیقــی منیتــوان داشــت و اگــر بپذیریــم كــه
«از كــوزه هــان تــراود كــه در اوســت» در حقیقــت اثــر هــری
ترجــان هرنمنــد اســت و منیشــود از یــك هرنمنــد بیاخــاق،
توقــع یــك اثــر اخالقــی داشــت .گرچــه در ایــن مبحــث شــخصیت
هرنمنــد موضوعیــت نــدارد ،چراكــه اگــر هرنمنــد را رصف نظــر از
اثــر هــریاش در نظــر بگیریــم ،انســانی اســت مثــل انســانهای
دیگــر و آنچــه او را مطــرح میكنــد ،اثــر هــری اوســت و اثــر هــری
را منیشــود از هرنمنــد تفكیــك كــرد .البتــه ممكــن اســت راجــع بــه
او صحبــت كنیــم ،ولــی ذیــل اخــاق هــر ق ـرار منیگیــرد و كانــون
اصلــی آن اثــر هــری اســت.

میشــو د ،
خوشــبختانه تــا حــد زیــادی در همــه
محورهــا مقاالتــی بــه دســتامن رســید و تقریبــاً  100مقالــه بــه
دبیرخانــه ارســال شــد كــه از میــان آنهــا تعــدادی برگزیــده شــدند و
آنچــه كــه در هماندیشــی عرضــه میشــود ،بهرتیــن مقــاالت اســت.
برخــی از پژوهشــگران در حــوزه اخــاق تحقیقاتــی كــرده بودنــد و
برخــی نیــز پژوهششــان بــه هــر اختصــاص داشــت ،ولیكــن نســبت
ایــن دو را تاكنــون نســنجیده بودنــد و برایشــان تازگــی داشــت .البته
مقاالتــی كــه بــه دســت دبیرخانــه رســید تنــوع الزم را داشــت و ایــن
تازگــی را میتوانســتیم در مقــاالت مشــاهده كنیــم كــه اتفاق ـاً بــه
مباحــث خوبــی هــم پرداختــه شــده اســت.

مرت و معیار سنجش اخالق در آثار هرنی چیست؟
وقتــی میگوییــم اخــاق ،بایــد توجــه داشــته باشــیم منظورمــان
«فلســفه اخالقــی» اســت؛ نــه خــود اخــاق كــه در جامعــه وجــود
دارد و منظــور از اخــاق یــا نهــاد اخالقــی ( )moralityیــا اخالقیــات
( )moralsنیســت .اینهــا بــه عنــوان واقعیاتــی هســتند كــه در
جامعــه وجــود دارنــد؛ بلكــه منظورمــان در اینجــا اگــر بخواهیــم
دقیقتــر تعریــف كنیــم Philosophy (moral( ،یــا ( )Ethicsكــه
«فلســفه اخــاق» ترجمــه شدهاســت و چــون در فلســفه اخــاق
شــعبهها و شــاخههای متفاوتــی داریــم ،هركــدام از ایــن شــاخهها
نســبتی بــا هــر پیــدا میكننــد .بــه عنــوان مثــال یكــی از شــاخههای
فلســفه اخــاق ،ف ـرا اخــاق اســت كــه ف ـرا اخــاق بــا بحثهــای
نظــری دربــاره هــر یــا فلســفه هــر یــا زیباییشناســی نســبت پیــدا
میكننــد.

آیا سفارش مقاله هم داشتید؟
بــه انــدازه كافــی مقالــه بــه دبیرخانــه رســید و اگــر مقالــه خــوب
نداشــتیم طبع ـاً بایــد مقاالتــی ســفارش داده میشــد .در خصــوص
انتشــار مقــاالت هــم ،قـرار اســت خالصــه مقــاالت در ویــژه نامـهای
در روز برگــزاری هماندیشــی ارائــه شــوند .بعــد از هماندیشــی
نیــز مقــاالت توســط انتشــارات فرهنگســتان هــر منتــر میشــود.
و حرف آخر
امیــدوارم برگــزاری ایــن هماندیشــی گشــایش راهــی بــرای
پژوهشــگران ایــن عرصــه باشــد و بتوانیــم شــاهد آثــار مكتــوب
بیشــری در ایــن حــوزه باشــیم.

در بحث اخالق كاربردی یا حرفهای به تعداد رشتههای هرنی ،ما
نسبت اخالق و هرن را داریم

مقاالت هماندیشی هرن و اخالق به صورت كتاب منترش میشود

آیــا می ـزان و كیفیــت مقــاالت رســیده بــه دبیرخانــه هماندیشــی،
نظــر هیئــت علمــی را تأمیــن كــرد؟
گرچــه ایــن هماندیشــی برای نخســتین بار اســت كــه در ایـران برگزار
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مقصود از «اخالق هنجاری كاربردی» چیست؟
بخشــی از اخــاق مربــوط بــه «اخــاق هنجــاری» اســت كــه بــه
معیارهــای رفتارهــای مــا عنایــت دارد و اگــر «اخالق هنجــاری» را در
ســطح خردتــربررســی كنیــم ،امــروزه بــه عنوان«اخــاق كاربــردی»
یــا «اخــاق حرف ـهای» میشناســیم كــه در بحــث اخــاق كاربــردی
یــا حرفـهای بــه تعــداد رشــتههای هــری مــا نســبت اخــاق و هــر
داریــم یــا بــه تعبیــر دیگــر اخــاق كاربــردی وجــود دارد .بــه عنــوان
مثــال در هــر نقاشــی بایدهــا و نبایدهــای اخالقــی وجــود دارد كــه
یــك هرنمنــد نقــاش در ایــن حــوزه بــا آن مواجــه میشــود و در پــی
آن اخــاق كاربــردی نقاشــی داریــم .در مــورد هرنهــای دیگــر نیــز بــه
همیــن ترتیــب اســت .نویســنده رمــان یــا یــك شــاعر هــر كــدام بــا
بایدهــا و نبایدهایــی مواجــه هســتند .امــروزه حتــی اخــاق پزشــكی،
اخــاق مهندســی ،اخــاق محیــط زیســت و  ...مطــرح اســت .پــس
بایــد بدانیــم؛ فعالیتهــای هــری از فحــوای اخالقــی عــاری نیســتند
و میبایســت نســبت مفهومــی ،عملــی و كاربــردی آنهــا بررســی
شــوند.

3

برریس رویكردها و نگرشها به موضوع

مــا در عهــدی ،در ســیطره مظاهــری هســتیم كــه بعضــی چیزهــا
را بــه مــا تحمیــل میكننــد؛ در بحــث مكافــات اخالقــی بعضــی از
اخالقیــات ،خواهــی و ناخواهــی بــه مــا تحمیــل میشــود.

«هرن و اخالق»

هماندیشــی «هــر و اخــاق» پــس از شــش مــاه تــاش مــداوم
دبیرخانــه و اعضــای هیئــت علمــی ایــن هماندیشــی ،در عــر روز
دوشــنبه  17اســفند  1394بــا حضــور ،دانشــجویان ،پژوهشــگران و
عالقهمنــدان در ســالن هامیشهــای فرهنگســتان هــر بــا ارائــه
دو ســخرنانی از علــی معلــم دامغانــی رئیــس فرهنگســتان هــر و
انشــاءالله رحمتــی دبیــر علمــی هامیــش ،یــك مقالــه اختصاصــی از
شــهین اعوانــی و  6مقالــه برتــر مــورد پذیــرش در ایــن هماندیشــی
در ســالن هامیشهــای فرهنگســتان هــر برگ ـزار شــد.

وی بــه متثیــل دیگــری در عــامل ادبیــات اشــاره و بــه توضیــح بیشــر
پرداخــت :در عــامل اخــاق ســخن از رشاب گفــن ،خــاف خیلــی از
ارجمندیهــا رفتــار كــردن اســت ،امــا در عــامل ادبیــات توجیــه بســیار
«ش» اســت و آب .برخــی َش در
دارد .زیــرا كــه رشاب تركیبــی از َ
وجــود خودشــان نهفتــه اســت .حــال ایــن َش میتوانــد در دانــش
باشــد یــا سیاســت و یــا حتــی فضیلــت و اخــاق .كســی كــه در هــر
كــدام از ایــن امــور زیــاده روی كنــد و برایــش ُســكر آورد ،از هــان
نان هرنمند در عرضه است
َش پیــروی كــرده اســت و دیگــر ارجمنــدی آن رشاب طهــور را نــدارد.
در ابتــدای ایــن هماندیشــی اســتاد معلــم رئیــس فرهنگســتان هــر ،رئیــس فرهنگســتان هــر در پایــان بــه میــل و اراده انســان اشــاره
بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب كــه نــان هرنمنــد در عرضــه اســت ،ســخن و خاطــر نشــان كــرد :انســان از دو بخــش خَلقــی و خُلقــی تشــكیل
آغــاز كــرد و اظهــار داشــت :منیدانــم آیــا همــه مردمــی كــه اهــل شــده اســت .بخــش خلقــی كــه از زیــر ســینه بــه ســمت پاییــن بــدن
اخــاق هســتند آیــا ایــن ُعرضــه را بــه وقــت َعرضــه پــاس میدارنــد؟ مـیرود ،میــل و ارادهای در آن نیســت امــا در بخــش خُلقــی كــه بــه
اگــر هــری خیلــی هــم اخالقــی باشــد ،مشــری نــدارد.
ســمت رس م ـیرود اراده و امــر و تكلیــف در آن وجــود دارد .میــل
رئیــس فرهنگســتان هــر بــه ترشیــح مقولــه اخالقــی در هــر مــا بــه خیلــی چیزهــا گرایــش دارد کــه گاهــی اراده چنیــن اجــازهای
پرداخــت و ترصیــح كــرد :آیــا اخــاق بــه جــزء ایــن اســت كــه مــا در بــه آن منــی دهــد.
عهــدی در ســیطره مظاهــری هســتیم كــه بعضــی چیزهــا را بــه مــا در ادامــه ایــن برنامــه انشــالله رحمتــی دبیــر علمــی هماندیشــی
تحمیــل میكننــد؛ در بحــث مكافــات اخالقــی بعضــی از اخالقیــات هــر و اخــاق بــه بیــان دیدگاههــای خــود در مــورد اخــاق
خواهــی و ناخواهــی بــه مــا تحمیــل میشــود .مكافــات اخــروی هنجــاری پرداخــت .وی بــا بیــان اینکــه در مقــاالت ارائــه شــده،
هــم بــه نوعــی دیگــر تأثیــر دارد.
غالب ـاً تصــور روشــنی از اخــاق وجــود نداشــت ،اظهــار کــرد :آنچــه
اســتاد معلــم در همیــن زمینــه بــا آوردن مثالــی بــه ســخنان خــود بــه عنــوان  moralityدر زبــان انگلیســی داریــم ،بــه معنــی نهــاد
ادامــه داد :آنكــه در عــامل طبیعــی از خــودش مواظبــت منیكنــد اخــاق اســت .نهــاد اخــاق چیــزی اســت کــه در جوامــع بــه شــکل
مســلامً دچــار بیــاری و گرفتــاری میشــود؛ رصف نظــر از دیــن و ســنتی وجــود دارد و اگــر بخواهیــم بــه زبــان فلســفی در مــورد
مذهــب ،الــكل مــادهای اســت كــه مرصف آن بــه بدن رضر میرســاند آن ســخن بگوییــم ،نهــاد اخــاق هــان اخــاق عامیانــه اســت ،بــه
و بــه صــورت بیــاری در میآیــد كــه ایــن قهــر طبیعــت اســت و بــه معنــی آنچــه میــان مــردم وجــود دارد ولــی روی آن تأمــل و بررســی
مســایل اخالقــی هــم مربــوط منیشــود و آنكــه ایــن عمــل را انجــام صــورت نگرفتهاســت .بــه محــض اینکــه مــا روی آن تأمــل فلســفی
میدهــد ،قانــون نیــز مقابلــش قـرار گرفتــه و مكافــات قانونــی نیــز داشــته باشــیم ،اخــاق عاملانــه یــا ســنجیده گفتــه میشــود .مــا از
گریبانــش را میگیــرد .حــال اگــر شــاعر در اشــعار خــود از میكــده و شــاخههای مختلــف  ethicsاز اخــاق عاملانــه ،فلســفه اخــاق و یــا
خرابــات ســخن بگویــد ،متهــم بــه بیاخالقــی میشــود .اگــر چنیــن اخــاق شناســی نــام میبریــم.
متثیلهایــی نیــاورد نیــز ُعرض ـهاش بــه درد عرضــه منیخــورد.
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گفتگوی اختصایص با امری مازیار

وی ادامــه داد :پژوهشهــای مختلفــی ذیــل ایــن موضــوع صــورت
گرفتهاســت کــه آنهــا را میتــوان در چهــار عنــوان قــرار داد .اول
عضو هیئت علمی مهاندییش «هرن و اخالق»
اخــاق توصیفــی اســت کــه پژوهشــی توصیفــی و علمــی از جنــس
کار مــردم شناســان اســت کــه اخالقیــات را در جوامــع مختلــف
بررســی و تحلیــل میکننــد .ایــن موضــوع کار دانشهــای توصیفــی
مثــل جامعهشناســی اســت .دوم بحــث روانشناســی اخــاق اســت
کــه بحثهــای فلســفی محــض در مــورد اخــاق اســت .بــه ایــن
معنــا کــه مقــدورات انســان بـرای اخالقــی عمــل کــردن تــا چــه حــد
اســت؟ و یــا ســاختار روانــی و رسشــت آنهــا بــه گونــه ای هســت
کــه بتــوان بــه آنهــا تعلیــم اخالقــی داد؟ ســوم اخــاق هنجــاری
اســت .اگــر پذیرفتیــم کــه انســانها مــی تواننــد اخالقــی عمــل
کننــد ،ســؤال ایــن اســت کــه چــه معیارهایــی بایــد بـرای آنهــا ارائــه
کــرد؟ داســتان جنــگ جمــل مثــال مناســبی ب ـرای توضیــح اخــاق
هنجــاری اســت آنجــا کــه فــردی از امیراملومنیــن ســؤال کــرد کــه
حــق در اینجــا چیســت؟ یــک طــرف شــا هســتید و یــک طــرف
طلحــه و زبیــر .امــام فرمــود اول حــق را بشــناس و ســپس اهــل آن را.
شــاخه چهــارم ایــن اســت کــه مــا نســبت بــه همیــن اخــاق هنجاری
میخواهیــم یــک خودآگاهــی پیــدا کنیــم کــه بحــث نظــری دربــاره امیر مازیار معتقد است:
اخــاق شــدنی اســت یــا نــه؟ مــا در حــوزه اخــاق چیــزی را توصیــف پژوهشهای بنیادین در زمینه هرن و اخالق صورت نگرفتهاست.
منیکنیــم بلکــه تقدیــر و ارزشــیابی میکنیــم .ســؤال اینجاســت کــه مولــود زندینــژاد -امیــر مازیــار یكــی از اعضــای هیئــت علمــی
در مــورد ایــن بایدهــا و نبایدهــا میتــوان بحثــی کــرد یــا نــه؟ در هماندیشــی هــر و اخــاق بــود كــه ب ـرای اینكــه جویــای چرایــی
برگــزاری ایــن هماندیشــی باشــیم بــا وی گفتگویــی داشــتیم تــا
اینجــا دیگــر اخــاق مــورد بحــث مــا نیســت بلکــه فلســفه اخــاق
بهــر بتوانیــم بــه ایــن مســئله بپردازیــم .وی معتقــد اســت :تاكنــون
مــورد نظــر اســت کــه بــه آن فرااخــاق گفتــه میشــود .موضــوع
پژوهشهــای بنیادیــن در زمینــه هــر و اخــاق صــورت نگرفتــه
فرااخــاق دیگــر اخــاق نیســت و در واقــع اخــاق شناســی اســت .اســت و مــا در ایــن زمینــه دچــار فقــر نظــری هســتیم.
توضیــح اخــاق هنجــاری آنجــا اســت کــه فــردی از امیراملومنیــن
ســؤال کــرد کــه حــق در اینجــا چیســت؟ یــک طــرف شــا هســتید
و یــک طــرف طلحــه و زبیــر .امــام فرمــود اول حــق را بشــناس و
ســپس اهــل آن را.

چـرا هیئــت علمــی ایــن هماندیشــی را بــا موضــوع هــر و اخــاق
برگزید؟
تاكنــون بــه صــورت جــدی بــه مســئله «هــر و اخــاق» پرداختــه
نشــده اســت؛ تــا آنجــا كــه در جلســات ابتدایــی كمیتــه علمــی ،ایــن
هماندیشــی ،بــه  4موضــوع جداگانــه تقســیم شــد كــه بــه دلیــل
گســردگی مباحــث از آن پرهیــز کردیــم .هماندیشــی اخیــر یكــی
از ایــن موضوعــات را پوشــش میدهــد كــه از ایــن میــان ،مبحــث
«نســبت هــر و اخــاق از منظــر رابطــه هنجــاری» مــورد پذیــرش
اعضــاء هیئــت علمــی ق ـرار گرفــت.
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وی بــا بیــان ایــن توضیحــات ادامــه داد :مــا مقــاالت را بــر اســاس
اخــاق هنجــاری گزینــش کردیــم .اخــاق هنجــاری یــک بخــش
نظــری دارد و یــک بخــش کاربــردی و یــا حرفــهای .در اخــاق
هنجــاری یــک دســته نظریــه داریــم کــه بــه آن کنــش محــور
میگوینــد .یعنــی وظیفــه بــه درســتی انجــام داده شــود .باالتــر از
لطف ـاً در مــورد پیشــینه تاریخــی آراء و اندیش ـههای صاحبنظ ـران
آن اخــاق فضیلــت اســت کــه منــش محــور بــوده ،بطــوری کــه مــا
در ایــن حــوزه كمــی توضیــح دهیــد
منــش هایــی را در خودمــان ایجــاد کنیــم کــه وظیفــه خــود را بــه آراء و اندیشــههایی كــه در زمینــه «هــر و اخــاق» وجــود دارد،
درســتی انجــام دهیــم .امــا چیــزی باالتــر از وظیفــه شناســی وجــود هـ م در آثــار اندیشــمندان و صاحبنظـران گذشــته وجــود دارد و هـم
دارد کــه آن فتــوت اســت .یعنــی اگــر کاری را بــه درســتی انجــام آراء صاحبنظــران معــارص؛ هــم در غــرب بــه بیانهــای فكــری در
دادیــم و آن را بــه رخ دیگـران بکشــیم در واقــع بــه نوعــی ُســکر و خصــوص هــر و اخــاق پرداختــه شــده و هــم در آراء نظریهپــردازان
رسمســتی درگیــر شــدهایم .اخــاق فتــوت آن چیــزی اســت کــه در و اندیشــمندان اســامی نیــز بــه ایــن مباحــث پرداختــه شــده اســت.
ســنت مــا بــه آن عمــل شــده و حتــی اخــاق کاربــردی آن را نیــز بــه عنــوان مثــال در میــان متفكــران غربــی كالســیك میشــود
از افالطــون و ارســطو نــام بــرد و در میــان فیلســوفان معــارص بــه
داریــم و کافــی اســت فتــوت نامــه هایــی کــه ب ـرای متــام اصنافــی
«پــل ریكــور» و «هانــس – گئــورگ گادامــر» اشــاره كــرد یــا در
کــه در جامعــه فعــال بــوده انــد ،مــرور کنیــم.
میــان فیلســوفهای تحلیلــی میتــوان از «نوئــل کــرول» نــام بــرد.
رحمتــی در پایــان اظهــار داشــت :اگــر در حــوزه هــر تأمــل کنیــم ،همچنیــن آثــاری در ســنتهای قدیمــی اســامی ای ـران داریــم کــه
ایــن چیــزی کــه امــروز در مــورد نســبت هــر و اخــاق گفتــه محورشــان رابطــه هنجــاری هــر واخــاق بودهاســت .برخــی از
میشــود ،بــرای فرهنــگ مــا تازگــی نــدارد و مــن امیــدوارم ایــن نامههــا و آثــاری نیــز در حــوزه حکمــت عملــی و صنایــع نوشــته
مقــاالت و زحمتهــا زمینــهای بــرای چنیــن نگاهــی بــه ســنت شــده اســت كــه در ایــن هماندیشــی بــه برخــی از ایــن آراء و
نظریــات پرداختــه شــده اســت.
اخالقــی خودمــان باشــد.
چه آثار و منابعی را در این حوزه پیشنهاد میكنید؟

اشــاره شــده یــا داخلــی؟
هیئــت علمــی ایــن هماندیشــی در فراخوانــی كــه منترشكردنــد،
ایــن مباحــث را بــه حــوزه خاصــی محــدود نكردنــد .در مقاالتــی كــه
بــه دبیرخانــه ارســال شــده بــود برخــی بــه مبانــی فکــری اســامی
ایرانــی و متونــی کــه در حــوزه اســامی نوشــته شــده ،اشــاره كردنــد
و بــه آثــار هــری كــه بعضـاً در ایـران كار شــده خصوصـاً در قلمــرو
ســینام پرداختهانــد .پــس نــه محــدوده زمانــی نــه مكانــی بـرای ایــن
مباحــث در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

متأســفانه نــه آثــار تألیفــی و نــه ترجمــهای قابــل مالحظــه در
ایــن حــوزه وجــود نــدارد و بــه دلیــل ارزش مباحــث نظــری و
پژوهشهــای كاربــردی در ایــن موضــوع ،ایــن مبحــث را بـرای ایــن
هماندیشــی برگزیدیــم ،زیــرا نیــاز بــه پژوهشهــای بنیادیــن در
ایــن حــوزه وجــود دارد.
هنگامــی كــه از هنجارهــا ســخن میگوییــم ،منظــور هنجارهــای
هــری اســت یــا اخالقــی؟
در ایــن هماندیشــی بیشــر هنجارهــای اخالقــی مــورد نظــر
اســت .توضیــح بیشــر اینكــه رابطــه هــر واخــاق را میتــوان بــه
شــکلهای گوناگــون تقســیمبندی کــرد .گاهــی میتــوان گفــت :مــا
نســبت مفاهیــم هــری و اخالقــی را میســنجیم .مث ـاً میخواهیــم
نســبت مفهــوم «زیبایــی» را کــه در قلمــرو هــر خیلــی مطرح اســت
بــا مفهمــوم «خــوب» کــه در قلمــرو اخــاق اســت ،بســنجیم؛ یعنــی
خــوب بــا زیبــا چــه نســبت مفهومــی دارد؟ .گاهــی وقتهــا نســبت
ذاتــی و ماهــوی هــر واخــاق را میســنجیم .آیــا امــر هــری ذات ـاً
اخالقــی اســت؟ یــا امــر اخالقــی ذات ـاً هــری اســت؟ گاهــی رابطــه
اینهــا را از لحــاظ هنجــاری بررســی میکنیــم؛ بــه ایــن معنــا کــه آیــا
اخــاق حــق دارد کــه در زمینــه هــر بایدهــا و نبایدهــای خاصــی
داشــته باشــد یــا خیــر؟ و یــا اگــر موضــوع هنجــاری هــر را بررســی
میکنــد آیــا دســتورالعمل هایــی دارد؟ ب ـرای نقــد هــر اینهــا فقــط
نقــد محتوایــی آثــار هــری هســتند؟ یــا کیفیــت اخالقــی اثــر هــری
كــه میتوانــد ویژگیهــای زیباییشــناختی اثــر هــری را هــم ارتقــا
ببخشــند.

در ایــن هماندیشــی چــه رشــتههای هــری بیشــر مــورد توجــه
اســت؟
در ایــن هماندیشــی ،نســبت هرنهایــی چــون ســینام ،ادبیــات،
منایــش ،معــاری و شهرســازی ،هرنهــای ســنتی و صنایــع دســتی،
موســیقی و چنــد رســانهای بــا اخــاق هنجــاری كاربــردی از جملــه
محورهــای اصلــی ق ـرار گرفتــه اســت .بــه عنــوان منونــه میگوینــد:
معــاری هــم اخــاق دارد؛ یعنــی غیــر از ایــن نیســت كــه بگوییــم:
فقــط ســازندگان و معــاران آثــار بناهــا بایــد ویژگــی اخالقــی
داشــته باشــند؛ بلكــه خــود بنــا بــه عنــوان محــل زندگــی ،نُرمهــا و
هنجارهایــی را بــر مــا تحمیــل میكنــد و مخاطبــی كــه در كنــار بنــا
اســت و از كنــار آن رد میشــود نیــز ،میتوانــد تحــت تأثیــر بنــا
ق ـرار بگیــرد .حــال ایــن نُرمهــا چــه هســتند؟ در جاهــای مختلــف
متفــاوت اســت و یــا چــه دیدگاههایــی در ایــن بــاره وجــود دارد؟
برخــی از صاحبنظ ـران معتقدنــد كــه بناهــای معــاری بــه لحــاظ
اخالقــی خنثــی نیســتند و منشــاء اثرنــد .پــس از ایــن منظر ،میشــود
بناهــا را مــورد نقــد قـرار داد و میتــوان بـرای آن هنجارهایــی وضــع
كــرد .در واقــع زمانــی کــه مــا یــک اثــر هــری و هنجارهــای آن را
مــورد بررســی قـرار میدهیــم ،میخواهیــم بدانیــم یــك اثــر هــری،
چــه آثــاری بــر روی مخاطبیــن میگــذارد؟ ایــن آثــار چــه هســتند؟

وقتــی ســخن از اخــاق در هــر میشــود آیــا بــه اثــر هــری توجــه
میشــود یــا خالــق آن ؟
در مباحــث نظــری هــر و اخــاق برخــی تأكیــد بــر اثــر هــری دارنــد
و بعضــی دیگــر تأكیدشــان خالــق اثــر هــری اســت .ولــی در ایــن
هماندیشــی تأكیــد بــر اثــر هــری اســت تــا خالــق اثــر.
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آیــا مقــاالت رســیده بــه دبیرخانــه توانســته نظــر هیئــت علمــی را
تأمیــن منایــد؟
تقریبــاً در همــه حوزههایــی کــه در فراخــوان آمــده بــود ،مقالــه
از آنجــا كــه اشــاره كردیــد كــه در ایــن مباحــث بیشــر بــه اثــر داشــتیم .ولــی بایــد اذعــان کنیــم کــه فقــر نظــری در ایــن حــوزه
هــری توجــه میشــود ،تــا چــه انــدازه «زشــت نــگاری یــا هــرزه همچنــان وجــود دارد و متأســفانه تعــداد مقاالتــی كــه بــه طــور
نــگاری» در دایــره اخــاق و هــر مــورد توجــه قــرار میگیــرد؟ عمیــق توانســته باشــند بــه ریشـههای نظــری ایــن دیــدگاه پرداختــه
بلــه؛ قطعـاً توجــه میشــود .برخــی از فیلســوفان و متفکـران هــری ،و آرای فلســفی و نظــری موجــود در ایــن حــوزه هــم در میــان
بعض ـاً ادعــا میکننــد کــه قلمــرو هــر و اخــاق کام ـاً مســتقل از متفك ـران اســامی و هــم در غــرب را تحلیــل و گ ـزارش کننــد ،کــم
یكدیگرنــد؛ بــه ایــن معنــا كــه :اصــوالً اگــر اثــر هــری هنجارهــای بــود؛ بــه غیــر از ایــن ضعــف و کمبــود در بقیــه قلمــرو هــا مقالــه
اخالقــی را رعایــت میکنــد یــا منیکنــد ،ربطــی بــه هــر بــودنِ هــر زیــاد دریافــت شــده بــود و تصــورم ایــن اســت كــه تــا كنــون بــه
نــدارد و بعضـاً ایــن دیــدگاه را دارنــد كــه زشــتی و بــدی اخالقــی اثــر صــورت جــدی بــه ایــن مباحــث پرداختــه نشــده اســت.
هــری ،کیفیــت زیبایــی شــناختی آثــار هــری را بــاال میبــرد؛ ب ـرای
همیــن دغدغ ـهای دارنــد کــه رقیــب پنــداری و زش ـتانگاری کننــد بــه عنــوان آخریــن ســؤال؛ تــا چــه حــد در خــارج از مرزهــای
كــه در ایــن هماندیشــی دیدگاههــا ،نقدهــا و نظرهایــی كــه از ایــن جغرافیایــی بــه مســئله هــر و اخــاق پرداختــه شــده اســت؟
منظــر وجــود دارد نیــز ،مطــرح میشــود.
در خــارج از ای ـران بــا جدیــت خاصــی بــه مســئله هــر و اخــاق
پرداختهانــد و حتــی منشــورهای جــدی بـرای آن نگاشــته شــده ولــی
پس یك اثر هرنی باید چه ویژگیهای اخالقی داشته باشد؟
متأســفانه ایــن مطالــب هنــوز در ای ـران انعكاســی نداشــته اســت.
ویژگیهــای اخالقــی ،ناشــی از اثــری اســت کــه آثــار هــری
میتواننــد بــر مخاطبیــن بگذارنــد .یعنــی معنایــی کــه از آن آثــار و آخرین سخن شام؟
ناشــی میشــود یــا تأثیــر عاطفــی کــه از ایــن آثــار گرفتــه میشــود .امیــدوارم ایــن هماندیشــی پنجــرهای را بــه روی ایــن مباحــث بــاز
بدیــن ترتیــب نحــوهی وجــودی آثــار اســت كــه مخاطــب خــود را در كنــد و در آینــده شــاهد مقــاالت و كتابهــای بســیاری در ایــن
بــاره باشــیم.
آن رشیــک میکنــد.
در مقاالتــی كــه بــه آثــار هــری توجــه شــده بیشــر آثــار خارجــی
6

شهنی اعواین در مهاندییش هرن و اخالق:

شــناخت عقالنــی یــا فلســفی میگویــد :مفاهیــم طبیعــی شــناخت
نظــری بــر طبــق اصــول پیشــین را ممكــن میكننــد و مفهــوم آزادی
در نســبت شــناخت نظــری فقــط حامــل اصــل َســلبی در مفهــوم
خــود اســت .از یــك طــرف در بحــث اخــاق آزاد هســتیم ،علیرغــم
آنكــه میدانیــم میتوانیــم آن را انجــام ندهیــم؛ امــا از طرفــی
طبیعــت مجبــور اســت ،زیــرا وجــود انســان در قالــب طبیعــت
معنــا پیــدا میكنــد و از طــرف دیگــر اخــاق بــه مــا میگویــد:
آزاد هســتید .ایــن رضورت طبیعــی و آزادی اخــاق در كجــا بــه هــم
میرســند و نقطــه تالقــی پیــدا میكننــد؟

از منظر اكنت غایت انسان در هرنش تبلور یمیابد

مولــود زنــدی نــژاد -شــهین اعوانــی در هماندیشــی هــر و اخــاق
عنــوان كــرد :كانــت انســان را فینفســه غایتمنــد میدانــد كــه
انســانیتش در هــر تبلــور مییابــد و اثــری كــه خلــق میكنــد،
دارای نبــوغ اســت.
هماندیشــی هــر و اخــاق بــا حضــور پژوهشــگران و صاحبنظ ـران
دوشــنبه  17اســفند در ســالن هامیشهــای فرهنگســتان هــر برگـزار
شــد .در ایــن هماندیشــی شــهین اعوانــی اســتاد دانشــگاه و عضــو
کمیســیون دامئــی هیئــت امنــای مؤسســه پژوهشــی حکمــت و
فلســفه ایــران ،مقالــهاش را بــا عنــوان «مناســبات هــر و اخــاق
در نقــد قــوه حكــم» ارائــه كــرد .وی در ابتــدای ســخنان خــود بــه
محــور صحبتهایــش اشــاره کــرد و اظهــار داشــت« :مناســبات هــر
و اخــاق در نقــد قــوه حكــم» دو قســمت دارد ،یكــی بحــث غایــت
شناســانه اســت و دیگــری مبحــث زیباشناســانه ،كــه در اینجــا بحثــم
را حــول محــور زیباشناســانه ارائــه میكنــم.
اعوانــی ســخنان خــود را بــا نظریــات فیلســوف ایدهالیســت آملانــی
«كانــت» متعلــق بــه ســده  18م و دوره
مــدرن آغــاز كــرد و گفــت:
نظریــات كانــت در عرصــه
اخــاق و هــر بســیار تأثیــر

رشط آنكــه اصــول عقــل عملــی در عمــل تحقــق یابــد آن اســت كــه
بایــد عــامل آزادی بــا طبیعــت بــه هــم برســند.
وی كــه رســاله دكــری خــود را بــا عنــوان «کرامــت انســانی بــه
عنــوان اصــل اخالقــی در تدویــن حقــوق بــر» تألیــف كــرده بــه
نظریــه دكارت دربــاره جوهره انســان اشــاره كــرد و افــزود :دكارت از
ســه جوهـ ِر خــدا ،نفــس و جســم نــام میبــرد ،چیــزی كــه در انســان
ایــن پرســش را بــه وجــود مـیآورد كــه جوهــر نفــس و بــدن در كجــا
بــا هــم تالقــی مییابــد؟ كانــت از ایــن مرحلــه فراتــر مـیرود و بــه
مبحــث آزادی و رضورت انســان میپــردازد .كانــت ســه نقــد در ایــن
مبحــث وارد میكنــد؛ در نقــد اول عقــل نظــری یــا طبیعــت ،نقــد
دوم مربــوط بــه اخــاق و مفهــوم آزادی اســت و ســومین نقــدش
نقــد قــوه حكــم اســت.
اعوانــی رشط آنكــه از دیــدگاه كانــت «اصــول عقــل عملــی» در
عمــل تحقــق یابــد را چنیــن ترشیــح كــرد :رشط آنكــه اصول
عقــل عملــی در عمــل تحقــق یابــد آن اســت كــه بایــد
عــامل آزادی بــا طبیعــت بــه هــم برســند .كانــت در
اینجــا ســؤالی مطــرح میکنــد كــه «انتقــال از نحــوه
تفکــر منطبــق بــا یــک عــامل بــه نحــوه تفکــری کــه منطبــق
بــا عاملــی دیگــر اســت چگونــه امــکان پذیــر اســت؟» یعنــی حلقــه
رابطــه بیــن فلســفه نظــری و فلســفه عملــی چیســت؟ چگونــه
میتــوان ایــن مســئله را توضیــح داد کــه مــا انســانها از طرفــی
هنجارهــا را ایجــاد میکنیــم و از طرفــی تابــع هــان هنجارهایــی
هســتیم کــه آن را قائدهمنــد منودهایــم؟ از طرفــی میگوییــم دروغ
بــد اســت و از طــرف دیگــر ملــزم هســتیم تــا ایــن قاعــده را رعایــت
كنیــم .ایــن دو چگونــه بــا هــم تالقــی مییابــد و رضورت پیــدا
میكنــد؟
كانــت کلیــد درک احــکام تأملــی را در ایــن میبینــد کــه بگویــد
آنچــه را کــه تجربــه میکنیــم ،زیباســت.
عضــو مؤسســه حكمــت و فلســفه بــه دیباچــه كتــاب «نقــد قــوه
حكــم» یــا نقــد ســوم كانــت اشــاره كــرد و ادامــه داد :کانــت دو
نــوع حکــم را بــه عنــوان احــکام تأملــی و تعینــی ،از یكدیگــر جــدا
میکنــد .احــکام تعینــی آن اســت کــه مــا کلیاتــی را در ذهــن خــود
داریــم ســپس جــزء را در کنــار آن کل قــرار میدهیــم .یعنــی مــا
یــک مفهــوم زیبایــی را در ذهــن خــود داریــم و ســپس میگوییــم
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گــذار بــوده و هنــوز نیــز بســیار مطــرح اســت .او معتقــد اســت كــه
تقســیم فلســفه تــا جایــی كــه شــامل اصــول شــناخت عقلــی اشــیا
بــه كمــك مفاهیــم میشــود و از زمــان ارســطو تاكنــون نیــز ایــن
تقســیم فلســفه بــه دو جــزء نظــری و عملــی وجــود داشــته ،بســیار
درســت اســت .كانــت فلســفه نظــری را فلســفه طبیعــت و فلســفه
عملــی را فلســفه اخــاق نامیــده اســت.
وی بــه اصــول شناســایی هــر اشــاره كــرد و ادامــه داد :بایــد دانســت
كــه دو قســم مفهــوم وجــود دارد كــه پذیـرای همــه اصــول مختلــف
اســت ،یكــی ســوژه فاعــل شناســایی و دیگری ا ُبــژه متعلق شناســایی
اســت كــه در هــر ،هــر دو قســمت مهــم اســت .بــه عنــوان مثــال
هنگامــی كــه گل زیبایــی را میبینیــد ،مســئلهای كــه كانــت مطــرح
میكنــد ایــن اســت كــه آیــا ایــن گل فینفســه زیباســت؟ و شــا
مواجــه میشــوید بــا زیبایــی ،یــا نــه ،ایــن گل عقیــم و گویــا نیســت
و شــا بــه عنــوان فاعــل شناســا یــا ســوژه آن را زیبــا میبینیــد؛
كدامیــك از اینهاســت؟
ایــن اســتاد دانشــگاه بــه متعلقــات شــناخت عقالنــی یــا فلســفی
از دیــدگاه كانــت پرداخــت و ترصیــح كــرد :كانــت ب ـرای متعلقــات

ایــن گل زیباســت .ولــی احــکام تأملــی یــا فکــری آن اســت کــه مــا
اصـاً کلیتــی در ذهــن خــود نداریــم و بــر اســاس تجربــه میگوییــم كانــت بحــث زیبــا را از قلمــرو مابعدالطبیعــه جــدا كــرده و در
کــه مثـاً ایــن اثــر زیباســت .یعنــی مــا جــزء را داریــم و بعــد کل را قلمــرو زیباییشناســی قــرار میدهــد .بــه ایــن ترتیــب زمینــه
میســازیم .در واقــع مــا در احــکام تأملــی بــا جزئیــات رس و کار تأســیس زیبایــی شناســی  Aestheticرا فراهــم میکنــد.
داریــم و بعــد بــه دنبــال مفاهیــم عــام یــا کلــی میگردیــم.
مؤلــف «فرهنــگ اصطالحــات كانــت» بــه ترشیــح بیشــر احــكام ایــن اســتاد دانشــگاه بــه مباحــث كانــت در قلمــرو مابعدالطبیعــه
تأملــی و تعینــی پرداخــت و افزود:کانــت هــم احــکام زیباشناســانه پرداخــت و افــزود :او بحــث زیبــا را از قلمــرو مابعدالطبیعــه جــدا
و هــم احــکام غایــت شناســانه را منونــه احــکام تأملــی میبینــد .او كــرده و در قلمــرو زیباییشناســی ق ـرار میدهــد .بــه ایــن ترتیــب
میگویــد هــر تجربــه زیباشناســانهای شــامل یــک ابــژه و یــک ســوژه زمینــه تأســیس زیبایــی شناســی  Aestheticرا فراهــم میکنــد .در
اســت .یعنــی یــک فاعــل شناســا و یــک متعلــق شناســا بایــد وجــود نقــد قــوه حکــم امــر زیبــا بــر اســاس چهــار مؤلفــه مــورد پژوهــش
داشــته باشــد .او کلیــد درک احــکام تأملــی را در ایــن میبینــد کــه کانــت قـرار میگیــرد .یکــی بــر اســاس مقولــه کیفیــت اســت .یعنــی
بگویــد آنچــه را کــه تجربــه میکنیــم ،زیباســت .یعنــی احــکام بــه عنــوان متعلَــق یــک خوشــایندی اســت فــارغ از هرگونــه عالقــه
زیبایــی را بــه معنــای عــام و کلــی در نظــر منیگیریــم بلکــه بــه شــخصی .یعنــی آن چیــز خــودش کیفیــت زیبــا را در خــود دارد.
معنــای تجربــی و جزئــی در نظــر میآوریــم .کانــت امــر زیبــا را از شــهین اعوانــی دومیــن مؤلفــه را كمیــت شــمرد و یــادآور شــد:
دومیــن مؤلفــه كمیــت اســت .یعنــی چیــزی فــارغ از مفاهیــم بــه
زیبایــی جــدا میکنــد.
وی بــه زیبایــی و واالیــی از دیــدگاه كانــت اشــاره و خاطــر نشــان مثابــه خوشــایندی کلــی .حکــم ذوقــی ایــن چیــز زیباســت ،در اینجــا
كــرد :اصطــاح دیگــری کــه کانــت در آن تفکیــک ایجــاد میکنــد بایــد اعتبــار همگانــی داشــته باشــد و توســط دیگـران تأییــد شــود.
مفهــوم زیبایــی و واالیــی اســت .هــر دو مفهــوم مخصــوص انســان هامنطــور کــه در اخــاق وقتــی میگوییــم ایــن فعــل حســن اســت،
هســتند .امــر زیبــا تحریــک میکنــد ،در حالــی کــه امــر واال انســان انتظــار داریــم کــه بقیــه هــم آن را تأییــد کننــد .مؤلفــه ســوم ایــن
را متأثــر میکنــد .امــر زیبــا بــه عنــوان چیــزی اســت کــه شایســته اســت کــه امــر زیبــا حکــم ذوقــی را از نســبت میــان غایــات اخــذ
دوســت داشــن اســت؛ در صورتــی کــه امــر واال تأثیــر گــذار اســت .میکنــد.
شــا وقتــی در کنــار اقیانــوس هســتید آن ا ُبهتــی کــه اقیانــوس بــه
شــا میدهــد امــر واالســت .ممکــن اســت آن را زیبــا ببینیــد ولــی كانــت معتقــد اســت« :زیبایــی ،صــورت غایتمنــدی یــک شــیء یــا
واالیــی آن را تحســین میکنیــد .کانــت زیبایــی و واالیــی را در هــان ابــژه اســت از آن حیــث کــه بــدون تصــور یــک غایــت ،قصــد
مقالـهای تحریــر كــرده کــه عنــوان آن مشــاهداتی در بــاب احســاس و غــرض ادراک میشــود».
زیبــا و واال اســت .ولــی همیــن مطلــب را در نقــد قــوه حکــم کــه
در ســال  ۱۷۹۰نوشــته اســت مطــرح میکنــد کــه آیــا هــر و اخــاق وی بــه تعریــف كانــت از زیبایــی پرداخــت و ادامــه داد :كانــت
ذوقــی هســتند؟ زیبایــی را هــم در امــور اخالقــی بــه کار میبریــم میگویــد «زیبایــی ،صــورت غایتمنــدی یــک شــیء یــا هــان ابــژه
و هــم در امــور هــری .آیــا حکــم مــا در هــر دو جــا نوعــی ذوق اســت از آن حیــث کــه بــدون تصــور یــک غایــت ،قصــد و غــرض
اســت؟ وی ایــن ســؤال را مطــرح میکنــد کــه وقتــی میگوییــم ادراک میشــود ».اینجــا مشــکلترین نقطــه کانــت اســت کــه
تاكنــون مــورد اعـراض شــدیدی نســبت بــه آن شــده اســت .اگــر بــه
چیــزی زیباســت بــه ذوق زیباشناســی پرداختهایــم یــا خیــر؟
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اســت .منیتوانــم خــودم را از همــه چیــز عــاری کنــم و بگویــم ایــن
ســاختامن زیباســت .در عیــن حــال احســاس خوشــی هــم كــه بــه
مــن دســت میدهــد نیــز بــاز هــم جانبدارانــه اســت .البتــه كانــت
فقــط بــه كلیســا اشــاره دارد.
وی در همیــن زمینــه ادامــه داد :کانــت در ایــن مطلــب ارصار دارد
کــه وجــه خــاص و منفــرد حکــم ذوقــی را حفــظ کنــد و بگویــد کــه
مــا ذوق داریــم کــه میگوییــم ایــن ســاختامن زیباســت .اگــر حکــم
ذوقــی متضمــن مفهــوم عقلــی غایــت و غــرض عینــی باشــد مثــل
حکمــی اســت کــه بــه وســیله آن چیــزی را خیــر میشــاریم در
ایــن صــورت حکــم مــا حکمــی معرفتــی اســت .یعنــی اگــر بگویــم
ایــن مســجد زیباســت ،در آن منــاز خوانــده میشــود و منــاز خیــر
اســت .در اینجــا هــم جانبدارانــه اســت و هــم غایــت مدارانــه اســت
و هــم اینکــه معرفتــی ســخن گفتــه شــده اســت .اینجــا هــر کجــا
خــودش را نشــان مــی دهــد؟ در اینجــا حکــم را از ایــن جهــت ذوقــی
میخواننــد کــه مبنــای ایجــاب کننــده آن مفهــوم عقلــی نیســت
بلکــه احســاس درونــی اســت.

گلــی نــگاه کنیــم احســاس میکنیــم همــه چیــز آن درســت اســت
و یــک زیبایــی دارد و ایــن احســاس بــه مــا دســت میدهــد کــه
صــورت آن ،قصــد و غرضــی را محقــق میکنــد .شــا در یــک گل
چــه قصــد و غرضــی مــی بینیــد؟ غیــر از آنکــه آن را زیبــا میبینیــد
بــه چــه منظــور میگوییــد زیباســت؟ آیــا ایــن زیبایــی اعتبــاری
اســت؟ کانــت میگویــد هیــچ قصــد و غرضــی در گل نهفتــه نیســت
و مــا هســتیم کــه ایــن غــرض را ب ـرای آن تعریــف میکنیــم .هیــچ
قصــد و غرضــی را تعقــل منیکنیــم.
ایــن پژوهشــگر بــه تفــاوت میــان تعقــل و تخیــل در هدایــت مــا
بــه امــری كــه آن را زیبــا فــرض میكنیــم در نــزد كانــت پرداخــت
و گفــت :او در اینجــا در حقیقــت فــرق تعقــل و تخیــل را بیــان
میکنــد .بــه تعبیــری کــه بــدون مفهــوم عقلــی احســاس میکنیــم
کــه گل بــاز هــم متضمــن قصــد و غرضــی اســت و منیتوانــد بــی
هــدف باشــد .کانــت میگویــد احســاس زیبایــی ،احســاس معنایــی
موجــود اســت .اگــر از طریــق وجــود شناســانه بگوییــم ایــن گل
زیباســت و ایــن زیبایــی بــه چــه معناســت؟ عقــل در اینجــا ســاکت
میمانــد ولــی تخیــل اســت کــه مــا را هدایــت میکنــد کــه ایــن
زیبایــی را بشناســیم.
اعوانــی بــه ترشیــح زیبایــی آزاد و هدفــدار از منظــر كانــت پرداخت
و عنــوان كــرد :زیبایــی آزاد و هدفــدار از دیگــر موضوعاتــی اســت
كــه در نظریــات كانــت مشــاهده میشــود .او بیــن ایــن دو نیــز
متایــز قائــل شــده و معتقــد اســت« :وقتــی حکــم میکنیــم کــه
گلــی زیباســت بــه احتــال زیــاد مفهومــی از قصــد و غــرض متحقــق
در آن را نداریــم و یــا منیبینیــم ،لــذا زیبایــی آن گل زیبایــی آزاد
خوانــده میشــود و حکــم ذوقــی مــا هــم دربــاره ایــن محــض و
خالــص و بــدون غایــت مــی شــود .امــا وقتــی بــه زیبایــی ســاختامنی
مثـاً کلیســا یــا مســجد اشــاره میکنیــم ایــن زیبایــی هدفــدار اســت.
مــن اگــر مســیحی باشــم کلیســا را یــک جــور زیبــا میبینــم و اگــر
مســلامن باشــم مســجد را جــور دیگــر زیبــا میبینــم .ایــن هدفــدار
اســت؛ یعنــی پیــش زمینــه دینــی و فرهنگــی و تربیتــی و تاریخــی
دارد .در ایــن صــورت نــگاه مــا بــه ایــن ســاختامن جانبدارانــه

اگــر حکــم ذوقــی متضمــن مفهــوم عقلــی غایــت و غــرض عینــی
باشــد مثــل حکمــی اســت کــه بــه وســیله آن چیــزی را خیــر
میشــاریم در ایــن صــورت حکــم مــا حکمــی معرفتــی اســت.
عضــو کمیســیون دامئــی هیئــت امنــای مؤسســه پژوهشــی حکمــت
و فلســفه ای ـران بــه متثیلهایــی كــه كانــت ب ـرای مفهــوم زیبایــی
جانبدارانــه عنــوان میكنــد ،پرداخــت :مثــال دیگــری کــه کانــت در
موضــوع زیبایــی طرفدارانــه و جانبدارانــه یــا آزاد میزنــد ایــن اســت
کــه شــا نقاشــی را در نظــر بگیریــد کــه میخواهــد چهــرهای را
بکشــد .ایــن چهــره تعیــن دارد .مثــا ایرانیهــا یــک شــکل صــورت
دارنــد و آفریقایــی نــوع دیگــری .ایــن را بــا یــک کاریکاتــور مقایســه
کنیــد .ایــن چهــره کاریکاتــوری جانبدارنــه اســت و میخواهیــد
چهــره را طــوری بــه تصویــر بکشــید کــه بــه آن مفهومــی کــه در پــی
نقــد آن هســتید ،برســید .لــذا در اینجــا جانبدارانــه عمــل کردهایــد.
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منایشگاهی از معرقهای یبنظری امریاینانلو

اینجاســت کــه اخــاق در هــر جانبدارانــه اســت کــه مــن در کجــا
وجــدان خــود را بــه کار میبــرم؟ بــه عنــوان مثــال در کاریکاتــور و
طنــز ملتــی یــا گروهــی را بــه متســخر میگیــرم اینجاســت کــه هــر
و اخــاق بایــد بــا هــم تالقــی پیــدا کننــد .اینجــا بــاز ایــده متعــارف
زیبــا و ایــدهآل زیبــا معنــا پیــدا میکنــد .ایــدهآل زیبــا آنجاســت کــه
هــر در قالــب اخــاق و بــا وجــدان اخالقــی بــروز پیــدا کنــد .غایــت
مدارانــه ،هدفــدار و جانبدارانــه اســت كه بیشــر جانب اخــاق را در
نظــر بگیــرد .بنابرایــن ایــن عالقــه و انصــاف در هــر ایجــاد میکنــد.
اعوانــی چهارمیــن مؤلفــه خوشــایندی را شــیء نامیــد و ادامــه داد:
چهارمیــن مؤلفــه حکــم ذوقــی بــه جهــت خوشــایندی شــیء مربــوط
میشــود .زیبــا چیــزی اســت کــه بــدون مفهــوم عقلــی بــه عنــوان
متعلــق یــک خوشــایندی ،رضوری شــناخته میشــود .ایــن رضورت،
نــه رضورت نظــری عینــی و نــه رضورت عملــی کــه نتیجــه آن قانــون
اخالقــی اســت بلکــه ایــن رضورت ،رضورت مصــداق اســت .مصداقی
کــه اخــاق و هــر را بــا هــم در یــك اثــر نشــان میدهــد .اینجاســت
کــه تصدیــق همگانــی را بــا خــود بــه همـراه دارد.
وی در ادامــه بــه نتایجــی كــه كانــت از مباحــث خــود دارد،
پرداخــت :در مجمــوع از منظــر کانــت عالقــهای بــی واســطه بــه
زیبایــی طبیعــت داشــن همــواره نشــان از روح خــوب اســت .مــن
اگــر از نظــر اخالقــی درســت باشــم اثــر هــری را هــم بــه اخــاق
میبینــم و اگــر درون مــن خــوب نباشــد و وجــدان مــن بیــدار
نباشــد ،برداشــت دیگــری از هــر میکنــم .بنابرایــن در صــدور حکــم
ذوقــی فــرض قبلــی مــا ایــن اســت کــه رضایــت مشــابهی از عمــل
متقابــل قــوای ذهنــی در همــه کســانی کــه عیــن را مــورد بحــث
ق ـرار میدهنــد ایــن زیبایــی حاصــل مــی شــود .یعنــی یــک شــعور
و معیــاری بــه انســان میدهــد .اینجــا اخــاق و هــر ،فرهنــگ ســاز
میشــود و وقتــی فرهنــگ ســاز میشــود ،کانــت آشــتی بــا طبیعــت
را مطــرح میکنــد« .طبیعــت زیباســت زی ـرا شــبیه هــر بــه نظــر
میرســد و هــر وقتــی میتوانــد زیبــا خوانــده شــود کــه مــا از هــر
بــودن آن آگاه باشــیم و بــر مــا هامننــد طبیعــت ظاهــر میشــود.
زیـرا هــم در مــورد زیبایــی طبیعــی و هــم زیبایــی هــری میتوانیــم
بطــور کلــی بگوییــم زیبایــی چیــزی اســت کــه در داوری رصف
خوشــایند باشــد ».در نهایــت اخــاق و هــر وقتــی بــه هــم برســند،
غایتمنــدی آن هــم مشــخص میشــود .وقتــی خلــق یــک اثــر هــری
میکنیــم اینجــا کانــت انســانیت انســان را بــه وی گوشــزد میکنــد.
در مابعدالطبیعــه اخــاق میخوانیــم کــه همــه چیــز قیمــت دارد،
انســان اســت کــه ارزش دارد .اگــر هــر را در قالــب قیمــت ببینیــد
بــا همــه اشــیای دیگــر فرقــی منیکنــد .ولــی وقتــی از لحــاظ ارزش
ببینیــم ،اخــاق و هــر در آن رعایــت شــده ایــن ارزشــمند اســت.

در گالری جهان

منایشــگاه «رســتاخیزچوب» ،آخریــن منایشــگاهی بــود كــه عــر
یكشــنبه  9اســفند مــاه  1394در نگارخانهجهــان مرکزهرنپژوهــی
نقشجهــان وابســته بــه فرهنگســتانهرن گشــایش یافــت.
منایشــگاهی كــه بــا اســتقبال خوبــی از ســوی دوســتداران
ایــن هــر مواجــه شــد .در ایــن منایشــگاه 21 ،اثــر از معرقهــای
امیراینانلــو ،مبــدع روش تفکیــک رنــگ ،در معــرض دیــد
تا بلو هــا ی
عمــوم عالقهمنــدان قــرار گرفــت.
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كــه نــه تنهــا از حیــث تكنیــك
چشــمنوازی
بلكــه بــه جهــت ذوق بــری و زیبایــی شایســته تحســین بــود.
اینانلــو نــه تنهــا از تكنیكــی نویــن كــه خــود مبــدع آن اســت
بهــره بــرده ،بلكــه ایــن روش جدیــد در معــرق را بــا پرســپکتیو
همــراه کــرده و حاصــل همنشــینی ســایه روشــن و نــور در
هرنســنتی ،تحــرک و تحــول معــرق را رقــم زده اســت.
هرنمنــد  48ســاله ایــن منایشــگاه کــه در حالحــارض ســاکن کشــور
عــان اســت ،در اوایــل دهــه  ،80ســبک ابداعــی خــود را در «جامعه
مبتکریــن و مخرتعیــن» ثبــت کــرده اســت و از آن پــس ،هرنجویــان
زیــادی را بــه مرتبــه هرنمنــدی رســانده اســت.
رســتاخیز چــوب ،هرچنــد ریشــه در زبــان اســتوار تصویــر دارد ،ولــی
بــا تخیــل علیرضــا اســفندیاری ،هرتابلــو را بــا زبــان گویــای شــعر نیــز
همـراه کــرده اســت.
ایــن منایشــگاه كــه تــا  17اســفند ادامــه داشــت ،تــا آخریــن روزهــا
میزبــان نــگاه گــرم و مشــتاق هرندوســتان در گالــری جهــان بــود.

اعوانــی در پایــان مقالــه خــود بــه ایــده متعــارف زیبایــی و زیبایــی
ایــدهآل از منظــر كانــت پرداخــت و توضیــح داد :كانــت بــه ایــده
متعــارف زیبایــی و زیبایــی ایــدهآل میپــردازد و میگویــد :زیبایــی
بــه معنــی ایــدهآل آن ایــن اســت كــه انســان تنهــا موجــودی اســت
كــه غایتــش را در خــودش دارد و آن اثــری كــه خلــق میكنــد ،نبــوغ
دارد .انســان وقتــی اثــری را خلــق میكنــد فینفســه غایتمنــد
اســت كــه ایــن انســانیت میتوانــد در هــر تبلــور پیــدا كنــد كــه
خالقــش انســان اخــاق مــدار اســت.
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كــه معــرق شــاهد نوآوریهــای دیگــری باشــد و نبایــد بــه همیــن
بســنده كنیــم.

هبمن آزموده:

«امریاینانلو ،معرق را از دایره تكرار خارج ركد

نداشــن پرســپكتیو در آثــار گذشــتگان ،ای ـرادی بــود كــه بــه هــر
ســنتی ایرانــی گرفتــه میشــد ، ،در مــورد تفــاوت هرنپیشــین و
هرنامــروزی قــدری توضیــح میدهیــد؟
در آثــار قدیمــی چهرههــا و اشــیاء خیلــی خطــی ترســیم
میشــدند ،ولــی در آثــار هرنمنــدان معــارص ماننــد آقــای اینانلــو،
بــا رنگبندیهایــی كــه ایجــاد شــده ،پرســپكتیوهای خوبــی را
مشــاهده میكنیــم و از حالتهــای مســطح خــارج شــدهایم.
آیــا معــرق امیراینانلــو درجرگــه هرنهــای رئــال ق ـرار میگیــرد یــا
ســبک دیگــری دارد؟
بلــه؛ در ایــن کــه رئــال اســت شــکی هــم نكنیــد .ی ـكرسی جوانهــا
هســتند كــه ایــن قبیــل كارهــا را پســتمدرن و پستامپرســیون
ارائــه میكننــد .ولــی متأســفانه عــدهای بــا آن مخالــف هســتند و
دعوایــی بــر رس ســنت وجــود دارد .مــا میگوییــم ،ســنت َمركــب
ماســت و نــه هدفمــان .متأســفانه در بعضــی داوریهــا ،ســنت
را هــدف میداننــد و در برابــر بعضــی نوآوریهــا ،موضعگیــری
میكننــد .بــه عنــوان مثــال ،هامنطــور كــه از پشــتوانه بانــك مركــزی
میتوانیــم پــول چــاپ كنیــم ،از پشــتوانه هــری رسزمینمــان هــم
میتوانیــد الهــام بگیریــم و كار بــه روز انجــامدهیــم كــه ایــن
خــودش زمــان میبــرد .االن ،نیــاز بــه سادهشــدن و انتــزاع در
بعضــی هرنهــا ،داد میزنــد و ایــن خــودش ظرفیتهایــی را ایجــاد
میكنــد كــه بایــد بــه آنهــا توجــه داشــت.

بهمــن آزمــوده« :امیراینانلــو ،تحولــی رو بــه جلــو در معــرق بــه
وجــود آورد و آن را از دایــره تكــرار خــارج كــرد».
ســمیرا خوانســاری -دقــت در آثــار منایشــگاه رســتاخیزچوب ،مــا
را بــه همصحبتــی بــا یكــی از پیشكســوتان هرنتجســمی ترغیــب
كــرد و بــرای همراهــی بــا دنیــای هــری مهــران امیــر اینالــو و
اهمیــت نوآوریهایــش در
معــرق ،از زاویــه نــگاه بهمــن
آزمــوده بــه متاشــای آثــارش در
مركزهرنپژوهینقشجهــان
نشســتیم .آزمــوده كــه
خــود هرنجویان بســیاری
را بــه مرتبــه هرنمنــدی
رســانده ،تحــول رو بــه
جلــوی ایــن هرنســنتی
را بــه واســطه
تــاش امیراینانلــو و
هرنمندانــی میدانــد
كــه ســنت را َمركــب هــر
میداننــد و نــه هــدف آن.

اگــر امــروز بخواهیــم ب ـرای معرقهــای نویــن مرتادفــی بنویســیم،
آیــا در معنــای قدیمــی هرنمعــرق تفاوتــی ایجــاد میشــود یــا
هــان تعریــف كفایــت میكنــد؟
در تكنیــك تفــاوت پیــدا كــرده ولــی معــرق ،هــان اســت و وقتــی
بــه ایــن آثــار نــگاه میكنیــم ،آن را بــه روزتــر و مدرنتــر مییابیــم.
مثــل نقاشــی كــه وقتــی امپرسیونیســم آمــد ،هــان نقاشــی بــود
ولــی تحــول و جریانــی رو بــه جلــو همــراه خــود داشــت .در
معــرق طــوری شــده بــود كــه انــگار همــه از روی دســت هــم نــگاه
میكردنــد ولــی اینگونــه نوآوریهــا باعــث حركــت در ایــن هــر
شــد.

ویژگی معرقهای امیراینانلو در چیست؟
آقــای اینانلــو ،حرکــت نوینــی در هــری كــه فقــط بــه صــورت
دایــرهوار در حــال تکـرار بــود ،ایجــاد كــرد و بدعتــی نــو در معــرق
گذاشــت .از آن بــه بعــد هــم ،شــاگردانی را تعلیــم داد و ســبب شــد
تــا معــرق در حــال حــارض از آن شــیوه ســنتی قبلــی رهــا شــود و این
یــك تحــول مثبــت و روبــه جلــو در ایــن هــر بــه حســاب میآیــد.
در گذشــته معــرق مــا زمینــه پلیاســری داشــت ،جنــاب اینانلــو بــه
دلیــل ضعــف پلیاســر و تركخوردگیهایــی كــه بــه دلیــل گرمــا و
رسمــا ب ـرای معرقهــا ایجــاد میشــد ،زمینــه را از چــوب كار كــرد
البتــه تنهــا ایــن تحــول كافــی نیســت و بــاز هــم زمــان آن رســیده

نكتــه دیگــری در مــورد هــر آقــای اینانلــو و ایــن منایشــگاه وجــود
دارد كــه بخواهیــد بـرای مــا بیــان كنیــد؟
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آیا شیوه «تفكیكرنگ» ریشهای هم دارد؟
بــه نظــر مــن ،ماچیــز خلقالســاعه نداریــم ،ولــی آن فضــا و حســی
كــه ایجــاد شــده ،بســیار در كار هــری اهمیــت دارد و ب ـرای بنــده
قابلتقدیــر اســت .االن بــا امكاناتــی كــه از نظــر علمــی و صنعتــی
پیــش آمــده ،میتــوان در خیلــی كارهــای چــوب ،همرنگــی را
مشــاهده كــرد ولــی كســی كــه بــه اینگونــه كارهــا میپــردازد،
بیشــر در جرگــه صنعتگـران قـرار میگیــرد تــا هرنمنــدان .صنعــت
از دســت و مغــز ،كمــك میگیــرد ولــی وقتــی دل و حــس بــه آن
اضافــه میشــود ،هــر زاده میشــود.

مــن گالیــهای از برخــی نامهربانیهــا دارم .چــرا هرنمندانــی از
ایــن دســت ،فضایــی برایشــان فراهــم منیشــود كــه در كشــور
خودشــان فعالیــت كننــد؟ چـرا امــروز آقــای اینانلــو در عــان زندگی
میكنــد؟ وقتــی ژاپــن و خیلــی از کشــورها را نــگاه میکنیــم ،از
هرنمنــدان خــود حامیــت میکننــد ولــی اینجــا خیلــی از هرنمنــدان
بــا گمنامــی و عــرت مواجهانــد .بــدون تعــارف بگویــم ،مــا در
صنعــت وابســتهایم ولــی میتوانیــم بــه هــر و ادبیاتمــان بنازیــم
و افتخــار کنیــم کــه مثـاً مــا مفرغهــای لرســتان را داریــم ،مــا هــر
ساســانی داریــم ،تیموریــان ،صفویــان و  ...هــر كــدام بـرای هــر مــا
بــه گونــهای ارجمنــدی داشــتهاند تــا بــه دســت مــا رســیدهاند.
نســل مــا چــه میخواهــد بگویــد؟ آیــا فضــای مناســبی بـرای حركــت
و نــوآوری برایــش فراهــم اســت تــا مایـهای بـرای مباهــات آینــدگان
شــود؟ بســیاری از هرنمنــدان مــا ،چــون تأمیــن نبودهانــد ،ناگزیــر
بــه مهاجــرت شــدهاند .متأســفانه چندتــن از رسآمــدان معــرق و
شیشــهگری مــا از كشــور رفتهانــد و ایــن یعنــی بیتوجهــی بــه
رسمایههــای فرهنگــی كشــور .حداقــل بایــد رشایــط و امكاناتــی در
اختیــار هرنمنــد ق ـرار بگیــرد کــه بتوانــد شــناخت و یافتههایــش را
بــه شــاگردان خــودش منتقــل کنــد.
در آمــوزش هــر تجســمی مــا ،بایــد توجــه بیشــری بــه طراحــی
صــورت گیــرد و ضعــف عمــده اكــر دانشــجویان مــا ،در ایــن نكتــه
اســت .دانشــجویی کــه طراحــی را در حــد ابتدایــی بدانــد ،معلــوم
اســت کــه هیچوقــت شــکوفا منیشــود و بــه خالقیــت دســت پیــدا
منیكنــد.

رهمان امریاینانلو به مناسبت اختتامیه منایشگاه «رستاخیزچوب» گفت:

معرق را تنها به مهوطمن آموزش یمدمه

مهـران امیراینانلــو« :معــرق را تنهــا بــه هموطنــم آمــوزش میدهــم،
چــون بعضــی از هرنهایــی کــه خاســتگاهش ای ـران بــود ،بــه ســبب
آموزشهــا بــه راحتــی تخریــب شــد».
ســمیرا خوانســاری -مهــران امیراینانلــو ( )1346از درختــان كمــك
میگیــرد ،نــه تنهــا بــرای زمینــه معرقهایــش ،بلكــه بــرای ایجــاد
تنالیتههــای مختلــف رنگــی .او درختــان را ب ـرای خلــق اثــر معــرق
خــود بــه صــف میكنــد و بــا شــیوه «تفكیــك رنــگ» ،آفرینشــی از
دل آفریدههــا بــه جهــان هدیــه میكنــد.
گفتوگــوی زیــر بــه مناســبت اختتــام آخریــن منایشــگاه او
(رســتاخیزچوب) در نگارخانــهجهــان صــورت گرفتــه اســت.

آیــا ایامژهایــی کــه در شــعرهای كنــار آثارتــان وجــود دارد ،در ذهــن
شــا هم بــوده اســت؟
در درجــه اول ،حســی نســبت بــه تصویــری كــه انتخــاب كــردهام و
كار كــردهام ،دارم .بعــد کــه آن را بــا علیرضــا اســفندیاری در میــان
میگــذارم ،گاهــی اوقــات حــس او نیــز ،بــا مــن مشــرك اســت
و گاهــی هــم بــا حــس او تفــاوت دارد و اســتنباطهایامن فــرق
میکنــد .زمانــی كــه كــودك بــودم ،رفتگرهــا برگهــای چنــار را كپــه
میكردنــد و آتــش میزدنــد ،بویــی كــه برگهــای چنــار آت ـشزده
بـرای مــن داشــت ،خیلــی جــذاب بــود .وقتــی بــا علیرضا اســفندیاری
در مــورد اینگونــه فضاهایــی کــه در هنــگام ایجــاد یــک اثــر بــه
در گذشــته ایــرادی كــه بــه هــر ســنتی ایرانــی گرفتــه میشــد ،دنبالشــان میگــردم ،صحبــت میكنــم ،برایــم لذتبخــش اســت.
نداشــن پرســپكتیو در آثــار قدمــا بــود ،در مــورد تفــاوت هرنپیشــین البتــه بایــد اعــراف کنــم کــه گاهیاوقــات ،شــعری کــه رسوده
میشــود از خــود کار بهــر اســت.
و هرنامــروزی قــدری توضیــح میدهیــد؟

در آثــار قدیمــی ،چهرههــا و اشــیاء خیلــی خطــی ترســیم
میشــدند ،ولــی در آثــار هرنمنــدان معــارص ماننــد آقــای اینانلــو ،از چه زمانی به معرق عالقهمندی پیدا كردید؟
در دانشــگاه ،رشــته صنایعدســتی ،وقتــی واحــد درســی معــرق را
بــا رنگبندیهایــی كــه ایجــاد شــده ،پرســپكتیوهای خوبــی را
گذرانــدم ،بیــش از گذشــته بــه ایــن هــر عالقهمنــد شــدم .البتــه ایــن
مشــاهده میكنیــم و از حالتهــای مســطح خــارج شــدهایم.
را هــم بگویــم كــه بیــن معــرق و ســفال مــردد بــودم و هنــوز هــم
ســفال را دوســت دارم ولــی چــون میبایســت انــرژیام را روی یــك
شــاخه متمركــز میکــردم ،آن را كنــار گذاشــتم.
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جرقــه اولی ـ ه شــیوه «تفكیكرنــگ» از كجــا بــود و چگونــه بــه آن
رســیدید؟
همیشــه بــه دنبــال نــوآوری بــودم و خیلــیاوقــات بــرای چیــزی
تــاش میكــردم كــه در نهایــت پــی میبــردم كــه كــس دیگــری قبــل
از مــن آن را انجــام داده اســت .ولــی «شــیوه تفكیــك رنــگ» چــون
گاهــی نقاشــی هــم كار میكــردم ،از ایــن جــا بــه ذهنــم رســید کــه
تنالیتههــای والورهــای رنگــی آبرنــگ را بــا رنگهــای مختلــف چــوب
ب بـرای سایهروشــن
امتحــان كنــم و از رنگهــای متنــوع انــواع چــو 
کمــک بگیــرم .در ابتــدا كارهایــم خیلــی ســاده بودنــد و بــه شــكل
امــروزی كار منیكــردم ولــی كمكــم چیزهــای بیشــری در حیــن كار
برایــم ملمــوس شــد و بــه نكتههــای دیگــری هــم رســیدم.
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چــه رنگهایــی بــا کــدام چوبهــا بـرای ایــن شــیوه قابــل اســتفاده
است؟
بــه عنــوان مثــال ،بــرای رنــگ قهــوهای از چــوب درخــت گــردو
میتــوان اســتفاده کــرد؛ از چــوب عنــاب ،بــرای رنگهــای زرد و

چهارمنی نشست نقد و برریس کتابهای هرن معاصر

گ زرد از چوبهــای نارنــج ،عنــاب و
قرمــز و یــا بــرای ایجــاد رنــ 
زرشــک میتــوان کمــک گرفــت .همچنیــن بـرای رنــگ خاکســری از
چــوب افــرا و َعر َعــر و پرتقــال بهــره میگیــرم.

با نقد دوکتاب برگزار شد.

آثارتان را در گروه سبك خاصی دنبال میكنید؟
مــن بیشــر طبیعــت كار میكنــم و در قیــد ســبك خاصــی نیســتم
ولــی «تفكیكرنــگ» دســت مــا را ب ـرای ایجــاد اثــر در هــر ســبكی
بــاز میگــذارد.
آیا پسزمینه متامچوب توسط شام متداول شد؟
معــرق از ابتــدا متامچــوب بــوده و بــه روش جایگزینــی انجــام
میشــده ولــی كمكــم زمینــه پلیاســر متــداول شــد .بــه عنــوان
مثــال ،بـرای بــه تصویرکشــیدن آســان ،پلیاســررنگی میریختنــد و
یــا قطعــات فلــزی مثــل ســپر را بــه کمــک فلـزات نشــان میدادنــد
کــه بــه نظــر مــن ،بیشــر شــبیه کالژ میشــود تــا معــرق .همچنیــن
حاشــیهای کــه فریــم خــورده در قبــل از دهــه هفتــاد ،اصـاً وجــود
نــدارد؛ ســیلِر و کیلِــری هــم کــه روی کار میپاچیــم ،آنزمــان
متــداول نبــود.
آیــا در کشــوری کــه در حالحــارض زندگــی میکنیــد ،آمــوزش
هرنمعــرق هــم میدهیــد؟
خیــر .از ابتــدا کــه بــا ایــن دوســتان عربزبــان وارد مذاکــره شــدم،
ایــن نكتــه را قیــد کــردم .در حالحــارض ،آمــوزش معــرق را چــه
از راه دور و چــه از نزدیــك ،فقــط بــه هموطنــم میدهــم .بــه
دلیــل اینكــه بعضــی از هرنهایــی کــه خاســتگاهش ای ـران بــود ،بــا
همیــن آموزشهــا بــه راحتــی تخریــب شــد و بعضــی از كشــورها،
صنایعدســتی را بــا كیفیــت نــازل در بــازار جهانــی عرضــه میكننــد
كــه ایــن كار ،لطمــه بزرگــی بــه اینگونــه هرنهــا میزنــد.
بــه نظــر شــا چـرا رغبــت کشــورهای حاشــیه خلیحفــارس بــه آثــار
هــری مــا زیــاد اســت؟
ایــن کشــورها ،آثــار ایرانــی را بســیار دوســت دارنــد و هــر مــا
برایشــان بســیار جذابیــت دارد .اگــر مــا در بســتهبندی صنایعدســتی
بتوانیــم بهــر ظاهــر شــویم ،قطعـاً بــازار بهــری را در ایــن کشــورها
خواهیــم داشــت.
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چهارمیــن نشســت از سلســله نشســتهای تخصصــی نقــد
کتابهــای هــر معــارص بــا همــکاری کمیتــه هــر معــارص
پژوهشــکده هــر و خانههرنمنــدان برگ ـزارشــد .ایــن نشســت بــه
تحلیــل و بررســی دو كتــاب «هــر معــارص؛ تاریــخ و جغرافیــا» از
کاتریــن میــه و «هــر معــارص» اثــر جولیــن اســتالبراس اختصــاص
داشــت كــه بــا حضــور مرتجــان ایــن دو کتــاب ،عــر چهارشــنبه
هفتــم بهمنمــاه در تــاالر «اســتاد جلیــل شــهناز» برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه عالقهمنــدان مباحــث پژوهشــی -تحلیلــی
هــر حضــور داشــتند ،جــال عــربزاده مــدرس دانشــگاه هــر و
فارغالتحصیــل دکــری هرنهــای تجســمی از دانشــگاه اسرتاســبورگ
فرانســه کــه نــگارش مقــاالت پژوهشــی و ترجمههــای متعــدد در
حــوزه هــر معــارص جهــان را در کارنامــه خــود دارد ،دربــاره کتــاب
"هــر معــارص؛ تاریــخ و جغرافیــا" تألیــف کاتریــن میــه ســخن گفت.
وی در ابتــدا بــا اشــاره بــه ســفر ایــن نویســنده بــه ای ـران در
چنــد ســال گذشــته ،بــه معرفــی جایــگاه و پیشــینه وی از دهــه 60
میــادی در عرصــه نقــد هــری فرانســه و اعتبار و نام شــناخته شــده
او در حامیــت از هرنمنــدان ایــن کشــور ،بویــژه در حیطــه هرنهــای
مفهومــی و مینیمــال پرداخــت و وی را از جملــه پرســابقهترین
مدی ـران یــک نرشیــه هــری بــا رویکــرد تخصصــی مطالعــات هــر
معــارص در اروپــا ( )ART PRESSشــمرد کــه متفکرانــی چــون
دریــدا و ســارتر در نرشیــه وی قلــم زدهانــد .عــربزاده در ادامــه بــه
ســاختار و صورتبنــدی مباحــث ارائــه شــده در کتــاب کاتریــن میــه
اشــاره کــرد و گفــت« :کتــاب دارای مثالهــای توصیفــی ف ـراوان و
پرشــار اســت تــا فهــم مطلــب را ب ـرای خواننــده هموارتــر ســازد.
کتــاب را میتــوان بــه دو بخــش کلــی تقســیم کــرد و بــا خوانــدن

آن هرچــه بــه جلوتــر میرویــم متوجــه میشــویم کــه نویســنده،
مفهــوم "معارصیــت" را تنهــا در کیفیــت خــود اثــر جســتجو منیکند،
بلکــه آن را در نســبت و ارتبــاط بــا املانهــای دیگــری همچــون:
زمــان ،مــکان ،منتقــدان ،مخاطبــان و هرنمنــدان دســتهبندی و
تحلیــل میکنــد .در ایــن راســتا نویســنده مثالهــای متعــددی را
از منایشــگاههای مختلــف در زمانهــا و موقعیتهــای مختلــف
مـیآورد تــا بــاور متعــارف مــا را از هــر معــارص توســعه بخشــد».
وی افــزود« :اساس ـاً یکــی از مهمتریــن محورهــا و مؤلفههــای کار
کاتریــن میــه کاوش در "ماهیــت معارصیــت" یــک اثــر هــری اســت
و طــرح ایــن پرســش کــه :آیــا اثــری کــه امــروز خلــق میشــود
لزومـاً میتوانــد یــک اثــر "معــارص" هــم تلقــی شــود؟ پاســخی کــه
او بــه ایــن ســؤال میدهــد چندوجهــی اســت :مخاطبــان ،نهادهــای
مؤثــر در شــکلگیری یــک اثــر هــری ،نــگاه انتقــادی بــه حقیقــت
و ». ...
وی در ادامــه بــه کارکــرد موزههــا از دیــدگاه نویســنده اشــاره
کــرد و یــادآور شــد« :او پیدایــش مــوزه هــای هــر معــارص را در
بســر کارکــردی کــه متفــاوت از موزههــای هــر مــدرن هســتند
بررســی میکنــد و در واقــع از دیــد او موزههــا نخســتین
پایگاههایــی هســتند کــه هــر معــارص فتــح میکنــد چ ـرا کــه بــه
ژانــری محــدود منیشــوند».
مرتجــم کتــاب در ادامــه بــه ترســیم تفــاوت میــان هــر معــارص
و هــر مــدرن از دیــدگاه نویســنده پرداخــت و اظهــار داشــت:
«کارکــرد جــدی موزههــا بــا هــر مــدرن همــراه بودهاســت.
کســانی کــه هــر مانــه را پیــرو میدانســتند ،درســت اســت
کــه آن را غیــر اخالقــی یــا غیــر زیباشناســانه – مطابــق معیارهــای
متعــارف – ارزیابــی میکردنــد امــا در هــر حالــت آن را یــک
"نقاشــی" میدیدنــد و بایــد دانســت خصوصیــت هــر معــارص
آن اســت کــه بــه ژانــر خاصــی منحــر و محــدود منیشــود و
همیــن در آغــاز مهمتریــن معضــل موزههــا ب ـرای نگهــداری آثــار
محســوب میشــد».

عربــزاده ادامــه داد« :مســئله بعــدی کــه نویســنده بــه آن
میپــردازد منســجم و حرفهایتــر شــدن نهادهایــی اســت کــه در
کار سامانبخشــی و عرضــه تولیــدات هــری هســتند و چرخــه
اقتصــادی آن را شــکل میدهنــد.
در ادامــه نویســنده بــه موضــوع جغرافیــای هــر معــارص
میپــردازد .او معتقــد اســت كــه هــر معــارص هــر گشــودهای
بــه مفاهیــم و کنشهــای هــری مختلــف اســت و طیفــی وســیع
و متنــوع از هرنهــا را پوشــش میدهــد .بــه عنــوان مثــال هــر
آفریقایــی مبتنــی بــر آیینهــای بومــی و قومــی در کنــار هــر
اروپایــی کــه بــر ایــن اســاس ارجــاع بــه هــر بومــی یــا پریمیتیــو
در هــر معــارص از موضــع یــک هــر صــورت میگیــرد و نــه چــون
گذشــته در شــکل اســناد مردمشــناختی .مؤلــف در ادامــه بحــث
گســرش شــبکه هــری بیینالهــا و بازارهــای هــر را در امتــداد
جهانــی شــدن ایــن رونــد و رویکــرد بررســی میکنــد».
بزاده آنــگاه بــه تبییــن مباحــث بخــش دوم کتــاب پرداخــت:
عــر 
«بخــش دوم کتــاب در کلیــت خــود ،هــر معــارص را میـراثدار هــر
مــدرن میدانــد و در بخــش آخــر نیــز بــه مفاهیــم مهــم بــرای
مدرنیس ـتها اشــاره میکنــد .مــواردی همچــون :نســبت مــاده و
مدیــوم هــری و مــرگ ،معنویــت از دســت رفتــه ،نســبت حقیقــت
و خیــال در هــر معــارص و  . ...میــه معتقــد اســت  :هــر معــارص بــه
اصــل زندگــی نزدیــک شــده و بــه نوعــی بازمنایــی زندگــی و حقیقت
گردیــده و ایــن هشــدار و زنــگ خطــری اســت کــه واقعیــت زندگــی
و هــر رفتــه رفتــه بــا هــم یکــی شــوند و کشــش و کنــش هرنمنــد
کام ـاً تســلیم و مقهــور واقعیــت زندگــی شــود .اینجــا اســت کــه
هــر یــا بــرده بــازار میشــود یــا اب ـزار سیاســت».
نگاه به هرن جدید با زاویه دید مارکسیستی
در ادامــه نوبــت بــه علــی گلســتانه (منتقــد و پژوهشــگر
هــر معــارص ایــران و مباحــث تئوریــک هــر جهــان) رســید تــا
نقطهنظرهــای خــود را پیرامــون اثــر مــورد بحــث و مواضــع

ماهنامه خبری سفیر هنر -سال اول -شماره 1

14

اســت کــه میتوانــد از محدودیتهــا و اجبارهــای کلــی حاکــم
بــر ایــن جهــان مصــون باشــد .او میگویــد آثــار هــری میتواننــد
آرمانشــهرهای کوچکــی بســازند کــه در آن مخاطبــان آزادانــه بــا هم
و بــا آثــار در تعامــل باشــند و رابطــه و همکنشــی کامــاً آزاد را
بــا هــم تجربــه کننــد و ایــن امــکان یــک کنــش سیاســی واقعــی را
فراهــم میســازد کــه هــرگاه از دل ایــن فضــا قــدم بیــرون گذاریــم
دیگــر قبــول ســلطه ب ـرای مــا دشــوار خواهــد بــود».
گلســتانه در ادامــه در تبییــن مواضــع نویســنده ادامــه داد:
«اســتالبراس در ادامــه بــه ترشیــح مواضــع منتقــدان فرهنــگ
رسمایــهداری و خاســتگاه فکــری آنــان پرداخــت« :منتقدانــی کــه
بــه مســائل و بنیادهــای اصلــی رسمایـهداری امــروز اعـراض دارنــد
از دل ایــن فضاهــا بیــرون منیآینــد و مــواردی فرعــی و حاشــیهای
همچــون حــق آزادی برهنگــی برایشــان مهمتــر بــه نظــر میرســد.
بنابرایــن شــکلی از آزادی عرضــه میشــود کــه هــم ناقــص اســت
و هــم محــدود .ســومین محــور کــه اســتال بـراس در نقــد "منطقــه
آزاد هــر" طــرح میکنــد ایــن اســت کــه نشــانههای فرهنگــی
ترکیــب میشــوند و مرزهــا فــرو میریزنــد .در ایــن همآمیــزی
مرزهــا و نشــانهها بیــان دیگــری از در هــم شکســن مرزهــا در
نظــام بــازار آزاد را جلوهگــر مییابیــم کــه متــام هویتهــا را
در دل خــود ادغــام میکنــد و ایــن درهمآمیختگــی نشــانههای
فرهنگــی بخــش دیگــری از درهمآمیختگــی فرهنگهــا و ارزشهــا
در نظــام بــازار آزاد اســت کــه آنچنــان بــه زبــان اصلــی و مســلط
تولیــد هــری امــروز تبدیــل شــده کــه هرنمندانــی کــه منیخواهنــد
از ایــن بیــان اســتفاده کننــد هامننــد بازماندههــای دورانــی عجیــب
و ناشــناخته جلــوه میکننــد».
علــی گلســتانه در بیــان غیــر عقالنــی شــدن هــر در جهــان
امــروز از دیــد نویســنده خاطرنشــان کــرد « :هــر بعــد از  1989و
آغــاز دوران پــس از جنــگ رسد یــک دوره رونــق اقتصــادی را پشــت
رس میگــذارد کــه تولیــدات هــری تلــخ دهــه  80جــای خــود را
بــا آثــاری زیبــا ،منایشــی و مســحورکننده عــوض میکننــد و بــازار

نویســنده ترشیــح کنــد.
گلســتانه ســخن خــود را بــا بیــان مشــابهتهای اســتال ب ـراس
و فردریــک جیمســون نظریهپــرداز پستمدرنیســم آغــاز کــرد
و گفــت« :هــر دو نفــر بــه دنبــال یــک کالن روایــت و معنــای
واحــد در آشــوب نظریههــا و مفاهیــم متکــر و ناهمگــون هســتند
و تحلیــل میکننــد کــه هــم تولیــد فرهنگــی و هــم مناســبات
اجتامعــی و سیاســی در یــک کالن روایــت قابــل توضیــح اســت.
اســتال بــراس هــر معــارص را بــا فروپاشــی شــوروی در 1989
همزمــان میدانــد و نســبت بــه آنچــه کــه :ترویــج صــادرات
اســتانداردهای هــری از نیویــورک عنــوان میکنــد ،موضــع انتقــادی
دارد و معتقــد اســت اقتصــاد هــر یــا اقتصــاد آزاد در وجــه کالن
و بزرگتــر بــا فعالیــت و کنــش آزادانــه هــر بــه طــور مســتقیم
در ارتبــاط اســت و تولیــد هــر بــدون تکیــه بــر یــک اقتصــاد
قدرمتنــد و قــوی بنیــان هرگــز ممکــن نیســت .نکتــه دیگــر ایــن
اســت کــه هــر در جامعــه رسمای ـهداری همــواره بــه عنــوان یــک
عرصــه کامــاً متامیــز از فرهنــگ تــوده طــرح میشــود؛ یعنــی
اگــر محصــوالت فرهنــگ تــوده بــه قصــد عرضــه بــه عــوام تولیــد
میشــود در مقابــل ،تولیــدات هــری خالقــه بــه طــور آزادانــه و
بــدون سانســور و ممیــزی عرضــه میشــود و فاقــد آن محدودیــت و
کنرتلشــدگی اســت .او در ایــن مــورد از اج ـرای هرنمنــدی در یــک
بــی ینــال جهانــی مثــال مـیآورد کــه در پوســت ســگ رفتــه بــود و
مــردم را گاز میگرفــت .اســتال بـراس معتقــد اســت کــه ایــن آزادی
دنیــای هــر در جوامــع رسمایـهداری ،کارکــردی کامـاً ایدئولوژیــک
دارد و بــا اســتناد بــه یکــی از مباحــث پیــر بوردیــو میگویــد :هــر
بــه مرصفکننــدگان و مخاطبــان محــدود خــود ایــن اطمینــان را
میدهــد کــه هــر چنــد دنیــای امــروز آکنــده از فســاد و زد و
بنــد و خشــونت و بیرحمــی و دروغ و وحشــیگری اســت مــا
تولیــد و مرصفکننــدگان هــر از ایــن قاعــده مســتثنی هســتیم.
ضمــن آنکــه حیطــه آزاد فعالیتهــای هــری ب ـرای دولتهــا ایــن
تضمیــن را مـیآورد کــه نوعــی از آزادی در جهــان امــروز قابل احراز
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هــری نیــز بــه ایــن تولیــدات و محصــوالت درخشــان و پــرزرق و
بــرق روی خــوش نشــان میدهــد و از اینجاســت کــه بــه تبدیــل
تولیــدات هــری بــه تولیــدات تــوده مــردم و نزدیــک شــدن بــه
تولیــدات صنعتــی و دنیــای کاالهــا میرســد».
او ایــن چنیــن نتیجــه میگیــرد کــه« :اگــر ایــن بازمانــده آن ایــده
پستمدرنیســتی درهــم آمیخــن ژانرهــای واال و پســت باشــد درهم
آمیختگــی هــر بــا تولیــدات عامــه مــردم شــکل انحـراف یافتــه ایــن
ایــده اســت .بــا نزدیــک و نزدیکتــر شــدن تولیــدات هــری بــه
تولیــدات فرهنــگ عامیانــه ،عرصــه هــر همچنــان واالیــی و تقــدس
خــود را حفــظ میکنــد و رازآمیــز و جادویــی میمانــد».
گلســتانه در ادامــه بــه اســتداللهای چهارگانــه نویســنده در اینکــه
هــر امــروز هــری غیرعقالنــی و غیــر قابــل شــناخت اســت ،اشــاره
کــرد و افــزود« :اولیــن دلیــل از دیــد او آن اســت کــه مــا معیارهایــی
ب ـرای تشــخیص ظاهــر اثــر هــری از اثــر غیــر هــری داریــم .دوم
اینکــه آثــار هــری مشــابهاتی دارنــد .ســوم اینکــه جهــان هــر
قاطعانــه جلــوی ورود بعضــی آثــار را میگیــرد و رسانجــام چهــارم
اینکــه مــا هــر روز شــاهدیم کــه در فرهنــگ عــوام عنــارصی از
هــر گرفتــه شــده و وارد تبلیغــات و دنیــای مــرف میشــود و
ایــن باعــث هرچــه آشــناتر شــدن مــردم بــا عنــارص و نشــانههای
هــری میشــود».
نکتــه بعــدی کــه گلســتانه به آن اشــاره کرد بحــث تکرثگرایــی و چند
فرهنگــی بــود .وی در ایــن بخــش یــادآور شــد« :جشــنوارههایی کــه
در جهــان ســوم برگــزار میشــود ترویــج زبــان هــری کشــورهای
پیرشفتــه صنعتــی و مبتنــی بــر معیارهــای ســخنپردازی زبــان
جهانــی هــر اســت کــه هــان زبــان مســلط نظــام اقتصــاد جهانــی
اســت.
در نهایــت او بــر ایــن نکتــه تأکیــد مـیورزد کــه بیــن ادعاهــای هــر
جدیــد و کارکــرد واقعــی هــر در جهــان امــروز یــک تناقــض وســیع
وجــود دارد و از ایــن تناقــض میتــوان بــه نفــع تبدیــل هــر بــه
یــک مبــارزه سیاســی بهــره جســت .هنگامــی کــه میــان مناســبات
تولیــد و ابـزار تولیــد تناقــض ایجــاد میشــود مقدمــه یــک انقــاب
اســت».
گلســتانه ســخن خــود را بــا ایــن جملــه و نتیجهگیــری از نویســنده
کتــاب جمعبنــدی و بــه پایــان رســاند« :هــر بایــد از ژســت و
موضــع بیکارکــرد بــودن و فقــدان کاربــردی شــدن بیــرون بیایــد و
کاربــردی شــود .نزدیــک کــردن هــر بــه یــک کنــش واقعــی سیاســی
و اینکــه از قالــب هــر بــودن رصف بــدر آیــد و خــودش را نفــی
کنــد و تبدیــل بــه یــک کنــش مســتقیم سیاســی شــود کــه از آن
منادهــا و نشــانهها تهــی باشــد یــک رونــد مثبــت خواهــد بــود».
سلســله نشســتهای تخصصــی نقــد و بررســی کتابهــای تــازه
انتشــار یافتــه در حــوزه هرنپژوهــی معــارص ایــران و جهــان بــا
حضــور مؤلفــان ،مرتجــان و عمــوم عالقهمنــدان مباحــث نظــری
– تحلیلــی هــر همچنــان تــداوم خواهــد داشــت.

فرزاد زادمحسن

پژوهشــکده هــر در ادامــه برگــزاری سلســله نشســتها و
کارگاههــای تخصصــی خــود بــرای عالقهمنــدان هرنهــای ایــران و
رشق ایــن بــار کارگاه یــک روزهای را بــه بررســی و تحلیــل یکــی از
کهنتریــن و تأثیرگذارتریــن جریانهــای هــری در ایــران پیــش از
اســام اختصــاص داد.
در ایــن کارگاه یـکروزه کــه توســط صبــا لطیفپــور ،عضــو هیئــت
علمــی ایــن پژوهشــکده و بــا حضــور عالقهمنــدان و پژوهشــگران
حــوزه هرنهــای ای ـران پیــش از اســام در محــل پژوهشــکده هــر
برگ ـزار شــد؛ تبارشناســی ،مشــخصههای زیباشــناختی و شــیوههای
مختلــف «هــر کتابآرایــی مانــوی» بــه عنــوان یــک مکتــب
جریانســاز و همچنــان کمــر شــناخته شــده و مــورد توجــه
پژوهشــگران در تاریــخ هــری ایـران دوره ساســانیان مــورد بررســی
و تحلیــل ق ـرار گرفــت.
لطیفپــور ســخن را بــا مقدمـهای از خاســتگاه و زادگاه و تاریخچــه
زندگــی و زمانــه «مانــی» و ســفرها و دعوتهــای او آغــاز کــرد و
گفــت« :مانــی در بابــل بــه دنیــا آمــد و در ای ـران رشــد کــرد امــا
بــه همــه جــای دنیــای آن روزگار ســفر کــرد و مبلغانــی را بــرای
دعــوت دیــن خــود بــه اقصــی نقــاط گســیل داشــت .در ای ـران از
زمــان شــاپور اول تــا بهــرام اول (در ســده هفتــم میــادی) ایــن
دیــن اجــازه تبلیــغ داشــته و تنهــا زمانــی نیــز کــه دیــن مانــی بــه
عنــوان دیــن رســمی اعــام شــده در دوران حکومــت اویغــور (ســده
هفتــم) در چیــن بــوده اســت».
وی ســپس بــه تقســیمبندی شــاخههای هــر مانــوی پرداخــت
و ادامــه داد :دیوارنگارههــا ،بیرقهــا و ابریشــم نگارههــا،
نگارههــای مینیاتــوری و دستنوشــتهها و کتابهــا از هرنهــای آن
دوران بــه شــار مــیرود.
لطیفپــور ســپس بــه پیدایــش خــط مانــوی و هــر مانــوی و
ریشــههای آن پرداخــت و گفــت« :مانــی بــه احتــال زیــاد ایــن
خــط را بــر اســاس الفبــای رسیانــی ابــداع کــرده و هــر مانــوی نیــز
ریشــه در هــر اشــکانی و هــر بینالنهریــن دارد».
ایــن پژوهشــگر در ادامــه انــواع نســخ و متــون مانــوی را کــه
جلــوهگاه ظهــور هــر کتابآرایــی مانــوی بودهانــد اینچنیــن
طبقهبنــدی کــرد :تنهــا مــن ســاده (کــه تعدادشــان هــم از همــه
بیشــر اســت) ،مــن تزئیــن شــده بــا نقطهگــذاری کــه گاه رصفــاً
بــه قصــد تزئیــن ،نقطهگــذاری شــده و گاه بــه منظــور تســهیل در
خوانــش رسودهــای مذهبــی بــوده اســت ،متــون خوشنویســی شــده
و متــون حــاوی طرحهــای تزئینــی (کــه در بــاال یــا پاییــن صفحــه
یــک طــرح تزئینــی بــه کار رفتــه اســت) از جملــه هــر كتــاب آرایــی
در آن دوران بــود.
شــیوههای تذهیــب ،تزئیــن  ،پرداخــت و رنــگ در کتابآرایــی
مانــوی
لطیفپــور آنــگاه در ادامــه بــه بیــان مشــخصههای فنــی ،تکنیکــی
و زیباییشناســانه در ابعــاد ایــن هــر از تذهیــب ،تزئینــات،
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ســفیدکاری و پرداخــت کاغــذ ،ترصیــع و گوهرنــگاری ،رنــگ و....
پرداخــت و یــادآور شــد« :کتابهــا غالبــاً بــا نقــوش گیاهــی،
ظــرف میــوه و روبــان و....کــه بیشــر در حاشــیه یــا بــاال و کنــاره
صفحههــا هســتند تزئیــن شــدهاند .معمــوالً کاغــذ را بــا گ ـچکاری
ســفید پرداخــت میکردنــد ،ســپس طــرح میزدنــد و بعــداز آن
بــا ورقهــای طــا یــا ســنگهای دیگــر میآراســتند .از لعــل رسخ
بـرای رنــگ قرمــز اســتفاده میکردنــد و از رنــگ آبــی الجــورد نیــز
ب ـرای زمیــن».
وی بــه روشهــای تزئیــن اشــاره كــرد و ادامــه داد :اســتفاده از
حــروف گرافیکــی ،اســتفاده از جوهــر در  6رنــگ مختلــف یــا
بــا طــاکاری و اســتفاده از دوده مرغــوب ،نقطهگــذاری ،نوشــن
عناویــن بــا دو یــا ســه رنــگ و اســتفاده از حــروف خوشنویســی
شــده از روشهــای تزئیــن بــه شــار مــیرود.

ســاخنت کتــاب پرداخــت و خاطرنشــان کــرد« :شــکل بیرونــی
کتابهــا بــا پوســت درخــت قــان و خرمــا؛ چــرم و ابریشــم ســاخته
میشــد و کتابنــگاری بــه روش هنــدی یــا "کوکتیــن" انجــام
میگرفــت .وی ســپس تکنیکهــای صحافــی و دوخــت را ترشیــح
و مراحــل مختلــف آن را بــرای حــارضان توضیــح داد.
سبک های مختلف هرن کتاب آرایی مانوی
وی در ایــن زمینــه بــه ترشیــح ســبكهای مختلــف كتــاب آرایــی
مانــوی پرداخــت :در ایــن بخــش ،دو ســبک کلــی در نگارگــری و
تذهیــب شــامل  :آســیای غربــی و چینــی وجــود دارد کــه هریــک
بــه دو بخــش :ســبک نقاشــی کامــل و ســبک نقاشــی مختــر کــه
در مجمــوع  4ســبک :ســبک نقاشــی چینــی کامــل ،چینــی مختــر،
ســبک نقاشــی آســیای غربــی و مختــر آســیای غربــی را شــکل
میدهنــد.
ایــن پژوهشــگر در پایــان ایــن بخــش نکاتــی از هــر دو ســبک
چینــی و آســیای غربــی بــه لحــاظ تکنیــک و روش کار از جملــه:
زیرســازی ،تذهیــب ،نقاشــی ،جزئیاتپــردازی ،پسزمینــه بــا نشــان
دادن تصاویــر و اســایدهایی از منونههــای بــه جامانــده از نســخ
و اوراق حــاوی هــر مانــوی در مــوزه برلیــن ارائــه کــرد و بــا پایــان
ایــن بخــش و پــس از پاســخ بــه پرســشهایی از حــارضان ،کارگاه
ی ـکروزه هــر کتابآرایــی مانــوی بــا امیــد بــه گشــودن روزن ـهای
بــه پژوهــش پیرامــون ایــن حلقــه مهــم و جریانســاز امــا همچنــان
ناشــناخته و مهآلــود در تاریــخ هــر ایـران پیــش از اســام کــه تأثیــر
غیرقابلانــکاری بــر جریانشناســی هــر دورانهــای پــس از خــود
و در تکامــل ادراک ذوقــی و زیباشــناختی ایرانــی بــه جــا گذاشــته
اســت بــه پایــان رســید.
پژوهشــکده هــر در ســال آتــی نیــز همچنــان بــا نشســتها و
کارگاههــای تخصصــی و پژوهشــی هــر ایــران و جهــان ،میزبــان
عالقهمنــدان مباحــث تحلیلــی و کاربــردی هــر خواهــد بــود.

شیوهها و تکنیکهای خوشنویسی و آرایههای نوشتاری
ایــن پژوهشــگر هرنهــای ایرانــی در ایــن قســمت به تزئین نوشــتهها
و حــروف خوشنویســی شــده اشــاره کــرد و گفــت« :زیبانویســی
یکــی از موضوعهــای مهــم و محــوری در هــر میانــه اســت .در
ایــن دوران معمــوالً رسصفحههــا و حــروف ویــژه بهطــور خــاص
خوشنویســی میشــدهاند .اصطالحاتــی چــون «دبیــری» و «دبیــر»
و «دبیــره» بــه معنــای خوشنویســی و خوشــنویس بــه دوره مانویت
و ســدههای ســوم میــادی میرســد .شــیوههای خوشنویســی
در حوزههــای مختلــف هــر مانــوی موجــب پیدایــش گونههــای
الفبایــی شــد .خوشنویســیها معمــوالً بــر روی چــرم ،پوســت
درخــت ،بــرگ خرمــا و  ...صــورت میگرفــت .مــن خوشنویســی
شــده همیشــه متنــی مانــوی بــود و متــون خــارج از ایــن دســته
همچــون ســغدی هرگــز خوشنویســی منیشــدند ».لطیفپــور در
بخــش تزئینــات و آرایههــای نوشــتاری نیــز توضیحاتــی در خصــوص
نقــش و نگارهــای تزئینــی ســاده بــه لحــاظ آرایههــای م ـن ،نقــش
و نگارهــای گلــدار و آراســن رسفصلهــا و رسمنتهــا ارائــه کــرد.
ایــن مــدرس و پژوهشــگر هــری در ادامــه بــه بیــان روشهــای
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هامنطــور كــه اشــاره شــد ،بنیــان اصلــی ایــن فرهنگســتان ،بــر اســاس
ش در زمینــه هــر اســت و بــه ایــن ترتیــب شــاكله اصلــی آن
پژوه ـ 
را معاونــت پژوهشــی تشــكیل میدهــد كــه بــه امــر ســاماندهی،
همســو كــردن و ارائــه پیشــنهادها و راهحلهــای كارآمــد در جهــت
بخشــی بــه امــور پژوهشــی در حــوزه هــر ،نقــش مهمــی ایفــا
میكنــد و مجموعــه هرنپژوهــی نقــش جهــان كــه در ضلــع جنوبــی
پــارك ســاعی قـرار دارد بــه همـراه كتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان
هــر كــه در ســاختامن مركــزی فرهنگســتان واقــع شــده ،بــه صــورت
مســتقیم زیــر نظــر ایــن معاونــت كــه خــود در ســاختامن مركــزی
فرهنگســتان مســتقر اســت ،بــه فعالیــت میپردازنــد.
نخســتین برنامــه معاونــت پژوهشــی در ســال  1394بــا برگــزاری
نشســت تخصصــی «هــر و زیبایــی نــزد شــیخ نجــم الدیــن کــری» كه
بررســی رســاله «االصــول عــره» یــا اصــول دهگانــه از مهمتریــن آثــار
شــی خ نجمالدیــن كــری اســت ،آغــاز شــد .در ادامــه ایــن معاونــت،
نشس ـتهای تخصصی«زیبایــی شناســی خــط كوفــی» بــا ســخرنانی
«والــری گُنزالــس» پژوهشــكر تاریــخ هــر و فرهنــگ اســامی
دانشــکده مطالعــات اســامی و عربــی فرانســه« ،هــر و زیبایــی نــزد
روزبهــان بَقلــی»« ،نشــانه_آیكونولوژی» و «هــر و باستانشناســی»
را برگـزار كــرد .معاونــت پژوهشــی همچنیــن برخــی از برنامههایــش
را بــا همراهــی مركــز هرنپژوهــی نقــش جهــان كــه اداره كاربــردی
آن محســوب میشــود ،بــه انجــام رســاند كــه میتــوان بــه نشســت
تخصصــی «معرفــت شــناختی باســتان شناســی» بــا همكاری مؤسسـه
فرهنگــی ایکومــوس ای ـران« ،هــر و اندیشــه» بــا نگاهــی بــه آثــار
علیحامتــی ،بهـرام بیضایــی و داریــوش مهرجویــی و «گنبــد ســلطانیه
و یافتههــای جدیــد مرمــت» بــا ســخرنانی «ماركــو جیووانــی برامبیال»
دك ـرای معــاری و شهرســازی پلــی تكنیــك میــان ،اســتاد دانشــگاه
هــاروارد ،پنســیلوانیا و  UCLAاشــاره كــرد.
برگ ـزاری برخــی از كارگاههــای آموزشــی و تخصصــی نیــز از دیگــر
برنامههــای ایــن معاونــت اســت كــه میتــوان از كارگاه آموزشــی
«هــر گچــری ایرانــی» بــا حضــور اســتاد «مرتضــی موتیفیفــر» و
كارگاههــای آموزشــی «ثلــث نویســی و رنگــرزی پارچــه» نیــز بــه
منظــور احیــاء ایــن هرنهــا در مركــز هــر پژوهــی نقــش جهــان نــام
بــرد.
مركــز هــر پژوهــی نقــش جهــان كــه پیشــر بــه آن اشــاره شــد؛ عــاوه
بــر برگـزاری نشسـتها و كارگاههــا ،میزبــان منایشــگاههای مختلفــی
در ســال اســت كــه میتــوان بــه منایشــگاه عكسهــای «مهــدی
حمیــدی» اشــاره كــرد و یــا از برگــزاری منایشــگاه «عكسهــای
اندونــزی» نــام بــرد كــه پــای ســفیر اندونــزی و جمعــی از مقامــات
دو كشــور را بــه آن بــاز كــرد و روایــت تصویــری از ایــن كشــور بــه
دســت داد.
حــال در اینجــا بایــد بــه یكــی از زیرمجموعههــای مهــم فرهنگســتان
هــر اشــاره كــرد كــه «مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نــر آثــار هــری»
اســت كــه بــا نــام اختصــاری «مــن» در خیابــان ولیعرص(عــج)،
كوچــه لقــان ادهــم فعالیــت دارد .ایــن مؤسســه عــاوه بــر آنكــه
در زمینــه نــر آثــار هــری در حــوزه هــر و ادبیــات ،موســیقی،
معــاری و شهرســازی ،كلیــات و تاریــخ هــر ،فلســفه هــر و زیبایــی
شناســی ،هرنهــای تجســمی و هرنهــای منایشــی فعالیــت دارد،
تاكنــون بیــش از چهارصــد عنــوان در زمینــه تألیــف و ترجمــه و بــاز
نــر آثــار و نســخ خطــی ارزشــمند پرداختــه اســت و هــر ســاله در
«منایشــگاه بیناملللــی كتــاب تهــران» نیــز رشكــت داشــته و غرفــه
آن محفلــی ب ـرای هرنپژوهــان و دوســت داران آثــار مكتــوب هــری
اســت ایــن مؤسســه كــه ب ـرای دهمیــن ســال پــی در پــی ،غرف ـهای
را ب ـرای عرضــه محصــوالت فرهنگــی خــود در منایشــگاه داشــت ،در
برگ ـزاری نشس ـتهای تخصصــی در رسای اهــل قلــم ایــن منایشــگاه

مولــود زندینــژاد -گســره مباحــث فرهنگــی و هــری در كشــورمان
بــه درازای تاریــخ برشیــت اســت و بــه دلیــل جنگهــا و یورشهــای
تاریخــی كــه در اعصــار و زمانهــای مختلــف بــه ایــران زمینــان
شــده ،بســیاری از مكتوبامتــان بــه تــاراج رفتــه یــا ســوزانده شــده و به
ناچــار فرهنــگ ایرانــی بیشــر بــه ســمت فرهنگــی شــفاهی و ســینه
بــه ســینه متامیــل شــده اســت .امــروز اگــر بخواهیــم بــه فرهنــگ
و هــر كشــورمان بپردازیــم بــا دو مســئله مواجهایــم :یكــی مســئله
ارتقــاء هــر امــروز و تــا انــدازهای آیندهمــان و دیگــری فرهنــگ و
متــدن چنــد هــزار ســالهای كــه پشــت رس خــود میبینیــم و بایــد
ریشــههای فرهنگیمــان را در آن جســتجو كنیــم.
حــال بــا ایــن مقدمــه اگــر بخواهیــم بــه بررســی فعالیتهــای یــك
نهــاد فرهنگــی هــری چــون فرهنگســتان هــر بپردازیــم متوجــه
خواهیــم شــد كــه بــا چــه فضــای گســردهای مواجهایــم و جــدای
از ســازمانها و نهادهــای مختلــف فرهنگــی و هــری كــه در كشــور
وجــود دارنــد ،میبایســت چــه انتظاراتــی از هــر كــدام از نهادهــا
بنــا بــه رشایــط ،موقعیــت و وظیفــه هــر كــدام از آنهــا داشــت و
چنانكــه بنــا باشــد كــه گزارشــی از فعالیــت یــك مجموعــه ارائــه
كنیــم ،پــر واضــح اســت كــه ابتــدا بایــد بــه رشح مختــری از وظایف
اساســنامهای و معرفــی مجموعــه بپردازیــم تــا بتوانیــم بــه مخاطبــان
خــاص ایــن فرهنگســتان كــه عمومـاً از قــر هرنمنــدان ،هرنپژوهــان
و دانشــجویان هــری هســتند ،گزارشــی علمــی ،نــه بــر اســاس
گامنهزنیهــای غیــر اصولــی ارائــه منائیــم.
چنانچــه بخواهیــم بــه رشح مختــری از وظایــف اساســنامهای
ایــن فرهنگســتان اشــاره كنیــم ،بــه طــور كلــی بایــد گفــت :ایــن
فرهنگســتان بــه منظــور پاســداری از می ـراث و هرناســامی و ملــی
و پیشــنهاد سیاس ـتها ،راهربدهــا و دســتیابی بــه آخریــن یافتههــا
و نوآوریهــا و نیــز ارتقــای فرهنــگ ایرانــی -اســامی ب ـرای مقابلــه
بــا تهدیدهــای فرهنــگ مهاجــم شــكل گرفــت .پــس ایــن فرهنگســتان
یكــی از نهادهایــی بــوده اســت كــه انتظــار مـیرود تــا بتواند بخشــی
از بــار ســنگین فعالیتهــای فرهنگیمــان را بــر دوش كشــد و
رسمایههــای فرهنگــی و هــری كشــور را احیــاء منایــد.
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مردمــی در ایـران»« ،مــوزه و کارکردهــای اجتامعــی»« ،جسـتوجوی
متــون و تصاویــر هــری در اینرتنــت»« ،معرفــی ســوزندوزی
زردشــتی»« ،منادشناســی هــر رشق»« ،هــر کتابآرایــی مانــوی» و
«معرفــی کتیبههــای پیــش از اســام ای ـران» اشــاره كــرد .همچنیــن
«طــرح مباحــث ادبیــات منایشــی در ای ـران»« ،تحلیلــی بــر فلســفه
هــر ابنســینا» « ،هــر از دیــدگاه عالمــه محمــد اقبــال الهــوری»،
«تأثیــر اســام بــر هــر رشق» و «سلســله نشسـتهای نقــد و بررســی
كتابهــای هــر معــارص » از جملــه نشســتهای تخصصــی ایــن
پژوهشــكده بــه شــار مــیرود كــه در ســال  1394برگــزار كــرد و
توانســت در همیــن ســال بــا  25عنــوان كتــاب پژوهشــی در زمینــه
هــر در بیســت و هشــتمین «منایشــگاه بیناملللــی كتــاب تهــران»
حــارض شــود.
مؤسســه فرهنگــی -هــری صبــا و مــوزه هرنهــای معــارص فلســطین
از دیگــر مجموعههــای وابســته بــه فرهنگســتان هــر بــه شــار
میرونــد كــه بــه لحــاظ فضــای گالــری بزرگرتیــن فضــای منایشــگاهی
كشــور را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .ایــن دو مؤسســه در خیابــان
طالقانــی ،خیابــان شــهید ب ـرادران مظفــر ق ـرار دارنــد.
مؤسســه فرهنگــی -هــری صبــا آغــاز تقویــم كاریاش بــا گشــایش
منایشــگاه طراحــی «عظیــم مرکباتچــی» بــا عنــوان «كرختــی» بــود
كــه از جملــه منایشــگاههای خــوب در خــرداد ســال  1394بــه شــار
مــیرود .ایــن منایشــگاه شــامل مجموعــهای از آثــار فیگوراتیــو و
فضاســازیهای ذهنــی در گالــری خیــال مؤسســه صبــا برگـزار شــد و
هرنمنــدان مفهومــی را بــه متاشــای آثــاری جدیــد فراخوانــد.
ســومین جشــنواره نقاشــی و مجســمه «جایــزه رشوه» بــا محوریــت
«شــاهنامه فردوســی» و ترویــج و ترســیم مفاهیــم و حقایــق واالی
ایــن می ـراث بــزرگ ملــی ،بــه یــاد زنــده یــاد عربعلــی رشوه نقــاش
و مرتجــم هــری؛ بــا همــکاری ســازمان فرهنگــی هــری و زیباســازی
شــهر تهــران در مؤسســه فرهنگــی -هــری صبــا برگــزار شــد.
منایشــگاهی كــه بـرای نخســتین بــار بخــش «کــودک و نوجــوان» در
کنــار بخــش اصلــی آن شــکل گرفــت و كارگاههــای تخصصــی را در
كنــار خــود بــه هم ـراه داشــت.
منایشــگاههای «واژههــای وحــی بــه روایــت خــط» مجموعــهای
از آثــار قرآنــی پیشکســوتان خوشنویســی معــارص« ،در تاریكــی»
«شــاهكارهای بینظیــر معــاری» شــامل مجموعــهای از آثــار

نیــز فعالیــت دارد .همچنیــن بایــد اشــاره داشــت كــه مؤسســه مــن
در طــی ســالهای فعالیــت خــود ،برخــی از كتابهایــش در زمــره
كتابهــای برگزیــده ســال و فصــل قــرار میگیــرد.
اگــر از منایشــگاه بیناملللــی كتــاب ته ـران بگذریــم ،ایــن انتشــارات
بــا برگـزاری «نخســتین منایشــگاه تخصصــی كتابهــای هــری فارســی
و التیــن» در هفتــه كتــاب و كتابخوانــی بــه مــدت یــك هفتــه بــا
همــكاری مؤسســه فرهنگــی -هــری صبــا ،خانــه کتــاب و معاونــت
فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی فعالیتش را در ســال 1394
گســردهتر كــرد .منایشــگاهی كــه بیــش از  20مؤسســه انتشــاراتی
فعــال (دولتــی و غیردولتــی) در حــوزه هــر ،متشــکل از آثــار منتــر
شــده از  ۶۰نــارش فارســی و  ۲۰نــارش التیــن بــه معرفــی و عرضــه
كتابهــای تخصصــی هــر بــا تخفیــف ویــژه دانشــجویی پرداختنــد؛
هرچنــد ایــن منایشــگاه ب ـرای اولیــن بــار بــود كــه برگ ـزار میشــد،
لیكــن بــا اســتقبال ویــژهای از ســوی مخاطبــان مواجــه شــد .در كنــار
ایــن منایشــگاه ،پنــج كارگاه تخصصــی در حــوزه نــر آثــار هــری نیــز
همـراه شــد و بــه عنــوان ُحســن ختــام برنامههــای هفته گرامیداشــت
«كتــاب و كتابخوانــی» از کتــاب «مهــر» اســتاد «عبــاس جاملپــور»
رومنایــی و منایشــگاهی نیــز از آثــار ایــن پیشکســوت نگارگــری ایـران
در نگارخانــه خیــال مؤسســه صبــا برگـزار شــد.
از دیگــر مجموعههــای وابســته بــه فرهنگســتان هــر« ،پژوهشــكده
هــر» اســت .ایــن پژوهشــكده كــه در خیابــان ولیعرص(عــج) ،خیابان
شــهید ســخنور در خانــه قدیمــی پروفســور «عــدل» واقــع شــده،
دارای هیئــت علمــی و كمیتههــای پژوهشــی اســت كــه برنامههــای
مختلفــی را بــه صــورت ســاالنه برنامهریــزی و اجـرا میكنــد و دارای
فصلنامــه علمــی -پژوهشــی بــا عنــوان «كیمیــای هــر» اســت كــه
بـرای چهارمیــن ســال متوالــی ،شــانزدهمین شــاره آن تــا پاییــز 1394
منتــر شــد و بــه نشــانی اینرتنتــی  www.kimiahonar.irدر فضــای
مجــازی نیــز ،نــر مییابــد.
ایــن پژوهشــكده عــاوه بــر داشــن ایــن فصلنامــه برنامههــای دیگری
چــون برگــزاری نشســتهای تخصصــی و كارگاههــای آموزشــی را
هــر ســاله در دســتور كار خــود قــرار میدهــد كــه میتــوان بــه
برگـزاری كارگاههــای آموزشــی و تخصصــی چــون« :مــروری بــر تاریــخ
هــر چیــن»« ،هرنهــای قرآنــی :اصــول و مبانــی هــر تذهیــب (،»)۲
«آشــنایی بــا هــر درمانــی»« ،مــروری بــر نهضتهــای هرنهــای
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برخی دیگر از رویدادهای اسفند 1394
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معــاری عكاســی شــده مربــوط بــه اواخــر دوره زندیــه و اوایــل
دوره قاجــار (ســده هــای 12و 13ه.ق)« ،بــه گذشــتههای الجــوردی
تکیــه مــی کنــم» مجموعــهای از نگارگــری ،گل و مــرغ ،تذهیــب
و نقاشــیهای ایرانــی بهــزاد بزرگــی و شــاگردانش نیــز از جملــه
منایشــگاههای بینظیــر و پــر مخاطــب مؤسســه صبــا در ســال 1394
بــود .ایــن مؤسســه همچنیــن بـرای برگـزاری مراســمهای بزرگداشــت
اســتادان تجســمی كــه قبــاً اشــاره شــد ،میزبــان منایشــگاههای
اســتادان جــواد حمیــدی ،مجیــد مهــرگان و عبــاس جاملپــور بــود و
كارگاه آموزشــی اســتاد فریــدون جوقــان را نیــز بـرای چهارمیــن دوره
برگ ـزار كــرد؛ لیكــن در صــدر برنامههــای ســال 1394و ُحســن ختــام
برنامههــای صبــا برگـزاری «جشــنواره پیونــد» در مجموعــه فرهنگــی-
هــری آســان بــود كــه در آن مراســم عقــد واقعــی دامــاد و عــروس
قــوم «لُــر» بــا هــان شــیوههای كهــن و باســتانیاش بــه منظــور
حفــظ و احیــای ســنتهای بومــی در هفتــه وحــدت و آســتانه میــاد
فرخنــده حــرت ختمــی مرتبــت محمــد مصطفــی(ص) صــورت
گرفــت .مراســمی كــه بــا منایشــگاهی از پوشــاك  18قــوم ایرانــی و
منایــش لباسهایــی از چنــد صــد ســال گذشــته تــا بــه امــروز همـراه
بــود و برگــزاری آیینهــا و ســنتهایی كــه شــور و نشــاط اقــوام
ایرانــی را در پــی داشــت.
مــوزه فلســطین نیــز فعالیتهایــش را در ســال  1394بــا منایشــگاه
گروهــی عكــس دانشــجویی «عشــق محمــد (ص)» آغازكــرد .او كــه
پیشــتاز برنامههــای مناســبتی و فرهنگــی اســت ،در پاسداشــت روز
ملــی مقاومــت ،ایثارگــری ،پیــروزی و گرامیداشــت حامســه بــزرگ
فتــح خرمشــهر در ســوم خــرداد ،منایشــگاه «حامســه فتــح» را بــر پــا
كــرد .در ایــن منایشــگاه  55اثــر منتخــب از آثــار نقاشــی و طراحــی
كارگاههــای «خــط خاط ـرات» بــه منایــش درآمــد كــه بــا همــكاری
انجمــن هرنهــای تجســمی انقــاب و دفــاع مقــدس برگ ـزار شــد .در
همیــن هنــگام كارگاه یــكروزهای از  12هرنمنــد نخبــه و برجســته
خانــواده شــاهد و ایثارگــر در رواق هــر فرهنگســتان هــر و مؤسســه
فرهنگــی هــری صبــا برگ ـزار شــد تــا فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــار
دیگــر بــا زبــان هــر بــه منایــش درآیــد.
منایشــگاه مســابقه بیــن املللی«كارتــون و كاریكاتــور داعــش»1394
نیــز بـرای نخســتین بــار بــا ایــن موضــوع در مــوزه هرنهــای معــارص
فلســطین و بــا همــكاری انجمــن هرنهــای تجســمی انقــاب و دفــاع
مقــدس ،مؤسســه فرهنگــی هــری اوج و حــوزه هــری ســازمان
تبلیغــات اســامی برگــزار شــد و آغازگــر برنامههــای تیرمــاه ایــن
مــوزه بــود.
امــا فعالیتهــای فرهنگســتان هــر در خــارج از مرزهــای جغرافیایــی
بــا تــاش امــور بینامللــل صــورت میگیــرد .یكــی از ایــن برنامههــا
نشســت مشــرک هیئــت دانشــگاهی ایتالیــا بــا حضــور پروفســور
پلیتــری رئیــس مركــز مطالعــات عربــی و اســامی دانشــگاه پالرمــو،
دكــر دانیــا ســیکاری ،اســتاد متــدن اســامی و تاریــخ کشــورهای
عربــی ،پروفســور ماریــا گراتزیا شــورتینو اســتاد تاریخ و متدن اســامی
بــه همـراه تنــی چنــد از مدیـران و مســئوالن فرهنگســتان هــر بــود.
یكــی از جملــه اهــداف ایــن نشســت آن بــود تــا راهــی برای گســرش
همكاریهــای متقابــل فرهنگــی و هــری ایـران و ایتالیــا بــاز مناینــد.
همچنیــن بایــد از نشس ـتهایی كــه رئیــس فرهنگســتان هــر بــا
شــهردار منطقــه  6و مدیرعامــل رشكــت منایشــگاههای بیناملللــی
ایـران داشــت ،نــام بــرد كــه در جهــت توســعه و گســرش فعالیتهای
فرهنگــی و هــری صــورت گرفــت.
در پایــان ایــن گـزارش بایــد یــادآور شــد كــه فرهنگســتان هــر تــاش
میكنــد تــا دســتاوردهای علمــی -پژوهشــی خــود را بــا كیفیتــی
مناســب و قابــل پذیــرش در اختیــار مخاطبــان خــود ق ـرار دهــد.

اکران مستند برنده سیمرغ جشنواره فجر در فرهنگستان هرن
فیلــم مســتند «آتالن» بــا تــاش مركــز هرنپژوهـ ی نقشجهــان در
فرهنگســتانهرن بــه منایــش در آمــد.
فیلــم مســتند «آتالن» كــه جوایــز متعــددی از جملــه تندیــس
بهرتیــن فیلــم مســتند سیوســومین جشــنواره فیلــم فجــر را از آنِ
خــود كــرده اســت ،عــر یكشــنبه  16اســفند بــا حضــور معیــن
كریمالدینــی ،كارگــردان اثــر و جمعــی از ســینامگران و عالقهمنــدان
در تــاالر ایــران فرهنگســتانهرن بــه روی پــرده رفــت.
پــس از منایــش فیلــم ،كریمالدینــی در پاســخ بــه پرســشهای
حــارضان دربــاره شــیوه فیلمبــرداری و مــدت زمــان رصف شــده
بــرای پــروژه «آتالن» توضیحاتــی را ارائــه داد .وی همچنیــن بــه
مضمــون اصلــی فیلــم پرداخــت و آن را اســتثنایی خوانــد كــه بــه
تصویــر كشــیده شــده اســت.
ایــن مســتند از زاویــه نــگاه معیــن كریمالدینــی ،زندگــی ســوارکاری
بــه نــام علــی و اســب ترکم ـناش (ایلحــان) را روایــت میكنــد كــه
بــه اهمیــت و جایــگاه اســب در زندگــی تركمنهــا میپــردازد.
كریمالدینــی در ایــن فیلــم تــاش میكنــد ،ابعــاد اقتصــادی،
اجتامعــی و عاطفــی روابــط انســان و اســب را بــا زمینـهای دراماتیك،
روایــت كنــد.
«آتالن» كــه پیــش از ایــن در گــروه «هرنوتجربــه» بــر پــرده
ســینامهای كشــور رفتــه بــود ،افتخــارات دیگــری از جملــه «بهرتیــن
فیلــم مســتند بلنــد در هشــتمین دوره از جشــنواره ســینام حقیقت»،
«تندیــس بهرتیــن كارگــردان فیلــم بلنــد مســتند»« ،نامــزد بهرتیــن
فیلــم مســتند شــبكه  TRTتركیــه» و «راهیابــی بــه جشــنواره جهانی
معتــر زوریــخ» را بــه نــام خــود ثبــت كــرده اســت.
بــه بیــان علــی ،راوی مســتند« ،آتالن» در زبــان تركمنــی بــه معنــی
ســوار شــدن بــر اســب و همیشــه همـراه اســب بــودن اســت.

20

نقد کتاب «تاریخ هرن نو :پیشدرآمدی انتقادی»
پنجمیــن نشســت از سلســله نشســتهای پژوهشــكده هــر
فرهنگســتان هــر و مــوزه ملــک بــه نقــد و بررســی کتــاب «تاریــخ
هــر نــو :پیشدرآمــدی انتقــادی» اختصــاص داشــت .ایــن نشســت
بــا تــاش کمیتــه هــر معــارص گــروه تاریــخ هــر پژوهشــکده هــر و
مــوزه ملــک برگ ـزار شــد.
در ایــن نشســت کــه بــه تحلیــل و بررســی کتــاب «تاریــخ هــر نــو:
پیشدرآمــدی انتقــادی» اثــر جاناتــان هریــس و ترجمــه منیــژه نجــم
عراقــی اختصــاص داشــت ،کامبیــز موســویاقدم و حمیدرضــا کرمــی،
از کارشناســان تاریــخ هــر و هــر معــارص بــه بحــث و تبادلنظــر
پرداختنــد.
کتــاب «تاریــخ هــر نــو :پیشدرآمــدی انتقــادی» فصلهایــی
چــون :تاریــخ هــر رادیــکال  -بازگشــت بــه آینــد ه خــود ،مدرنیت ـه
ت و بازمنایــی بــری ،فمینیس ـم ،هــر و
رسمای ـهداری ،دولــت  -مل ـ 
تاریــخ هــر ،فاعـل ،هویــت و ایدئولــوژی بــری ،ســاختار و معنــا در
هــر و جامعــه ،جســتوجو از پــس قطعیتهــا و جنســیتهای
بازمناییشــده را شــامل میشــود .کتــاب «تاریــخ هــر نــو» در 480
صفحــه بــا شــارگان  1100نســخه در نــر کالغ بــه چــاپ رســیده
اســت.
ایــن نشســت روز شــنبه  15اســفندماه  1394از ســاعت  15در مــوزه
ملــک برگـزار شــد.

 12اســفندماه  1394برگ ـزار شــد.
تأثیر اسالم بر هرن رشق بررسی شد
نشســت تخصصــی «تأثیــر اســام بــر هــر رشق» بــا كوشــش گــروه
هــر رشق روز سهشــنبه  11اســفند در پژوهشــکده هــر فرهنگســتان
هــر برگـزار شــد.
در ایــن نشســت علیمحمــد ســابقی دربــاره «تعامــل مشــرک هــر
خوشنویســی اســامی و چینــی» ،محســن جعفریمذهــب دربــاره
«مــوج دوم انتقــال کاغذســازی از چیــن بــه ایــران» ،محمدرضــا
ریاضــی دربــاره «هــر جلدســازی در رشق» و حمیدرضــا قلیچخانــی
دربــاره «آداب معنــوی در رســاالت آموزشــی خوشنویســی» بــه
ســخرنانی پرداختنــد.
ُحسن ختام برنامهها با تجلیل از عبداملجید ارفعی
فرهنگســتان هــر ،از پروفســور «عبداملجیــد ارفعــی» پدر علــم کتیبه
خوانــی ایالمــی بــه خاطــر یــك عمــر تــاش مســتمر در راه معرفــی
و بازمنایــی تاریــخ فرهنــگ و هــر ایــن كشــور صبــح سهشــنبه 25
اســفند در تــاالر ایـران تقدیــر كــرد.
ایــن مراســم همزمــان بــا جشــن پایــان ســال فرهنگســتانیها برگـزار
شــد كــه بــا برگـزاری برنامههــای متعــددی همـراه بــود .در ابتــدای
ایــن مراســم محمــد علــی معلــم دامغانــی رئیــس فرهنگســتان هــر،
بــه پیشــینه تاریخــی جشــنها و عیــد نــوروز پرداخــت و اظهــار
داشــت :مــا در ایــران باســتان بــا كلمــهای چــون یشــت و یســن
مواجــه میشــویم كــه بــه معنــای پرســتش و نیایــش اســت و نشــان
از ایــن دارد كــه رسزمیــن مــا رسزمیــن موحــدان و خداپرســتان اســت.
وی در همیــن زمینــه ادامــه داد .پرســتش مردمــان ایــن رسزمیــن
همــواره بــا آیینهــا و منادهایــی همــراه بــوده اســت و جشــن
نــوروز نیــز از بــرای همیــن برگــزار میشــده اســت.
رئیــس فرهنگســتان هــر بــه اســتاد عبداملجیــد ارفعــی پــدر نســخه

كارگاه معرفی کتیبههای پیش از اسالم ایران
کارگاه آموزشــی «معرفــی کتیبههــای پیــش از اســام ایــران» در
پژوهشــکده هــر فرهنگســتان هــر برگــزار میشــود.
کارگاه آموزشــی «معرفــی کتیبههــای پیــش از اســام ایــران» بــا
تــاش گــروه تاریــخ هــر پژوهشــکده هــر و بــا حضــور دکــر نــدا
اخــوان اقــدم ،عضــو هیئــت علمــی ایــن پژوهشــکده روز چهارشــنبه

ماهنامه خبری سفیر هنر -سال اول -شماره 1

21

دارنــد ،دعــوت شــد تــا در برگــزاری هرچــهبهــر جشــن پایــان
ســال همــكاری كننــد و از چیدمــان ســفره هفــت ســین گرفتــه تــا
تهیــه كلیــپ و تیزرهــای مختلــف از برنامههــا ،برنامــه موســیقی و
منایشــگاه آثــار همگــی بــا دســتان هرنمنــد كاركنــان بــه انجــام رســید
تــا بــه پیشــباز بهــار و ســالی نیكــو برونــد.
در ایــن مراســم كــه بــه مجریگــری الهــام طالبــی بــود ،گــروه
موســیقی ســنتی «راهنــج» بــه رسپرســتی كاوه خورابــه بــه اج ـرای
قطعاتــی پرداختنــد.
همچنیــن منایشــگاهی از مجموعــه آثــار كاركنــان در رشــتههای
نقاشــی ،عكــس ،نقاش ـی -خــط ،خوشنویســی ،نگارگــری ،تذهیــب،
طراحــی و هرنهــای ســنتی(معرق ،پتــه دوزی ،ســفال و آبگینــه ،گلیم
بافــی و )...برگــزار شــد و حــدود  100اثــر بــه مــدت یكمــاه در
نگارخانــه لــرزاده مؤسســه فرهنگــی – هــری صبــا بــه منایــش در
آمــد.
حجــت امانــی ،منیــژه كنگرانــی ،مرتضــی محمدعلی ،ونــوس وحدت،
ســید احســان عمرانــی ،صابــر ســلیامنی ،فاطمــه یزدانفــر ،زهــرا
مربیــان ،مــژده عریفــی ،نازیــا بهــروز ،ابوالقاســم صادقــی ،افشــین
شــیروانی ،مرضیــه كاظمــی ،اعظــم باغبــان ،ســمیه مشــفق ،فاطمــه
پالیــزكاران ،الهــه فیضــی ،علــی جبــاری و یاشــا ســامی میالنــی از
همكارانــی بودنــد كــه آثارشــان در ایــن منایشــگاه بــه منایــش درآمــد.
همچنیــن ســعید فرمانــی ،بابــك نبئــی ،الهــام الیقــی و ســید صابــر
موســوی نیــز در بخــش شــعر حضــور داشــتند.

شــناس ایالمــی اشــاره داشــت و افــزود :یكــی از بزرگانــی كه توانســته
در پنهــان و آشــكار تاریــخ ایــن مــرز و بــوم مــا را یاری رســاند ،اســتاد
ارفعــی بــوده كــه تالشهــای بســیار او موجــب شــده تــا رازهایــی
كــه در ایــن رسزمیــن وجــود داشــته و دارد بــر مــا آشــكار شــود و
ایــن موجــب تقدیــر و تجلیــل از ایشــان اســت.
اســتاد معلــم ســپس بــه آثــار منایشــگاهی كاركنــان فرهنگســتان
هــر كــه در رشــتههای تجســمی و هرنهــای ســنتی و دســتی چــون
خوشنویســی ،نقاشــی ،عكــس ،تذهیــب و  ...بــه مــدت یــك مــاه برپــا
شــد اشــاره و بــا شــاد بــاش و تحیــت ،خاطــر نشــان كــرد :آنچــه
فرهنــگ و متــدن كشــوری را پایــدار نگهم ـیدارد قوتهــای پنهانــی
اســت كــه رسمایههــای معنــوی آن بــه شــار مــیرود و برگــزاری
ایــن منایشــگاه نشــان از آن دارد تــا هرنهــای مــا زنــده اســت،
كشــورمان همــواره پایــدار خواهدمانــد.
در ایــن مراســم عبداملجیــد ارفعــی نیــز بــه ترشیــح نخســتین تقویــم
باســتانی ایــران كــه از دوران هخامنشــی مــورد اســتفاده قــرار
میگرفــت ،پرداخــت و ســیر تحــول آن را تــا امــروز بــه صــورت
مجمــل توضیــح داد.
در ادامــه ایــن مراســم گــروه «راهنــج» بــه رسپرســتی كاوه خورابــه
بــه اجـرای قطعاتــی در دســتگاههای هامیــون و شــور پرداختنــد .در
پایــان مراســم نیــز از عبداملجیــد ارفعــی بــه خاطــر یــك عمــر تــاش
مســتمر در راه زندهنگهداشــن فرهنــگ و هــر ای ـران تقدیــر شــد.
منایشگاهی دیدنی از آثار فرهنگستانیها
جشــن پایــان ســال كاركنــان فرهنگســتان هــر بــه رســم هــر ســاله
در واپســینروزهای ســال و در آســتانه ســال نــو برگــزار میشــود.
مراســمی كــه در آن ســعی میشــود تــا بــا حضــور و همــكاری
كاركنــان هرنمنــد در بخشهــای مختلــف فرهنگســتان صــورت گیــرد.
امســال هــم وفــق هــر ســاله از كاركنانــی كــه دســتی بــر هــر
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دوره هــای ایرانشناســی در مجارســتان اســت .در پایــان ایــن
جلوههایی از هرنهای عصر قاجار در مجارستان
بخــش مقدم ـهای انگلیســی در معرفــی كتــاب بــه قلــم ایــوان
كتــاب نفیس«هــر ایــران عــر قاجــار در مجموعههــای ســانتو نگاشــته شــده اســت.
مجارســتان» بــه کوشــش بالکنــی و ایــوان ســانتو و بــا ترجمــه كتــاب «هــر ایـران عــر قاجــار در مجموعــه های مجارســتان»
طاهــر رضــازاده توســط مؤسســه مــن فرهنگســتان هــر منتــر بــا  416صفحــه و قطــع رحلــی در گالینگــور هم ـراه بــا قــاب
شــد.
بــه قیمــت  150هـزار تومــان بــه بــازار عرضــه شــده اســت.
ایــن كتــاب حاصــل منایشــگاهی اســت كــه بــا عنــوان «هرنمندان
در گــذر تاریــخ؛ هرنهــای ایرانــی دورۀ قاجــار» در مــوزۀ هرنهای
كاربــردی بوداپســت بــا همــكاری مــوزۀ مذكــور و مــوزۀ هرنهای
آســیای رشقــی فرنتــس هــوپ در تاریــخ  8بهمــن  1389تــا
 27شــهریور  1390در كشــور مجارســتان برگـزار شــده بــود.
ایــن كتــاب بــه دو بخــش تقســیم میشــود :بخــش اول شــامل
ترجمــۀ هجــده مقالــۀ تحقیقــی در معرفــی مطالعــات ایرانــی
در اروپــای رشقــی و مجارســتان و نیــز بررســی شــاخههای
گوناگــون هــر ایــران در دورۀ قاجــار اســت .ایــن بخــش بــا
ویراســتاری و نظــارت بــا كلنیــی و ایــوان ســانتو ،دو نفــر از
ایرانشناســان مجــاری ،صــورت گرفتــه اســت.
در انتهــای ایــن بخــش اقــدام شایســتهای بــه وســیلۀ مرتجــم
كتــاب انجــام شــده و آن تهیــۀ واژه نامههــای تخصصــی و
دوزبانــه (فارســی ــ انگلیســی) شــامل اصطالحات هــری و فنی
كتــاب اســت .كتابنامــۀ مفصــل فارســی و انگلیســی ایــن بخــش
هــم از قســمتهای مهــم كتــاب اســت.
بخــش دوم شــامل آلبــوم تصاویــر رنگــی در ده قســمت
كتــاب آرایــی ،آثــار الكــی ،ســاح و زره ،فلــزكاری ،زیورهــا،
گوهرهــا و طلس ـمها ،ســفالینهها ،فرشهــا و بافتــه هــا ،آثــار
چوبــی و عكاســی و آثــار دیگــر برجــای مانــده از نخســتین
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