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خوانونروزیفرهنگستاینهادرفراغمسافران

جشــن نــوروز كــه آیینــی كهــن و ملــی اســت هــر ســاله بــر رس ســفرهای مینشــینیم
كــه معتقدیــم برایــان یمــن و بركــت بــه بــار م ـیآورد .فرهنگســتانیها هــم از
ایــن قاعــده مســتثنا نیســتند و در راســتای حفــظ و حراســت از فرهنــگ خــود،
هــر ســاله بــه چیــدن خــوان نــوروزی خــود دل مشــغولی دارنــد ،گرچــه هــر ســال
مســافرانی از جمــع ســفرههایامن كــم میشــوند و خــر رفتنشــان برایــان درد آور
اســت ،خصوصـاً هرنمندانــی كــه در آســتانه نــوروز مــا را تنهــا گذاشــتند و رفتنشــان
ب ـرای جامعــه هــری و خانوادههایشــان غمــی ســنگین بــه بــار آورد.
زنــده یــادان عبــاس كیارســتمی ،اصغــر بیچــاره ،پرویــز شــاهینخو ،ثریــا حكمــت،
داوود رشــیدی ،جعفــر والــی ،دنیــا فنــیزاده ،كاظــم افرندنیــا ،نیــا طباطبایــی،
اســتاد ســلیم مــوذنزاده ،حســن جوهرچــی ،ایـران بزرگمهــریراد ،مهیــن کســایی،
علــی معلــم و افشــین یداللهــی كــه در ســال  1395بــه جهــان باقــی شــتنافتند،
جایشــان بــر رس خــوان نوروزیــان خالــی اســت.
سـردبیر

سوگ سرود رئیس فرهنگستان هرن برای
درگذشت یلع معمل

من این قطعه در مدحت او رسودم /علی
معلم عزیز هرنور
به رتبت عصامی عظامی به گوهر
به دیدار بهرت به کردار مهرت
به هنجار و آزادگی هفت آباء
پرس تا کی آرد چون او چار مادر
میاندار خدمت خداوند همت
به سایه چو نخل و به باال صنوبر
رسشتی فره داشت از علم و عرفان
دلیل ادب بود و استاد دفرت
مرا همنوا بود و همدرد و همره
رفیق و قرین و پرس عم و رسور
سفر کرد ناگه ازین خوان وحشت
غباری به ره ماند و ردی به کردر
علی ابن عبدالله ابن محمد
به شهر محمد شد از باب حیدر
زه و آفرینش ز درگاه ایزد
سپندان و امشا سفندانش یاور
دعاگوی اویند پاکان موبد
ثناخوان اویند خوبان مکرر
من این قطعه در مدحت او رسودم
علی معلم عزیز هرنور

هرن و زبیایی در اندیشه فارایب نقد و برریس شد

جریــان حكمــت بــه ایــن منطقــه جغرافیایــی اســت .فارابــی تــاش
میكنــد بــا اقتبــاس از فالســفه بــزرگ یونــان بــه ویــژه آموزههــای
اســامی حكمــت را در نــزد مســلامنان احیــاء كنــد.
پناهــی در مــورد حــوزه تخصصــی فارابــی افــزود :او در زمینههــای
مختلفــی تخصــص دارد و آثــاری از خــود بــه یــادگار گذاشــته كــه در
حــوزه فلســفه ،منطــق ،نجــوم ،طبیعیــات ،الهیــات ،سیاســت ،هــر و
 ...اســت و میتــوان او را بــه متامــی معنــای كلمــه ،حكیــم شــمرد.
فارابــی كتابــی در جمــع بیــن آراء بیــن ارســطو و افالطــون دارد و
فیلســوفی عمیقــاً دینــی و اهــل عرفــان اســت .او تــاش میكنــد
از طریــق تقــرب بــه دو منبــع مهــم عقــل و وحــی بــه حقیقــت
دسرتســی پیــدا كنــد و از ایــن طریــق فلســفه اســامی را بنیانگــذاری
میكنــد .او معتقــد اســت كــه فلســفه در ذات خــود وحــدت دارد و
حقیقــت فلســفی ،واحــد اســت و اگــر اختالفاتــی میــان آراء ارســطو
و افالطــون وجــود دارد ،اختالفــات ســطحی و تأویلپذیــر اســت .او
تــاش میكنــد كــه از طریــق ایــن كتــاب ،اختالفــات ظاهــری را رفــع
كنــد و توضیــح بدهــد.

عضــو گــروه نقــد هــر پژوهشــكده هــر ادامــه داد :فارابــی نظـرات
ابداعــی در مــوارد مختلــف دارد كــه دربــاره نوآوریهــای او فرصــت
پرداخــن بــه آنهــا نیســت .وی قائــل بــه قدمــت عــامل اســت و بــا
دادن نظریــات خــود بــه تبییــن عقلــی خلقــت عــامل بــه نحــوی كــه
بحــث قدمــت هــم در آن باشــد ،میپــردازد .او تــاش میكنــد
مولود زندینژاد
بیــن مابعدالطبیعــه و الهیــات آشــتی بدهــد و از نظریــه صــدور
نوافالطونیهــا اســتفاده میكنــد و بــا مفهــوم عقــل فعــال ،برخــی
نشســت هــر و زیبایــی در اندیشــه فارابــی بــا حضــور اســتادان ،از مشــكالت دینــداری فیلســوفانه و بحــث وحــدت و كــرت را حــل
دانشــجویان ،اصحــاب رســانه و عالقهمنــدان برگــزار شــد.
میكنــد و وجــود پیامــر را متصــل بــه عقــل فعــال میدانــد.
چهارمیــن نشســت از سلســله نشس ـتهای حكمــت هــر اســامی
بــا موضــوع «هــر و زیبایــی در اندیشــه فارابــی» روز دوشــنبه 9
اســفند در ســالن هامیشهــای فرهنگســتان هــر برگــزار شــد .در
ایــن نشســت «نرصاللــه حكمــت» فیلســوف و اســتاد دانشــگاه
شــهید بهشــتی بــا موضــوع «زیبایــی بــه مثابــه مدخــل فلســفه در
اندیشــه فارابــی» و «نادیــا مفتونــی» پژوهشــگر فلســفه و عضــو
هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران و دانشــیار دانشــکده الهیــات و
معــارف اســامی ،بــا موضــوع «تبییــن جایــگاه هــر فاضلــه و هــر
 حكمــت در فلســفه سیاســی فارابــی» بــه ســخرنانی پرداختنــد.همچنیــن اســاعیل پناهــی عضــو گــروه نقــد هــر پژوهشــكده هــر
در ابتــدای ایــن نشســت علمــی ،مــروری بــر زندگــی ،اندیشــه و آثــار
فارابــی داشــت .وی در خصــوص شــخصیت علمــی فارابــی اظهــار
داشــت :فارابــی از بزرگتریــن فیلســوفان اســامی اســت و آغــاز
فلســفه اســامی بــا او آغــاز میشــود .شــاید اف ـراد دیگــری ماننــد
كنــدی بودهانــد ،امــا او نخســتین فیلســوف تـراز جهانــی مســلامنان
اســت كــه در ســال ( 205ه.ق) در فــاراب متولــد شــد و بـرای شــهر
محــل تولــد او ،دو نقــل قــول وجــود دارد؛ یكــی فــاراب در قزاقســتان
كنونــی اســت و دیگــری شــهر فاریــاب خراســان اســت كــه هــر كــدام
از ایــن نقــل قولهــا كــه باشــد ،محــدوده جغرافیایــی ای ـران بــزرگ
محســوب میشــود.

وی بــا نقــد اینكــه بــرای تكنولوژیهایــی هزینــه میكنیــم كــه
میشــود بــا هزین ـهای وارد كشــور كــرد ولــی بــه علــوم و فلســفه
خــود بهــا منیدهیــم ،ترصیــح كــرد :رصف پــول و هزینــه زیــاد
ب ـرای وارد كــردن تكنولــوژی خیلــی معقوالنــه نیســت ،در صورتــی
كــه اینهــا را میتوانیــم بــه راحتــی بــه كشــورمان وارد كنیــم،
امــا فارابــی مــال ماســت ،پیشــینه ،كیــان و هویــت ماســت ولــی
مــا فارابــی را منیشناســیم و دربــارهاش نخواندهایــم و ملتــی كــه
منیدانــد پیشــینه و گذشــتهاش چیســت؟ و از كجــا آمــده؟ منیتوانــد
بــه پیرشفــت نائــل شــود.
ایــن فیلســوف بــزرگ در خصــوص كتابهــای فارابــی یــادآور شــد:
بســیاری از كتابهــای فارابــی حتــی ترجمــه نشــدهاند ،مثــاً
رســاله «الحــروف» در ایـران چــاپ نشــده بلكــه در خــارج از ایـران
منتــر و اخی ـرا ً ترجم ـهای از آن شدهاســت .میبینیــد مــا در مــورد
سیاســت ،تفكــر ،اندیشــه فارابــی هیــچ كاری نكردیــم ،در صورتــی
كــه ،كســی ماننــد ابــن ســینا خــود را ریزهخــوار خــوان فارابــی
میدانــد و دشــوار اســت كــه در ایــن زمــان كوتــاه بخواهــم در
مــورد ایــن شــخصیت بــزرگ علمــی و ایــن فیلســوف بــزرگ اســامی
صحبــت كنــم.
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وی در زمینــه تحصیــات و علمآمــوزی فارابــی ادامــه داد :فارابــی
تحصیالتــش را در بغــداد آغــاز میكنــد و از محــر اســتادان بزرگــی
چــون «ابــو بــر متــی بــن یونــس القنائــی» بهرهمنــد شدهاســت
و اســتعداد خاصــی كــه در فراگیــری علــوم و معــارف داشــته ،او
را بــه رسعــت از شــاگردان آن حــوزه متامیــز میكنــد .فارابــی تــا
مــر و حلــب مـیرود و تحــت حامیــت سلســله شــیعه حمدانیــان
ق ـرار میگیــرد .كار اصلــی كــه فارابــی انجــام میدهــد ،بازگردانــدن

در ادامــه نرصاللــه حكمــت اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی بــه
ســخرنانی پرداخــت و اظهــار داشــت :دربــاره فارابــی صحبــت كــردن
هــم بســیار گــوارا ،لذتبخــش و مطبــوع اســت و درعیــن حــال
كمــی میتوانــد ایجــاد غــم و انــدوه كنــد ،زی ـرا ب ـرای بزرگتریــن
فیلســوفامنان ،كمرتیــن زمــان و كمرتیــن امكانــات اختصــاص داده
میشــود و اینجــا كمــی تأســف میخوریــم كــه بــرای مهمتریــن
مباحــث و مســائلمان هیــچ كاری انجــام منیدهیــم.

چــون در راه درســت قــدم بــر میداریــد ،بــه مقصــود خواهیــد
رســید .امــا اگــر بخواهیــد روش را در نظــر بگیریــد و درســت راه
برویــد امــا در راهــی كــه اشــتباه اســت ،قــدم بگذاریــد ،بــه مقصــود
خــود نخواهیــد رســید و ایــن تفــاوت میــان فیلســوفان اســامی و
یونانــی اســت.

وی بــه رســاله «تحصیــل الســعاده» اشــاره كــرد و افــزود :در ایــن
كتــاب فارابــی قصــد دارد تــا راه ســعادت را بــه مــا نشــان دهــد و
ایــن كلیــد واژ ه در تفكــر فارابــی اســت كــه در برابــر تفكــر یونــان
دارد .مــن قبــول نــدارم كــه فارابــی پیــرو ارســطو بــوده اســت،
زیــرا هیــچ فیلســوفی را منیتــوان پیــرو یكدیگــر دانســت؛ اصــوالً
هیــچ فیلســوفی را منیتــوان پیــرو فیلســوف دیگــر دانســت زیــرا
فیلســوفی كــه پیــرو فیلســوف دیگــر باشــد اصـاً فیلســوف نیســت .اســتاد نرصاللــه حكمــت بــه جملـهای از رســاله «تحصیــل ســعادت»
فارابــی بنیانگــذار تفكــر و فلســفه اســامی اســت كــه ماهیت ـاً بــا فارابــی اشــاره و خاطــر نشــان كــرد :بایــد بــه ایــن جملــه «معرفــه
الحــق والیقیــن هــی ال محالــه جمیلــه» اشــاره كنــم و بگویــم؛ بــدون
تفكــر و فلســفه یونــان متفــاوت اســت.
فلســفه و تفكــر منیتــوان بــه رساغ زیبایــی و هــر رفــت .شــناخنت
نرصاللــه حكمــت دربــاره واژه ســعادت در تفكــر فارابــی توضیــح حــق و حقیقــت و یقیــن بــه حقیقــت ،بیتریدیــد زیباســت .بــدون
داد :ســعادت در اندیشــه فارابــی در مقابــل روش آمــده اســت .بــه اغــراق اگــر بخواهــم ایــن جملــه را -كــا هــو حقهــا -تفســیر
عنــوان مثــال یونــان یعنــی روش .فارابــی و ابــن ســینا یعنــی راه و كنــم ،بایــد یــك كتــاب بنویســم ،چــون فكــر میكنــم بــه ایــن
ایــن دو بــا یكدیگــر كام ـاً متفاوتنــد .در فلســفه یونــان بایــد بــر آدمهــا خیلــی دیــن داشــته و بایــد ادا كنیــم؛ گرچــه بــازار تفكــر را
اســاس روش گام برداشــت ،امــا در فكــر فارابــی راه بیشــر از روش ترجمههــا اشــغال كردنــد .امــا بــا اینهــا دیــن داریــم و ایــن آدمــا
مولــود ترجمــه بســیار آشــفته و مضطربانــد كــه گاه اثــر افالطــون
اهمیــت دارد.
را بــه ارســطو و بالعكــس نســبت میدهنــد.
وی در ترشیــح بیشــر اختــاف میــان راه و روش بیــان كــرد :اختــاف
راه و روش در فلســفه اســامی و فلســفه ارســطوی ی در ایــن اســت وی در تأویــل ســخن فارابــی افــزود :لــذت  ،منفعــت و زیبایــی ســه
كــه در فلســفه اســامی بــه دنبــال حقیقــت و راه هســتند امــا در نزد مفهومــی هســتند كــه فارابــی میخواهــد بــا آنهــا راه ســعادت را
فالســفه یونــان حقیقــت امــری مجهــول اســت و فیلســوف یونانــی نشــان دهــد و در ترشیــح ایــن ســه مفهــوم میگویــد :اینهــا هــر
هیــچ نشــانهای از ایــن حقیقــت در دســت نــدارد .گرچــه او نیــز بــه كــدام میتواننــد انســان را بــه ســعادت برســانند .انســان بخشــی از
شــوق حقیقــت بــه فســلفه رو م ـیآورد و در برابــر سوفســطائیان زندگ ـیاش بــا لــذت و بخشــی دیگــر بــا منفعــت تأمیــن میشــود
قــرار میگیــرد امــا بــه دلیــل آنكــه روش را بــر میگیزنــد ،بــه و انســان بایــد بــه منفعــت و منافــع خــود برســد ،امــا آن مفهومــی
حقیقــت دســت منییابــد و اگــر از فیلســوف یونانــی بپرســید ایــن كــه فارابــی بــه مفهــوم لــذت و منفعــت جهــت و معنــا میدهــد،
حقیقتــی كــه میجویــی ،نــام و نشــانش چیســت؟ او هیــچ نــام و مفهــوم زیبایــی اســت .ایــن دو مفهــوم گرچــه بـرای انســان رضوری
نشــانی نــدارد بــه شــا بدهــد .بــه ناگزیــر از روش اســتفاده میكنــد اســت امــا فقــط بــا مفهــوم زیبایــی اســت كــه جهــت مییابــد.
ولــی روش فقــط ضامــن درســت اندیشــیدن اوســت .امــا در فســلفه
فارابــی و ابــن ســینا آن حقیقتــی كــه فالســفه یونــان میجوینــد را ایــن پژوهشــگر و محقــق در اندیشــه فارابــی ادامــه داد :فارابــی
پیــدا كردهانــد ،زی ـرا اتــكای آنــان بــه روش نیســت و بیشــر راه را معتقــد اســت كــه ایــن مفاهیــم -لــذت ،منفعــت و زیبایــی -بایــد در
میجوینــد .كســانی كــه بــه دنبــال راه هســتند ،از خطــا و غلــط خدمــت جمــع قـرار گیــرد .بــه عنــوان مثــال اگــر از منظــر فارابــی به
خوفــی ندارنــد و اگــر از مــا بپرســند كــه درســت راه رفــن در راه شــهر و تبلیغــات آن نــگاه كنیــم ،زیبایــی تحــت غلبــه منفعت اسـت
نادرســت ،صحیــح اســت یــا راه رفــن در راه درســت؟ بایــد گفــت؛ و ایــن منافــع اســت كــه دارد بــه زیبایــی جهــت میدهــد .منفعتــی
كــه ب ـرای خدمــت بــه فــرد صــورت گرفتــه اســت و از دیــدگاه او
رفــن در راه درســت ،بهــر اســت.
ایــن شــهر فاقــد ســعادت اســت و زیبایــی در آن حاكــم نیســت
وی در همیــن زمینــه تأكیــد كــرد :بـرای متــام عرفــای مســلامن ،بیــش بلكــه منفعــت حاكــم اســت و شــهر را در حیطــه خــود دارد .زیبایــی
از درســت راه رفــن ،راه درســت اهمیــت دارد و البتــه نــو ر علــینــور از دیــدگاه فارابــی یــك مفهــوم پیشــا فلســفی اســت نــه مفهومــی
اســت كــه مــا در راه درســت ،درســت هــم راه برویــم .یعنــی اگــر فلســفی.
شــا در راه درســت قــدم برداریــد ،ولــو كــج و كولــه هــم راه برویــد
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حكمــت تفــاوت فلســفه یونــان و فارابــی را چنیــن بیــان كــرد و اســت .فارابــی از شــعر ،آواز ،موســیقی بــه عنــوان هــر یــاد كــرده
گفــت :دقیقـاً در تعریــف زیبایــی فارابــی اســت كــه تفــاوت ماهــوی اســت و در موســیقی كبیــر نیــز نقاشــی را اضافــه میكنــد.
فلســفه فارابــی و یونــان مشــخص میشــود .اگــر مــا تكلیــف خــود را
بــا زیبایــی مشــخص نكنیــم ،منیتوانیــم وارد ســاحت فلســفه شــویم .وی بــه طبقــات مدینــه فاضلــه از دیــدگاه فارابــی اشــاره كــرد
ایــن عیــن بیــان فارابــی اســت .اگــر در هــر ســاحتی كــه میخواهیــم و افــزود :فارابــی دركتــاب «فصــول منتزعــه» از طبقــات مدینــه
فاضلــه نــام بــرده اســت كــه شــامل پنــج طبقــه میشــود .نخســتین
قــدم بگذاریــم از دیــدگاه فارابــی بایــد زیبایــی را بشناســیم.
طبقــه ،گــروه افاضــل ،یعنــی بخــش فضــا و علــا .دومیــن طبقــه
وی حقیقــت را امــری الزمــه زیبایــی دانســت و بیــان كــرد :ب ـرای «ذوااللســنه» اهــل خطابــه و منــر ،آوازخوانــان ،نویســندگان و
مهمتریــن چیزهایــی كــه جــزء زیرســاختهای تفكــر و اندیشــه و شــعرا هســتند .طبقــه ســوم مقــدرون هســتند كــه شــامل مهندســان،
هــر ماســت ،نیاندیشــیدیم .پیشــنهاد فارابــی ایــن اســت كــه هیچگاه منجــان ،پرشــكان و  ...میشــود .طبقــه مالیــون شــامل كشــاورزان،
از روش بــه حقیقــت و زیبایــی منیرســیم بلكــه بایــد از زیبایــی تولیــد كننــدگان ،بازرگانــان و طبقــه مجاهــدون كــه هــان طبقــه
بــه روش برســیم و زیبایــی را از كجــا پیــدا كنیــم؟ ایــن اســت كــه نیروهــای نظامــی و انتظامــی اســت.
میگویــم بــه زیــر ســاختها نرســیدیم زیــرا مــا تكنیــك داریــم،
مــا در بســیاری از هرنهــا از تكنیــك باالیــی برخورداریــم امــا ایــده و دانشــیار دانشــکده الهیــات و معــارف اســامی در توضیــح بیشــر
تفكــر نداریــم و فاصل ـهای میــان تكنیــك و ایــده و اندیشــه افتــاده ایــن مباحــث ادامــه داد :فارابــی میگویــد؛ رئیــس اول پیامــر ،خــاص
مطلــق و جانشــینانش هســتند كــه میبایســت حكیــم هــم باشــند.
اســت كــه حتــی ســینامگر مــا منیدانــد چ ـ ه كنــد؟
یعنــی پیــام ســعادت بایــد از طریــق رئیــس اول حكومــت بــه مــردم
نرصاللــه حكمــت بــا ترشیــح حســن و زییایــی ســخنان خــود را بــه منتقــل شــود .مــردم نیــز بـرای حكومــت دو مهــارت جــودت اقنــاع و
پایــان بــرد و گفــت :زیبایــی قابــل تعریــف نیســت اگــر مــا بخواهیــم جــودت تخیــل بایــد داشــته باشــند تــا در تصدیــق رئیــس حكومــت
از روش بــه زیبایــی برســیم رصفــاً بــه زیبایــی محســوس و مــادی عمــل كننــد.
خواهیــم رســید و اســم آن زیبایــی نیســتُ ،حســن نــام دارد كــه
زیبایــی كمــی دارد و كمیــات در كنــار هــم حســن تولیــد میكننــد .مفتونــی در خصــوص مدینــه فاضلــه فارابــی ترصیــح كــرد :فلســفه
ب ـرای زیبایــی در ســنت مــا از بیــان ابــن عربــی اســتفاده میكنــم وجــودی مدینــه فاضلــه فارابــی ،رســاندن انســانها بــه ســعادت
كــه میگویــد :جــال و زیبایــی بــدون جــال معنــی نــدارد و اســت .همچنانکــه هــدف غایــی ریاســت در مدینــه ،تســهیل
جــال حت ـاً پشــت پــرده اســت ،آن زیبایــی و جاملــی كــه پشــت راههــای تحصیــل ســعادت بــرای اهــل آن اســت .ازایــنرو ،درک
پــرده اســت ،رصف ـاً بــا فهــم مــن شــناخته منیشــود و كوشــش مــن جامــع از فلســفه مدنــی فارابــی ،وابســته بــه شــناخت مفهــوم
اكتشــاف اســت و همــه مــا بــه دنبــال منطــق آن زیبایــی هســتیم و ســعادت در نظــام فکــری او دارد .ســعادت در منظومــه فلســفی وی،
زیبایــی بایــد انكشــاف پیــدا كنــد و جریــان زیبایــی هرن دو ســو دارد ،بــا نظریــه معرفــت وی پیونــد دارد .اداره غایــی مدینــه بــه دســت
یــك ســوی آن مــن هســتم كــه در صــدد اكتشــاف اســت و ســوی خدایــی اســت کــه عقــل فعــال را فرشــته نگهبــان مدینــه و واســطه
دیگــر آن جاملــی اســت كــه پشــت حجــاب اســت و بایــد عیــان انتقــال فیــض او بــه قــوای ناطقــه و متخیلــه رئیــس از طریــق او ،بــه
جمیــع اهالــی مدینــه قـرار داده اســت .ســعادت ،پــاداش کار نیــک
شــود و ظهــور كنــد.
و تــرک کار زشــت نیســت ،بلکــه نتیجــه آن اســت ،بهعبــارت دیگــر،
«نادیــا مفتونــی» پژوهشــگر فلســفه و عضــو هیئــت علمی دانشــگاه معلــول فضیلــت و از ســنخ آن اســت.
تهـران و دانشــیار دانشــکده الهیــات و معــارف اســامی ،بــا موضــوع این نشست با پرسش و پاسخ حارضان به پایان رسید.
«تبییــن جایــگاه هــر فاضلــه و هــر  -حكمــت در فلســفه سیاســی
فارابــی» بــه ســخرنانی پرداخــت .وی در خصــوص زیبایــی از دیــدگاه
فارابــی گفــت :هنــوز آنقــدر كــه فارابــی بــه زمینههــای زیبایــی و
علــم االجــال توجــه داشــته ،دیگـران بــه آن نپرداختنــد .فارابــی در
كتــاب «فصــول منتزعــه» از زمینههــای مختلــف هــری نــام بــرده
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باشــد و ارائــه نظریــهای جهانشــمول و عــام از پژوهشهــا دارای
اهمیــت ثانــوی اســت.

وااکوی نظریههای هرن به روایت
سید غالمرضا اسالیم

وی ســپس طــرح و جستارگشــایی مبحــث پیــش رو ،بــه طــرح
پرســش از وجــه نیازمنــدی هــر بــه نظریــه پــردازی ،و وجــه متایــز
نظریههــای هــر از نظریههــای علــوم طبیعــی ،انســانی و اجتامعــی
و نیــز نســبت نظریههــای هــر بــا مكاتــب و ســبكهای هــری،
زیباییشناســی و فلســفه هــر ،وجــه اشــراك همــه نظریههــای
هــر ،پرســش از چیســتی هــر و اثــر هــری دانســت.
پناهــی بــا اشــاره بــه اختــاف عمیــق بیــن تلقیهــای مختلــف از
هــر از دوره باســتان تــا دوره معــارص و ظهــور نظریههــای متنــوع
هــر ،از رویكردهــای تقــدس بخشــی تــا رویكردهــای امــر روزمــره
بــه اثــر هــری و نیــز بیــان برخــی نظریههــای پایــان هــر (هــگل،
دانتــو و بنیامیــن) ،تنازعــات موجــود در حــوزه نظریــه و نقــد هــر
را یــادآور شــد.
پناهــی در پایــان بــا اشــاره بــه نظریــه «پایــان نظریهپــردازی هــر
ویكتــور برگــن» دورمنایــی از وضعیــت هــر در دوره معــارص را
ترســیم کــرد و از تکــر و پلورالیســم فرهنگــی ،تغییــر ماهیــت اشــیاء
روزمــره بــه آثــار هــری ،فروریخــن مــرز شــیء زیباشــناختی و شــیء
غیــر زیباشــناختی ،ظهــور زیباییشناســی همگانــی و رسانجــام ،نفــی
تلویحــی معیارهــای زیباییشناســی روشــنفکرانه بــه عنــوان وجــوه
اصلــی ایــن دوران جدیــد یــاد کــرد.

فرزاد زادمحسن

در ادامــه غالمرضــا اســامی بــه واکاوی نظریههــای هــر بــر مبنــای
رهیافتــی معرفــت شناســانه پرداخــت .ایــن مــدرس و پژوهشــگر
معــاری و هــر در طلیعــه ســخن خــود در تبییــن چارچــوب ارتباطی
نظــر ،نظریــه ،فــرض و فرضیــه و رابطــه آنهــا بــا تئــوری گفــت:
نظریــه محصــول فرضیــه اســت و بــدون آن تهــی میشــود .در
پژوهــش برخــی اطالعــات پایــه را فــرض میگیریــم و فرضیــه هــم
در حقیقــت ،هــان نظریــه پیــش از اثبــات اســت .نظریــه ترجمــه
مناســبی بــرای تئــوری نیســت و ایــن مفهــوم معنــای وســیعتری
دارد .در مــدل درختــی دانــش ،میتــوان تنــه اصلــی را تئــوری و
شــاخهها را نظریههــا دانســت.

نشســت «درسگفتــار واکاوی نظریههــای هــر؛ رهیافتــی معرفــت
شناســانه» از سلســله درسگفتارهــای «نظریــه و نقــد هــر» بــا
حضــور ســید غالمرضــا اســامی اســتاد دانشــكده هــر و معــاری
دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.
ایــن پژوهشــکده در روز دوشــنبه دوم اســفند مــاه  1395در دومیــن
نشســت از سلســله درسگفتارهــای نظریــه و نقــد هــر كــه بــه
تبییــن و بررســی مفاهیــم بنیادیــن ایــن حــوزه میپــردازد ،باحضــور
صاحبنظ ـران و عالقهمنــدان« ،واکاوی نظریههــای هــر؛ رهیافتــی
معرفــت شناســانه» را بــه روایــت ســیدغالمرضا اســامی اســتاد
دانشــگاه ته ـران بــه بحــث و بررســی گذاشــت.
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وی آنــگاه بــا برشــمردن موضــع موضــوع و موضــع پژوهشــگر بــه
رشح برخــی مفاهیــم در پژوهــش پرداخــت .مفاهیمی چــون :خطای
ذهــن ،ســناریو ،نقشــه ،مشابهســازی و مدلســازی مفهومــی و بــا
اشــاره بــه پرســشهای نهگانــه در پژوهــش و تفکیــک چیســتی،
چگونگــی ،چرایــی و  ،...در هــر پژوهشــی دو رویكــرد هســتی
شناســانه (آنتولوژیــکال) و معرفتشناســانه (اپیســتمولوجیكال)
را رضوری دانســت .در رویكــرد هســتی شناســانه در پاســخ بــه
چیســتی انســان پاسـخهای متنوعــی ارائــه شــده اســت كــه نســبت
انســان را بــا محیــط ،چارچــوب فکــری ،اراده ،اختیــار ،علــم ،توســعه
و ...تبییــن میكننــد.

در آغــاز نشســت ،اســاعیل پناهــی رسپرســت گــروه نظریــه و نقــد
هــر پژوهشــکده بــه ارائــه گـزارش اجاملــی از مباحــث مطــرح شــده
در نشســت نخســت پرداخــت .وی بــا بیــان چیســتی نظریههــای
علــوم طبیعــی و علــوم انســانی و فراینــد نظریهپــردازی در هــر یــك
از آنهــا ،بــه حرکــت مــداوم و تکاملــی نظریههــا بــه دلیــل رشایــط
تاریخــی و نیازهــای متغیــر انســان و نیــز نقــش مهــم نهادهــای
اجتامعــی و فرهنگــی در تكویــن نظریههــا اشــاره كــرد .وی ســپس
بحــث كانونــی نشســت نخســت را چنیــن برشــمرد :پژوهــش ب ـرای
انباشــت نظریــه ،جــرح ،تعدیــل ،تكمیــل ،انتقــال و انتشــار آنهــا،
مــردود اســت و نظریههــای یــك جامعــه بــه دلیــل یكســان نبــودن
حاجــات ،معضــات ،و آمــال در جوامــع بــری لزومـاً بـرای جامعــه
دیگــر كاربــرد نــدارد .لــذا نقطــه عزیمــت و بنیانــی كاوشهــا بایــد
بــرآوردن حاجــات و امیــال و حــل مســائل و معضــات در هــر عــر
و زمانهــای ،گرهگشــایی و حصــول فهــم بهــر در جامعــه مبــدأ

ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان تعاریــف انســان در فلســفه غــرب از
ســقراط تــا هگل و ســپس تــا هــاف وآدام اســمیت و ،...ظهور انســان
عــر الکرتونیــک یــا انســان «تلــه ماتیــک» را تصویــر کنونــی ایــن
ســیر تاریخــی عنــوان کــرد .ســپس بــا نــگاه بــه مكتــب اســام و ارائــه
تعریفــی از انســان انشــائی و بــا بیــان نســبت بیــن اراده ،اختیــار
6

نســبت گوهــر (یــا
و علــم را
هســته) ،ذات (یــا اختیــار) و پوســته (یــا خــواص) و
بــا تقریــر علــل اربعــه و اقســام و مراتــب وجــود ،ســیر
انفســی را حركــت بــه ســمت درون یــا گوهــر و ســیر آفاقــی
را حركــت بــه ســمت بیــرون یــا علــم دانســت.

ســامانههای بــاز و
شــد .وی بــا معرفــی و تحلیــل
بســته و نقــش شــناخت آنهــا در تولیــد دانــش ،گفــت :در حــوزه
سیســتمها ســه محــور عمــده قابــل شناســایی اســت :اطالعــات
و تشــكیالت كــه در بــه تعــادل رســیدن ســامانهها هامهنــگ
میشــوند .در طبقهبنــدی پپیشــنهاد شــده بولدینــگ ،اســتاتیك،
دینامیــك و ســیربنتیك را سیســتم بســته و ســلول ،گیــاه ،حیــوان،
انســان و جامعــه و سیســتمهای مجــرد (مثــل هــر ،زبــان ،فلســفه و
 )...سیســتم و یــا ســامانههای بــاز نامگــذاری كــرده اســت .در ایــن
طبقهبنــدی آكــف اضافــه كــرده اســت كــه انســان تنهــا موجــودی
اســت كــه میتوانــد برنامههــای متنــوع خــود را بــاز تولیــد كــرده
و ایــدهآل خــواه باشــد.

اســامی خاطرنشــان کــرد :علــم بــه لحــاظ ســاختار خــود عملکــردی
تجزیهگــرا دارد و رصفــاً بــرای شــناخنت مفیــد و مثربخــش اســت.
وســعت كمــی علــم هــان میشــود کــه امــروز در فضــای مجــازی
بــا آن روبــرو هســتیم :اطالعــات منقطــع ،مرتاکــم و پراکنــده ،رسشــار
از تصاویــر و اصطالحــات و معلومــات پراکنــده.
وی در ادامــه بــا بیــان حدیثــی منســوب بــه امیرمومنــان علــی(ع)
کــه :العلــم نقطــه کــره الجاهلــون  -دانــش تنهــا یــک نقطــه بــود
کــه ناآگاهــان ب ـرای شــناخت وســعت و گوناگون ـیاش بخشــیدند -
نتیجــه گرفــت :چنیــن انباشــتی از اطالعـ ِ
ـات بـیروح بــه عنــوان علم،
درحقیقــت الزم اســت ولــی كافــی نیســت ،زی ـرا مــا را جزءنگــر و
محــدود و ناتــوان از یــک شــناخت فراگیــر و جامــع كردهاســت.
نظیــر پرنــدهای کــه در ســالن ترشیــح ،بدنــش شــکافته و اجزایــش
بصــورت جداگانــه بررســی شــده ،امــا از هــدف و غایــت اصلــی
حیاتــش كــه پــرواز و آواز و  ...اســت ،غفلــت شــده اســت .لــذا نــوع
نگــرش مــا بــه مســائل تلقــی مــا را از عــامل دگرگــون میســازد.

ســخرنان دومیــن نشســت درسگفتارهــای نظریــه هــر در ادامــه بــا
ترشیــح مفاهیــم تعــادل ســامانهای و تعــادل ســاختاری ،تأکیــد کــرد:
اصالــت در ترتیــب و ترتــب انگارههایــی کــه در ذهــن مــا شــکل
میگیــرد نیســت ،بلكــه در جوهــره و غنــای نهفتــه در چیزهاســت
کــه مــا معمــوالً آن را درك منیكنیــم و غالب ـاً بــه جــای جوهــر بــه
پوســته اشــیاء و پدیدههــا نــگاه میکنیــم .وی بــا بیــان اینکــه
رویكــرد و بینــش ســاختاری بــه پدیدههــا بســیار کارآمدتــر از بینــش
سیســتمی اســت ،گفــت :ســده بیســتم تجلــی نــگاه ســامانهای بود و
ســده بیســت و یکــم تبلــور نــگاه ســاختاری اســت .ذره ،ســلول ،بیت
و ســیگنال ،مالکهایــی هســتند کــه دنیــای امــروز در حوزههــای
علمــی نانــو ،بیــو ،اینفــو ،كوگنــو ،بــر اســاس آنهــا کار میکنــد.
نــگاه ســاختاری و كلنگــر تبییــن بهــری از انســان و جهــان پیرامــون
او بــه دســت میدهــد .لــذا امــروزه رضیــب بهــره یــا هــوش معنــوی
و ِحكمــی ( )Spiritual Quotientفراتــر از بهــره یــا رضیــب هوشــی
( )Intelligence Quotientو بهــره یــا هــوش هیجانــی (Emotional
)Quotientشــمرده مــی شــود.

ایــن صاحبنظــر و کارشــناس هــری در ادامــه بــه بیــان رویكــرد
معرفــت شــناختی در پژوهــش پرداخــت و بــا ارائــه مدلهــای
تصویــری گفــت :گاهــی بیــن ذهــن و واقعیــت اختالفهایــی
مشــاهده میشــود و ذهــن آدمــی همــواره دچــار ضعفهــا و
خطاهــای شــناختی اســت زیــرا ذهــن انســان دارای عینكهــای
مختلفــی اســت كــه از دریچــه آنهــا واقعیتهــا درك میشــوند،
عینكهایــی نظیــر جــر و اختیــار ،علــت و معلــول و  ...اســامی بــا
بیــان روشهــای كاوش و پژوهــش در علــم (روشهــای توصیفــی،
ترشیحــی ،مشابهســازی ،و مقایسـهای) و تقســیمبندی روشهــا بــه
روشهــای خطــی و غیرخطــی ،بــه ترشیــح ســاز و كار و نارســایی
هــر یــك ایــن روشهــا پرداخــت .وی در ادامــه گفــت :در روش
پژوهــش غیــر خطــی ،رویکــرد مشابهســازی و مدلســازی مفهومــی
داریــم كــه در آن گاهــی ذهــن بــه سناریوســازی میپــردازد ،نظیــر
تاریخهــای هــر کــه در واقــع ،وجــود خارجــی نــدارد ،زی ـرا اساس ـاً
تاریــخ محصــول ذهنــی انســان اســت و قدمــت امــور اســت كــه
حقیقــت دارد .لــذا آنچــه بــه عنــوان تاریــخ و هــر ارائــه میشــود،
حاصــل تصویرســازی و تصــورات ذهنــی مــا اســت.

وی بــا توســل بــه نظریاتــی از ژیــل دولــوز و دریــدا بــه تبییــن
ارتبــاط حــق ( )Factو واقــع ( )Actپرداخــت و گفــت :حــق و
واقــع همیشــه دو روی یــك ســكه نیســتند بلكــه بــر اســاس نظریــه
موبیــوس ،انســان میتوانــد همــواره بیــن آن دو رفــت و آمــد كنــد
و ذهــن در ســیر بیــن نظــر و عمــل میــان حــق و واقــع هرنمندانــه
پیونــد برق ـرار كنــد.
ایــن پژوهشــگر و محقــق ســپس در تحلیــل ایــن نظــر بــه نظریــه
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ســاز و کارهــای تولیــد علمــی و آفرینــش هــری و تفــاوت ایــن دو،
مبحــث بعــدی بــود کــه توســط ایــن محقــق و پژوهشــگر ارائــه

متایــز تولیــد علمــی و آفرینــش هــری و نظریههــای علمــی و
نظریههــای هــر

نگاهی ون به مریاث هرن ،حکمت و ّ
مدنیت
هخامنشیان
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منطــق چارلــز پیــرس اســتناد كــرد و ســیر از عمل/مصــداق بــه نظــر/
مفهــوم را بــا واســطه علــل چهارگانــه (صــوری ،مــادی ،فاعلــی و
غایــی) را بــر اســاس «تركیــب» /اســتقراء علمــی و اســتقراء ِحكمــی
و ســیر معكــوس را (نظر/مفهــوم بــه عمل/مصــداق) را بــر اســاس
«تجزیــه» /قیــاس دانســت و ترشیــح كــرد كــه در فراینــد اســتقراء و
كلیســازی بـرای رســیدن بــه اصــول یكپارچــه پارادایــم علمــی تأكیــد
بــر شــباهت¬ها و نفــی متایزهــا و وجــوه اختــاف اســت؛ یعنــی
در روش كلیســازی علمــی از تفاوتهــا و کرثتهــا بــرای رســیدن
بــه شــباهتها و وحدتهــا رصف نظــر میشــود .امــا در فراینــد
هــری یــا كلیســازی هــری کــرت موجــب ارتبــاط اج ـزا و عنــارص
باهــم میشــود و حــذف هــر یــک از اج ـزاء ب ـرای کلیســازی بــه
اعتبــار ارتقــاء موقعیــت هریــک از آنهــا در جایــگاه خودشــان
تحقــق مییابــد .لــذا مفهــوم «تفــاوت» ارزشــمند اســت و ایــن
هــان نظریــه کــرت در عیــن وحــدت و وحــدت در عیــن کــرت
اســت کــه در آن هــر جزئــی در جــای خــود مهــم و ارزشــمند اســت
و بــه آن جایــگاه متكیــن میكنــد و ایــن وضعیــت منجــر بــه وحــدت
میشــود؛ نظیــر جایــگاه و رابطــه انبیــا بــا یکدیگــر و نســبت امــام و
مــردم یــا مثــال ســیمرغ و ســی مــرغ در منطــق و ادبیــات عرفانــی.
در فعالیتهــای هــری بــا بــه رســمیت شــناخنت تفاوتهــا و كــرت
تــاش میشــود بــا اســتقراء حكمــی یــا شــهودی اجـزا و كــرت آنهــا
شفافســازی شــود تــا بــه وحــدت در مفاهیــم هــری برســیم .پــس
تحقیقــات هــری بــر مبنــای اصــل تفــاوت اســت ،در واقــع نوعــی
تزا و وحــدت آفریــن اســت بــرای نیــل بــه
از کــرت کــه وحــد 
«مفهــوم» (کانســپت)؛ امــا در علــوم ،هــدف محــوری ،ایجــاد «اصــول فرزاد زادمحسن
علمــی» (پارادایــم) اســت.
پژوهشــکده هــر ایــن بــار میزبــان نشســتی تخصصــی بــود کــه
بــه بررســی بخــش مهــم و کمــر شناختهشــده تاریــخ ،هویــت و
خالــق كتــاب «مبانــی نظــری معــاری» در بخــش بعــدی ســخنان
فرهنــگ ایــران میپرداخــت.
خــود بــه تحلیــل مفهــوم همگرایــی علتهــا در حضــور و هســن
میـراث عظیــم فرهنــگ ،متــدن ،باورهــا و هـرِ «هخامنشــی» از ورای
پدیدههــا و واگرایــی علتهــا در ظهــور و تكامــل علتهــا
تخــت جمشــید ـ کــه منــاد و مظهــر ایــن دوران اســتـ بــه وســیله
پرداخــت و بــا تبییــن افقــی گرایــی (تفكــر افقــی) و عمــودی گرایــی
صاحبنظــران نامآشــنای تاریــخ ،فرهنگپژوهــی ،زبانشناســی و
(تفكــر عمــودی) و تقریــر نظریــه چاههــای معرفتــی دی بونــو
معــاری ایـران کهــن بررســی و تحلیــل شــد.
(محقــق حــوزه تفكــر خــاق) بــه اهمیــت همگرایــی و واگرایــی در
ایــن نشســت تخصصــی کــه بــا عنــوان «بنــای تخــت جمشــید؛ اثــر
ســاختار تفكــر پرداخــت .وی بــا بیــان نظــر باكــس كــه همگرایــی
حاکــان یــا هرنمنــدان؟» ،پرسشــی مهــم و بنیادیــن را ِ
پیــش روی
را منجــر بــه تهیــه نقشــه راه (بــر اســاس اســتنتاج قیاســی) و
پژوهشــگران تاریــخ متــدن ،فرهنــگ و هــر ایــران در روزگاران
واگرایــی را بــا مدلســازی فكــری (بــر اســاس اســتقراء) در ارتبــاط
باســتان و همــه عالقهمنــدان ایــن حــوزه مطالعاتــی مینهــاد ،عــر
میدانــد ،علــم و نظریــه را ناظــر بــه پیشگویــی و سناریوســازی
دوشــنبه شــانزدهم اســفند از ســاعت  14الــی  17در ســالن کنفرانــس
دانســت و خاطرنشــان کــرد :در عــامل وحــدت ،یــک نقطــه کانونــی
فرهنگســتان هــر برگ ـزار شــد.
داریــم کــه همــه اجـزا چنــد صــدا را همنــوا میکنــد و نــوا ،حــال و
در ایــن نشســت ـ کــه بــا اســتقبال چشــمگیر اهالــی هــر و فرهنــگ
روحــی اســت کــه بــر تنــوع و کــرت ســازها دمیــده میشــود و ایــن و محققــان هم ـراه بــود ـ محمدتقــی ایامنپــور ،منصــور فالمکــی و
چندصدایــی را در دل یــک وحــدت بــه همنوایــی منتهــی میســازد .عســکر بهرامــی ،بــه ترتیــب بــه ارائــه دیدگاههــا و مباحــث خــود
پایــان بخــش ایــن نشســت ،پرســش و پاســخ در خصــوص مباحــث پرداختنــد و بــا بررســی معــاری بنــای تخــت جمشــید ،افقــی تــازه
بــه گســره شــناخت فرهنــگ ،حکمــت ،مدن ّیــت و هــر دوران
مطــرح شــده بــا حضــور عالقهمنــدان بــود.
هخامنشــی گشــودند؛ دورانــی کــه حلق ـهای مهــم از هویــت ای ـران
کهــن اســت.
بنمایههای منادشناختی تخت جمشید :یک نگرش تطبیقی
نخســتین ســخرنان نشســت ،کــه ســخنانش بازتابهــای فراوانــی
هــم در میــان حــارضان برانگیخــت ،دکــر محمدتقــی ایامنپــور
(مــدرس رشــته تاریــخ دانشــگاه فردوســی مشــهد و پژوهشــگر
نامآشــنای تاریــخ هخامنشــیان و صاحــب مقــاالت پژوهشــی و
تحقیقــات پُرشــار در ایــن حــوزه) بــود کــه ســخن خــود را بــر محور
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ایامنپــور در نتیجهگیــری و اســتنباط خــود از ذکــر ایــن مثالهــا و
منونههــا از همســانی منادهــا نــزد اقــوام مختلــف اظهــار داشــت:
اگــر تاریــخ را خــوب بشناســیم یعنــی همیــن :از هــم تأثیــر پذیرفــن
و از تجــارب یکدیگــر اســتفاده کــردن و تجــارب هــم را تکامــل
بخشــیدن .ایــن امپراطوریهــا ،یعنــی آشــور و مــر و بابــل و ســومر
و ســارد و لیــدی و ،...همگــی مســتعمره و بخشــی از رسزمیــن ایـران
و زیــر ســلطه امپراطــوری بــزرگ ایــران بودهانــد .از ایــن روی،
منطقــی اســت کــه وقتــی بخواهنــد بنایــی بســازند کــه معــ ّرف
عظمــت و شــکوه ایــن امپراطوری باشــد معامرانــی را از رسارس نقاط
تابــع حکومــت مرکــزی ایـران بیاورنــد و بــه کار گامرنــد و بدینگونــه
همــه تجربههــا و مواریــث ملــل دیگــر در یــک بنــا تجلــی مییابــد.
ایــن کارشــناس و صاحبنظــر تاریــخ هخامنشــیان یــادآور شــد:
آنچــه بــه نــام تخــت جمشــید یــا پرســپولیس میشناســیم منــادی
متامعیــار از معــاری امپراطــوری هخامنشــی اســت کــه متکــی بــر
توامنندیهــای متامــی ملــل و رسزمینهــای زیــر ســیطره خــود ـ
کــه در واقــع بخشــی از ایـرا ن هســتند ـ بــوده و بــه رصاحــت متــام
میتــوان آن را «هــر هخامنشــی» نــام نهــاد.
ایامنپــور دربــاره نگاههــا و دریافتهــای نادرســت بــه ایــن
اش ـراکات ،کــه در جهــت تضعیــف ایــن امپراطــوری بــزرگ جهانــی
بــوده اســت ،خاطرنشــان کــرد :ایــن اتفاق ـاً نــه ناشــی از ضعــف یــا
تقلیــد کــه برخاســته از توامننــدی و روشناندیشــی حاکــان ایــن
دوره اســت کــه میکوشــند بــی هیــچ تعصــب و تنگنظــری از همــه
هــر اقــوام و مناطــق تحــت انقیــاد خــود ،کــه در همــه رسزمینهــا
پخــش شــده و پراکنــده اســت ،بــه بهرتیــن و ماندگارتریــن شــکل
اســتفاده کننــد و آن را کاملتــر و عظیمتــر و در زیــر چــر یــک
هویــت یکپارچــه منــود و جلــوه دهنــد .مهــم ایــن اســت کــه حاکامن
بتواننــد فضایــی بیافریننــد کــه در آن هرنمنــدان هــر اقلیمــی حداکرث
قابلیــت و توامننــدی خودشــان را بــه ظهــور برســانند و هرنمنــدان
واقعــی ،کــه تــوده مــردم هســتند ،متــام توانایــی خــود را بــه کار
بگیرنــد و بنایــی بــه مانــدگاری تخــت جمشــید را بســازند.

منادشناســی تطبیقــی تخــت جمشــید و ملــل و اقــوام باســتانی تابــع
امپراطــوری ایــران هخامنشــی و بنمایههــای ایــن منادشناســی
ســامان داد.
ایامنپــور کــه بــه ایـراد ســخن بــا عنــوان «تخــت جمشــید و بــن مایــه
هــای هــر هخامنشــی»پرداخــت ،بــه ترشیــح عنــارص و آرایههــا و
ســاختار زیباییشناســی بنــای تخــت جمشــید از جملــه دروازهملــل،
منــاد فروهــر ،اشــکال و نقــوش محــوری در جایجــای ایــن بنــا
و اش ـراکات آن بــا منادشناســی دیگــر اقــوام و ملــل زیــر تابعیــت
امپراطــوری هخامنشــی ،از جملــه آشــوریان و ســومریان و ،....بــا
منایــش تصاویــر مربــوط بــه هــر یــک پرداخــت و گفــت :وقتــی بــه
متدنهــای آشــوری برگردیــم دقیق ـاً همیــن ورودی دروازه ملــل در
مدخــل کاخهــای آشــوری بــه چشــم میخــورد .در معــاری ایــن
دروازه پیداســت کــه از هــر و مهــارت معــاران آشــوری اســتفاده
شــده اســت .یــک منــاد بســیار مهــم فروهــر اســت کــه در بخشهــای
مختلــف تخــت جمشــید دیــده میشــود و در اقــوام دیگــر از جملــه
مرصیــان هــم ،بــا کمــی اختــاف ،دیــده شــده و در بینالنهریــن
نیــز ایــن منــاد در میــان آشــوریان و ســومریها رواج داشــته اســت.
مســئله بعــدی ،هیئتهــای منایندگــی اعزامشــده بــه پیشــگاه
شــاه اســت کــه هدیــه و خ ـراج و پیشــکش آوردهانــد و در تخــت
جمشــید 23 ،مل ّیــت را میبینیــم کــه ایــن هــم ریشــه در اقــوام زیــر
ســلطه ایــران از جملــه ســومر و آشــور دارد .اشــکال ابتداییتــر و
کهنتــر آن نــزد ایــن اقــوام هــم وجــود دارد کــه در ایــن اشــکال شــاه
نشســته و هیئتهــا مقابلــش صــف کشــیده و در حــال باریابیانــد.
منــاد دیگــر ،مجســمه کــوروش در پاســارگاد اســت کــه ریشــه آن بــه
مــر و دره مقــره شــاهان میرســد و در معابــد منطقهاالخــر
هــم یافــت شــده اســت.
وی در ادامــه بــه تأثیــر فــراوان ایالمیهــا بــر متــدن هخامنشــی
اشــاره کــرد و گفــت :لباسهــای ایالمــی در نقــوش تخــت جمشــید
و در لبــاس پارســیان و حتــی امــروز در نقاطــی از غــرب کشــور
حضــور دارد .نقــش داریــوش در بیســتون کــه گئومــات مــغ را زیــر
پایــش دارد و منونههایــش در متدنهــای دیگــر ،تأثیــر معــاری
آســیای صغیــر و یونــان بــر معــاری ایـران ،تصویــر شــاه و کســی کــه
مقابلــش زانــو زده ،جــدال شــیر بــا شــاه و در بغــل گرفــن ســگ کــه
همــه بــا انــدک اختالفــی از آشــوریان برگرفتــه شــده اســت از جملــه
مــوارد دیگــری بــود کــه ایــن پژوهشــگر تاریــخ بــه آنهــا اشــاره کــرد.

تخت جمشید؛ دریچهای به بازشناخت متامیت فرهنگ ایرانی
ســخرنان بعــدی نشســت ،چهــره مانــدگار معــاری کشــور و اســتاد
ت ـراز اول و پیشکســوت ایــن عرصــه ،اســتاد دکــر منصــور فالمکــی
بــود کــه از روح و درومنایــه ســ ّنت فرهنگــی و حکمــت و آئیــن
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نــدارد.
فالمکــی مباحــث خــود را اینگونــه جمعبنــدی منــود کــه :مــا
دوگونــه بــا ایــن «برســم» میتوانیــم برخــورد کنیــم .1 :بــه عنــوان
عنــارص و نقوشــی کــه تقدسآفریــن هســتند و حرمــت محیطــی
میســازند و وحدتبخــش هســتند؛  .2بــه عنــوان وجهــی ریشـهدار
در فرهنــگ آدمــی.
چندزبانگی در هخامنشیان؛ از گوناگونی تا پیوستگی
ســومین و آخریــن ســخرنان نشســت دکــر عســکر بهرامــی (دکـرای
فرهنــگ و زبانهــای باســتانی از دانشــگاه تهــران ،عضــو هیئــت
علمــی بنیــاد دایرهاملعــارف اســامی ،نویســنده ،مرتجــم ،رسدبیــر
نرشیــات گــزارش میــراث و آینــه میــراث) بــود کــه بــه قرائــت
مقالــه خــود بــا عنــوانِ «چندزبانگــی در شاهنشــاهی هخامنشــیان
یــا سیاســتهای زبانــی امپراطــوری هخامنشــی» بــرای حــارضان
پرداخــت.
در ایــن مقالــه ابتــدا ســیری از زبانهــای رایج در قلمرو شاهنشــاهی
هخامنشــی و اســتفاده از آن ،بــه ویــژه بهرهگیــری داریــوش از ایــن
دایــره امکانــات زبانــی در توســعه و اســتحکام امپراطــوری خــود
و گســرش آن در قلمــرو جغرافیایــی ایــن پادشــاهیکــه پهنـهای
از آســیای صغیــر تــا اروپــا و شــال آفریقــا بــود ،ترشیــح گردیــد.
بهرامــی در ادامــه بــه زبــان آرامــی بــه عنــوان زبــان اداری
امپراطــوری ،زبانهــای آشــور و اکــد و ایالمــی اشــاراتی شــد و
پــارهای از سیاسـتهای زبانــی داریــوش بررســی شــد .برخــی از ایــن
سیاســتها بدینقــرار اســت :برگزیــدن زبــان آرامــی بــه عنــوان
زبــان اداری و حکومتــی کشــور؛ اســتفاده محلــی از زبانهــای
مــری ،یونانــی و...؛ دگرگونســازی زبــان فارســی باســتان و
اندیشــیدن تدبیــری بــرای قابــل فهمســازی همگانــی آن
در قلمــرو قــدرت؛ گامشــن مرتجــان و فراگرفــن
فارســی باســتان بــرای حــل مشــکالت از پــی
درک رضورت ارتبــاط کالمــی درباریانــی از
قومیتهــا و ملیتهــای گوناگــون.
بهرامــی مقالــه پژوهشــی خــود را بــا ترشیــح راهکارهــای
داریــوش بــرای حــل مشــکل چندزبانگــی ،اینگونــه بــه
پایــان رســاند .1 :بهکارگیــری زبانهــای مختلــف و متنــوع
در کنــار یکدیگــر بــه ویــژه در کتیبههــای چندزبانــه (ایالمــی-
اکــدی -بابلــی -فارســی باســتان)؛  .2اســتفاده از زبــان آرامــی بــه
عنــوان زبــان اداری و مکاتبــات و مراســات رســمی و دیوانــی؛
 .3بهرهگیــری از مرتجــان در همــه ســطوح اداری؛  .4اســتفاده
از زبــان فارســی باســتان پــس از تقویــت زبــان و
ابــداع خــط آن.
پایانبخــش ایــن نشســت پرســش و پاســخ
حــارضان و صاحبنظــران بــود.
کمیتــه ایــران پیــش از اســام پژوهشــکده هــر
بــا هــدف تعمیــق مطالعــات فرهنــگ و
تاریخپژوهــی ایــران باســتان ،نشســتهای
تخصصــی خــود را بــا مشــارکت عالقهمنــدان
ایــن حــوزه تــداوم خواهــد داد.

حکومـتورزی و هرنآفرینــی نــزد هخامنشــیان ســخن گفــت .وی بــا
اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه تخــت جمشــید یکــی از ج ّدیتریــن راههــا
ب ـرای بازشناســی فرهنــگ ایرانــی و شــناخت «ارتبــاط ایرانــی» چــه
بــا زمیــن و چــه بــا آســان اســت بــه طــرح دو پرســش بنیادیــن
پرداخــت.
ایــن صاحبنظــر معــاری و مرمــت بناهــا و شــهرهای تاریخــی
گفــت :مــن بــه جــای حاکــان ،تعبیــر فرمــانکاران و فرمــانآوران
و بــه جــای هرنمنــدان ،تعبیــر هــرآوران میگــذارم کــه دقیقتــر
اســت .اســتاد فالمکــی کــه خــود عنــوان ســخنانش را «در میــدان
فرمانــدگان و هــرآوران تخــت جمشــید» برگزیــده بــود ،در ادامــه بــه
بیــان مؤلفههــای «انــگاره» شاهنشــاهی در دوران باســتانی ای ـران
پرداخــت کــه در آن ،شــاه ،حاکــم نبــوده و بــا همــه نظایــر خــود در
جهــان از یونــان و روم و ...تفــاوت داشــته اســت .مطابــق این سـ ّنت،
شــاه بیشــر مســئولیت داشــته و دشــواری وظیفــه و تعهــد در میــان
زمیــن و آســان را تداعــی میکــرده اســت .پــس بــا ایــن حســاب،
نــه اطــاق حاکــم بــر او صحیــح بــوده اســت و نــه فرمانگــذار ،بلکــه
فرمــانآور بــوده اســت ـدر نظامــی کــه بــر اصــول متکــی بــود نــه
بــر شــخص .اینــان خدمتگــذاران مطلــق آدمیــان بودنــد کــه آنــان را
«مدیریــت» میکردنــد نــه «حکومــت».
مؤلــف کتــاب «فارابــی و اندیشــه شــهروندی در ایـران» افــزود :چـرا
مــا معــاری تخــت جمشــید را منیشناســیم؟ بنایــی کــه هــر شــش
جهــت را همزمــان در خــود بازتــاب میدهــد .کتــاب «برســم» کــه
انــگاره کلّیــت نقــوش ایــن دوران در آن متجلــی اســت زمینــهای
رصفـاً انســان یـالهی را میآفرینــد کــه لزومـاً بــه حکومــت ارتباطــی
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اســت ،بــه بیــان مقالــه خــود پرداخــت.
او ادامــه داد كــه برخــی از صاحبنظـران« ،گفتــان دیزایــن  -تفکــر
ســنتی دیزایــن» را توضی ـ ِح شــناختی ،قابلیتهــای ط ـراح و اینکــه
آنهــا چگونــه کار میکننــد و یــا بررســی چگونگــی حــل مســائل
توســط آنهــا و رونــدی کــه آنهــا در طــول کار خــود انجــام
میدهنــد ،میداننــد و برخــی دیگــر« ،گفتــان مدیریــت -جنبــش
تفکــر جدیــد دیزایــن» را بــه عنــوان روشــی درگســرش گفتــان
دیزایــن تلقــی میكننــد و در آن حــل مســائل مبتنــی بــر «روش،
تحقیقــات در دیزایــن و یافتههــای آن» را مــورد توجــه میدانــد.
فاطمینیــا در مــورد اینكــه چــه كســانی ایــن گفتــان را توســعه
دادنــد ،اظهــار داشــت« :ایــن گفتــان عمدت ـاً بــه وســیله مشــاوران
( )IDEOو همچنیــن توســط مؤسســه هســو پالتــر(Hasso
 )Plattnerدر دانشــگاه پوســتدام و اســتنفورد رشــد و توســعه
یافــت.
دبیــر علمــی نشســت در ادامــه گفــت« :بــه طــور خــاص ،محققــان
بیــان میکننــد کــه ایــن گفتــان مبتنــی بــر مــواردی از قبیــل:
مشــری محــور بــودن ،برخــورداری از یــک رونــد معمولــی ،اســتفاده
از ابزارهــای مختلــف و در یــک فضــای الهامبخــش بــرای تفکــر
خــاق ،حــل مســائل خبیــث ،اســتفاده از ترکیبــی از امکانســنجی
فنــی ،متایــات انســانی و قابلیتهــای اقتصــادی اســت».
دومیــن مقالــه در ایــن نشســت ،بــا عنــوان «طراحــی مســئلهمحور و
راهحــل محــور در تفكــر طراحــی» توســط ابراهیــم باقــری طالقانــی،
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه ســمنان ارائه شــد.
باقــری طالقانــی بــه بررســی «نتایــج آزمــون الوســون»« ،حــل مســئله
بــه شــیوه طراحــان در تحقیــق نایجــل كـراس» و «آزمــون دورســت و
 4راهــرد طراحــی» پرداخــت.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه ســمنان ،اظهــار داشــت« :ك ـراس و
دورســت در ســال  ،2001مطالعـهای بــر روی طراحــان مجــرب انجــام
دادنــد و مــدل تكامــل مشــرك مســئل ه و راهحــل را معرفــی كردنــد».
طالقانــی در مــورد تدریــس و توســعه «تفكــر طراحــی» افــزود :از
ســال « ،2005تفكــر طراحــی» در دانشــكدهای بــه نــام «د یاِســكول»
در دانشــگاه اســتنفورد كالیفرنیــا تدریــس میشــود و «تفكــر
طراحــی» یكــی از اهــداف اصلــی ایــن مركــز اســت و نقــش مهمــی
در تدریــس ،توســعه و كاربــرد «تفكرطراحــی» دارد.
مریــم خلیلــی ،اســتادیار دانشــكده هرنهــای تجســمی دانشــگاه
تهــران ،ســومین مقالــه در ایــن نشســت را بــا عنــوان «شناســایی
جایــگاه تفكــر دیزایــن در روششناســی طراحــی خدمــات» ارائــه كرد.

اكوش در روششنایس طراحی صنعیت

سمیرا خوانساری

نخســتین نشســت از سلســله نشســتهای «پژوهشطــرح»
بــه همــت معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هــر و بــا موضــوع
«روششناســی طراحــ ی صنعتــی» برگــزار شــد.
سلســله نشســتهای تخصصــی «پژوهــش طــرح» بــه مباحــث
پژوهشــی در مــورد طراحــی صنعتــی اختصــاص دارد .در ایــن
نشســت ،ابتــدا اســتادیار دانشــكده هرنهــای تجســمی دانشــگاه
تهــران ،مهــران فاطمینیــا كــه دبیــر علمــی ایــن نشســت بــود،
مقالــه خــود در مــورد «تفكــر دیزایــن در روششناســی دیزایــن»
ارائــه داد.
فاطمینیــا ،نتایــج تحقیقــات خــود را در مــورد «تفكــر دیزایــن»
بــا ذكــر آراء مختلفــی بیــان كــرد و بــا پرداخــن بــه ایــن نكتــه كــه
روششناســی دیزایــن ،بــه دنبــال هســتی بخشــیدن بــه روشهــا،
قوانیــن و ضوابــط بــه منظــور رســیدگی ،ارتقــا و توســعه دیزایــن
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خلیلــی بــا بیــان اینكــه ،نخســتین مطالعــات در حــوزه طراحــی
خدمــات ،نشــان از نقــش ایــن فعالیــت بــه عنــوان بخشــی از دستاوردهای چند نسل از نقاشان آبرنگ ایراین در
رشــتههای بازاریابــی و مدیریــت اســت ،صحبتهــای خــود را آغــاز
خیال
كــرد و بــه بیــان آراء بســیاری از صاحبنظــران در ایــن حــوزه و
بررســی تاریخچ ـ ه كوتاهــی در مــورد آن ،پیشــینه تحقیقــات خــود
را پیــش بــرد.
او در ادامــه افــزود« :طراحــی خدمــات رویكــردی خالقانــه و
سیســتامتیك ب ـرای شناســایی نیازهــای ســازمانهای خدماترســانی
اســت كــه بــا هــم در رقابــت هســتند ،تــا بــا دیــدن توقعــات
مشــریان ب ـرای انتخابهــا و كیفیــت خدمــات ،وجــه متایــز خــود
را بیــان كننــد».
اســتادیار دانشــكده هرنهــای تجســمی دانشــگاه تهــران ،اظهــار
داشــت« :بــا اســتفاده از انقــاب تكنولوژیــكال ،فرصتهــای
خالقیــت ،ارائــه و مــرف خدمــات در محیطهــای تحــت فشــار،
بــا چالشهــای پایــداری اجتامعــی و اقتصــادی بــه ســوی مدلهــای
اجتامعــی و رفتــاری كــه دانــش را بــه اشــراك میگذارنــد ،ســوق
مییابنــد».
او در ادامــه مقالــه خــود در مــورد طراحــی خدمــات ،افــزود:
«طراحــی خدمــات روشــی اســت بـرای طراحــی تجربــه كــه كاربـران
میتواننــد از طریــق دسرتســی بــه نقطــه متاسهــای مختلــف فرزاد زادمحسن
در طــول زمــان بــا هــم ارتبــاط داشــته باشــند .همچنیــن طراحــی بــا گشــایش منایشــگاه «آبرنــگ نــگاران ایـران» در صبــا ،دریچـهای به
خدمــات میتوانــد ملمــوس یــا غیرملمــوس باشــد ،میتوانــد شــامل دســتاوردها ،قابلیتهــا و جایــگاه حقیقــی نقاشــی آبرنــگ ایـران بــا
مصنوعــات و دیگــر مــوارد نظیــر ارتباطــات ،محیــط و رفتارهــا شــود مــرور آثــار چنــد نســل از نقاشــان ایــن عرصــه گشــوده شــد.
و هــر فرمــی كــه بگیــرد ،بایــد پایــدار ،آســان در اســتفاده و دارای ایــن منایشــگاه عــر روز جمعــه  16اســفند مــاه در میــان اســتقبال
بیســابقه عالقهمنــدان و در حضــور اســتادان و پیشکســوتان
اس ـراتژی باشــد».
رزیتــا فــرزام ،اســتادیار دانشــگاه و عضــو هیئــت علمــی دانشــكده هــری ای ـران در نگارخانــه خیــال ایــن مجموعــه گشــایش یافــت.
طراحــی صنعتــی پردیــس هرنهــای زیبــای دانشــگاه تهـران ،آخریــن ایــن منایشــگاه بــرای نخســتین بــار ،عرصــه حضــور و مشــارکت
مقالــه ایــن نشســت را بــا موضــوع «روششناســی هــر و صنعــت شــانزده چهــره نــامآور و پیشکســوت نقاشــی آبرنــگ ایــران در
کنــار یکدیگــر شــده بــود .ایزدپنــاه ،ذی نــوری ،وثــوق احمــدی،
بســتهبندی در ژاپــن» ارائــه داد.
فــرزام ،ســخنان خــود را اینگونــه آغــاز كــرد« :طــرز فكــر ژاپنیهــا مظلومیپــور ،نیکــو ،نورمحمــدزاده ،آتشــزاد ،اصالنــی ،مقدســی،
بـرای طراحــی بســتهبندی بــه گذشــته آنهــا برمیگــردد .از گذشــته مدرســی ،وثــوق ،آرویــن ،تکلو ،گلبــاز ،یزدچی و رسانجام ،ســمندریان
تــا ســال  ،1955زیرمجموعــه دوره ســنتی بســتهبندی ژاپــن بــوده و از صاحبنامــان ایــن عرصــه بــا تشــکیل گــروه هــری «رنــگاب» و
از ایــن ســال بــه بعــد ،كــه ســالهای پــس از جنــگ آنهــا رشوع شــد ،بــا ارائــه یکصــد و هفتــاد اثــر در ایــن منایشــگاه ،جایــگاه ،کیفیــت،
وارد عرصــه «بســتهبندی مــدرن» شــدند .از ســال  1975تــا امــروز توامنندیهــا و هویــت واقعــی نقاشــی آبرنــگ معــارص ای ـران را در
اســتمراری از چنــد نســل بــه منایــش گذاشــتهاند.
نیــز بــه «بســتهبندی ســازگار بــا محیــط زیســت» رو آوردهانــد».
عضــو هیئــت علمــی دانشــكده طراحــی صنعتــی پردیــس هرنهــای آثــار ایــن شــانزده هرنمنــد تأثیرگــذار بــر جریــان نقاشــی آبرنــگ
زیبــای دانشــگاه تهــران ،افــزود« :در ژاپــن چــون شــالیزار زیــاد ایـران در چنــد دهــه اخیــر ،شــامل تکنیکهــا و ســبکهای مختلــف
اســت ،از عوامــل طبیعــی اســتفاده میكردنــد و كشــاورزان از آبرنــگ و در مضامیــن متنــوع و گســردهای از گل و طبیعت ،طبیعت
نــی و پوشــالهای برنــج بــرای بســتهبندی تخممــرغ و  ...كمــك بیجــان ،پیكرههــای انســانی ،معــاری تــا آثــاری حاصــل تلفیــق
نــگاه مفهومــی و انتزاعــی اســت کــه بــه گفتــه خــود ایــن هرنمنــدان:
میگرفتنــد و آن را بــه طــور منســجمی میبســتند».
ایــن اســتادیار دانشــگاه بــا ذكــر ایــن نكتــه كــه ژاپنیهــا از نقاشــی واقعــی آبرنــگ ای ـران را چهرهمنایــی میکنــد .بخــش ویــژه
«بســتهبندیهای َرپینــگ» بســیار اســتفاده میكردنــد ،بیــان كــرد :ایــن منایشــگاه بــه بزرگداشــت بیــش از نیــم ســده فعالیــت مســتمر
«یكــی از آن مدلهــا «اوریگامــی» اســت كــه در ای ـران بیشــر بــه اســتاد ایزدپنــاه بــه عنــوان پیشکســوتترین چهــره نقاشــی آبرنــگ
عنــوان تاكــردن كاغــذ جاافتــاده اســت ،ولــی تاكــردن هــر چیــزی از ایـران اختصــاص یافتــه اســت.
در آییــن گشــایش ایــن منایشــگاه در تــاالر ایـران فرهنگســتان هــر،
پارچــه و كاغــذ و  ...را شــامل میشــود».
رزیتــا فــرزام از ژاپنیهــا بــه عنــوان كســانی كــه بــه ســبك زندگــی کــه بــا اجــرای برنامههــای متنوعــی از جملــه ســخرنانی اســتادان
خــود بســیار احـرام میگذاشــتند ،نــام بــرد و بیــان كــرد« :ژاپنیهــا و پیشکســوتان هــری ،اجــرای موســیقی ســنتی و ...همــراه بــود،
از هــان فرمهــا در بستهبندیهایشــان اســتفاده میكردنــد و کتــاب «شــهر هشــتم» در حضــور همــگان رومنایــی شــد .ایــن
بــه عنــوان مثــال ،شــكل خانههایشــان را بســیار در بســتهبندیها کتــاب مجموعــه  350اثــر از بیــش از  150هرنمنــد ،از هرنجویــان تــا
هرنمنــدان مطــرح و بنــام در نقاشــی آبرنــگ کشــورمان بــه منایــش
تكــرار میكردنــد».
ایــن نشســت كار خــود را بــا پرســش و پاســخ حــارضان بــه پایــان گــذارد.
منایشــگاه آبرنــگ نــگاران ای ـران تــا شــانزدهم اســفند در نگارخانــه
بــرد.
خیــال ،ضیافتــگاه متامــی عالقهمنــدان نقاشــی آبرنــگ ای ـران بــود.
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منایشگاه «جلوهی گل»؛ منادی از فرهنگ و هرن ایران

مولود زندینژاد

منایشــگاه «جلــوهی گل» در اســتقبال از بهــار عــر یكشــنبه
 22اســفند در نگارخانــه جهــان مركــز هــر پژوهــی نقــش جهــان
گشــایش یافــت.
بهنــام زنگــی مدیــر مســئول و رسدبیــر مجلــه پژوهــش هــر و
نایــب رئیــس انجمــن علمــی پژوهشهــای هــری ایـران در توضیــح
ایــن منایشــگاه اظهــار داشــت :ایــن منایشــگاه بــا همــكاری مركــز
هرنپژوهــی نقــش جهــان وابســته بــه فرهنگســتان هــر و همچنیــن
دانشــگاه الزه ـرا ،پژوهشــكده فرهنــگ و هــر ،فصلنامــه آموزشــی،
پژوهشــی و تحلیلــی پژوهــش هــر ،انجم ـ ن علمــی فنــاوری چــاپ
ایـران ،مؤسســه ســینا وب ،نــر فرهنگــی هــری مهــر نــوروز برگـزار
شــد و  50اثــر هــری بــا نقــش گل در زمینههــای گرافیــك ،نگارگــری،
طراحــی پارچــه و لبــاس ،خوشنویســی و صنایــع دســتی از آثــار
اعضــای ایــن انجمــن بــه منایــش درآمــد.
وی بــه ترشیــح اهــداف انجمــن علمــی پژوهشهــای هــری
ایــران پرداخــت و افــزود :ایــن انجمــن مــدت  6ســال اســت كــه
فعالیــت خــود را آغــاز كــرده و یكــی از معــدود انجمنهــای علمــی
حــوزه فرهنــگ و هــر اســت كــه بــا هــدف تحكیــم و كاربســت
پژوهشهــای هــری فعالیــت میكنــد .ایــن انجمــن زیــر نظــر وزارت
علــوم توســط هیئــت مدیــرهای اداره و هــر دو ســال یكبــار انتخــاب
میشــوند و تــاش میكنــد تــا عاملــی ب ـرای برق ـراری ارتبــاط بیــن
رشــتههای مختلــف هــری باشــد ،بــه همیــن علــت هیئــت مدیــره
بــه شــكلی انتخــاب میشــوند كــه از همــه رشــتههای هــری در آن
گنجانــده شــود.
زنگــی در خصــوص مأموریــت اصلــی انجمــن خاطــر نشــان كــرد :این
انجمــن تــاش میكنــد تــا خــوراك فكــری جامعــه هــری را تأمیــن و
ردیابــی منایــد .زیـرا هرنمنــدی كــه با یــك زیربنــای فكــری وارد عرصه
هــر میشــود بــا هرنمنــدی كــه رصفــاً دارای مهارتهــای هــری
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اســت ،بســیار متفــاوت اســت .متأســفانه برخــی از آثــار هــری كــه
هرنمنــدان پدیــد میآورنــد قابــل تفســیر و تأویــل نیســتند ،بنابرایــن
هرنمنــدان نیــاز دارنــد تــا از پژوهشهــای مختلفــی كــه در ســطوح
هــری صــورت میگیرنــد ،بهرهمنــد شــوند و ایــن پژوهشهــا كمــك
خواهــد كــرد تــا هرنمنــدان راه خــود را بهــر بیابنــد.
ایــن هرنمنــد و پژوهشــگر انجمــن علمــی پژوهشهــای هــری ایـران
افــزود :از برنامههــای ایــن انجمــن میتــوان بــه منایشــگاههای
هــری و هامیشهــای ملــی و بیناملللــی اشــاره كــرد كــه در
ســال گذشــته توانســتیم هامیــش ملــی «اقتصــاد هــر» را برگــزار
منائیــم 3 .منایشــگاه تخصصــی در ســال گذشــته نیــز برپــا شــد
كــه «ظرفیتهــای ارزشآفرینــی گرافیــك ایــران» یكــی از ایــن
منایشــگاهها بــود .همچنیــن تاكنــون در  12رویــداد هــری مشــاركت
مســتقیم و حضــور فعــال داشــتیم كــه بزرگداشــت هفتــه چــاپ
كشــور و ســمپوزیوم گرافیــك از جملــه ایــن برنامههــا بــود.
مدیــر مســئول مجلــه پژوهــش هــر دربــاره ســطوح برگــزاری
منایشــگاه و هامیــش ترصیــح كــرد :منایشــگاه «جلــوهی گل» كــه
امــروز شــاهد گشــایش آن بودیــم شــامل آثــار پژوهشــگران و
هرنمندانــی اســت كــه اعضــای ایــن انجمــن هســتند و بــا مضمــون
گل آثــاری را پدیــد آوردنــد كــه دارای ســطوح مختلفــی از آثــار
اســتادان دانشــگاهها و هرنمنــدان تــراز اول و دانشــجویان اســت.
در منایشــگاهها و هامیشهایــی كــه انجمــن در ســطح ملــی برگـزار
میكنــد و از طریــق فراخوانهــا از هرنمنــدان یــا پژوهشــگران
در ســطح كشــور دعــوت بــه عمــل میآیــد ،آثــار بازبینــی و
مــورد ارزیابــی و داوری ق ـرار میگیرنــد و آثــار برتــر منتخــب بــه
هامیشهــا و منایشــگاهها راه مییابنــد .امــا در منایشــگاههایی
كــه مختــص اعضــای انجمــن اســت ،بــه صــورت ســالیانه یــك یــا دو
منایشــگاه پیــش بینــی و برگــزار میشــود.
بهنــام زنگــی خــر از برگـزاری هامیشــی در ســطح ملــی بــا موضــوع
«گل در فرهنــگ و هــر ای ـران» داد و یــادآور شــد :ایــن منایشــگاه
مقدمـهای بـرای برگـزاری هامیــش ملــی اســت كــه ایــن انجمــن در
نظــر دارد تــا بــا همــكاری فرهنگســتان هــر و نهادهــای علمــی
و هــری برگــزار منایــد زیــرا گل یكــی از منادهایــی اســت كــه از
گذشــتههای دور تــا كنــون در فرهنــگ و هــر ای ـران مــورد توجــه
بــوده اســت و گل را میتــوان از معــاری تــا پارچــه لبــاس مشــاهده
كنیــم .بـرای اینكــه ایــن هامیــش بــا زیربنــای درســت انجــام شــود،
تصمیــم گرفتیــم كــه منایشــگاهی بــا موضــوع گل داشــته باشــیم تــا
ضمــن بــه دســت آوردن تجــارب ،هرنمندانــی را كــه در ایــن زمینــه
كار كردنــد ،مــورد شناســایی ق ـرار دهیــم.
وی در پایــان ابــراز امیــدواری كــرد تــا حاصــل منایشــگاهها و
دســتاوردهای علمــی بــه صــورت كتــاب و مقالــه منتــر شــود.
ایــن منایشــگاه تــا  25اســفند از ســاعت  10تــا  17بــه جــزء ایــام
تعطیــل در نگارخانــه جهــان مركــز هــر پژوهــی نقــش جهــان بــه
نشــانی خیابــان ولیعرص(عــج) ،باالتــر از تقاطــع خیابــان شــهید
بهشــتی ،شــاره  ،2169میزبــان نــگاه گــرم عالقهمنــدان بــه آثــار
هــری اســت.

چنارهای هتران در ضیافت نقایش صبا

صبا جلوه گاه «مرقع آمساین» شد

صبــا بــا گشــایش برگهــای زرینــی از «مرقــع آســانی» ،جلوههایــی
از نفیستریــن خطــوط نســخ خوشنویســان ایرانــی دورههــای
صفویــه و قاجــار را ب ـرای نخســتین بــار بــه منایــش گذاشــت.
ایــن منایشــگاه کــه عــر شــنبه بیســت و یکــم اســفند در نگارخانــه
«اســتاد لــرزاده» ایــن مجموعــه گشــایش یافــت شــامل  16اثــر در
قالــب خــط نســخ از خوشنویســان ایرانــی و متعلــق بــه دورههــای
صفــوی و قاجــار اســت کــه ظرافــت و مهــارت قلــم نســخ نــگاران
بــاذوق ایــن رسزمیــن را در کتابــت کالم خــدا و روایــات معصومیــن
جلوهگــر ســاخته اســت.
ایــن آثــار متعلــق بــه مجموعــه شــخصی بــوده و در انتخــاب آنهــا
تــاش شــده تــا بیشــرین می ـزان از خالقیــت ،ابــداع و نــوآوری در
خطــوط نســخ اســتادان خوشــنویس در طــی ســه ســده بــه معــرض
متاشــا گــذارده شــود .در ایــن مجموعــه رومنایــی شــده همچنیــن
میتــوان تجلــی بــاور دینــی قدمــای خوشنویســی ایـران را در پیونــد
بــا ذوق بدیــع و تنــوع رویکــرد هرنمنــدان مشــاهدهکرد.
«مرقــع آســانی» تــا  25اســفند میزبــان عمــوم عالقهمنــدان و
شــیفتگان ایــن هــر اصیــل و فاخــر ایرانــی بــود.

فرزاد زادمحسن
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منایشــگاه نقاشــی «تهـران چنــار» در صبــا ،روایتــی از چنارهــای کهن
و زندگــی آفریــن پایتخــت را بــر بــوم و رنگهــای «طیبــه کازرونــی»
بــه منایش گذاشــت.
ایــن منایشــگاه بخشــی از پــروژه بلندمــدت «کازرونــی» بــود کــه
نگاهــی نــو بــه چنارهــای کهنســال تهــران میانــدازد .چنارهایــی
كــه بــه گفتــه هرنمنــد ،همچــون ریههــای تنفســی شــهر عمــل
میکننــد ،ولــی متأســفانه هــر روز قطــع میشــوند؛ چنارهایــی كــه
در مــوج مرتاکــم و دامــن گســر آلودگــی هــوای ته ـران ،وظیف ـهای
مقــدس را ایفــا میکننــد .وی در ایــن خصــوص تأکیــد کــرد :چنــار در
حــال حــارض بزرگتریــن و در عیــن حــال بیادعاتریــن خدمتگ ـزار
ایــن شــهر اســت و بایــد بیشــر دیــده شــود.
وی هــدف اصلــی خــود را از اج ـرای ایــن پــروژه در چنــد مرحلــه،
توجــه دادن همــگان بــه رضورت یــک توجــه جدیتــر بــه ایــن
درخــت هویتســاز و زیباییبخــش در شــهر تهــران عنــوان کــرد.
«طیبــه کازرونــی» تاکنــون منایشــگاههای متعــددی از آثــار خــود بــه
صــورت انفـرادی و گروهــی برگـزار کردهاســت.
«تهــران چنــار» در نخســتین رومنایــی شــامل  17اثــر بــا شــیوه
امپرســیون و بــه شــکل ذهنــی و حاصــل ترکیــب بــا تکنیکهــای
جدیــد نقاشــی اســت کــه عمدتـاً در قالــب رنــگ روغــن و اکرولیــک
ارائــه شــده اســت.
ایــن منایشــگاه کــه عــر سهشــنبه ،ســوم اســفند ،در نگارخانــه
اســتاد لــرزاده صبــا گشــایش یافــت و تــا یازدهــم اســفند میزبــان
عمــوم عالقهمنــدان پیونــد هــر و زیســت بــوم طبیعــت بــود.
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كتاب «دلوز در قاب دیگر» منتشر شد:

قرن بیسمت ،قرن دلوز

كتــاب «دلــوز در قــاب دیگــر» بــه نــگارش دیمیــن ســاتن و دیویــد
مارتیــن جونــز بــا ترجمــه مجیــد پروانهپــور توســط مؤسســه مــن
فرهنگســتان هــر منتــر شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرهنگســتان هــر ،كتــاب «دلــوز در
قــاب دیگــر» بــه نــگارش دیمیــن ســاتن و دیویــد مارتیــن جونــز و
ترجمــه مجیــد پروانهپــور از مجموعــه كتابهــای «در قــاب دیگــر»
توســط مؤسســه مــن فرهنگســتان هــر منتــر شــد.
مجموعـ ه «در قابــی دیگــر» در زمــره تــازه هــای نــر مؤسســه مــن
فرهنگســتان هــر بــه شــار مــی رود كــه بــه صــورت مختــر بــه
رشح و بررســی نظریــات مهمتریــن فالســفه و اندیشــمندان ســده
اخیــر دربــاره هــر و زیباییشناســی مــی پــردازد .
كتــاب «دلــوز در قــاب دیگــر» از همیــن مجموعــه مقدمهایــی بــر
كلیدیتریــن برخــی رویكردهــا ،نظریــات و مضامیــن فلســفی یكــی
از مهمتریــن فالســفه ســده بیســتم بــا نــام ژیــل دلــوز (-1995
 )1925اســت.
دلــوز در دوران زندگــیاش نشســتها و دیدارهــای بســیاری بــا
فیلســوفانی چــون کانــت ،الیبنیتــس ،اســپینوزا و برگســون داشــته
و همچنیــن دوســتی پایــداری بــا میشــل فوکــو داشــته اســت .ایــن
دوســت صمیمــی و فیلســوف همقطــارش ،دربــاره اش چنیــن گفتــه
اســت« :ایــن قــرن (قــرن بیســتم) قــرن دلــوز خواهــد بــود.».
در ســالهای اخیــر بعضــی از مهمتریــن اندیشــمندان فلســفی جهــان
معــارص از جملــه ژیــژك الــن بدیــو ،مایــكل هــارت و آنتونیــو گــری
بــه دلــوز و میـراث آثــار پــر شــار وی روی آورده انــد.
دلــوز در سال۱۹۵۷كرســی تاریــخ فلســفه را در دانشــگاه ســوربن بــر
عهــده داشــت و از  ۱۹۶۴تــا  ۱۹۶۹در دانشــگاه لیــون درس مـیداد،
ســپس بــه واســطه فوکــو بــه ســمت اســتادی دانشــگاه ونســن
منصــوب شــد .او بــه شــکلی مبتکرانــه تفک ـرات فیلســوفانی نظیــر
برگســون ،فوکــو ،کانــت ،هیــوم ،الکان ،الیبنیتــس ،مارکــس ،نیچــه
و اســپینوزا را بــا برداشــتهای هرنمندانــی نظیــر بی ِکــن و آرتــود،
رماننویســانی چــون کافــکا و کارول ،و فیلمســازانی ماننــد هــرزوگ،
هیچــکاک و آیزناشــتاین ترکیــب میکــرد.
در مقدمــه كتــاب دربــاره ایــن فیلســوف چنیــن آمــده اســت« :آثاری
كــه دلــوز در زمــان حیــات خویــش آفریــد در قفســه كتابخانــه دفــر
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اســتادان فلســفه خــاك منیخــورد؛ بلكــه درآثــار هــری جدیــد
ارتباطــات دیــداری نویــن و فلســفه هــای جدیــد بــروز میكنــد.
ایــده هــای دلــوز در عرصههــای اینرتنــت ،ســینام ،تلویزیــون،
هرنهــای دیــداری ،معــاری و تفكــر سیاســی طنیــن انــداز میشــود.
میتــوان رد مضامیــن فرهنگــی همچــون تفكــر «غیرخطــی» را
در همكاریهــای دلــوز بــا فلیكــس گتاری(روانشــناس ،فیلســوف
و فعــال پسامارکسیســت فرانســوی) بازیافــت كــه عمدتــاً تحــت
عناویــن «ریزومــی» یــا «ریــزوم ریختــی» ظاهــر میشــوند».
دلــوز بـرای روشــن كــردن فلســفه خــود از اصطــاح گیــاه شــناختی
«ریــزوم» بهــره گرفــت .ریــزوم از مجموع ـهای از عوامــل و اج ـزای
تشــكیل شــده و در آن وحدتــی قابــل مشــاهده نیســت.
«ریــزوم چیســت؟» عنــوان مقدمــه ایــن كتــاب اســت .ریــزوم
در لغــت بــه ســاقه گیاهانــی گفتــه میشــود كــه زیــر زمیــن بــه
صــورت افقــی رشــد میكننــد؛ ریشــه و جوانــه میدهنــد .بســیاری
از علفهــا و بعضــی از گیاهــان خوراكــی ماننــد مارچوبــه ،زنجفیــل
و ســیب زمینــی ریزومیانــد .م ـراد دلــوز و گتــاری در كاربــرد ایــن
اصطــاح شــیوهای خــاص از اندیشــیدن اســت .تصویــر ریش ـهها و
جوانههایــی كــه از ســاقهای افقــی پدیــد میآینــد .از شــیوه تفكــری
حكایــت میكنــد كــه ایــن دو آن را برتــر از فراینــد فكــری حاكــم بــر
فلســفه غــرب میداننــد .ایــن الگــوی مســلط قدمتــش بــه افالطــون
و ارســطوی یونانــی بــاز میگــردد.
دلــوز و گتــاری الگــوی تفكــر حاكــم بــر غــرب را بــه دلیــل تأكیــد آن
بــر علــت و معلــول و پدیــد آوردن پایگانهــا بــه درخــت تشــبیه
كردهانــد .ایــن تصویــر نــه فقــط بــر شــكل واقعــی درخــت بلكــه بــر
نســبت تبارشــناختی موجــود در شــجره خانوادگــی نیــز داللــت دارد.
در شــجرههای خانوادگــی نیــز رابطــه آشــكاری بیــن رسآغازینههــای
منفــرد (پــدر) و زادرود آنهــا وجــود دارد .از ایــن رو تصویــر درخــت
نشــان میدهــد كــه الگــوی حاكــم بــر تفكــر غــرب روایتــی منفــرد
از حقیقــت میســازد.
بــه بــاور دلــوز و گتــاری ،مــا هنــگام تفكــر نبایــد همیشــه چیزهــا را
بــه «یــك چیــز و دیگــری هــای آن» و یــك شــیوه درســت اندیشــیدن
و رقیبــان آن تقلیــل دهیــم .بلكــه بایــد متوجــه ایــن موضــوع باشــیم
كــه هرچیــزی همیشــه دربرگیرنــده حقایــق گوناگونــی اســت .آنهــا
بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه مــا نیازمنــد تجدیــد نظــر در نحــوه
تفكــر خــود هســتیم .
فصــل دوم بــه بررســی ویدئوگیــم اختصــاص یافتــه اســت .دلــوز
معتقــد اســت مطالعــه آكادمیــك ویدئوگیــم پدیــدهای بســیار جدیــد
اســت و تاكنــون تالشهــای بســیاری بـرای نظریــه پــردازی دربــاره
معنــای ویدئوگیــم هــا و تأثی ـرات آنهــا انجــام شــده اســت.
دلــوز بــه جیمــز نیومــن اشــاره میكنــد و بــه نقــل از وی
مینویســد« :معمــوالً در ویدئوگیمهــا «جهانها»«،رسزمینهــا»
یــا «محیطهایــی» خلــق میشــود تــا بازیگــران بــه اكتشــاف
آنهــا بپــردازد؛ آنهــا را درنوردنــد بــر آنهــا فائــق آینــد ،یــا حتــی در
بعضــی مــوارد بــه نحــوی پویــا اقــدام به دسـتكاری یــا تغییــر دادن
محلهایــی كننــد كــه در آنهــا بــازی كــردن الاقــل بــه طــور نســبی،
نوعــی عمــل اســتعامرگری و ایجــاد تغییــرات در فضــا محســوب
میشــود».
در بخشــی از كتــاب بــه طــرح ایــن ســؤال كــه آیــا ویدئوگیمهــا
بدنــد؟ اختصــاص یافتــه اســت .در ایــن بــاره وی عنــوان میكنــد كــه
نوعــی احســاس عمومــی وجــود دارد؛ ناظــر بــر اینكــه ویدئوگیمهــا
خطرنــاك انــد بــه دلیــل اینكــه زیــادی خش ـناند یــا بــه ایــن دلیــل
كــه بیــش از حــد «شســت و شــوی مغــزی رسمایدارانــه» را القــا
میكننــد .ولیكــن در جــواب ایــن ســؤال بایــد گفــت كــه واقعیــت

از تغییریــم.
در بخــش پایانــی كتــاب ،نویســندگان چنیــن نگاشــتهاند «:ایــن
كتــاب را بـرای آن نوشــتیم تــا تــوپ را در زمیــن هرنمنــدی بیندازیــم
كــه دنبــال آن نیســت كــه فقــط هــر فلســفی خلــق كنــد ،بلكــه
میخواهــد بــا مهندســی كــردن موقعیــت و مصالــح ،كاری كنــد كــه
اثــر هــری طنینــی فلســفی بگیــرد و حقیقتـاً مانــدگار شــود .فلســفه
دلــوز فلســفهای زایاســت و متفكــر جدیــد ب ـرای آنكــه بــه راســتی
خــاق باشــد بایــد از بعضــی از شــگردهایی كــه خــود دلــوز بــه كار
میبســت؛ اســتفاده كنــد .رساغ منابــع بــرود ،بیوقفــه درحــال
پرســیدن ســؤال باشــد و بــه جســت وجــوی مفاهیــم و ایدههــای
نــو در مصالــح كار برآیــد».
كتــاب «دلــوز در قــاب دیگــر» بــه نــگارش دیمیــن ســاتن و دیویــد
مارتیــن جونــز و ترجمــه مجیــد پروانهپــور از مجموعــه كتابهــای
«در قــاب دیگــر» توســط مؤسســه مــن فرهنگســتان هــر در 224
صفحــه بــه صــورت قطــع جیبــی بــه قیمــت 11500تومــان روانــه
بــازار نــر شــده اســت.
عالقهمنــدان بــرای خریــد كتــاب مــی تواننــد بــه نشــانی خیابــان
ولیعــر نرســیده بــه چهــارراه طالقانــی شــاره  1550ســاختامن
مركــزی فرهنگســتان هــر فروشــگاه مركــزی مؤسســه مــن مراجعــه
مناینــد و یــا بــا شــاره تلفــن  66490990متــاس حاصــل مناینــد.

ایــن اســت كــه قلمروزدایانــه یــا بــاز قلمروگذارانــه دانســت .وی در
نهایــت عنــوان میكنــد ایــن امــر بســتگی بــه دیــدگاه مــا دارد.
نویســندگان كتــاب اذعــان دارنــد كــه آشــنایی بــا دلــوز ب ـرای اف ـراد
خــاق جنبــهای حیاتــی دارد .فلســفه دلــوز فلســفهای زایاســت
فلســفهای كــه موجــب تفكــر خالقانــه میشــود .فلســفه دلــوز
فلســفه جامعــه ناآمــدگان اســت و كار آن بــا فلســفه خــود حیــات
آغــاز مــی شــود.
در چارســوی فلســفه دلــوز نوعــی ارصار عجیــب مشــاهده مــی شــود
رضبانــی رعدآســا كــه صــدای تپــش آن در فلســفه شــدن دیرنــد
و «آن» و درگریزناپذیــری قلمروزدایــی و بازقلمروگــذاری احســاس
میشــود.
شــاخصه فلســفه دلــوز ایــن اســت كــه زندگــی رویــداد اســت؛ زندگی
رصفـاً هســت و همیــن بایــد عــزم مــا را بـرای خلــق شــكلهای بهــر
جــزم كند.
نویســندگان كتــاب معتقدنــد بیشــرین ارزش فلســفه دلــوز آن اســت
كــه ابزارهایــی تحلیلــی و مفهومــی در اختیــار مــا قــرار میدهــد
تــا بتوانیــم قابــی را كــه جهــان مــا را در برگرفتــه اســت از دریچــه
فرهنــگ دیــداری ببینیــم و درك كنیــم .آنهــا تــاش كردهانــد بــا ارائــه
فرهنــگ دیــداری بهویــژه انواعــی از رســانه همچــون ویدئوگرامهــا،
اینرتنــت ،ســینام ،تلویزیــون و هــر بیــان كننــد كــه چگونــه ایــن
رســانهها دنیــای مــا را شــكل میدهنــد و بــه مــا كمــك میكننــد
تــا بــه بعضــی از بنیادیتریــن غرایزمــان معنــا ببخشــیم .اینــك مــا در
زمانیــم ،در جامعهایــم ،هویتــی داریــم ،تغییــر میكنیــم و بخشــی
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م ـیرود ســخن گفــت و آنــگاه تقســیمبندی خــود را از ادوار هــر
ایرانــی -از بــدو شــکلگیری تــا امــروز -اینچنیــن ترشیــح کــرد.1 :
دوران باســتان :از دوره پیــش از تاریــخ تــا ســده هفتــم میــادی و
حملــه اعـراب بــه ایـران؛  .2دوران کالســیک :از ســده هفتــم میــادی
تــا آغــاز سلســله صفویــه ( برابــر بــا آغــاز ســده  16میــادی )؛ .3
دوران پیشــامدرن :از تشــکیل دولــت صفویــه تــا انتهــای ســلطنت
قاجــار ( 1925میــادی) کــه مترکــز مــا نیــز بیشــر بــر همیــن دوران
خواهــد بــود؛  .4دوران معــارص :کــه از آغــاز دوره پهلــوی را تــا امروز
در بــر میگیــرد و رونــد مــدرن شــدن ای ـران و هــر ای ـران نیــز در
همیــن مقطــع شــکل گرفــت.
وی در ادامــه بــا ذکــر اینکــه :تاکنــون نــگاه غالــب در پژوهشهــا و
بررس ـیهای انجــام شــده ،نــگاه « فرمالیســتی» بــوده ،خاطرنشــان
کــرد :وقتــی مترکــز مــا رصفـاً بــر «ظاهــر بــری» باشــد ،اصلیتریــن
پیامــد ایــن رویکــرد ایــن خواهــد بــود کــه تفســیر مــا «تــک معنایی»
میشــود و در نتیجــه ،اثــر هــری در خــاء بررســی خواهــد شــد .بــا
ایــن رویکــرد در بهرتیــن حالــت ،کارهــای قبلــی هرنمند را بــه صورت
یــک حلقــه و پیوســتار و در یــک نــخ تســبیح بررســی میکننــد و
یــا بــا کارهــای بعــدی او میســنجند .وی آنــگاه تعریــف خــود را
از محتــوای یــک اثــر هــری بــه ایــن رشح ارائــه داد« :محتــوا» ،آن
تأثیــر هوشــمندانهای اســت کــه یــک اثــر هــری میتوانــد بــا توجــه
بــه زمین ـهای کــه در آن خلــق و تولیــد شــده و تکویــن یافتــه و در
زمینـهای کــه در آن پذیــرش شــده ،بــر روی بیننــده و مخاطــب خــود
 بــر اســاس ظاهــر بــری  -ایجــاد کنــد.ایــن پژوهشــگر و کارشــناس هــری در ادامــه ،ســه مرحلــه اصلــی در
مســیر بررســی محتــوای یــک اثــر هــری را اینگونــه بیــان کــرد.1 :
زمینــه تولیــد و پیدایــش اثــر ( شــامل رشایــط اجتامعــی و فرهنگــی
و عوامــل مؤثــر بــر شــکلگیری هــدف هرنمنــد )؛  .2نــخ تســبیحی
کــه حامــل و وحدتبخــش زبــان یــا عنــارصی اســت کــه هرنمنــد از
طریــق آنهــا هــدف خــود را انتقــال میدهــد؛  .3دریافــت مخاطــب
بــا توجــه بــه زمینههــای تاریخــی ،اجتامعــی ،طبقاتــی و ...اگــر
مــا ایــن دو را عوامــل بیرونــی و عامــل نخســت را درونــی بدانیــم،
رابطــه ایــن دو« :محتــوا» را میآفرینــد.
اعتــادی در ادامــه اظهــار داشــت :اگــر رویکردهــای غالــب بــر هــر
ایرانــی را در طــول تاریــخ ،بررســی کنیــم و اگــر آنهــا را بــر محور یک
نــگاه نظاممنــد فــرض کنیــم ،منیتــوان تــا پیــش از ســده بیســتم
چنیــن رویکــردی را پیــدا کــرد .در بررسـیهای هــر قاجــار همیشــه
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نشســت پژوهشــی «روش تلفیقــی در بررســی محتــوای هــر ایرانی»
از سلســله نشسـتهای «جلوههــای هــر اســامی» در پژوهشــکده
هــر برگـزار شــد.
پژوهشــکده هــر در ادامــه سلســله نشس ـتهای تخصصــی خــود
تحــت عنــوانِ «جلوههــای هــر اســامی» بــا هــدف بازشناســی ابعــاد
مختلــف ایــن مکتــب و میــراث هــری بــه روایــت اندیشــمندان،
پژوهشــگران و صاحبنظــران هــری ایــران ،ایــن بــار میزبــان
نشسـ ِ
ـت «بررســی روش تلفیقــی در بررســی محتــوای هــر ایرانــی»
بــه روایــت دکــر الهــام اعتــادی بــود.
در ایــن نشســت کــه توســط کمیتــه هــر اســامیِ گــروه تاریــخ
هــر پژوهشــکده از ســاعت  14تــا  16عــر روز شــنبه ســیام
بهمــن بــا حضــور عالقهمنــدان مباحــث تخصصــی هــر برگـزار شــد،
الهــام اعتــادی کارشــناس ،مــدرس و پژوهشــگر هــر ایـران و اســام
از تجربــه خــود در ابــداع شــیوهای نویــن در تلفیــق رویکردهــای
آیکونوگرافــی و نشانهشناســی بــه منظــور بررســی محتوایــی
نگارههــای نقاشــی ایرانــی ســخن گفــت.
در ابتــدای نشســت ،عبــاس حســینی مدیــر كمیتــه هــر اســامی
پژوهشــكده بــا بیــان اینکــه كمیتــه هــر اســامی در ایــن مرکــز بــا
درک رضورت یــک رهیافــت جــدّی و تخصصــی بــه مباحــث ایــن
حــوزه شــکل گرفتــه اســت رویکــرد دکــر اعتــادی را بــه تحلیــل
محتوایــی نقاشــی ایرانــی ،رویکــردی متفــاوت عنــوان کــرد کــه در
نــوع خــود یــک اســتثناء محســوب میشــود.
عبــاس حســینی آنــگاه از خانــم اعتــادی ـ کــه مــدرک دکـرای تاریخ
هــر را از دانشــگاه لوبــن اخــذ کــرده اســت و رســاله خــود را زیــر
نظــر پروفســور باربــارا بــارت (آیکنوگرافیســت) تدویــن منــوده اســت
ـ دعــوت کــرد تــا بــه طــرح مبحــث خــود بــا عنــوان« :بررســی روش
تلفیقــی در بررســی محتــوای هــر ایرانــی» بپــردازد.
در ادامــه ،الهــام اعتــادی ،عضــو هیئــت علمــی گــروه پژوهــش هــر
دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران بــا طــرح دغدغــه
دیریــن خــود در یافــن رویکــردی کــه بتــوان از طریــق آن بــه بررســی
محتــوای هــر ایرانــی و ایجــاد بســری ب ـرای یــک نگــرش محتوایــی
بــه کلیــت آن نائــل گردیــد ،ســخن را آغاز کــرد و از تلفیق پیشــنهادی
خــود کــه ترکیبــی از مبانــی آیکونولــوژی -نشانهشناســی بــه شــار
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دادن آنهــا در ایــن جــدول اســت کــه :آیــا مــن برداشــت و ادراکــی از
آن اثــر دارم؟ اگــر پاســخ مثبــت باشــد بایــد در وهلــه بعــدی ببینیــم
آن اثــر چــه مفهومــی را انتقــال میدهــد؟ و بعــد ،چــه معانــی
ثانویــهای بــا توجــه بــه روابــط میــان اجــزاء میتــوان بــه دســت
آورد و پــس از آن ،دالیلــی را کــه منجــر بــه خلــق اثــر بــا آن کیفیــت
خــاص شــده را پیــدا میکنیــم .پــس در نتیجــه :مرحلــه ســوم ،ایــن
اســت کــه اج ـزاء را کنــار هــم بگذاریــم و در کنــار هــم و در یــک
کلیــت ،بــه لحــاظ معنایــی و محتوایــی آن را تحلیــل کنیــم.
بخــش دوم و پایانــی مباحــث ســخرنان ایــن نشســت ،تحلیــل یکــی از
نگارههــای ه ـزار و یکشــب اثــر «صنیعامللــک »  -هرنمنــد صاحــب
شــیوه و نامــور میانــه دوران قاجــار  -بــود کــه طــی آن ابتــدا بــا
بیــان رشحــی از زندگــی و احــوال ایــن هرنمنــد و آثــار مهــم او شــامل
تصویرگــری ه ـزار و یــک شــب و پردههــای تــاالر عــارت نظامیــه
در بــاغ نگارســتان و تصاویــر روزنامــه وقایــع اتفاقیــه ،بــه ذکــر
مــواردی از اهمیــت اثــر هــزار و یــک شــب (نســخه موجــود در
کتابخانــه ســلطنتی کاخ گلســتان) از نظــر تاریخــی ،زیباییشــناختی
و همچنیــن روش پژوهــش خــود در نگارههــای ایــن نســخه منحــر
بفــرد پرداخــت و نــگاره منتخــب خــود را کــه نخســتین نــگاره و
متعلــق بــه دیباچــه ایــن کتــاب اســت از جنبــه بــری تحلیــل کــرد.
پایــان بخــش ایــن نشســت ،پرســش و پاســخ بــا مشــارکت حــارضان
بــود.
گفتنــی اســت پژوهشــکده هــر بــا هــدف تعمیــق مباحــث تخصصی
هرنهــای اســامی و ایرانــی ،سلســله نشس ـتهای «جلوههــای هــر
اســامی» را بــا همیــاری اســتادان ،پژوهشــگران و صاحبنظـران هرنی
کشــور و عمــوم عالقهمنــدان ادامــه خواهــد داد.

هــر قاجــار را بــه هــر افــول ،تعبیــر کردهانــد بــا ایــن توجیــه کــه
خالقیــت و اصالــت نداشــته و ....امــا پرســش ایــن اســت کــه آیــا باید
آثــار هــری یــک دوره را فــارغ از محتــوا و رصفـاً بــر مبنــای ظاهــر
اثــر قضــاوت و ارزشــیابی کــرد؟
وی بــا بیــان اینکــه «ظاهــر بــری»« ،زمینــه تولیــد» و «زمینــه
پذیــرش» ،ســه رکــن تشــکیلدهنده «تولیــد محتــوا» هســتند؛ بــه
نظریــات فرویــد در خصــوص زمینــه و نیــز نظریــات مارکسیســم
و فمینیســم در خصــوص آگاهــی از رشایــط اجتامعــی ،فرهنگــی
و جامعهشــناختی اشــاره کــرد و از ایــن نقطــه بــه ترشیــح
ابعــادی از رویکــرد آیکونولــوژی -نشانهشناســی پرداخــت و
نقطــه آسیبشــناختی ایــن رویکــرد را کمبــود منابــع و مــدارک
هستیشــناختی و معرفتشــناختی دانســت و از آن بــه عنــوان
یکــی از مهمتریــن چالشهــای انطبــاق ایــن رویکــرد بــا نگارههــای
نقاشــی ایرانــی یــاد کــرد .نکتــه بعــدی کــه وی بــه آن اشــاره کــرد؛
مســئله نســبت «بیننــده» و «مــن» از لحــاظ نشانهشناســی بــود
کــه مطابــق آن ،مــن و بیننــده بایــد در تعامــل بــا یکدیگــر بررســی
و دریافــت شــوند.
اعتــادی آنــگاه بــه معرفــی روش تلفیقــی پیشــنهادی خــود پرداخت
و گفــت :مــن یــک روش تلفیقــی ایجــاد کــردم کــه مطابــق آن،
آیکونولــوژی و نشانهشناســی بــا هــم ترکیــب شــدهاند .بــر اســاس
آن واحــد معنــا را نیــز مثــل آیکــون در نظــر میگیریــم و معانــی
را بــه صــورت ق ـراردادی و بیــرون از مــن تصویــری و بــه صــورت
آیکــون بررســی میکنیــم و در نهایــت بــا توجــه بــه روابــط و
زمینــه پذیــرش کــه ماهیتــی نشانهشناســانه دارد ،معنــا را بســط و
توســعه میدهیــم .در اینجــا مبنــای مــا یــک عینیــت اســت کــه بــر
اســاس منابــع ،اطالعــات ،مســتندات و نگارههــای تصویــری شــکل
گرفتــه اســت و در ادامــه ،بــر مبنــای روابطــی کــه بــا یکدیگــر دارنــد
توســعه پیــدا میکنــد.
پایــان قســمت اول ســخنان ایــن مــدرس و منتقــد هــری ،تبییــن
مراحــل چهارگانــه ایــن روش تطبیقــی بــود کــه اینگونــه بــه ترشیــح
آن پرداخــت:
 .1در ابتــدا بایــد عنــوان نقاشــی را بررســی کنیــم بــه دالیــل
مختلفــی از قبیــل شــفاهی بــودن فرهنــگ ایرانــی ،معمــوالً عنــوان
اثــر ،کارکــردی مشــابه چکیــده یــک مقالــه دارد؛
 .2مرحله بعد ،تشخیص اجزای اصلی نقاشی است؛
 .3مرحلــه ســوم بعــد از اســتخراج و تفکیــک عنــارص و اجـزاء ،قـرار
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اخبار کوتاه
اکرگاه «تاریخ هرن انتقادی» برگزار یمشود

سوگواره عكس اربعینیان در موزه فلسطنی

فرهنگســتان هــر ،کارگاه «تاریــخ هــر انتقــادی» را عــر سهشــنبه
 ۱۷اســفند مــاه برگ ـزار میکنــد.

ایــن کارگاه روز سهشــنبه  ۱۷اســفند مــاه از ســاعت  ۱۶الــی  ۱۹در
محــل پژوهشــکده هــر بــه نشــانی خیابــان ولیعرص(عــج) ،باالتــر
از خیابــان امــام خمینــی(ره) ،جنــب کوچــه شــهید حســن ســخنور،
پــاک  ۲۹برگــزار مــی شــود .رشکــت در ایــن کارگاه بــرای عمــوم
عالقهمنــدان آزاد اســت.
19
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منایشــگاه عكــس «نخســتین ســوگواره عكــس بــا اربعینیــان» در درایــن کارگاه کــه بــه همــت کمیتــه هــر معــارص پژوهشــکده هــر
مــوزه فلســطین برپــا شــد.
برگ ـزار میشــود ،جــال عــربزاده عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه
هــر بــا موضــوع «تاریــخ هــر انتقــادی» ســخرنانی میکننــد.
ایــن منایشــگاه شــامل  55اثــر منتخــب عكــس از مراســم اربعیــن
حســینی(ع) اســت كــه در ســالجاری بــا همــكاری رشكــت ایــن کارگاه آموزشــی بــا نگاهــی کلــی بــه تاریــخ تاریخنویســی
بیمــه دانــا در مــوزه هرنهــای معــارص فلســطین در معــرض دیــد هــر و همچنیــن بحــث در مــورد معضــات تاریخنویســی هــر ،بــا
عالقهمنــدان قــرار گرفــت.
بازشــاری وظایــف اصلــی تاری ـخدان هــر بــه طــرح پرس ـشهایی
در مــورد ایــن رشــته میپــردازد .همچنیــن جایــگاه تاریــخ هــر
آییــن گشــایش منایشــگاه ســه شــنبه  10اســفند مــاه ســاعت  16در رابطــه بــا فعالیتهــای مــوازی همچــون نقــد هــری یــا
برگــزار شــد .ایــن منایشــگاه تــا 20اســفند مــاه ادامــه داشــت .جامعهشناســی هــر بــه بحــث گذاشــته خواهــد شــد.

پدر دنیای صتویر
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هــای اختصاصــی از فســتیوانل كــن و برلیــن ب ـرای ماهنامــه دنیــای
تصویــر تهیــه كــرد.
عضویــت در هیئتهــای داوری و انتخــاب هفــت دوره جشــنواره
بیناملللــی فیلــم فجــر ،ســه دوره در هیئــت انتخــاب فیلــم ای ـران
بــرای آکادمــی اســکار ،جشــنوار ٔه بیناملللــی فیلــم کشــورهای
غیرمتعهــد (پیونگیانــگ) ،جشــنوار ٔه ســینامی جــوان ،جشــنوار ٔه
فیلمهــای دانشــجویی ،جشــنوار ٔه فیلمهــای خانوادگــی ،نخســتین
جشــنوار ٔه فیلــم و کیفیــت ،جشــنوار ٔه فیلــم جــوان ،جشــنواره فیلــم
رویــش و جشــنواره بیناملللــی فیلــم شــهر ،نخســتین جشــنوار ٔه
فیلمهــای ویدئویــی تهـران ،جشــنوار ٔه فیلــم زنــان از دیگــر فعالیــت
هــای ســینامیی معلــم بــود.
در ســال نــود وچهــار  ،بــه پــاس یــك عمــر فعالیــت مســتمر هــری،
طــی مراســم تقدیــر از برگزارکننــدگان سیوســومین جشــنواره
بیناملللــی فیلــم فجــر نشــان درجــه یــك هــری (معــادل دكــری)
توســط وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه وی اهــدا شــد.
رس انجــام علــی معلــم ،در بیســت و ســه اســفند مــاه هـزار و ســیصد
و نــود و پنــج ،پــس از ربــع قــرن فعالیــت هــری بــه دلیــل ایســت
قلبــی از دنیــا رفــت.
ســایت مجلــه دنیــای تصویــر كــه از ابتــدای تأســیس ،معلــم ،رسدبیــر
آن بــود در اطالعیـهای نوشــت:
خانواده «دنیای تصویر» پدرش را از دست داد؛
ســینام بــه مــا یــاد داده کــه زندگــی یعنــی لحظــات توأمــان شــادی
و غــم ،ولــی هرگــز فکــر منیکردیــم روزی برســد کــه ق ـرار باشــد
بدتریــن خــر ممکــن را در «دنیــای تصویــر» منتــر کنیــم .دقایقــی
قبــل علــی معلــم ،مدیــر مســئول و رسدبیــر نرشیــه دنیــای تصویــر،
بنیانگــذار جشــن ســینامیی تلویزیونــی حافــظ ،مــدرس ،مجــری و
برنامهســاز و تهیهکننــدهی ســینام در ســن  54ســالگی و در پــی
حملــۀ قلبــی ،دار فانــی را وداع گفــت.
روانش آزاد و در آرامش.

علــی معلــم تهیهکننــده ،مدیرمســئول و صاحــب امتیــاز مجلــه
«دنیــای تصویــر» ،منتقــد و مجــری و بازیگــر ســینامی ای ـران بــود.
ایــن تهیــه كننــده مشــهور ســینام ،آذر مــاه ه ـزار وســیصد و چهــل
و یــك ،در خانــدان معــروف معلــم در دامغــان بــه دنیــا آمــد .دوران
کودکــی را در دامغــان گذرانــد ،در جوانــی بــه تهـران آمــد و ادامــه
تحصیــل داد و از دانشــکده صــدا و ســیام در رشــته کارگردانــی
فیلــم فــارغ التحصیــل شــد .ســپس در دانشــگاه هــر در مقطــع
فوقلیســانس رشــته پژوهــش هــر بــه ادامــه تحصیــل پرداخــت.
بعدهــا در دانشــكده هــر و ســایر مراکــز آمــوزش فیلمســازی و
دانشــکدههای ســینامیی بــه تدریــس ســینام پرداخــت.
وی از اواســط دهــه شــصت بــه فعالیــت در نرشیــات مختلــف در
حــوزه ســینام مشــغول بــود و رسانجــام در ســال هــزارو ســیصد
و هفتــاد ویــك ،ماهنامــه "دنیــای تصویــر" بــه مدیرمســئولی و
رسدبیــری او منتــر شــد.
وی در تلوزیــون نیــز بــا ســاخت ،رسدبیــری و اجـرای مجموعههایــی
چــون جنــگ هــر ،از واژه تــا تصویــر ،ســینام و اندیشــه ،چشــم
انــداز ،متاشــاخانه ادب و هــر ،نقــد  ،۳نــگاه دو ،دســت بــه نقــد ،
شــبکه پنجــم ،ســینامی برتــر و  ...بــه تولیــد ادبیــات صحیــح نقــد و
كارشناســی ســینام در تلوزیــون پرداخــت.
نخســتین جشــن ســینامیی و تلویزیونــی خصوصــی ای ـران ،توســط
معلــم تأســیس شــد و تندیــس حافــظ را بــه منظومــهی ســینامی
کشــور افــزود.
بــه ویراســتاری آناســتازیا ،هرکــول ،شــاهزاده مــر ،مــوالن ،داســتان
اســباببازی ،رشک ،عــر یــخ ،رشکــت هیوالهــا ،چارلــی و کارخانــه
شکالتســازی ،ئــی .تی :موجــودی از ســیارهای دیگر،جومانجی،دنیای
گمشــده ،هــر والــت دیزنــی ،ارگونومــی ،بازیگــری در ســینام ،ده
داســتان ده فیلــم ،یادداشــتهایی از یــک دوران ســپری نشــده،
گاوخونــی ،تســخیرناپذیر :زندگــی و آثــار رابــرت دونیــرو ،ســلطان
بازیســازان :آل پاچینــو ،دیکتاتورهــا و ســینام و صــد و یــک فیلــم
چهــار ســتاره تاریــخ ســینام و اســتیون اســپیلربگ پرداخــت و گـزارش
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