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در گستره ادبیات و هنر
ادبیــات چیســت؟ پرسشــی کــه از دیربــاز ذهــن و ضمیــر بســیاری از اندیشــمندان و
صاحبنظــران را بــه خــود مشــغول داشــته و در پاســخ بــه آن ،کتابهــا و مقــاالت بســیاری
بــه نــگارش درآوردهانــد .بیگمــان صورتهــا و انــواع گوناگــون ادبیــات ،تعاملــی تنگاتنــگ
بــا هنرهــای مختلــف دارد .شــاعر یــا نویســنده بــا آگاهــی و بهرهمنــدی از امکانــات زبانــی،
عواطــف و احساســات و اندیشـههای خــود را بــا رعایــت اصــول فصاحــت و کاربســت علــوم
بالغــت عرضــه مـیدارد .نقطــه عزیمــت هنــر نیــز عواطــف انســانی و تخیــل اســت و بســیاری
از هنرمنــدان بــا الهــام و تأثیرپذیــری از انــواع ادبــی ،بــه آفرینــش آثــار خــود روی آوردهانــد.
پــس در گســتره تاریــخ ،کمتــر هنــری از تأثیــر ادبیــات برکنــار مانــده اســت و همــواره شــاهد
درهمتنیدگــی ادبیــات و انــواع هنرهــای ســنتی ،تجســمی ،نمایشــی و جــز آنهــا هســتیم.
فرهنگســتان هنــر در برنامههــای خــود همــواره ضمــن پرداختــن بــه انــواع هنرهــای مصطلــح،
بــه مقولــه ادبیــات بهعنــوان هنــر کالمــی نیــز توجهــی خــاص و ویــژه دارد و بــا رویکــردی
منســجم و بــا برگــزاری همایشهــا ،هماندیشـیها و نشسـتهای تخصصــی و همچنیــن بــا
تألیــف ،تصحیــح و ترجمــه متــون مختلــف هنــری و ادبــی ،نســبت بــه تحلیــل و بررســی انــواع
هنرهــا از منظرهــای گوناگــون مبــادرت جســته ،حاصــل کار را بــه پژوهشــگران و عالقهمنــدان
فرهنــگ و هنــر ایــران اســامی عرضــه مـیدارد.
علی تقوی
معاون علمی پژوهشی فرهنگستان هنر

گزارش نشست تخصصی «جایگاه نقد در سینمای ایران»یادواره زنده یاد علی معلم

سمیرا خوانساری

نخســتین نشســت تخصصــی «جایــگاه نقــد در ســینمای ایــران»؛
یــادواره زنــده یــاد علــی معلــم ،چهارشــنبه اول شــهریور بــا حضــور
خانــواده زندهیــاد علــی معلــم و همچنیــن بســیاری از هنرمنــدان و اهالــی
ســینما در ســالن همایشهــای فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه در دو بخــش برگــزار شــد ،محمدعلــی معلــم
دامغانــی ،یوســفعلی میرشــكاك ،امیــر پوریــا ،امیــد معلــم ،جــواد
طوســی ،حمیــد دهقانپــور و عزیــزهللا حــاج مشــهدی ســخنرانی كردنــد.
در بخــش نخســت ،ابتــدا علــی معلــم دامغانی ،رییس فرهنگســتانهنر
ســخنان خــود را بــا خوانــدن بیتــی آغــاز كــرد« :آن تویــی کــه میخواهــم،
داغ حســرتم بــر دل /خــاک محنتــم بــر ســر ،آن نِیــم کــه میخواهــی»
رییــس فرهنگســتان هنــر ســپس از همــه حاضــران در ایــن نشســت و بــه
خصــوص آذر معماریــان ،همســر علــی معلــم ،تشــكر كــرد و بــا ذكــر ایــن
جملــه كــه گاهــی همســر یــك مــرد هــم مــادرش اســت و هــم همســرش
و مصــداق ایــن ســنت را زندگــی پیامبــر (ص) و حضــرت خدیجــه (س)
بیــان كــرد و افــزود« :آذر معماریــان اینگونــه یــار علــی بــود و در همــه
مــوارد هــم تســلّی او بــود و هــم مــادر فرزندانــش ،امیــد و ایمــان».
محمدعلــی معلــم دامغانــی ،ادامــه داد« :او خــودش دنیایــی از امیــد و
ایمــان بــود و ایمــان داشــت چــون میراثــش ایمــان بــود و در واقــع همــه
ســرمایه مشــرقزمینی مــا را بــا خــود حمــل میكــرد».
رییــس فرهنگســتان هنــر كنیــه زنــده یــاد علــی معلــم را در شــمار عرفــای
نامــدار خطــه ســمنان بیــان كــرد و بــا ذكــر ایــن نكتــه كــه او همــه میــراث
عرفــان را از گذشــتگانش بــه ارث بــرده بــود اضافــه كــرد« :شــریعت،
طریقــت ،عرفــان و دیــن كــه مــا بــه آنهــا مینازیــم ،از پیشــینیان مــادری
و پــدری او برایــش بــه ارمغــان رســیده بــود».
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او در ادامــه صحبتهایــش اظهــار داشــت« :اگــر علــی را در یــك
ظرفیــت بیغــرض بــا دردمندانــی كــه بــه خاطــر دورافتــادن از ســنت
مثــل هایدگــر و نیچــه ،انــدوه و درد بزرگــی در سخنانشــان اســت ،قیــاس
ی علــی بــا ســنت ارتبــاط داشــت.
كنیــم ،میبینیــم كــه دغدغــه و دردمنــد 
وقتــی در آثــار ایــن دورافتــادگان از ســنت ،تدبــر میكنیــم بــه گونـهای درد
بیپــدری وجــود دارد .اینكــه یــك مرتبــه انســان فكركندكــه پــدرش مــرده،
خــدا مــرده و دیگــر آفتابــی طلــوع نمیكنــد ،بــه دلیــل دورافتــادن از ســنت
اســت .ولــی حقیقــت ایــن اســت كــه اگــر مــا هســتیم ،آفتــاب طلــوع
میكنــد و فرزندمــان متولــد میشــود .علــی بــا وجــود اینكــه بــه ســنت
توجــه داشــت ،مدرنیتــه و دنیــای روز را هــم میشــناخت و بــه نوعــی او
ســیاح دورۀ جدیــد بــه شــمار میرفــت و ســینما را از دو زاویــه میدیــد».

اســتاد معلــم بــا ذكــر ایــن مطلــب كــه «رفرنــس» بایــد بــه
عنــوان «منبــع» باشــد و نــه بــه معنــی اســتناد صــرف و ســلب
مســئولیت از كســی كــه آن را میگویــد ،بیــان كــرد« :متاســفانه غــرب
یكــی از بزرگتریــن بدیهــا را در حــق خــود و مــا كــرد و آن هــم روش
مآخــذ اســت .بایــد حــرف را بــاور كــرده باشــی و آن را از خــود كــرده باشــی
و بعــد آن را اظهــار كنــی و در غیــر اینصــورت قابــل قبــول نیســت چیــزی
را كــه بــاور نــداری ،بــه آن اســتناد كنــی».
رییــس فرهنگســتان هنــر در پایــان ســخنرانی خــود بیــان داشــت كــه
ایــن بزرگــوار چــون آدم حساســی بــود ،روزگارش آن طــرف بهتــر اســت و
بــا آرزوی برخورداریهــا و شــادمانی روح آن مرحــوم صحبتهایــش را
بــه پایــان بــرد.
ســخنران بعــدی ،دوســت و یــار قدیمــی علــی معلــم ،یوســفعلی
میرشــكاك ،بود.میرشــکاک گفــت« :گرچــه تمــام عمــر دربــاره مــرگ
میخوانــم و مینویســم امــا مــرگ علــی معلــم در بــاور مــن نمیگنجــد.
او را در گذشــته« ،مارلــون برانــدوی» مســتضعفین نــام گذاشــته بــودم،
چــرا كــه او بــه ذات پدرخوانــده ســینمای ایــران بــود و بــدون حمایــت
دیگــران و فقــط بــا كمــك همســرش ،مجلـهای بســیار پــروزن تشــكیل داد
و جشــن حافــظ رابــه پاكــرد».
میرشــكاك بــا ذكــر ایــن نكتــه كــه همتــی كــه علــی معلــم داشــت را گاهــی
نمیتــوان در چنــد وزارتخانــه پیــدا كــرد ،ادامــه داد« :ضرورتهــا را همــه
درك نمیكننــد ،امــا ویژگــی علــی معلــم درك ضروریــات بــود .او معتقــد
بــود كــه مــا بایــد در ســینما بــه جایــی برســیم تــا بتوانیــم بــا دیگــران
تمایــز داشــته باشــیم و ســینمای مــا بایــد آن ســینمایی باشــد كــه نشــان
دهنــد ه هویتمــان اســت و پــا را از دایــره پروپاگانــدا فراتــر گــذارد؛ وگرنــه
بــه فراموشــی میرویــم».
ایــن شــاعر اضافــه كــرد« :شــاید بــه خاطــر شــخصیت و حمیّــت علــی
معلــم اســت كــه تصــور میكنــم او همچنــان زنــده اســت ،چــون كســانی
كــه بــا او كار كــرده بودنــد میدانســتند كــه او بــا یــك كاراكتــر و یــك
چهــره ،بــدون گریــم ،چنــد نفــر بــود و عمــده موفقیتــش هــم بــه همیــن
دلیــل بــود»
یــار قدیمــی معلــم ادامــه داد« :علــی ،شــهود صاعقهآســا داشــت
و ســریع نكاتــی را ملتفــت میشــد كــه گاه بعضــی افــراد ،ســالها
متوجــه نمیشــدند .گاهــی مــا چیزهــای خــاف عــادت میگفتیــم كــه
فكــر میكردیــم حــاال حمــل بــر جنــون یــا ســفاهت میشــود؛ ولــی علــی
بــه ســرعت مصداقــش را از عالــم ســینما پیــدا میكــرد و مــن حیــرت
میكــردم كــه چگونــه اینهــا را میگیــرد».

میرشــكاك بــه ویژگــی
دیگــر زنــده یــاد علــی معلــم
اشــاره كــرد و افــزود« :علــی معلــم
هیچگاه از وجود دیگران ســوء اســتفاده
نمیكــرد و همیشــه خــودش را پشــت
صحنــه نگــه میداشــت و ســعی میكــرد دیگــران
را جلــو بیانــدازد و آنهــا را نشــان دهــد .او بیدریــغ بــه
دیگــران یــاد مــیداد و نمیخواســت كــه امامــزاده باشــد؛
بــرای همیــن هیـچگاه نمینوشــت و بیشــتر ســعی میكــرد تنهــا
كار را جلــو ببــرد و عرصــه را بــرای دیگــران حاضــر كنــد».
امیــر پوریــا نیــز از دیگــر ســخنرانان ایــن نشســت بــود كــه بــا خوانــدن
قطعاتــی از یادداشــتها ودستنوشــتههای شــخصی علــی معلــم
ســخنانش را آغــاز كــرد و گفــت« :او یادداش ـتهایی داشــت كــه شــاید
بــرای عــدهای از روزنامهنــگاران جــذاب باشــد».

امیــد معلــم ،پســر زندهیــاد علــی معلم ،آخرین ســخنران بخش نخســت
ایــن نشســت بــود كــه دربــاره پــدرش چنیــن گفــت« :فكــر نمیكــردم كــه
او بــه ایــن زودی مــا را تــرك كنــد .اگــر مــا از وجــود كســانی چــون او

وی ادامــه داد :پــدرم كســی بــود كــه جامعــه را دچــار تغییــر
و تحــول میكــرد ولــی از ظرفیتهایــش اســتفاده نشــد؛ حتــی
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پوریــا ادامــه داد« :علــی معلــم فــرد توانایــی در تشــخیص تواناییهــا
بــود .او تنهــا كســی اســت كــه نامــش بــا نقــد گــره خــورده؛ امــا هرگــز
بــه عنــوان منتقــد فعالیــت نكــرد و در واقــع میــاندار دنیــای نقــد بــود.
او در دنیــای نقــد از پدیدههــای ســاده آغــاز میكــرد امــا آن را بــه طــور
شــگفتآوری بــه یــك مســئله فنــی و یــك خوانــش جدیــد وصــل میكــرد
و نــگاه نظارتــی داشــت».

در زمــان حیاتشــان
اســتفاده كنیــم دیگــر بــا
رفتنشــان اینقــدر دچــار آه
و افســوس نخواهیــم بــود؛ چــون
امثــال او كــه ایــن چنیــن دربــاره ســینما
اطالعــات داشــته باشــند ،بســیار نادرنــد و
شــاید دههــا ســال ،بلكــه صــد ســال بگــذرد تــا
چــون او كســی بــه دنیــا بیایــد».
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برخــی تــاش كردنــد تــا او را نادیــده بگیرنــد .گرچــه رفتنــش موجــب شــد كــه بــا كســانی كــه دوستشــان داشــت ،مالقــات كنــد و از دیــدن آنهــا لــذت
ببــرد ،امــا امــروز كســی را از دســت دادهایــم كــه صحبتهایــش در مــورد ســینما در هــر مكانــی ،ماننــد برگــزاری یــك كالس درس بــود .او نظریــات
خــاص خــود را داشــت و از معــدود افــرادی بــود كــه بــه نقــد جامــع معتقــد بــود».
جــواد طوســی ،در پانــل دوم ایــن نشســت ،اولیــن كســی بــود كــه بــه پشــت تریبــون رفــت .او اظهــار داشــت« :بــا توجــه بــه عنــوان برنامــه در ایــن زمــان
محــدود ،یــك مــرور تاریخنگارانــه الزم اســت كــه در نهایــت بــه ســوژه اصلــی یعنــی دوســت عزیــزم ،علــی معلــم برســم .در مراحــل تكوینــی ســینما،
شــاید یــك تعریــف مناســب و تخصصــی از نقــد فیلــم نداریــم و بیشــتر برگــردان قصــه ،روایــت و بازخوانــی آنهاســت .دوران فطــرت هــم بــاز نقد محلی
از اعــراب پیــدا نمیكنــد و در واقــع از ســال  1327بــه بعــد اولیــن گامهــای همــراه بــا آزمــون و خطــا برداشــته شــده اســت».
طوســی ادامــه داد« :علــی معلــم همــواره آدمهایــی كــه ریش ـههایی اینجایــی داشــتند را پیــدا میكــرد و بــه موقــع سراغشــان میرفــت و توجــه بــه
ریشـههای ایــن آب و خــاك و ایــن نســبت و وابســتگی بیتكلــف را یــك وظیفــه و تعهــد مطبوعاتــی میدانســت و از ایــن منظــر ژورنالیســت را معنــا
میكــرد».
این منتقد فیلم با ذكر بعضی از پارامترهایی كه م.مبارك و یا فرخ غفاری در نقد بیان كردهاند ،سخنان خود را در باب نقد بیان كرد.
حمیــد دهقانپــور ،دیگــر ســخنران ایــن برنامــه ،دربــاره علــی معلــم گفــت« :دو خاطــره از علــی معلــم ذكــر میكنــم كــه یكــی مربــوط بــه دوران
كارشناســی ارشــد او در دانشــگاه هنــر اســت كــه یــك روز بــا ریاســت دانشــگاه و بنــده جلسـهای داشــتند و دیــدگاه و نظریاتشــان بــه مدیریــت منتقــل
شــد و دیگــر اینكــه در زمــان فیلــم آفســاید وقتــی داشــتیم از آلمــان خــارج میشــدیم یكــی از مامــوران گمــرك بــا ایشــان رفتــار خوبــی نداشــت؛ ولــی
ایشــان برخــورد فرهنگــی و بســیار مناســبی بــا آن مامــور داشــت».
او بــا ذكــر اینكــه ســه واژه در جهــان نقــد داریــم كــه ایــن ســه را بایــد بــا هــم متفــاوت و متمایز دانســت ،بیــان كرد"« :نقــد(" ،")criticتحلیــل(")analyze
و "بررســی "))reviewســه واژه متفــاوت اســت كــه هــر كــدام تكنیــك و جایــگاه ویــژه خــودش را میطلبد».
او دربــاره مفهــوم «نقــد» بیــان كــرد« :نقــد ،بــه معنــای بهینــه چیزهــا را برگزیــدن اســت .صحــت و ســقم یــك اثــر را بررســی و ارزشگــذاری و ارزشیابــی
كــردن اســت؛ یعنــی ضمــن اینكــه بــه نقــاط برجســته اثــر هنــری میپردازیــم ،نقــاط ضعــف آن را هــم بیــان میكنیــم».
دهقانپــور ادامــه داد«« :تحلیــل» ،در مرحلــه بعــدی و پــس از نقــد اســت و «بررســی» ،در مرحلــه آخــر قــرار میگیــرد و در صفحــات مجــات و
روزنامههــا آنهــا را میخوانیــم و مخاطبــش بیشــتر كســانی هســتند كــه آن فیلــم را ندیدهانــد؛ ولــی منتقــد چــون بــر اســاس یــك ایدئولــوژی و تفكــر
خــاص ،بــه نقــد میپــردازد ،بایــد مخاطبــش آن فیلــم را دیــده باشــد».
عزیــزهللا حــاج مشــهدی كــه آخریــن ســخنران ایــن نشســت بــود ،دربــاره زندهیــاد علــی معلــم گفــت« :مــن هــم ماننــد یوسـفعلی عزیــز اعتقــاد دارم
كــه حتمــا جــان شــیفته علــی در جمــع ماســت و هروقــت چنیــن برنامههایــی برگــزار میشــود ،قطعــا حضــور دارد .قبــل از ورود بــه اســتاد معلــم گفتــم
كــه مــن یــك عذرخواهــی بــه شــما بدهــكارم چــون روز تشــییع در حضــور شــما یــك شــعری را خوانــدم :كاش بــودی علــی جــان ،كاش بــودی ،كاش
ســرگرم دنیــای تصویــر بــودی ،گرچــه از روزگاران پررنــگ تزویــر دلگیــر بــودی».
او بــا ذكــر اینكــه بســیاری از مطالبــی كــه قصــد صحبــت دربــاره آنهــا را داشــته ،در ســخنان ســخنرانان قبلــی بــه آن پرداختــه شــده ،دربــاره خصوصیات
یــك منتقــد و ویژگــی نقــد گفــت« :كار منتقــد ،ایــن اســت كــه نشــان بدهــد ،آیــا فــان چیــز ،اصــل اســت یــا خیــر؟ در واقــع نقد ،تشــخیص و ســنجیدن
ســره از ناســره اســت و كســی قــادر بــه ایــن ســنجش اســت كــه آداب و اصــول ســخن را بدانــد و بــا علومــی كــه بــه نوعــی بــا آن هنــر مرتبــط اســت،
آشــنایی داشــته باشــد .زیباییشناســی بدانــد ،تناســبات در هنــر را درك كنــد ،بــا تاریــخ قومــی و بومــی خــودش آشــنا باشــد و مدرنیتــه و پســامدرنیته
را بشناسد».
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گزارش سومین نشست از سلسل ه نشستهای هنر شرق

نقد کتاب اسطورۀ آفرینش در کیش مانے
فرزاد زادمحسن

ســومین جلســه از سلســله نشس ـتهای هنــر شــرق بــا موضــوع نقــد
و بررســی کتــاب اســطوره آفرینــش در کیــش مانــی عصــر روز دوشــنبه
بیســتم شــهریورماه در پژوهشــکده هنــر برگــزار شــد.
ایــن نشســت بــا حضــور مولــف ایــن کتــاب دکتــر ابوالقاســم
اســماعیلپورمطلق ،پژوهشــگر و صاحبنظــر نامآشــنای حــوزه
مطالعــات اسطورهشناســی در ایــران و مترجــم و مؤلــف آثــار پ ُرشــمار
در ایــن عرصــه ،و دکتــر محمــد شــکری فومشــی ،مــدرس و کارشــناس
اســطورهپژوهی و مطالعــات مانــوی ،برگــزار شــد.
ویراســت ســوم کتــاب اســطوره آفرینــش در کیــش مانــی ــــکــه بــه وســیله
نشــر چشــمه بــه چــاپ رســیده اسـتــــ شــامل گفتارهایــی دربــاره ادبیــات
و عرفــان مانــوی اســت .ایــن اثــر ،بــا توجــه بــه ســابقه و جایــگاه مؤلــف
آن در آغازگــری ِ پژوهشهــای اسطورهشــناختی دربــاره مانــی و متــون و
میراثهــای بازمانــده از آییــن مانــوی ،افقهــای تــازهای در بازخوانــی ایــن
میــراث فرهنگــی ،تاریخــی ،و معنــوی گشــوده اســت.
آیین مانی؛ اسطورهای شاعرانه و زیباشناختی

دکتــر اســماعیلپور ،مؤلــف کتــاب ،آغازگــر نشســت بــود .وی در آغــاز
ســخن ،شــمایی از چشــمانداز هستیشــناختی آییــن مانــی و خــط
ســیری از معنــا و ســلوک معنــوی تــا زیبایــی و شــاعرانگی را در ایــن
میــراث ترســیم کــرد.
اســماعیلپور بــا بیــان اینکــه در دیــدگاه مانــوی جهــان و زمیــن از تــن و
ً
جســم دیــوان و اهریمنــان ِ کشتهشــده در جنــگ نــور و ظلمــت ،و آســمان از پوســت آنــان شــکل گرفتــه اســت ،کــه تصویــری کامــا سوررِئالیســتی و
مبتنــی بــر پ َسـتانگاری مطلــق حیــات مــادی را نشــان میدهــد ،گفــت« :بــرای همیــن اســت کــه عرفــان اســام در ادوار بعــد تــداوم مییابــد و عرفــان
مانــوی دچــار رکــود و توقــف میشــود ،چــون نگرشــی یکســونگرانه و بــه غایــت ســختگیرانه دارد».

ایــن مــدرس و صاحبنظــر برجســته مطالعــات مانیپژوهــی در ادامــه یــادآور شــد :دوران مانــی ،دوران گــذار اســت .زمینههــا و بســترهای فکــری و
عرفانــی آییــن مانــی هــم قابلیــت آن را داشــت تــا معنویتــی نوظهــور و حرفــی تــازه را در دوران ظلــم و انحطــاط ساســانی عرضــه کنــد .همیــن ایــده آزاد
شــدن نــور ،شــکل هنــری قابــل مالحظـهای دارد :هنگامــی کــه قــرار اســت انســان از مرحلــه «نیوشــایان» بــه رتبــه «برگزیــدگان» ارتقــاء یابــد و رســتگار
شــود و رهــا گــردد ،نــور آزاد شــده او بــه مــاه مـیرود .مــاه چــون زورقــی اســت کــه اول مــاه خالــی اســت و بــه شــکل هــال اســت و هرچــه بــه پانزدهــم
مــاه و کامــل شــدن مــاه نزدیکتــر میشــویم ،نورهــای آزادشــده از تــن انســانها آن را پـُـر میکننــد .از نیمــه دوم مــاه بــه بعــد هــم مــاه ایــن نورهــا را
تخلیــه میکنــد.
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وی افــزود مانــی میگویــد :یــک تکــه از نــور ازلــی در تــن مــا هســت کــه در اثــر درآمیختــن دیــوان نــر و مــاده ،انســان خلــق میشــود .او رســالت انســان
را در طــول زندگ ـیاش ،بیــرون کــردن همــان یــک تکــه نــور محبــوس در ظلمــت زنــدان تــن میدانــد و میگویــد :وظیفــه همــه مــا ایــن اســت کــه بــا
اعمــال نیــک و بــا قــدم نهــادن در طریــق معنویــت از ایــن جهــان ظلمانــی دور شــویم و آن نــور را رهــا کنیــم و بــه اصــل و سرچشــمهاش بازگردانیــم و
پیونــد دهیــم .موالنــا در دیباچــه مثنــوی بــه هبــوط روح و زندانــی شــدنش در تختهبنــد تــن اشــاره میکنــد ولــی مانــی بــرای بیــان آن از تمثیــل «نــور»
اســتفاده میکنــد.
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وی بــا ترســیم ایــن تمثیــل شــاعرانه و خیالاندیشــانه افــزود :اساســا ً اســطوره آفرینــش در کیــش مانــی شــاعرانه اســت و زمینــه تخیــل رمانتیــک
عمیقــی دارد .مانــی هنرمنــدی بــه تمــام معنــا در مفهــوم امــروزی خــود اســت .مانــی هــم نقــاش بــوده و هــم خوشــنویس .خــط مانــوی را خــودش ابــداع
کــرده و در حــوزه آفرینــش ادبــی نیــز ،هــم صاحــب «انجیــل» اســت و هــم «زبــور» و فقــط یــک هنرمنــد و یــک شــاعر میتوانــد اینچنیــن باشــد.
اســماعیلپور ،در ادامــه ســخن ،بــا اشــاره بــه خألهــا و کاســتیهای پژوهــش دربــاره مانــی خاطرنشــان کــرد :حــدود صــد ســال پیــش متــون مانــوی بــرای
نخســتین بــار در «تورفــان» چیــن کشــف شــد .در طــول ایــن صــد ســال تعــداد زیــادی دانشــمند آلمانــی ،فرانســوی ،چینــی و ژاپنــی در ایــن زمینــه
بــه تحقیــق و پژوهــش پرداختهانــد ولــی مــا در ایــن زمینــه کـمکاری کردهایــم .در ایــران فقــط ســید حســن تقـیزاده ،آن هــم حــدود  60ســال پیــش،
مطلبــی دربــاره متــون مانــوی نوشــت و از آن هنــگام تــا کنــون در ایــران هیــچ پژوهــش و تحقیقــی دربــاره متــون مانــوی صــورت نگرفــت تــا اینکــه خــود
مــن در ســالهای اخیــر دســت بــه کار پژوهــش در ایــن زمینــه شــدم.
مؤلــف «مجموعــه اســاطیر جهــان» بــه اهمیــت پژوهــش در آییــن مانــی بــه لحــاظ مطالعــات بینافرهنگــی اشــاره کــرد و تأکیــد نمــود :مانــی کــه خــود را
«فارقلیــط» مســیح و جانشــین موعــود میدانســته ،از ســویی بــه بــودا هــم نظــر داشــته و گشایشــگر افــق «جهانوطنــی» اســت .در طــول زمــان ،یــک
میــدان پژوهــش چندفرهنگــی در حــوزه مطالعــات مانویــت شــکل گرفــت .مانویــت در گــذر زمــان بــا آییــن «گنوســتی» (عرفــان مســیحی) گــره خــورد
و ریش ـههای مســیحی پیــدا کــرد .زادگاه مانــی ایــران اســت ،امــا اصــا ً ایرانــی نیســت ،زیــرا در حــوزه یــک فرهنــگ جهانــی کــه محــور تمــدن روزگار
خــود بــوده ،یعنــی در «بابــل» ،زیســته .او اگــر در ایــران میمانــد ،شــاید اینهمــه در ســطح جهانــی تأثیرگــذار نمیشــد همچنانکــه در مــورد موالنــا
نیــز میتــوان همیــن تصــور را داشــت.
ف کتــاب اســطوره آفرینــش در کیــش مانــی ،در بخــش دوم ســخن خــود ،بــه تشــریح فصلهــای س ـهگانه اثــر خــود پرداخــت و گفــت :بخــش
مؤل ـ ِ
نخســت کتــاب بــه مانــی و کیــش او و کیهانشناســی و شــعائر او اختصــاص دارد .بخــش دوم ،دربــاره ادبیــات مانــوی و آثــار و پژوهشهــای جدیــد
مانــوی ،شــامل تحلیلــی بــر ادبیــات منثــور و منظــوم مانــوی ،و نیــز کوتاهیهــا و قصورهــا در حفــظ آثــار نوشــتاری و میــراث مکتــوب مانــوی اســت.
موضــوع فصــل ســوم اثــر ،عرفــان مانــوی اســت .عرفــان مانــوی ریشــه در آییــن گنوســتی دارد کــه از بعــد حضــرت مســیح(ع) ،در طــول ســه قــرن شــکل
میگیــرد و بــه پیدایــش ادبیاتــی فاخــر و آفرینــش و نــگارش انجیلهــای متعــدد ِ غیــر رســمیِ طریقــت گنوســتی میانجامــد .ایــن انجیلهــا نســبت
بــه اناجیــل اربعــه ،شــیرینتر ،شــاعرانهتر و بعضــا ً عمیقتــر و عرفانیتــر هســتند .بــرای مثــال ،اگــر «انجیــل تومــاس» را بخوانیــد متوجــه میشــوید
کــه چقــدر غنــای شــعری دارد .البتــه بعدهــا کلیســای جابــر قــرون وســطی مانــع از مطــرح شــدن و عرضــه ایــن انجیلهــا شــد و ایــن میــراث غنــی ،بــه
صــورت زیرخاکــی مانــد تــا قــرن بیســتم کــه دوبــاره بازیابــی و بازخوانــی شــد.
میراث «گنوستی سیزم» را نمیشود دست کم گرفت

اســماعیل پــور بــا بیــان اهمیــت گنوســتی ســیزم در میــدان مطالعــات پیونــد مانویــت و مســیحیت در تاریــخ اظهــار داشــت :گنوســتی ســیزم را دســت
کــم نگیریــم چــرا کــه هــم بازتــاب فرهنگــی دارد و هــم بازتــاب هنــری و هــم بازتــاب ادبــی .وی گفــت :بخــش اصلــی ایــن کتــاب ،بخــش ِ «مانــی و اســطوره
نــور و ظلمــت» اســت .اســطوره آفرینــش مانــی در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش و دغدغــه بنیادیــن اســت کــه :از کجــا آمــدهام؟ حــاال کــه هســتم چــه
وظایــف و کارکردهایــی بــه عنــوان یــک انســان دارم؟ و ســرانجام ،بــه کجــا خواهــم رفــت؟
ایــن پژوهشــگر و نویســنده در پایــان بــه دشــواریهای کار خــود در جمـعآوری و بازخوانــی متــون مانــوی پرداخــت و گفــت :اســطوره آفرینــش مانــوی در
یــک جــا و در یــک متــن نیامــده؛ مثــاً ،بهشــت آن ریشــه ســغدی دارد و ریشــه آفرینــش آن پارتــی اســت و بخشــی دیگــر از متــون آن قبطــی اســت
و . ...از ایــن روی ،رســیدن بــه بازســازی کلّیــت اســطورهای آن از خــال تکههــای مختلــف و بــه زبانهــای مختلــف و متعــدد ،بزرگتریــن چالــش و
دشــواری کار بــود کــه از مجمــوع ایــن متــون توانســتم بــر اســاس عالیــق شــاعرانه خــود دســت بــه بازســازی بزنــم.
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امتیازات کار پژوهشگری یگانه در «مانیپژوهی»

مانی ،از کیهانشناخت تا یزدانشناسی

دومین ســخنران این نشســت دکتر محمد شــکری فومشــی ،پژوهشــگر
و مــدرس حــوزه اسطورهشناســی و اســاطیر ایرانــی و مانــوی بــود.
ایشــان نخســت بــه بیــان شــمهای از فضایــل علمــی و امتیــازات دکتــر
اســماعیلپور بــه عنــوان نخســتین آغازگــر و یگانــه پژوهشــگر تخصصــی
حــوزه مطالعاتــی مانویــت در ایــران پرداخــت و گفــت :اســماعیلپور،
نخســتین کســی اســت کــه مانویــت را در ایــران ،هــم بــه دانشــگاهیان
و هــم بــه غیــر متخصصــان عالقهمنــد در حوزههــای متعــددی چــون
ادبیــات ،هنــر و ...شناســاند .آشــنایی مــن بــا مانویــت بــا کتــاب ایشــان
آغــاز شــد کــه بیــش از ســی ســال پیــش بــه چــاپ رســید و ایــن آتــش در
قلبــم شــعلهور شــد و تــا امــروز روشــن مانــده اســت.

شــكری فومشــی ،ســخن خــود را بــا تحلیــل و تقســیمبندی اصــول
حکمــت و دیانــت مانــوی اینچنیــن جمعبنــدی نمــوده و بــه پایــان بــرد:
مانــی در یزدانشناســی و در الهیــات ،یــک دیــن توحیــدی و وحدانــی
اســت و ایــزدان در آن تجلیــات خداونــد هســتند کــه زاده نمیشــوند
بلکــه فراخوانــده میشــوند .امــا در کیهانشــناختی بــا ثنویــت مواجهیــم:
قلمــرو نــور و ظلمــت وجــود دارد امــا خــدا را دوپــاره نمیکنــد.

شــکری افــزود :هیــچ دانشــجوی مطالعــات مانــوی در ایــران بــی نیــاز از
ایــن کتــاب نبــوده و بعــد از ایــن هــم نخواهــد بــود .چــه دانشــجو و چــه
اســتاد .شــکری فومشــی ،دومیــن ویژگــی ایــن کتــاب را محققپــروری
آن دانســت.

گفتنــی اســت پژوهشــکده هنــر بــا حضــور عالقهمنــدان مباحــث
تخصصــی هنرپژوهــی ،سلســله نشســتهای «هنــر شــرق» را تــداوم
خواهــد داد.
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شــکری ،بــا اشــاره بــه تعــدد و گســتردگی حوزههــای زبانــی در
متنشناســی ،نسخهشناســی و ســندپژوهی
متــون مانــوی ،دربــاره ایــن کتــاب یــادآور شــد:
نــام ایــن کتــاب ،اســطوره آفرینــش اســت،
امــا فقــط در ایــن بــاره اطالعــات
نمیدهــد .دربــاره دیــن مانــوی
و کیــش مانــوی ،مباحثــی
شــده کــه مــن در منابــع
غربــی جدیــد هــم ندیدهام.
در فصــل ســوم کتــاب ،اوج
تحقیقــات گنوستیســتیک
را میبینیــم کــه قبــا ً بــه ایــن
شــیوه هرگــز نداشــتهایم و بــا
رجــوع بــه جدیدتریــن منابــع و
پژوهشهــا و نیــز مصــادر و مبــادی
تفکــر مانــی مثــل ِ شــمعون مــغ،
مرقیــون ،والنتینــو بررســی شــده
کــه روی مانــی اثــر گذاشــتهاند و
همچنیــن بازتابهــای مختلــف
آییــن مانــی و ســرانجام میرســیم
بــه اســطوره آفرینــش و بحــث
دربــاره نــور و ظلمــت و ایــزدان
و . ...امــا شــما در اینجــا بــا
یــک تألیــف علمــی صــرف و
جم ـعآوری اطالعــات تاریخــی
مواجــه نیســتید؛ بلکــه یــک
تحقیــق علمــی دقیــق و کارامــد پیــش
روی شماســت کــه نــگاه حاکــم بــر آن،
ظرایــف نــگاه یــک اســتاد را نشــان میدهــد کــه
هیــچ نکتــهای را فــرو نمیگــذارد و بــر همــه جوانــب کار
خــود اشــراف دارد .وی اظهــار داشــت :اســماعیلپور هــم تنهــا
اســتاد متخصــص مطالعــات مانــوی اســت و هــم اسطورهشــناس
برجســتهای اســت و هــم ذوق شــعری فرهیختــه و خالقــی دارد و
خروجــی و حاصــل همــه اینهــا ایــن کتــاب اســت.

پایان نشست به پرسش و پاسخ اختصاص داشت.
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ااسطری االولنی و قصص االنبیا
قسمت اول :ااسطری
محمد علی معلم دامغانی

بازگــو کــردن یافتههــا و بافتههــای دیگــران فرصــت میخواهــد و مــا در مضیــق
وقتیــم .میــت و میتولــوژی ملــل و نحــل ،ارزانــی مدعیــان اسطورهشناســی .وسوســه
کنندهتریــن ســخنی کــه شــنیدهایم ریشهشناســی اســاطیر و قصــص بــه اعتبــار
جهانــی بــودن قــرآن و تعلــق آن بــه همــه اهــل گیتــی اســت .اگــر پیامبــر آخرالزمــان
خاتــم انبیــا و رســل الهیســت همــه امتهــای موجــود و معــدوم در ایــن کتــاب
نشــانهای دارنــد .بــدون آنکــه بــه عربیــت کالم هللا بهــر معنــی (گفتــار فصیــح
بلیــغ مبیــن .یــا شــیوه ســخن مــردم صحــرا) خدش ـهای وارد شــود .محققــان لغــت
ایرانــی و رومــی و حبشــی را از ملــل موجــود ،و اســاطیر و قصــص را از ملتهــای
معــدوم التینــی تبــار یونانــی و ســومریان و اکدیــان و آشــوریان بینالنهرینــی در آن
تشــخیص دادهانــد .گفتــه شــده اســت کــه( :ســجده و فــردوس و جهنــم و قربــان)
در قرآن ریشــه پارســی دارند .مشــکوه حبشــی اســت .اســاطیر با اســتواری رومی و
یونانــی هــم ریشــه اســت و قصــه گِســه بینالنهرینــی اســت ،کــه نامــی در لوحـهای
از الــواح آشوریســت ،حــاوی داســتان عاشــقانهای شــاهد بــر مدعــا .ایــن قصه مربوط
بــه کیــس نامــی اســت کــه تصــور میشــود همــان قیــس عامــری در صحــرا باشــد.
برهــان قرآنــی ایــن مطلــب مســتلزم دقــت در معنــی لغــوی و خویشــکاری (کارکــرد)
کلمــه اســطوره و قصــه اســت.
اســطوره بــه تصــور اعــراب جاهلــی (کافــر بــه دیــن محمــد (ص) و قــرآن) از نــوع
روایتهــای دروغیــن قبایــل در افتخــارات جنگــی و مــرگ آفرینیهــای وحشــیانه
تازیانــه و توزیانــه اســت .مثلــی از ایــن فخــر غیــر قابــل اثبــات:
عمروبن کلثوم
بانا نوردالرایات بیضا
ونصدر هن حمرا قد روینا
و ایام لنا غر طوال
عصینا الملک فیها ان ندینا
ترجمه آیتی رح
مــا بیرقهــای ســپیدگون خــود را از یــک ســو بــه معرکــه داخــل میکنیــم و از یــک
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ســو ســیراب شــده از خــون خصــم بیرونشــان میبریــم .در تاریــخ حیــات مــا
روزهایــی اســت بشــکوه و درخشــان و تــا بنــده ملــوک نشــویم پیوســته عصیــان
ورزیدهایــم؟! چــون ســاح رزم بــر تــن میپوشــیدیم چنــان ســهمناک میشــدیم
کــه ســگان قبیلــه از بیــم مــا زوزه میکشــیدند و هــر دشــمنی را کــه نزدیــک میشــد
پراکنــده میســاختیم و او در آن حــال بــه مغیالنــی میمانســت کــه خارهایــش
را کنــده باشــند؟! ایــن مجــد و غــرور را از پدرانمــان بــه میــراث بردهایــم و معــد ایــن
را نیــک میدانــد مــا وارثــان مجــد علقمــه بــن ســیف هســتیم او قلعههــای شــرف
و بزرگــی را بــه فرمــان مــا آورد .مــا وارثــان مهلــل و زهیــر هســتیم و زهیــر از مهلهــل
برتــر بــود وه کــه مــا را چــه گنجینههــای افتخاریســت مــا وارثــان عتــاب و کلثــوم و
ذوالبــره هســتیم و در ســایه عــزت او غنودهایــم و پیــش از او کلیــب و ائــل ..الــخ.
از ایــن دســت گزافــه در اشــعار و اســمار عــرب بســیار اســت .روایــت و روایــت و
روایــت فــارغ از هــر نــوع درایــت بــرای کارکــردی جاهلــی برانگیختــن غــرور و کبریــای
قومــی تاحــس حماســه و کینخواهــی توختــن و تاختــن بیپشــتوانه نمانــد؟!
بــا چنیــن ســابقهای وقتــی کالم خــدا و قصــص انبیــا را شــنیدند آن را اســاطیر
االولیــن تســمیه کردنــد (واذ قیــل لهــم مــاذا انــزل ربکــم قالــو اســاطیر االولیــن) و
مدعــی شــدند کــه لونشــاء لقلنــا مثــل هــذا ان هــذا اال اســطیر االولیــن.
بنابرایــن بــر دروغ بــودن داســتانهای اســطورهای و کــذب و واهــی بودنشــان
وقــوف داشــتهاند و در مرحلــه نخســت بــا اســاطیر نامیــدن قــرآن خواســتهاند تــا
واالیــی معنایــی و لفظــی آیــات را تخطئــه کننــد .در مرحلــه بعــد حتــی چنانکــه
در حکایــت نضربــن حــارث نقــل اســت فراتــر رفتــه و مدعــی شــدهاند کــه در
اســاطیر دســتی فراتــر دارنــد و بــه ســفرهای بازارگانــی خــود اســتناد کردهانــد کــه
بــر داســتانهای خوشــتری از روم و ایــران (اســطوره رســتم و افراســیاب و آشــیل و
آلیــس) احاطــه دارنــد تــا اینجــای ســخن اســاطیر کالم دروغ نوشــته یــا نانوشــتهای
اســت کــه راویــان آن دروغ زناننــد خبــری دروغ از مخبــری دروغــزن.
قصه اما روایتی دیگر است و خویشکاری دیگری دارد.
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گفتگو با مرتضی مطیفیفر ،استاد هنر گچبری

استادم مرحوم پدرم بود
سمیرا خوانساری

مرتضــی مطیفیفــرد بیــش از  60ســال اســت ،اســتادکار هنــر گچبــری
ســنتی اســت .در طــی ایــن ســالها بــا تــاش مســتمر در عرصــه ایــن
هنــر رو بــه فراموشــی ،توانســت بیــش از  ۲۵۰شــاگرد را بــه مقــام اســتادی
برســاند و آموختههــای خــود را بــی دریــغ بــه آنهــا انتقــال دهــد تا بخشــی
از هنــر ایــن مــرز و بــوم حفــظ و اشــاعه شــود .او دارای درجــه دکتــری
افتخــاری از دانشــگاه کاشــان اســت و دو کتــاب تکنولــوژی گ چبــری و
گ ـچکاری و گ چبــری ،احیــای هنرهــای ازیــاد رفتــه از تالیفــات اوســت.
تاکنــون در مرمــت و گچبــری آثــار مانــدگار بســیاری نقــش داشــته اســت.
گچبــری مســجد جامــع شــهرک قــدس در تهــران ،گچبــری گنبــد بــزرگ
ســاختمان قائمیــه در اصفهــان ،هتــل ارم کیــش ،مســجد شــهرک جــم
در تهــران ،بقعــه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی در تبریــز ،مســجد جامــع
تبریــز ،خانــه امیــر نظــام و خانــه مجتهــد تبریــزی و خانههــای طباطبایــی،
بروجــردی ،عامریهــا ،عباســیان کاشــان و همچنیــن خانــه آل یاســین و
خانــه خاقانــی کاشــان و ...از جملــه آثــار اوســت.
در حاشــیه برگــزاری دومیــن كارگاه آمــوزش هنــر گچبــری اســتاد مطیفــی فــرد كــه روزهــای دوشــنبه در فرهنگســتا ن هنــر برگــزار میشــود در مــورد
برگــزاری ایــن كارگاه و هنــر گچبــری بــا ایشــان بــه گفتوگــو نشســتیم کــه در ادامــه میخوانیــد.
استاد لطف كنید ،قدری در مورد شروع كار با گچ و ممارستهای دوران نوجوانیتان برای ما بگویید؟

زمــان نخسـتوزیری دكترامینــی كار خیلــی كــم بــود ،مــن میرفتــم عالیقاپــو مینشســتم و طرحهــا را كپیبــرداری میكــردم و مینوشــتم كــه رنگهــا
چگونــه كار و اصــاح شــدهاند .دو ســال كارم ایــن بــود كــه تــا ســاعت  2بعدازظهــر آنجــا مینشســتم.
بعــد از آن بــه مســجد امــام و مســجد شــیخ لطـفهللارفتــم و یــك ســال و نیــم هــم ایــن كار را میكــردم و دورۀ صفــوی را ایــن گونــه بــه اتمــام رســاندم.
ایــن دوره كــه گذشــت ،بــه ســمت ســبكهای دورۀ ایلخانــی ،ســلجوقی ،صفــوی و قاجــاررفتــم و یــك بــه یــك در آنهــا تعمــقكــردم .بعدهــا همــه
آنهــا را بــه شــكل كتــاب درآوردم و در كتــاب گ چبــری؛ احیــای هنرهــای از یادرفتــه ایــن مشــاهدات را بــه انضمــام رســمیبندی ،مقرنــس ،قطاربنــدی،
یزدیبنــدی و ســاروج آوردهام.
گچبری را از چه کسی آموختید؟
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اســتادم مرحــوم پــدرم بــود و از هشــت ســالگی زیرنظــر ایشــان تعلیــم دیــدم .پــدرم ،گچبــر كاخ ســعدآباد و كاخ نیــاوران بــود .خــود مــن هــم هجــده ســال
كاخ نیــاوران كار كــردم و بعــد از آن هجــده ســال هــم در حــرم حضــرت رضــا(ع) كار كــردهام .بــه كشــورهای اتریــش ،فرانســه ،آلمــان ،امریــكا ،عربســتان
ســعودی و  ...ســفرهایی داشــته و در بناهایی كار كردهام.
قدری در موردگچ و اینكه چطور ساخته میشود ،بگویید؟

گــچ مــاد ه معدنــی اســت كــه در طبیعــت بــه شــكل ســنگگچ پیــدا میشــود .ایــن مــاده ،در آب دریــا بــه شــكل محلــول اســت و بــر اثــر بخارشــدن آب
دریــا ،رســوب میكنــد و بــه مــرور زمــان ،پــس از فعلوانفعــاالت شــیمیایی بــه شــكل الیههــای رســوبی شفاف(ســنگ گــچ) درمیآیــد .عواملــی مثــل
چینخوردگــی پوســتۀ زمیــن ،باعــث جابجایــی ایــن الیههــای رســوبی میشــود و بــه ایــن ترتیــب ،معــادن ِ گــچ بــه وجــود میآینــد .گــچ از نظــر فراوانــی در
طبیعــت در ردیــف پنجــم اســت و در خیلــی قســمتهای زمیــن پیــدا میشــود .گــچ مــادهای اســت كــه فقــط در آب حــل میشــود و نســبت درصــد
آن بــا آب رابطــۀ مســتقیم دارد و ایــن نســبت بایــد توســط هنرمنــد و كســی كــه بــا گــچ كار میكنــد ،رعایــت شــود.

در مورد نقوش دورههای مختلف در گچبری قدری توضیح دهید؟

نقــوش در دورههــای مختلــف بــه چهــار گــروه عمــده تقســیم میشــوند،
هندســی ،گیاهــی ،حیوانیــانســانی و نقشهــای خــط و كتیبــه .ایــن
چهــار دســته در دورههــای مختلــف تاریــخ ایــران ،قبــل از اســام و در
دورۀ اســامی چــه در داخــل ایــران و چــه در خــارج از كشــور بــا توجــه بــه
فرهنــگ و رســوم تغییــر پیــدا كــرده اســت.
قدیمیتریــن بنایــی كــه در آن از گــچ اســتفاده شــده ،متعلــق بــه كــدام
دوره اســت؟

قدیمیتریــن بنــا متعلــق بــه تمــدن ایالمــی اســت كــه در جسـتوجوهای
علمــی انجــام شــده در هفتتپــه خوزســتان كشــف شــده اســت .پــس از
آن در دورۀ مادهــا ،هخامنشــیان و اشــكانیان هــم از گــچ بــرای پوشــش
قوسهــا ،طاقهــا ،دیوارهــا و جرزهــا اســتفاده میكردنــد .در دوره
ساســانیان ،گــچ در اسكلتســازی بناهــا بــه كار میرفــت .ســادهترین
و زیباتریــن نمونــه باقیمانــده از آن زمــان ،چهارطاقــی در نیاســر كاشــان
اســت كــه در ســاخت آن از ســنگ ،گــچ و نــی اســتفاده شــده اســت .در
همیــن دوره ،گــچ در نماســازی هــم بــه كار رفتــه و بــا اســتفاده از نقــوش
مختلــف حیــوان ،گیــاه ،انســان و فرمهــای هندســی ،نمــای بناهــا را بــا
گــچ تزییــن كردهانــد.
آیا با ورود اسالم به ایران ،گچبری دستخوش تغییرات شد؟

بعــد از اســام و بــا ورود مســلمانان بــه ایــران ،هنرهــای ایرانــی بــا حفــظ
گذشــته تاریخیشــان ،جنبــه الهیتــر پیــدا كردنــد .در ایــن دوره از مــات
گــچ بــرای اجــرای قوسهــا اســتفاده میشــد و بــرای ســاختن قالبهــای
اصلــی ،نــی را در گــچ قــرار میدادنــد كــه اســتحكام قالــب را بیشــتر كنــد.
قــدری دربــارۀ کارگاههایتــان کــه در فرهنگســتان هنــر برگــزار میشــود
بگوییــد.

در ایــن كارگاه بــه طــور آزاد هــر كــس در هــر شــاخۀ گچبــری میتوانــد
آمــوزش ببینــد و فعالیــت كنــد .بــه عنــوان مثــال ،یــك نفــر دورۀ ایلخانــی
را انتخــاب میكنــد و دیگــری دورۀ صفــوی و نفــر ســوم ،ســرفصل
دیگــری .از ایــن لحــاظ هیــچ محدودیتــی وجــود نــدارد و هــر ســرفصلی
را كــه بخواهنــد و طالــب آموختــن آن باشــند ،مــن بــا كمــال میــل ،بــه
هنرجــو آمــوزش میدهــم و هنرجویــان هــر كــدام برحســب عالیــق خــود،
طرحهایــی را انتخــاب و اجــرا میكننــد.
بعد از این كارگاه آیا قصد دارید ،كارگاه دیگری برگزار كنید؟

اگــر ادامــه پیــدا كنــد ،مــن مشــكلی نــدارم و حتــی اگــر كســی بعــد از
اتمــام ایــن كارگاه بخواهــد آمــوزش ببینــد ،میتوانــد بــه ســر كارهــای مــن
در بناهــای مختلــف در ســطح شــهر بیایــد و آنجــا آمــوزش ببینــد و یــا
ســوالهایی كــه برایــش پیــش میآیــد را هــر زمــان از مــن بپرســد.

بلــه ،در حــال حاضــر هنرمنــدان خوبــی داریــم كــه خانــ م هســتند و
خیلــی هــم موفقانــد .در كار گچبــری ،تنهــا عالقــه الزم اســت و اگــر
كســی بــه ایــن كار عشــق بــورزد ،حتمــا موفــق خواهــد شــد.
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گزارشی از نمایشگاه نقاشی «ایرانبانو» در موزه هنرهای معاصر فلسطین

نگاهی نو به سبك زندگی زنان اقوام ایرانے
مولود زندینژاد

لبــاس بــه عنــوان یکــی از عناصــر مهــم در ســاختار فرهنگی همــواره مورد
توجــه بــوده و یکــی از موضوعــات اصلــی در شناســایی ســبک زندگــی
و ارتبــاط آن بــا ارزشهــا و هنجارهــای اجتماعــی بهشــمار مــیرود .بــه
همیــن دلیــل برگــزاری نمایشــگاههایی بــا موضــوع لبــاس و پوشــش اقــوام
ایرانــی نیــز میتوانــد منبعــی مهــم بــرای مطالعــات فرهنگــی بــه شــمار
رود.
دوشــنبه ســیزدهم شــهریور مــوزۀ هنرهــای معاصــر فلســطین
فرهنگســتان هنــر میزبــان نمایشــگاه نقاشــی زهــرا امینــی بــود كــه
آثــارش میتوانــد منبعــی بــرای پژوهشــگران آتــی باشــد .ایــن نمایشــگاه
کــه «ایــرا ن بانــو» نــام داشــت شــامل ســی اثــر بــا تمركــز بــر موضــوع
زنــان اقــوام ایرانــی بــود کــه ایــن هنرمنــد بــرای نخســتین بــار بــه صــورت
انفــرادی در معــرض دیــد عالقهمنــدان قــرار داده بــود.
زهــرا امینــی متولــد  1359و دارای مــدرك كارشناســی گرافیــك اســت كــه
شــانزده ســال تمركــز خــود را بــر روی نقاشــی گذاشــته اســت و بــدون
داشــتن اســتاد در ســبكهای مختلــف بــه كســب تجربــه پرداختــه ،امــا
خــود میگویــد كــه ســبك رئــال را بیــش از ســایر ســبكها میپســندد و
تــاش میکنــد در ایــن ســبك بیشــتر کســب تجربــه کنــد.
ماهنامه خبری سفیر هنر -سال دوم -شماره 17

12

وی هدفــش از ایــن نمایشــگاه را جلوهگــر کــردن زندگــی خــاص زنــان اقــوام
گوشــه و كنــار كشــور میدانــد كــه بــا هنرهــای اصیــل بــه لبــاس و زندگــی
خــود نقــش و رنــگ میدهنــد و زیباییهــای طبیعــت را بــه كاشــانه خــود
میآورنــد كــه حاصــل تمدنــی كهــن و پــر فــراز و نشــیب اســت.
ایــن هنرمنــد پوشــش اقــوام ایرانــی را دلیلــی بــر داشــتن اصالتهــای
قومــی و حفــظ و اشــاعه ســنتهای فرهنگــی میشــمارد و عنــوان
میكنــد كــه پوشــش اقــوام میتوانــد بــرای ســایر زنــان جامعــه نیــز،
الگویــی مناســب باشــد.

او در ادامــه میافزایــد :پوشــش امــری ســلیقهای محســوب میشــود،
ش اقــوام ،پوشــش زنــان تركمــن و بختیــاری را
امــا مــن از میــان پوشــ 
میپســندم كــه بــه دلیــل نــوع و تركیــب دوختهــا ،اســتفاده از رنگهــای
شــاد و زنــده و تزئیناتــی كــه توســط زنــان بــا خالقیــت و ســلیقه خــاص
صــورت میگیــرد ،بســیار زیبــا و چشــمگیر اســت.
او بــه عنــوان یــك زن میخواهــد تمــام زیباییهــای زنــان كشــور خــود را
كــه حاصــل آرامــش درونیشــان میدانــد بــه تصویــر بكشــد .شــاید آثــار
امینــی هنــوز بــه پختگــی الزم نرســیده باشــد ،امــا تــاش میکنــد تــا بــا
پژوهشهــای بیشــتر و نگاهــی عمیقتــر بــه قومنــگاری خــود ادامــه دهــد.
بــه قــول اســتاد محمــود فرشــچیان« :یــك هنرمنــد خــوب بایــد محقــق
خــوب هــم باشــد و در مــورد اثــری كــه خلــق میكنــد اطالعــات كســب
نمایــد ».ایــن بانــوی هنرمنــد نیــز میخواهــد بــر گســترۀ مطالعاتــی خــود
بیافزایــد و آثــاری را در آینــده بــا نگاهــی متفــاوت از امــروزش بیافرینــد.

گزارش  سومین نشست از سلسله نشستهای«بررسی نقوش ابریشمدوزی»

ابریشم دوزی در زرتشتى دوزی
محبوبه حاجی پروانه

ســومین نشســت از سلســله نشســتهای ابریشــمدوزی بــا موضــوع
«ابریشــمدوزی در زرتشتیدوزی«چهارشــنبه  8شــهریور  1396بــا
ســخنرانی شــهین پزشــكی ،هنرمنــد و پژوهشــگر حــوزه دوختهــای
ســنتی و آزاده پشــوتنی ،پژوهشــگر و مــدرس دانشــگاه ،در ســالن
همایشهــای فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.
آزاده پشــوتنی اولین ســخنران این نشســت ابتدا به توضیح گبریدوزی
پرداخــت و گفــت :بــه زرتشــتیدوزی ،گبــریدوزی هــم گفتــه میشــود.
امــا ایــن نــام اصــا شایســته نیســت .درســت اســت كــه در زبــان دری
كــه زبــان بهدینــان ایرانــی اســت و بــا آن زبــان گفتــار میكننــد ،گبــر یــا
گبــرون داریــم و ایــن واژه در گویــش دری و زبــان دربــاری دوره ساســانی
تــا بــه امــروز آمــده ،امــا امــروزه وقتــی كــه میگوییــم گبــر،كــه گبــریدوزی
از آن مشــتق میشــود ،بــا توجــه بــه نوشــتههای آقــای پــورداوود ،از لغــت
آرامــی گرفتــه شــده و بــه معنــی كافــر و بیدیــن اســت .بــه همیــن نســبت
زرتشــتیدوزی را بــه اســم توهیــن آمیــز گبــریدوزی میخواننــد و ایــن
درســت و پســندیده نیســت و بهتــر اســت كــه نــام هنــر زرتشــتیدوزی
بــه اســم اصیــل خــودش كــه هنــر «گل و نقـشدوزی» هســت برگــردد.
معمــوال «گل و نقـشدوزی» بــا نــخ ابریشــم رنگــی و بــه صــورت ظریــف
و ریــز انجــام میشــود بــه طوریكــه بخیههــای آن بــا ذره بیــن دیــده
میشــود .گاهــی تــار و پــود پارچــه را میشــمردند و بعــد ابریش ـمدوزی
را نقــش میكردنــد .از همیــن رو بســیار ریــز و دقیــق بــوده و بــا تمركــز
انجــام میشــده اســت .در آییــن زرتشــتی ،هنــر ابریش ـمدوزی نــه تنهــا
بــرای آراســتن بــه كار میرفتــه؛ بلكــه جنبــه متافیزیكــی هــم داشــته ،زیــرا
در آیینهــا و مراســم خــاص پوشــیده میشــده اســت.

پوشــاك خودشــان را درســت كنند كه از فاصله دور هم قابل شناســایی
باشــند و ایــن اتفــاق خوشــایندی نبــود و باعــث بــه وجــود آمــدن یــك غــم
تاریخــی در ایرانیــان شــد.
پشــوتنی در ادامــه ســخنانش بــا نگاهــی بــه ابریش ـمبافی یــزد افــزود:
بیشــتر لباسهــای زنــان زرتشــتی از ابریشــمی اســت كــه در یــزد بافتــه
میشــود .یعنــی ایــن هنــر اســطورهای بافندگــی و دوخــت كــه مربــوط
بــه ایرانیــان میشــده و جــزء هنرهــای زنــان بــوده ،در زرتشــتیان یــزد
هــم وجــود داشــته .ایــن مطلــب در آثــار مکتــوب بــه جــا مانــده از دوره
قاجــار هــم ذکــر شــده .بــه طــور مثــال یــک جهانگــرد فرانســوی در عهــد
فتحعلــی شــاه قاجــار در ســفرنامهاش بــه زربفتهایــی اشــاره میکنــد
کــه هنــر زنــان زرتشــتی یــزد اســت و بــه بــازار بــزازان تهــران راه پیــدا كــرده.
از ایــن بــاب میتــوان گفــت پارچههایــی كــه در آن دوره کار شــده و
دســترنج زنــان زرتشــتی بــوده خیلــی مشــخص هســتند.
ایــن پژوهشــگر دوختهــای ســنتی در ادامــه ســخنهای خــود گفــت:
در انجــام ایــن هنــر معمــوال ً نیــاز بــه یــك ســری ملحقــات بــوده .فقــط
پارچــه نیســت كــه بایــد نفیــس باشــد .یــك ســوزن خیلــی ظریــف بایــد
باشــد كــه بخیههــای خیلــی ظریــف بزنــد و گاهــی بــا شــمردن تــار و پــود
ایــن كار صــورت میگرفتــه اســت .بایــد نــخ هــم مســتحكم باشــد كــه
لجــام گســیخته نشــود .در آن دوره از آنجــا کــه زرتشــتیان اجــازه خریــد
و فــروش نداشــتند ،دستفروشــان یهــودی بودنــد كــه در خدمــت ایــن
شــغل ،بــه در خانههــا میرفتنــد و ایــن نخهــا و ســوزنها را میفروختنــد.
از آنجــا کــه یهودیهــا هــم جــز اقلیــت بودنــد و ایــن درد را میشــناختند؛
میخواســتند درد یــك اقلیــت دیگــر را پوشــش بدهنــد چــون آنهــا هــم
شــامل ایــن قانــون میشــدند.
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وی در ادامــه ســخنان خــود گفــت :در بــه وجــود آمــدن هر هنری یك نیاز پشــوتنی در ادامــه ســخنان خــود بــه مكانــی بــه نــام «چرخســتان» اشــاره
هســت .در هنــر گل و نقــش اصیــل ایرانــی هــم میتــوان گفــت اتفاقاتــی كــرد و افــزود :چرخســتان جایــی اســت كــه پایــه و بنیــاد ایــن هنــر آمــوزش
دخیــل بــوده كــه در زایــش ایــن هنــر بــی تأثیــر نبــوده اســت .نمون ـهای داده میشــده .غیــر از اینكــه ایــن هنــر پایــه خانوادگــی داشــته و در خانــه
كــه میتــوان مثــال زد «عهدنامــه عمربــن خطــاب» اســت كــه در مــورد انجــام میشــده ،یــك جایــی هــم بــه اســم چرخســتان بــوده كــه زنــان و
پوشــش ظاهــری ایرانیــان گفتــه بــود كــه :بیــن جامعــه اكثریــت و جامعــه بانــوان و دخترهــای زرتشــتی بــه آن مــكان میرفتنــد ،مثــل كالسهــای
امــروزی ،در حیــن اینكــه دوخــت میكردنــد
اقلیــت یــك حــد فاصــل قــرار بدهنــد .در آن
آمــوزش هــم میدیدنــد.
زمــان مقــرر شــد جامعــه اكثریــت هــر جــور در انجــام ایــن هنــر معمــوال ً نیــاز بــه یــك ســری
كــه راحــت هســتند لبــاس بپوشــند و جامعــه ملحقــات بــوده .فقــط پارچــه نیســت كــه بایــد وی در ادامــه صحبتهــای خــود بــه نوعــی
اقلیــت جــوری پوشــش داشــته باشــند كــه از نفیــس باشــد .یــك ســوزن خیلــی ظریــف بایــد پیراهــن زرتشــتی اشــاره كــرد و افــزود :پیراهــن
مســلمانها جــدا باشــند .ایــن امــر باعــث شــد باشــد كــه بخیههــای خیلــی ظریــف بزنــد و «تیــر و ســیخ» پیراهنــی اســت كــه از برشهــای
كــه بیــن ملتــی كــه واحــد و یــك دل بودنــد ،یــك گاهــی بــا شــمردن تــار و پــود ایــن كار صــورت رنگیــن پارچــه دوختــه میشــده .بــه هــر یــک از
بــرش عمیــق تاریخــی ایجــاد شــود .در واقــع میگرفتــه اســت .بایــد نــخ هــم مســتحكم ایــن برشهــای رنگیــن تختــه میگفتنــد کــه
رنگبندیهــای مختلــف و متناســب داشــتند
زرتشــتیها و بقیــه ادیــان ناچــار بودنــد جــوری باشــد كــه لجــام گســیخته نشــود.
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و كنــار هــم شــبیه پــازل ،تكهچینــی میشــدند.
او در ادامــه بــه توضیــح نقــوش ایرانــی زرتشــتیدوزی پرداخــت و
گفــت :نقــوش هــم بــه ســه دســته گیاهــی ،حیوانــی و انســانی تقســیم
میشــدند .در میــان نقــوش گیاهــی ،گل چهارپــر یــا شــش پــری هســت
كــه نمونــه گل شــش پــر را در تخــت جمشــید هــم میبینیــم و امــروز بــه
آن «گل انــار» میگوینــد كــه در زرتشــتیدوزی هــم وجــود دارد .نقشــی
بــه نــام «شــیالنه» هــم هســت كــه اســم دری شــده عنــاب اســت .درخــت
ســرو و زندگــی یكــی دیگــر از نقــوش اســت .گاهــی مــا در بــاالی درخــت
ســرو ،ســتاره هشــت پــر هــم میبینیــم .ایــن ســتاره نمــاد ســتاره زهــره و
مــوكل ایــزد بانــوی آب اســت .از آنجــا کــه ایــران یــك كشــور دهقانــی بــوده
و همیشــه در بیــم و واهمــه خشكســالی قــرار داشــته ،ترجیــح میدادنــد
كــه ایــزد بانــوی آب بــه شــكلهای نمادیــن در هــر چیــزی باشــد .همچنین
گیــاه مــورت كــه بــاز هــم نمــاد دیرینــه ایــزد بانــوی ناهیــد و آب اســت.
نقشهــای حیوانــی شــامل طــاووس بــوده كــه آن هــم نمــاد ایــزد بانــوی
ناهیــد اســت؛ از آنجــا کــه ایــزد بانــوی ناهیــد یــك ایــزد الهــی بــوده و
پایــگاه رفیعــی در جامعــه ایــران كهــن داشــته ،حتــی در دورههایــی بــه
اســتناد نوشــتارهای كهــن در آتشــكدهها طــاووس پــرورش میدادنــد.
نقــش هدهــد و مــرغ و خــروس هــم هســت كــه حیوانــات اهلــی و بومــی
ایــران هســتند كــه در زندگــی كهــن ایرانــی جایــگاه خوبــی داشــتند.
خــروس پیــك ایــزد ســروش اســت و در فرهنــگ مزدیســنا بــه فرشــته
بهمــن هــم اختصــاص دارد .حیوانــات شــاخدار
هــم كــه نمــاد ایــزد بهرامانــد از جملــه نقــوش
حیوانــی اســت کــه در زرتشــتیدوزیها بــه
چشــم میخورنــد .ماهــی نیــز كــه در ایــران
نمــاد بركــت اســت در نقــوش گل و نقـشدوزی
دیــده میشــود و بــه نقــش «حــوض و ماهــی»
شــهرت دارد.
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بعــد از آن نقــوش هندســی هســتند كــه بــه
حالــت مربــع ،دایــره ،ســتاره هفتــی ،ســتاره
هشــتی و خطهــای مــورب ظهــور كردهانــد.
البتــه جــا دارد یــك موضــوع را یــادآوری كنــم
كــه ایــن هنــر آنقــدر درونــی و آمیختــه بــه
قلــب ایرانیهــا بــوده كــه هیــچ وقــت ،نقــش
نمیشــده ،یعنــی روی كاغــذ و پارچــه ترســیم
نمیشــده؛ بلكــه تمــام ایــن نقــوش ،ذهنــی
بافتــه میشــدند.
ایــن پژوهشــگر ،ســخنان پایانــی خــود را بــه

آیینهایــی كــه لباسهــای منقــش بــه ابریشــمدوزی در آن پوشــیده
میشــده اختصــاص داد و گفــت :لباسهــای منقــش بــه ابریش ـمدوزی
در آیینهــای دینــی و جماعتــی و در مراســم خصوصــی پوشــیده
میشــدند .از آیینهــای دینــی و جماعتــی ،گهانبارهــا بودنــد كــه شــش
گاه آفرینــش در بــاور زرتشــتیان هســتند .ایــن لباسهــا در آیینهــای
خــاص ماننــد نــوروز ،مهــرگان ،ســده ،یلــدا و جش ـنهایی از ایــن دســت
نیــز پوشــیده میشــدهاند .مراســم خصوصــی نیــز شــامل عروســی،
ســوگواری و جشــن تولــد بــوده كــه ایــن لباسهــا در آن مراســم نیــز
اســتفاده میشــده اســت.
در ادامــه ایــن نشســت ،شــهین پزشــكی ،پژوهشــگر دوختهــای ســنتی
بــه عنــوان دومیــن ســخنران ،بــه معرفــی انــواع دوخــت در زرتشــتیدوزی
پرداخــت و گفــت :آنچــه كــه امــروز قــرار اســت بــه صــورت پررنــگ بــه آن
بپردازیــم ،ابریش ـمدوزیهای زرتشــتیان اســت .ایــن ابریش ـمدوزیها بــا
توجــه بــه نقوشــی كــه روی آن اســتفاده شــده ویژگیهــای خاصــی دارد
كــه در اقــوام دیگــر دیــده نشــده اســت .وقتــی گالبتــوندوزی را ،كــه تحــت
عنــوان دهیــكدوزی اصفهــان یــا گالبتــوندوزی مشــهد میشناســیم،
ریشــهیابی میكنیــم ،میبینیــم كــه در دوره هخامنشــیان ایــن نــوع
دوختهــا در حاشــیه لباسهــای پادشــاهان و صاحبمنصبــان هــم
پیــاده میشــده اســت و میتوانیــم بگوییــم بخشــی از هنرهــای زنــان
زرتشــتی اســت كــه در دورههــای مختلــف وجــود داشــته و امــروزه بــه ایــن
شــكل بــه دســت مــا رســیده اســت.
البــ هالدوزی نوعــی دوخــت بــوده كــه در آن
نقشهــا را بــا اســتفاده از نخهــای ابریشــم،
نخهــای نقــده و نخهــای گالبتــون و بــا عبــور
دادن از البــهالی تــار و پــود پارچههــا ،ایجــاد
میكردنــد و ســعی میكردنــد كــه پارچههــا
را بــه زیباتریــن و ظریفتریــن شــكل آرایــش
بدهنــد.
ســرمهدوزیهای زرتشــتی و آجیدهدوزیهــای
زرتشــتی هــم معمــوال ً بــرای تزییــن كتهــا یــا
روپوشهــای بلندشــان كــه روی لبــاس اســتفاده
میكردنــد بــه كار میرفتــه اســت.
پزشــكی در ادامــه بــه بررســی ســیاهدوزی
پرداخــت و افــزود :ســیاهدوزی اختصاصــا ً
متعلــق بــه زرتشــتیان اســت .در یــك برهــه
تاریخــی و بــرای ایجــاد تمایــز بیــن مســلمانان
و اقلیتهــای دینــی ،اقلیتهــا بایــد پوششــی

متفــاوت میداشــتند تــا در مــراودات ،تجــارت و رفــت و آمــد ،مشــخص
باشــند .زرتشــتیان همــان پارچههــای كرباســی كــه بــه آنهــا دســتور داده
بودنــد بپوشــند را بــا رنــگ ســیاه مزیــن كردنــد و نقوشــی را بــه رنــگ ســیاه
بــر روی آنهــا دوختنــد .بــه طــوری كــه با ســیاهدوزی مشــخص شــدند و در
واقــع در یــك ســوگ تاریخــی نشســتند .از آن تاریــخ بــه بعــد ســیاهدوزی
در كشــور مــا مرســوم شــد .گســتره ایــن هنــر بــه اروپــا و اســپانیا رســید و
در دربــار اســپانیا از ایــن هنــر در تزییــن لباسهایشــان بهــره بردنــد .امروزه
هنــوز ایــن هنــر در اروپــا رواج دارد.
وی همچنیــن بــا بررســی جایــگاه ویــژه درخــت ســرو در آییــن و بــاور
زرتشــتیان ،بــه توضیــح نقــش ســرو در ابریشــمدوزیهای زرتشــتی
پرداخــت.
پزشــكی ضمــن توضیــح دربــاره وضعیــت اقتصــادی زرتشــتیان ایرانــی
در ادوار مختلــف گفــت  :زمانــی كــه زرتشــتیان از تمكــن مالــی خوبــی
برخــوردار بودنــد ،پارچههــای محرماتــی بــود كــه بــه شــكل شــال بافتــه
میشــد و روی پارچــه را بــا ســوزندوزی و بــا البــهالدوزی نقشپــردازی
میكردنــد .زمانــی كــه دیگــر آنهــا تمكــن مالــی خوبــی نداشــتند ،ایــن
پارچههــا را خودشــان بــه هــم متصــل میكردنــد .در اینجــا میتوانیــم
یكــی دیگــر از هنرهایــی كــه در بیــن زنــان زرتشــتی بســیار رایــج بــوده
را هنــر تك ـهدوزی بدانیــم .چــون بــا تكههایــی كــه بــه صــورت نوارهــای
باریــك ده ســانت و پنــج ســانت و بــه وســیله شــیرازهدوزی بــه هــم متصــل
و نقشپــردازی مــی شــده لباسهایــی نفیــس تهیــه میكردنــد.

مثــا ً اگــر بــرای درخــت ســرو عــدد یــك را
بگذاریــم و بــرای گل ،دو و طــاووس را ســه،
در تمــام نقــش پارچــه ایــن شــكل یــك دو
ســه ،یــك دو ســه تكــرار میشــود .یعنــی
خــود نقــوش از یــك ریتــم منظــم و آهنگیــن

وی بــا توضیــح بیشــتر دربــاره تنــوع نقــوش در ســوزندوزیهای
زرتشــتیان ،ادامــه داد :تنــوع نقــش و تنــوع رنــگ در ســوزندوزیهای
زرتشــتیها بســیار زیــاد اســت؛ بــه طــور كلــی در بیــن نقــوش زرتشــتیان
یــك دســته بســیار مهــم اســت كــه شــامل اجــرام ســماوی میشــود.
اجــرام آســمانی بــرای پیــروان آییــن زرتشــت جایــگاه ویــژهای دارد كــه
ایــن جایــگاه را بــه تكــرار در ســوزندوزیها نشــان دادهانــد .ماننــد نقــش
ســتاره ،خورشــید و نقــش میتــرا كــه بــرای آنهــا قداســت خاصــی دارد و
روی لباسهایشــان بــه كــرات دیــده میشــود .زرتشــتیان بیــش از صدهــا
نــوع نقــش خورشــید دارنــد كــه بــر روی لباسهــای خــود میدوزنــد.

هدهــد یكــی دیگــر از پرندگانــی اســت كــه خیلــی بــرای زرتشــتیان خــوش
یمــن اســت و نمــاد خوشــبختی اســت .بــه همیــن دلیــل آنهــا از نقــش
هدهــد بــه كــرات در دو طــرف نقــش درخــت زندگــی اســتفاده میكننــد.
عــاوه بــر ایــن ســوزندوزیها ،انــواع تكنیكهــا مثــل ســاتندوزی،
ظریــفدوری ،ســاقهدوزی ظریــف ،ســاقهدوزی پهــن ،كــوك دوزی و
گــرهدوزی را مالحظــه میكنیــم .همچنیــن
در بیــن ایــن تصاویــر ،نــوع دیگــری از دوخــت
البــ هالدوزی نوعــی دوخــت بــوده كــه در آن داریــم كــه در اصطــاح بــه آن پلیــواردوزی
نقشهــا را بــا اســتفاده از نخهــای ابریشــم ،میگوییــم و متعلــق بــه ارامنــه ایــران بــوده امــا
نخهــای نقــده و نخهــای گالبتــون و بــا عبــور االن ایــن دوخــت در بیــن فارسهــا ،بلوچهــا و
دادن از البــهالی تــار و پــود پارچههــا ،ایجــاد برخــی از اقــوام دیگــر نیــز رایــج اســت.
میكردنــد.
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ایــن پژوهشــگر نقــوش ســنتی در ادامــه ســخنان خــود ضمــن نمایــش
تصاویــر بــه توضیــح دربــاره آنهــا پرداخــت و گفــت :یــك نكتــه خیلــی
مهــم دیگــر كــه الزم اســت دربــارۀ ســوزندوزیهای زرتشــتیان گفتــه
شــود ،نقوشــی بــود كــه فقــط روی شــلوارها دوختــه میشــد و از آن
نقــوش بــرای تزیینــات روی پیراهــن اســتفاده نمیكردنــد یــا خیلــی كــم
اســتفاده میكردنــد .نقوشــی كــه روی پیراهــن پیــاده میشــد معمــوال ً
بــه صــورت پراكنــده و تــك تــك بــود ولــی در روی شــالها گســتردهتر و
وســیعتر خودنمایــی میكــرد و ایــن یكــی از وجــوه تمایــز ســوزندوزیهای
زرتشــتیان اســت و ایــن پیادهشــدن نقــوش ،تابــع یــك نظــم خــاص بــود.
ایــن نظــم را در نقشپردازیهــا میتوانیــم بــا یــك شــكل ریاضــی و
هندســی نشــان دهیــم و بیــان كنیــم.

برخــوردار بــود كــه بــه كار جلــوه و زیبایــی خاصــی مــیداد.
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گزارشی از برگزاری ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران

اقتصاد سزب با مترکز بر گردشگری پایدار
ششــمین جشــنواره محیــط زیســت بــا محوریــت «اقتصــاد ســبز» بــا تمرکــز بــر «گردشــگری پایــدار»،
«شــهر و حمــل و نقــل پایــدار» و «انرژیهــای پــاک» از  18تــا  24شــهریور در دو حــوزۀ تجســمی و فیلــم
در موسســه فرهنگــی هنــری صبــا و مجموعــه فرهنگــی هنــری آســمان وابســته بــه فرهنگســتان هنــر برگــزار
شــد.
«جشــنواره بینالمللــی فیلــم ســبز ایــران» كــه از مهمتریــن رویدادهــای فرهنگیــهنــری كشــور اســت ،بــا موضــوع
«محیــط زیســت» در ســال  ۱۳۷۷پایهگــذاری شــد .ایــن جشــنواره بــا هــدف ترویــج فرهنــگ حفاظــت محیــط زیســت و
تشــویق ،تولیــد ،شناســایی و ترویــج آثــار و فعالیتهــای هنــری و فرهنگــی ارزشــمند و بــا کیفیــت و موثــر در ایــن حــوزه ،كار
خــود را ادامــه داد و امســال ششــمین دوره پیاپــی خــود را در تهــران و ســایر اســتانهای كشــور پشــت ســر گذاشــت.
رقابــت بینالمللــی در ایــن جشــنواره در دو حــوزه آثــار ســینمایی (آثــار داســتانی ،مســتند و پویانمایــی) و هنرهــای
تجســمی (عكــس ،گرافیــك ،نقاشــی ،كاریكاتــور و هنرهــای مفهومــی) برگــزار میشــود و بــه دلیــل گســتردگی
جغرافیایــی و ابعــاد برگــزاری توانســته بــه عضویــت شــبكه جهانــی جشــنوارههای ســبز ()Green Film Network
درآیــد.
یكــی از برتریهایــی كــه ایــن جشــنواره نســبت بــه ســایر جشــنوارهها دارد ،برگــزاری نمایشــگاه آثــار برگزیــده و كارگاههــای
علمیــآموزشــی همزمــان بــا جشــنواره در كل كشــور اســت کــه در بیــش از چهــل شــهر بــا همــكاری بســیاری از نهادهــا،
ســازمانها و ارگانهــای دولتــی و خصوصــی بــه انجــام میرســد.
امســال ایــن جشــنواره بــا موضــوع محــوری «اقتصــاد ســبز» بــا تمرکــز بــر «گردشــگری پایــدار»« ،شــهر و حمــل و
نقــل پایــدار» و «انرژیهــای پــاک» برگــزار شــد .ایــن جشــنواره کــه برنامههــای متنــوع و زیــادی را در دســتور كار
خــود داشــت شــامل مراســم روز هــوای پــاك ،جایــزه صنایــع و خدمــات ســبز ،برپایــی غرفــه ســینمای ســبز ،مراســم
درخ ـتكاری هنرمنــدان ،جم ـعآوری و نمایــش آثــار بینالمللــی مربــوط بــه مبحــث «دیزایــن ســبز» و  ...بــود.
بخــش تجســمی ایــن جشــنواره بــا حضــور آثــاری از  ۴۸کشــور همچــون چیــن ،مکزیــک ،فرانســه ،روســیه و  ...در
رشــتههای عکــس ،پوســتر ،تصویرســازی ،کاریکاتــور ،هنرهــای مفهومــی ،ویدیــو آرت 18 ،شــهریور در گالریهــای
خیــال و آینــه موسســه فرهنگــی هنــری صبــا گشــایش یافــت .در ایــن مراســم عیســی کالنتــری ،معــاون رئیــس
جمهــور و رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ،معصومــه ابتــکار ،معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهــور،
فرهــاد توحیــدی ،دبیــر جشــنواره ،مهــدی توحیدپــور ،مدیــر اجرایــی جشــنواره ،افشــین بختیــار ،عضــو هیئــت
انتخــاب بخــش تجســمی ،هدیــه تهرانــی ،میتــرا حجــار ،اســماعیل میرفخرایــی ،اکبــر عالمــی ،شــهابالدین عــادل و
جمعــی از اهالــی رســانه و عالقهمنــدان حضــور داشــتند.
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در ابتــدای مراســم عیســی کالنتــری دربــاره ایــن نمایشــگاه گفــت :جشــنواره تجســمی فیلــم ســبز میتوانــد عمــوم مــردم
را بــا مشــکالت محیــط زیســت آشــنا و آنهــا را حامــی محیــط زیســت کنــد .مــن معتقــدم تلنگرهایــی الزم اســت تــا آدمهــا
طرفــدار محیــط زیســت شــوند و ایــن جشــنواره بــا توجــه بــه گســتردگی کــه در کشــور دارد در ایــن زمینــه میتوانــد موثــر باشــد.
وی تاکیــد کــرد :عامــه مــردم هنــوز اهمیــت مســائل محیــط زیســتی را بــه آن صورتــی کــه تهدیــد میشــویم ،نمیداننــد .آب،
خــاک ،پســماندها و زبالههــا ،در خطــر بــودن برخــی از حیوانــات و بــه طــور کلــی تحدیــدی کــه آالیندههــا ایجــاد میکننــد ،همگــی
مســائلی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
رئیــس ســازمان محیــط زیســت نقــش جشــنواره را در هشــدار بــه کســانی کــه در نابــودی طبیعــت نقــش دارنــد اینطــور توصیــف
کــرد :آلودهکننــدگان عمــده محیــط زیســت کســانی هســتند کــه فکــر نمیکننــد در حــال تخریــب محیــط زیســت هســتند .امــروز
یکــی از دالیــل اصلــی انقــراض حیوانــات ،کمبــود غذاســت و ایــن کمبــود غــذا بــه آســیبهایی کــه انســان بــه محیــط زیســت
میزنــد ،برمیگــردد.

معصومــه ابتــکار نیــز بــا تاکیــد بــر ایــن کــه جشــنواره فیلــم ســبز بــا همــت هنرمنــدان ادامــه پیــدا کــرده اســت گفــت:
جشــنواره بــا همــت هنرمندانــی راه انــدازی شــد کــه قلبــا بــه حفــظ محیــط زیســت اعتقــاد داشــتند و بــه آن عشــق
میورزیدنــد و فرهــاد توحیــدی در شــرایط ســختی بــا عشــق ایــن جشــنواره را دوبــاره راه انــدازی کــرد.
ابتــکار بیــان کــرد :از ابتــدا هدفمــان ایــن بــود کــه ایــن جشــنواره مردمــی باشــد و در هــر جــا کــه ســالن ســینمایی
اســت پیــام محیــط زیســتی مــا از طریــق جشــنواره فیلــم ســبز پخــش شــود .خوشــبختانه در جشــنواره ششــم
بــه ایــن هــدف نزدیــک شــدیم .ســال گذشــته توفیــق داشــتم در ابتــدای جشــنواره در زاهــدان باشــم و اســتقبال
بســیار خوبــی را در بیــن مــردم آنجــا دیــدم و متوجــه شــدم در شــهرهای دیگــر هــم بــه حفــظ محیــط زیســت
اهمیــت میدهنــد و همــه مــردم ایــران جشــنواره را متعلــق بــه خودشــان میداننــد.
وی تاکیــد کــرد :هنــر از موثرتریــن روشهــای برقــراری ارتبــاط اســت و مــا امــروز در حــوزه محیــط زیســت
نیازمنــد برقــراری ارتبــاط هســتیم.
او در پایان سخنان خود از همكاری همه جانبه موسسه صبا قدردانی كرد.
در پایــان كیــوان رحیمــی  ،رئیــس موسســه صبــا  ،بــا بیــان ایــن مطلــب كــه وظیفــه موسســه صبــا،
فرهنگســازی و پوشــشدهی فعالیتهــای فرهنگــی و هنــری اســت بــا اشــاره بــه برگــزاری بخــش
هنرهــای تجســمی جشــنواره فیلــم ســبز خاطــر نشــان كــرد :نمایشــگاهها و جشــنوارههایی همچــون
فیلــم ســبز ،كــه در مســیر فرهنگســازی و آگاهــی بخشــی بــه جامعــه بــوده و در جهــت اصــاح و تغییــر
نــگاه بــه محیــط زیســت گام بــر مـیدارد بــه عنــوان مهمتریــن و حیاتیتریــن مســئله امــروز بشــر مــورد
پشــتیبانی ایــن مجموعــه اســت و مــا تمــام تــوان و تــاش خــود را در ایــن عرصــه بــه كار خواهیــم گرفــت.
وی در ادامــه یــادآور شــد :امــروز محیــط زیســت و حفــظ آن و شــناخت چالشهــا و تهدیدهــای
زیســت محیطــی بــه عنــوان دغدغـ ه اول جامعــه بشــری ،اولویــت ایــن موسســه نیــز هســت و از آنجــا
كــه ایــن بحــث ،تبدیــل بــه معضلــی ملــی شــده ،ترجیــح دادیــم تــا چنــد نمایشــگاه دیگــر را منتفــی
كنیــم و میزبــان ایــن جشــنواره در بخــش نمایشــگاهی و كارگاهــی باشــیم و ایــن سیاســت و الویــت
مــا همچنــان اســتمرار خواهــد یافــت.
در خــال ایــن جشــنواره كارگاههــای علمیــآموزشــی در راســتای تحقــق رســالت ارتقــاء دانــش و
فرهنــگ حفــظ محیــط زیســت و تبییــن و ترویــج مفهــوم پایــداری در توســعه ،بــا حضــور اســتادان
مجــرب ملــی و بینالمللــی برگــزار شــد کــه موسســه فرهنگــی هنــری صبــا در روزهــای  19تــا 23
شــهریور میزبــان ایــن اتفــاق بــود.

در ایــن مراســم ،هنرمنــدان و مســئوالنی چــون مرضیــه برومنــد ،رخشــان بنــی اعتمــاد ،فرشــته طائرپــور،
فرهــاد توحیــدی ،علیرضــا تابــش ،ســیف هللا صمدیــان ،معصومــه ابتــكار ،اســماعیل كهــرم ،امیــن عــارف
نیــا ،مجتبــی میرطهماســب ،ســید محمــد ابطحــی و  ...حضــور داشــتند كــه از برنامهســازان برتــر تلویزیونــی
در حــوزه محیــط زیســت ،از نماینــدگان فعــال ،کمپیــن «قــرار ســبز» و محیطبانــان بــه واســطه تــاش در حفــظ
محیــط زیســت قدردانــی شــد .و در پایــان برگزیــدگان بخــش ســینمایی ششــمین جشــنواره فیلــم ســبز معرفــی شــدند.
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در اختتامیــه ششــمین جشــنواره بینالمللــی فیلــم ســبز نیــز كــه بــا حضــور محمــد جــواد ظریــف،
وزیــر امــور خارجــه كشــورمان ،روز جمعــه  24شــهریور مــاه ،در مجموعــه فرهنگــی هنــری آســمان
فرهنگســتان هنــر بــا حضــور هنرمنــدان برگــزار شــد؛ برگزیــدگان در بخشهــای مختلــف تجلیــل و
معرفــی شــدند.

17

ماهنامه خبری سفیر هنر -سال دوم -شماره 17

18

ماهنامه خبری سفیر هنر -سال دوم -شماره 17

19

گزارش ششمین جلسه از سلسله درسگفتارهای «نظریه و نقد هنر»

تگ ــرایان در ت ـبـیـیــن
آراء سـن 
«نظریههای رشقى و آسیایى هرن»
ششــمین درسگفتــار از سلســله درسگفتارهــای تخصصــی «نظریــه و نقــد هنــر» ،بــا تبییــن و ارزیابــی «نظریههــای آســیایی و شــرقی هنــر» و تکیــه
بــر آراء اندیشــمندان سـنّتگرا ،عصــر روز سهشــنبه  21شــهریور در پژوهشــکده هنــر برگــزار شــد.
دکتــر صالــح طباطبایــی ،هنرپــژوه ،مترجــم و نویســنده حوزههــای تاریــخ و نقــد هنــر ،در ایــن جلســه بــه بررســی و ارزیابــی نظریههــای هنــر شــرقی و
آســیایی ،بــه روایــت نظریهپــردازان سـنّتگرا ،بهویــژه آنانــدا کوماراســوامی پرداخــت.
«نظریه هنر شرقی» در برابر «نظریۀ هنر غربی»

طباطبایــی ،بحــث خــود را بــا ایــنپرســش آغــاز کــرد :آیــا نظریههــای هنــری کــه از ســوی نظریهپــردازان غربــی ارائــه شــدهاند بــر هنــر شــرقی و آســیایی
(هنــر بودایــی ،هنــر هنــدو و هنــر اســامی) ،حتــی بــر هنــر غربــی پیشــامدرن (هنــر مســیحی قــرون وســطا) صــدق میکننــد؟ برخــی صاحبنظــران ،بــه
ویــژه از میــان ســنتگرایان ،پاســخی قاطــع و منفــی بــه ایــن پرســش دادهانــد و کوشــیدهاند ادعــای خــود را بــا دالیلــی مســتند ســازند .البتــه چنیــن
ادعایــی شــاید کمابیــش بــه بزرگــی ایــن مدعــا باشــد کــه نظریههــای جامعهشناســی غربــی بــر جامعــۀ شــرقی قابــل تطبیــق نیســت و بایــد نظریههــای
«شــرقی» جامعهشناســی را طــرح کــرد .چنــدان کــه گویــی موضــوع علــوم انســانی «انســان» ،از آن رو کــه انســان اســت ،نیســت؛ بلکــه دو نــوع از
انســان هســت (انســان شــرقی و انســان غربــی /انســان ســنتی و انســان مــدرن) و بــرای هــر نــوع ،گونــۀ منحصــر بــه فــردی از علــوم اتســانی .امــا بــه
هــر رو ،ایــن ادعایــی اســت کــه بــه جــد طــرح شــده اســت و مــا امــروز میخواهیــم دربــاره آن ســخن بگوییــم.
وی ادامــه داد :ایــن ادعــا عمدتــا ً از جانــب ســنّتگرایان پیــش کشــیده شــده اســت .ســنّتگرایان ســه پیشــوای فکــری برجســته دارنــد :رنــه
گنــون( ،)1951-1886فریتیــوف شــوان ( )1998-1907و آنانــدا کوماراســوامی ( .)1947-1877پــس از ایــن ســه تــن ،نســل دوم سـنّتگرایان ،را کــه دکتــر
سیدحســین نصــر نیــز در شــمار آنــان اســت ،داریــم .اهمیــت کوماراســوامی از آن جهــت اســت کــه او داعیـهدار اصلــی ایــن ســخن اســت کــه مــا نظریۀ
هنــری داریــم کــه بــه طــور خــاص و منحصــرا ً مربــوط بــه شــرق اســت .در میــان سـنّتگرایان ،از همــه بیشــتر ،او بــه صــورت جــدی و گســترده بــه ایــن
موضــوع پرداختــه اســت .کوماراســوامی ،در مواضــع مختلفــی ،از جملــه در فصــل نخســت کتــاب معروفــش اســتحالۀ طبیعــت در هنــر (ترجمــۀ صالح
طباطبایــی ،فرهنگســتان هنــر ،چــاپ دوم )1391 ،بــا عنــوان «نظریــۀ هنــر در آســیا» و در مقالــۀ مفصــل دیگــری بــا عنــوان «فلســفۀ هنــر قــرون وســطا
و شــرق» (ترجمــۀ صالــح طباطبایــی ،فصلنامــۀ خیــال ،شــمارۀ  ،19صــص ،)43-44بنیادهــای چنیــن ادعایــی را درافکنــده اســت .در ایــن مقالــۀ اخیــر،
حتــی پــای از ایــن فراتــر گذاشــته و ادعــا کــرده اســت کــه میتــوان نظــام فلســفی منســجمی پدیــد آورد کــه منحصــرا ً بــر هنــر شــرقی و هنــر مــا قبــل
رنســانس تطبیقپذیــر باشــد؛ بــه بیــان دیگــر ،مدعــای خــود را از «نظریــۀ» هنــر شــرقی بــه «فلســفۀ» هنــر شــرقی گســترش داده اســت.
این مدرس و پژوهشگر افزود :در اینجا میتوان چهار پرسش عمده را طرح کرد:
 .1آیــا ســنتگرایان بــه راســتی نظریـهای متمایــز از نظریههــای هنــر غربــی کــه تنهــا در خصــوص هنــر آســیایی و شــرقی (و هنــر مــا قبــل رنســانس)
صــدق کنــد ارائــه کردهانــد؟
 .2آیا چنین نظریهای وجه اشتراکی هم با نظریههای هنر غربی دارد؟ یا از اساس در تباین و تضاد با آنهاست؟
 .3چنین نظریهای چه پیامدها و الزاماتی برای هنر تعریف میکند؟
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یـآســیایی را بــا ادیــان مختلفــش در برگیــرد؟ مثــا ًهمــان انــدازه کــه بــر هنــر
 .4آیــا چنیــن نظریـهای قادرســت همــۀ گونهگونــی و گســتردگی هنــر شرق 
بودایــی ،هنــر هنــدو یــا هنــر مســیحی شــرقی صــدق میکنــد بــر هنــر اســامی نیــز منطبــق اســت؟
پرسش نخست :جدایی نظریۀ هنر شرقی از دیگر نظریههای هنر

صالــح طباطبایــی بحــث خــود را چنیــن پیگرفــت :چنانکــه گفتیــم ،كوماراســوامی و عمــدۀ س ـنّتگرایان در پاســخ بــه پرســش نخســت مدعیانــد
کــه میتــوان نظریـهای یکســره متمایــز از ســایر نظریههــای هنــر تنهــا در خصــوص هنــر آســیایی و شــرقی (و هنــر ِ پیــش از عصــر نوزایــی یــا رنســانس)
ارائــه کــرد .شــاهدش هــم همیــن آثــاری اســت کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره کــردم ،و در نوشــتهها و مقاالتــش ایــن ادعــا را بارهــا مطــرح کردهاســت .امــا
پیــش از پرداختــن بــه جزئیــات چنیــن نظریــۀ مفروضــی ،در اینجــا ناگزیــر بایــد نظریههــای هنــر را مــرور کنیــم تــا روشــن شــود کــه آیــا ایــن نظریههــا بــا

نظریــۀ هنــر شــرقی پیشــنهادی از اســاس متفاوتانــد یــا خیــر .در ایــن مــرور ،خوشــبختانه ،بــه دالیلــی کــه خواهیــم دیــد ،الزم نیســت از نظریههــای
تقلیــدی هنــر ( )mimetic theories of artفراتــر رویــم.
وی ســپس در ایــن بخــش ،بــه مــرور نظریههــای تقلیــدی هنــر (نظریــه محــاکات بــا خوانشهــای افالطونــی و ارســطوییاش ،نظریــۀ بازنمــودی و نظریــۀ
نوبازنمــودی) و بــه چگونگــی و چرایــی رشــد ایــن نظریههــا از یونــان باســتان تــا ســدۀ بیســتم پرداخــت .او ابتــدا بــه تأثیــر قاطــع نظریــۀ محــاکات
( )mimesisدر شــکلگیری نظــام هنرهــای زیبــا در ســدۀ هجدهــم (بــا نــگارش کتــاب هنرهــای زیبــای مــؤول بــه اصلــی واحــد نوشــتۀ شــارل باتــو)،
ســپس ضــرورت چارچــوب جامعتــر نظریــۀ بازنمــودی هنــر ( )representational theory of artبــا ظهــور مکاتــب تــازۀ هنــری (اکسپرسیونیســم
آلمانــی ،نقاشــی کنشــگرا ،کوبیســم و کمینــه گرایــی) کــه دیگــر در نظریــۀ ســنتی محــاکات نمیگنجیدنــد ،و ســرانجام تکویــن ســاختار کارامدتــر
نظریــۀ نوبازنمــودی هنــر ( )neo-representational theory of artو شــرط الزم وجــود «محتــوای معنایــی» ( )semanticcontentیــا بــه اصطــاح
«دربارگــی» ( )aboutnessبــرای آثــار هنــری پرداخــت.
طباطبایــی در ادامــه بــه تبییــن نظریــۀ هنــر پیشــنهادی ســنتگرایان در خصــوص هنــر شــرقی پرداخــت و بــه تفصیــل و بــا اســتناد بــه مآخــذ
مختلــف توضیــح داد کــه چگونــه کوماراســوامی نظریــۀ «رَسَ ــه» (در سانســکریت ،بــه معنــای ذوق ،چشــش) را نظریــۀ رســمی هنــر ســنتی ،و مفاهیــم
سادریشــیه و انوکریتــی را هــم ارز مفاهیــم بازنمایــی و محــاکات میدانــد و مدعــی اســت کــه کار هنــر محــاکات یــا تقلیــد از صورتهایــی مثالــی اســت
کــه جهــان طبیعــی بازتــاب یــا ســایۀ آنهــا در عالــم مــاده اســت (ن.ک :.اســتحالۀ طبیعــت در هنــر ،ص .)25کوماراســوامی بــر آن اســت کــه در هنــر
شــرقی ،اثــری کــه هنرمنــد میآفرینــد بازنمایــی صورتهــای بیرونــی ،یــا بــه اصطــاح خــودش «رُویههــای محســوس» ،نیســت؛ بلکــه هنرمنــد از راه
«مراقبــه» بــا «شــیء» مــورد نظــرش چنــان همگشــتگی و اتحــاد پیــدا میکنــد کــه از آن «شــیء» بــه «صــورت مثالــی»اش واصــل میشــود ،و آن گاه
آن صــورت را (و نــه ظاهــر محســوس شــیء را کــه صرفــا ً ســایه یــا بازتــاب صــورت مثالــی اســت) در رســانهای هنــری نقــش میزنــد یــا بازمینمایــد.
کوماراســوامی نظریــۀ رســۀ هنــدی را ،کــه در اصــل ،در کتــاب ســاهیتیه درپنــه (=آیینــۀ بالغــت) ،متعلــق بــه ســدۀ چهاردهــم میــادی ،صورتبنــدی
شــد ،بــه کل هنــر شــرقی تعمیــم داده و نوشــته اســت« :ایــن نظریــه بــا معانــی نهفتــه در دیــدگاه خــاور دور از هنــر اختالفــی نــدارد؛ یــا ،از ســوی دیگــر،
در مبانــی و جوهــرۀ خــود ،بــا دیــدگاه مســیحی مدرســی دربــارۀ هنــر ...متفــاوت نیســت» (اســتحالۀ طبیعــت در هنــر ،ص  .)68همیــن نظریــه ،بــه
رأی ســنتگرایان ،دربــارۀ هنــر غربــی پیــش از رنســانس یــا هنــر قــرون وســطایی نیــز صــادق اســت .چنانکــه کوماراســوامی بــه نقــل از گنــون تصریــح
میکنــد« :در سراســر هنــر قــرون وســطا ،بــر خــاف هنــر مــدرن ،بــا تجســد م ُثـُـل ()Ideasروبهروییــم» «فلســفۀ هنــر قــرون وســطا و شــرق» ترجمــۀ
صالــح طباطبایــی ،خیــال ،شــمارۀ  ،19ص.)10
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بدیــن ترتیــب ،طباطبایــی در بــاب نظــر سـنّتگرایان در خصــوص نظریــۀ هنــر شــرقی نتیجــه گرفــت :آن چــه کوماراســوامی و دیگــر سـنّتگرایان ادعــا
دارنــد کــه نظریــۀ هنــر شــرقی و آســیایی اســت همــان نظریــۀ دیرینــۀ محــاكات بــا خوانشــی افالطونیــارســطویی اســت :افالطونــی از ایــن جهــت کــه
بــه وجــود م ُثـُـل تکیــه دارد ،و ارســطویی از ایــن نظــر کــه هنرمنــد میتوانــد بــه "حقیقــت" برســد (بــه رأی کوماراســوامی ،از راه مراقبــه و شــهود) و از
صورتهــای اصیــل حقیقــت محــاکات کنــد ،حــال آن کــه افالطــون کار هنرمنــد را صرفــا ً برداشــتن روگرفتــی از روگرفــت (یــا بــه تعبیــری ،باطــل انــدر
باطــل) میپنداشــت و امــکان وصــول او را بــه حقیقــت منتفــی میدانســت .بــا ایــن همــه ،تأکیــد بلیــغ ســنتگرایان بــر جنبــۀ نمادگرایــی هنــر شــرقی
و معنــادار بــودن نمادهــای بــه کاررفتــه در هنــر شــرق بــه مــا اجــازه میدهــد کــه نظریــۀ هنــر شــرقیِ پیشــنهادی آنــان را حداکثــر خوانشــی از نظریههــای
بازنمــودی و نوبازنمــودی هنــر نیــز بدانیــم .بنــا بــر ایــن ،میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه نظریـهای کــه کوماراســوامی و ســنتگرایان «نظریــۀ هنــر
شــرقی» میخواننــدش ،همچــون خوانشــی از نظریههــای محــاکات و بازنمــودی ،آشــکارا در ذیــل نظریههــای تقلیــدی هنــر میگنجــد ،و نمیتــوان آن
را نظریـهای از اســاس مجــزا و منحصــر بــه فــرد پنداشــت.
هنر شرق در نسبت با هنر غرب

ایــن صاحبنظــر در حــوزه هنــر شــرقی و آراء سـنّتگرایان در ادامــه بــه تبییــن نظــر کوماراســوامی دربــاره تفکیــک هنــر شــرق و هنــر غــرب پیــش از
رنســانس و پــس از آن پرداخــت و گفــت :کوماراســوامی معتقــد اســت مــا دو نــوع هنــر داریــم :هنــر شــرقی و آســیایی ،و هنــر پــس از رنســانس .امــا
هنــر غربــی پیــش از رنســانس یــا همــان هنــر قــرون وســطا را هــم کامــا ًبــا همــان اصــول و قواعــد و مبانــی هنــر شــرقی منطبــق میدانــد ،ولــی بخشــی از
هنــر را کــه پــس از رنســانس ظهــور یافتــه اســت بــه ســختی نقــد میکنــد و از دایــرۀ هنــر راســتین کنــار میگــذارد و بــه تعبیــری« ،ناهنــر» میشــمارد.
بــه بیــان دیگــر ،کوماراســوامی هــر آنچــه را در قلمــرو هنــر ســنتی نگنجــد ،از شــمول عنــوان هنــر بیــرون میپنــدارد.
لوازم نظریۀ هنر شرقی

ن لــوازم
طباطبایــی در ادامــه نتایــج ضــروری نظریــه هنــر شــرقی در آثــار کوماراســوامی را برشــمرده و بیــان کــرد :در اینجــا تنهــا بــه برخــی از مهمتریـ 
ایــن نظریــه کــه از مجمــوع آثــارش اســتخراج کــردهام بــه اختصــار اشــاره میکنــم:
 .1بــر پایــۀ نظریــۀ رَسَ ــه ،وجــد زیباییشناســانه لــذت محــض نیســت؛ بلکــه عقالنــی و غایتمنــد اســت و بــا موازیــن ســودمندی ســنجیده میشــود.
از ایــن رو ،زیبایــی ،در هنــر سـن ّتی ،بــر خــاف زیباییشناســی غربــی ،مایــۀ دلپذیــری و لذتبخشــی صــرف نیســت؛ بلکــه بایــد بــا معنــا و ســودمندی
همــراه باشــد .اگــر معیــار هنــر را زیبایــی مبتنــی بــر حــس لــذت یــا دلپذیــری بدانیــم ،چنیــن معیــار ِ ســوبژکتیوی کل هنــر را بــر پایــۀ ســلیقه یــا
«استحســان» محــض قــرار میدهــد .از ایــن رو ،هنــر بایــد منفعتــی در پــی داشــته باشــد :ایــن منفعــت بــر دو گونــه اســت :دینــی و غیردینــی .هنــری
کــه جنبــۀ دینــی دارد هــدف نیایــش خداونــد را میجویــد ،و هنــر غیردینــی بایــد نیازهــای ســازگار بــا غایــات پســندیدۀ حیــات آدمــی را ،کــه در هنــد،
د َرمَــه (وظیفــه) ،کامَــه (لــذت) واَرثـَـه (ثــروت) خوانــده میشــوند،بــرآورده ســازد .بنــا بــر ایــن ،در ایــن دیــدگاه ،آمــوزۀ «هنــر بــرای هنــر» جایــی نــدارد.
نتیجــۀ دیگــر آن اســت کــه تمایــزی ماهــوی میــان هنرمنــد و پیشـهور و میــان هنرهــای زیبــا و هنرهــای کاربســته نیســت .هنرمنــد از مهــارت هنــری
خــود بایــد هــدف ســودمندی را بجویــد ،چنانکــه پیشـهور نیــز مهــارت خــود را بــرای نیــل بــه هدفــی کاربــردی بــه کار مــی بنــدد.
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 .2هنــر تزیینــی محــض وجــود نــدارد .بــر اســاس نظریــۀ هنــر شــرقی ،کار هنرمنــد یافتــن حــاق حقیقــت و ،بــه تعبیــری روشـنتر ،کشــف و بازنمایــی
معنــای نهفتــه در پــس صورتهــای محســوس اشــیاء اســت .از ایــن رو ،در هنــر ســنتی« ،آرایــه» نمــادی داللتگــر بــه معنــا اســت .اگــر آرایــه هیــچ
کاربــردی نداشــته باشــد و بــه هیــچ معنایــی داللــت نکنــد (چنانکــه در هنــر تزیینــی محــض اســت) هنــر شــمرده نمیشــود.
 .3زیباییشناســی ( )aestheticsیــا دانــش ادراک زیبایــی محســوس عنــوان نارســایی اســت ،چــه ریشــۀ یونانــی ایــن واژه بــه معنــای ادراک به واســطۀ
حــواس اســت ،و تجربــۀ حســی محــض نمیتوانــد معنــای نهفتــه در پــس صــورت محســوس اشــیا را کشــف کنــد .از ایــن رو ،کوماراســوامی بــه جــای
واژۀ  aestheticکاربــرد واژۀ ( rhetoricمعانــی و بیــان) را پیشــنهاد میکنــد.
 .4خاســتگاه الهــام هنــری :از ادراکات محســوس ،مثــا ً از بــاران ،نمیتــوان الهــام گرفــت .از چنیــن ادراکاتــی فقــط میتــوان متأثــر شــد ،زیــرا الهــام
گونـهای از معرفــت اســت و نــه چیــزی کــه بتــوان بــا حــواس دیــد ،شــنید ،چشــید ،بوییــد و لمــس کــرد .الهــام هنــری از جهــان بریــن منشــأ میگیــرد،
نــه از جهــان خاکــی.
 .5نبــوغ هنــری چیســت؟ س ـنّتگرایان پاســخ میدهنــد کــه بایــد پیــش اســتاد درس خوانــد؛ قراردادهــای آن حرفــه را درس گرفــت و آموخــت؛ و
ســپس بداهــه پــردازی کــرد .دانــش هنرمنــد نبایــد فقــط متکــی بــر متــون باشــد .بایــد پیــش اســتاد بــود و بــا تمریــن و ممارســت بــه چیزی نائل گشــت.
نســبت اســتاد بــه شــاگرد ،همچــون مرشــد اســت بــه مریــد .در عیــن حــال دسترســی مســتقیم بــه عالیتریــن منبــع معرفــت کــه فیــض الهــی اســت
منتفــی نیســت .قــوه آفرینشگــری ممکــن اســت در درون هنرمنــد مختفــی باشــد ،امــا بایــد در چارچــوب قواعــد متجلــی شــود.
دامنۀ شمول نظریۀ هنر شرقی

ســخنران نشســت نظریههــای شــرقی هنــر در پایــان ســخن خــود بــه پرســش چهــارم و پایانــی رســید :چگونــه میشــود ایــن تنــوع فرهنگــی و اعتقــادی
را زیــر یــک چتــر واحــد و یــک نظریــۀ مشــترک جــای داد؟ پاســخ کوماراســوامی بــه ایــن پرســش چنیــن اســت :دامنــۀ شــمول نظریــۀ هنــر شــرقی (یــا
همــان نظریــۀ هنــر ســنتی) سراســر هنــر آســیایی را در برمیگیــرد ،و هنــر اســامی ،مســیحی ،بودایــی و هنــدو همــه زیــر ایــن چتــر قــرار میگیرنــد
(ن.ک :.مقدمـهای بــر هنــر آســیای شــرقی ،در نمادگرایــی و هنــر ســنتی ،ترجمــۀ صالــح طباطبایــی ،صــص  .)142-141امــا پرسشــی کــه پیــش میآیــد
آن اســت کــه بــه راســتی چگونــه میتــوان ســنتهای مایـهور تمثــال ســازی هنــدو ،بودایــی و مســیحی را بــا پرهیــز ســنتی از ســاخت تمثــال در اســام
هماهنــگ دانســت .پاســخ کوماراســوامی بــه ایــن پرســش در خــور درنــگ اســت .او مینویســد« :شــاید بتــوان نشــان داد کــه تحریــم ســنتی بازنمایــی
صورتهــای جانــداران در اســام متضمــن چیــزی فراتــر از خلــط مبحــث در خصــوص معنــای تقلیــد (محــاکات) نیســت .مجتهــدان اســامی بــر آن
بودنــد کــه نقــاش از آن رو کــه بــا تقلیــد از صورتهــای زنــده ،گســتاخانه بــه بازســازی صنــع الهــی میپــردازد ولــی قــادر نیســت چــون خداونــد بــه آن
صورتهــا حیــات ببخشــد ،در روز جــزا عقوبــت میبینــد .امــا چــون تمثــال هنــدی یــا چینــی را چنــان طراحــی نکردهانــد کــه گویــی بنــا بــوده چــون
جانــداران کار کنــد کاربــرد چنیــن بتهایــی فقــط در ظاهــر ،و نــه در روح ،ناقــض آمــوزۀ اســامی اســت .بــه همیــن ترتیــب ،در هنــر مســیحی نیــز ،کــه
از ســوی مســلمانان شــریعتمدار بتپرســتانه شــمرده میشــود ،مشــابهت بــه هیــچ مخلوقــی ابــدا ً معیــار هنــر نیســت .بدینســان ،هنــر اســامی،
هنــدو ،بودایــی و مســیحی ،همگــی در بســتر نظــری مشــترکی بــه هــم میرســند( ».همــان).

در پایــان ســخن ایــن تحلیلگــر و کارشــناس هنرهــای شــرقی ،حاضــران بــه
طــرح پرس ـشهای خــود پرداختنــد.
یــادآور میشــود پژوهشــکده هنــر بــا هــدف تعمیــق آگاهــی مخاطبــان مباحــث
تخصصــی و پژوهشــی هنــر ،سلســله درسگفتارهــای نظریــه و نقــد هنــر را
همچنــان بــا دعــوت از صاحبنظــران نامآشــنا و فعــال در ایــن عرصــه ادامــه
خواهــد داد.
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طباطبایــی در ادامــه بــه بررســی پاســخ کوماراســوامی و پاس ـخهای مشــابه ســنتگرایان دیگــر در ایــن خصــوص پرداخــت و گفــت :آن چــه مســتند
ســنتگرایان در ایــن بــاره اســت ،دســتۀ بالنســبه کوچکــی از احادیــث منســوب بــه پیامبــر اســام (ص) اســت کــه از قضــا ،فقیهــان
اســامی در قبول و تفســیر آنها همداســتان نیســتند (ن.ک :.صالح طباطبایی ،نگارگری ایرانی
اســامی در نظــر و عمــل ،مقدمــه بــا عنــوان «اســام و تمثــال ســتیزی؟» ،فرهنگســتان
هنــر ،1388 ،صــص  .)49-13هــر چنــد همــۀ فقیهــان اســامی ســاخت تمثــال از
جانــداران را تحریــم نکردهانــد (ن.ک :.صالــح طباطبایــی« ،نقــدی بــر آثــار هنرپژوهــان
غربــی دربــارۀ تصویرگــری در اســام» ،فصلنامــۀ خیــال ،شــمارۀ  ،22-21بهــار و تابســتان
 ،1386صــص  ،)71-42همگــی اتفــاق نظــر دارنــد کــه ســاخت تمثالهایــی کــه بــه قصــد
پرســتش ســاخته میشــوند (بتهــا) خــاف نــص شــریعت اســام اســت .از ایــن رو،
محملــی بــرای توجیــه ادعــای کلــی کوماراســوامی دربــارۀ بســتر نظــری مشــترک هنرهــای
هنــدو و بودایــی و اســامی نمیتــوان یافــت .در پایــان ،شــاید بیمناســبت نباشــد کــه
جملـهای را از راجــر لیپســی از مقدمـهاش بــر جلــد نخســت از مقالههــای برگزیــدۀ
کوماراســوامی نقــل کنیــم« :کوماراســوامی آن چــه را نظریــۀ ســنتی هنــر نامیــد
بــه شــیوۀ مخصــوص بــه خــود بــا نقــاط قــوت چشــمگیرش و گاه بــا ضعــف و
کاســتیهایش بیــان کــرد».
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هرن و زیبایى در اندیشه سنتگرایان
هشــتمین نشســت از سلســله نشســتهای تخصصــی حكمــت
هنــر اســامی بــا عنــوان «هنــر و زیبایــی در اندیشــه ســنتگرایان» بــا
ســخنرانی انشــاءهللا رحمتــی ،اســتادیار دانشــگاه و پژوهشــگر حــوزه
فلســفه و عرفــان و امیــر مازیــار ،پژوهشــگر فلســفه و عضــو هیئــت
علمــی دانشــگاه هنــر ،روز چهارشــنبه  29شــهریورماه در فرهنگســتان
هنــر برگــزار شــد.
در ایــن نشســت ،ابتــدا انشــاءهللا رحمتــی ،ســخنرانی خــود را بــا عنــوان
«نســبت هانــری كربــن بــا ســنتگرایی» آغــاز کــرد و گفــت« :بنــده در
مقطعــی بــر آثــار ســنتگرایان خیلــی متمركــز بــودم و ایــن مــرا بــه ســمت
آثــار كُربــن ســوق داد و از همــان زمــان همیشــه در معــرض ایــن ســوال
بــودم كــه آیــا او ســنتگرا اســت یــا خیــر؟ و اگــر نــه ،چــه نســبتی بــا
ســنتگرایان دارد؟»
او ادامــه داد« :عمــده بحثــم معطــوف بــه تفكــر دربــاره اســام اســت كــه
پنــج نــوع نــگاه در ایــن زمینــه وجــود دارد )1 :مــدرن  )2تجددگرایــان )3
بنیادگرایــان  )4ســنتگرایان  )5موعودگرایــان».
رحمتــی دربــاره نســبت هانــری كُربــن بــا اســام ســنتگرایان ،بیــان
داشــت« :وقتــی بــه آثــار كُربــن نــگاه میكنیــم ،بیشــتر او را بــه اســام ِ
ســنتگرا مایــل میبینیــم و بــه همیــن دلیــل بســیاری افــراد ،او را
ســنتگرا میداننــد و ارتبــاط كُربــن بــا دكتــر سیدحســین نصــر نیــز تــا
حــد زیــادی بــه ایــن رویكــرد دامــن زده اســت».
پژوهشــگر حــوزه فلســفه و عرفــان ،افــزود« :شــما میدانیــد كــه مفهــوم ِ
محــوری ســنتگرایی« ،ســنت» اســت و  Traditionكــه معمــوال
ســنتگراها حــرف اول آن را بــا كپیتال(حــرف بــزرگ) مینویســند ،در
واقــع همــان ترجمــه ســنت در اصطــاح قرآنــی ماســت ،همــان كــه در
آن تبدیــل و تغییــری راه نــدارد .و آن چیــزی كــه مــا بــه عنــوان ســنت
میشناســیم ،در واقــع تجلــی حقیقــت اســت».
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ســهروردی ،بیــان داشــت« :اگــر دقــت كــرده باشــید ،كربــن بــه
ســهروردی خیلــی اهتمــام دارد .ســهروردی را بــه معنــی اِحیاكننــده
حكمــت ایــران باســتان معرفــی میكنــد .كربــن بــه ایــن نكتــه اشــاره
میكنــد کــه احیــای ســنت در وجــود خــود ِ انســانی ماننــد ســهروردی
اســت كــه در آن فیضــان پیداكــرده اســت».
او ادامــه داد« :از نظــر كربــن ،مــرگ و حیــات ســنت ،دســت مــا
انسانهاســت و ایــن مــا هســتیم كــه بــه آن ،مــرگ یــا زندگی میبخشــیم.
از ایــن رهگــذر ،مفهومــی كــه از معاصربــودن دارد ،بــه معنــی دو نفــر
كــه در یــك تاریــخ زندگــی میكننــد ،نیســت .چــون افــرادی كــه بــا هــم
اشــتراكی ندارنــد را همعصــر نمیدانــد و برایــن عقیــده اســت ،كــه مــا
معاصــران ِ خودمــان را ممكــن اســت در زمــان حــال پیــدا نكنیــم و در
زمانهــای گذشــته پیــدا كنیــم».
انشــاء هللا رحمتــی افــزود« :ســوالی كــه در اینجــا مطــرح اســت ،ایــن
اســت كــه چــرا نمیتوانیــم كُربــن را ســنتگرا بنامیــم؟ بــه ایــن دلیــل
اســت كــه اگــر یكــی از مؤلفههــای ســنتگرایی ،موضعــش بــا مدرنیســم
باشــد؛ چــون ســنتگرایی بــا مدرنیســم موافــق نیســت و از صــدر تــا ذیــل
مدرنیســم را نقــد میكنــد ،نمیتوانیــم او را در جرگــه ســنتگرایان بــه
حســاب آوریــم».
ت محمــد(ص)
ایــن اســتادیار دانشــگاه بــا اشــاره بــه روایتــی از حضــر 
توضیــح داد« :پیامبراســام فرمــود كــه بــار الهــا حیــرت مــرا بــرای عظمــت
خــودت افــزون كــن .پــس حیــرت در واقــع نوعــی دســتاورد بــرای انســان
اســت؛ ولــی در دوره جدیــد ،دوران الادریگــری و شــك اســت .چیــزی
كــه دنیــای مــدرن از نظــر ســنتگرایان از دســت داده ،قــدرت شــهود
( )intellectو مكاشــفه اســت و همــه چیــز را از طریــق قیــاس و اســتقرا
میخواهــد بررســی و كشــف كنــد».
رحمتــی دربــاره نســبت دیــدگاه كُربــن بــا هرمنوتیــك بیــان داشــت« :او
هرمنوتیــك خــودش را شــایرماخری میدانــد و در حقیقــت آن چیــزی
میدانــد كــه در دوره مــدرن شــكل گرفتــه اســت .وقتــی از كُربــن ســؤال
میشــود كــه آیــا شــما تحــت تآثیــر هرمنوتیــك هایدگــر هســتید؟
میگویــد بلــه ،مــن كلیدهــا را از هایدگــر گرفتــهام؛ ولــی درهایــی را
بازكــردهام كــه خــود هایدگــر نتوانســته بــاز كنــد».

رحمتــی دیــدگاه ایــن فیلســوف بــزرگ را در مــورد ســنتگرایی بیشــتر
تشــریح كــرد و گفــت« :كُربــن در كتــاب اســامی ـ ـ ایرانــی ،وقتــی ســنت
را توضیــح میدهــد ،میگویــد« :ســنت ،چیــزی متفــاوت از یــك تشــییع
جنــازه اســت و بلكــه ســنت ،دعــوت بــه نوزایــی دائــم اســت ».یعنــی بــه
معنــی چیــزی كــه دورهاش تمــام شــده و بایــد بــه آن احتــرام بگذاریــم
نیســت و بــه نظــر مــن ،ســنت در نظــر كربــن ،یــك وجــه اگزیستانســیال همچنیــن در موضــوع نســبت نقطهنظــر كربــن بــا پدیدارشناســی گفــت:
«او روش خودش را پدیدارشناســی میداند
هــم دارد كــه ایــن ســنت اگــر بخواهــد مانــدگار
و آ ن را تحــت عنــوان «كشــفالمحجوب»
باشــد ،چیــزی منفصــل از مــا نیســت و حیــات
ُ
كربــن« :ســنت ،چیــزی متفــاوت از یــك تشــییع معرفــی میكنــد و میگویــد بیشــتر از آنكــه
آن در وجــود ماســت».
ـم
ـ
دائ
ـی
ـ
نوزای
ـه
ـ
ب
ـوت
ـ
دع
ـنت،
ـ
س
ـت.
ـ
اس
ـازه
ـ
جن
بــه پدیدارشناســی()phenomenology
ُ
رحمتــی در بــاب ارتبــاط كربــن بــا حكمــت اســت».
هوســرل مربــوط باشــد بــه كشـفالمحجوب

مربــوط اســت».
رحمتــی اضافــه كــرد« :بعضــی
پدیدارشناســان میگوینــد ،چیــزی غیــر از
پدیــدار وجــود نــدارد و چیــزی جــدا از شــیء ِ
فــی نفســه نیســت .ممكــن اســت یــك نفــر
باغــی را اثــر ُصنــع خداونــد بدانــد و دیگــری
مجموعـهای بــرای كســب درآمــد و نفــر ســوم چیــز
دیگــری ،كــه هیچكــدام خــود ِ آن بــاغ نیســت و در
پدیدارشناســی ،تفكیكــی بیــن ایــن جلوههایــی كــه
بــرای مــا آشــكار میشــوند ،وجــود نــدارد».

رحمتــی در پایــان ســخنانش بــه دیــدگاه كربــن دربــاره تشـیّع اشــاره كــرد
و گفــت« :كربــن ،گنجینــه باطــن ،را در تشـیّع میدانــد و تصــوف را نیــز
برگرفتــه از تشـیّع دانســته و تصــوف را منبعــث از تشـیّع بیــان میكنــد».
در ادامــۀ ایــن نشســت ،امیرمازیــار ،پژوهشــگر فلســفه و عضــو هیئــت
علمــی دانشــگاه هنــر بــه ارائــه مقالـهاش بــا موضــوع «اصــول متافیزیكــی

هنــر از دیــدگاه ســنتگرایان» پرداخــت .مازیــار ســخنانش را ایــن گونــه
آغــاز كــرد« :مــن فكــر میكنــم كــه جامعــه مــا در حالحاضــر ،بیــش از
انــدازه ســنتگرازده اســت و بــه نظــرم ،دیــدگاه ســنتگرایان خیلــی دقیــق
تقریــر نمیشــود».
وی ادامــه داد« :بــه عبــارت ســاده ،علــل اربعــه اثــر هنــری از دیــدگاه
ســنتگرایان ،همــان علــل چهارگانــه ارســطویی ،بــرای هــر شــیء اســت.
یعنــی مــاده ،صــورت ،فاعــل ،غایــت كــه ارســطو هــر شــیء را از آن
بهرهمنــد میدانســت و در دیــدگاه ســنتگرایان بــرای هــر اثــر هنــری نیــز
ایــن شــامل علــل میشــوند».
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اســتادیار دانشــگاه ،افــزود« :تفاوتــی كــه كربــن در
پدیدارشناس ـیاش بــا پدیدارشناســی هوســرل دارد ،ایــن اســت كــه در
پدیدارشناســی در اصــل ،بحــث تمایــز ظاهــر و باطــن نداریــم؛ ولــی در
نــگاه كربــن تمایــز آنهــا بــه رســمیت شــناخته میشــود و وقتــی پــرده از
روی ظواهــر آنهــا كنــار م ـیرود ،میتوانیــم باطــن را هــم ببینیــم .پدیــدار
چیــزی جــدا از ذات نیســت كشــفالمحجوب بــه همیــن معناســت و
درواقــع ،ذات همــان محجــوب اســت».

25

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر اضافــه كــرد:
«از نقطهنظــر مــن ،در دیــدگاه ســنتگرایان
ســه اصــل متافیزیكــی وجــود دارد :صورتگرایــی،
تجلیگرایــی و نمادگرایــی .صورتگرایــی ،در مقابــل
معناگرایــی و محتواگرایــی؛ تجلیگرایــی در مقابــل نیّتگرایــی
یــا فردگرایــی و اصــل ســوم ،نمادگرایــی نیــز در مقابــل تفســیرگرایی
اســت كــه ایــن ســه اصــل بــه طــور بســیار جــدی در ســنتگرایی وجــود
دارنــد و فرهیختگــی و غنــا در آنهــا دیــده میشــود».
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او دربــاره نمادگرایــی (فرمالیســم) بیــان داشــت:
«ایــن اصــل ،محتوایــش ایــن اســت كــه هنــر
اساســا ً صــورت اســت و در قــدم اول ،هنــر
یعنــی ایجــاد فــرم و نــه ایجــاد معنــا .اگــر هنــر
میخواهــد چیــزی را معنــوی كنــد ،بایــد صــورت
را معنــوی كنــد و معنــا داشــتنش چیــزی جــدا
از فرمــش نبایــد باشــد و دوگانــه فــرم و محتــوا را
ســنتگرایان بــه درســتی غلــط میداننــد».

مازیــار در مــورد اصــل دوم یعنــی تجلیگرایــی ادامــه داد« :ایــن صورتــی
كــه بــه وجــود میآیــد ،بنابــر اصلــی ،تجلّــی صــورت باالیــی اســت.
صورتــی كــه در اینجــا تولیــد میشــود ،در واقــع تجلـّـی آن چیــزی اســت
كــه در عالــم بــاال وجــود دارد و مرتبــه وجــودی آن اســت و در اســام
داریــم كــه قــرآن تنـز ّل پیــدا كــرده و در یــك لــوح محفــوظ بــوده و بــه پاییــن
آمــده اســت .پــس ،آن لــوح محفــوظ گســتردهای كــه در باالســت وقتــی
بــه كلمــات تبدیــل میشــود ،وحــی اســت و وقتــی بــه صــورت تبدیــل
میشــود ،هنــر اســت».
ســخنران دوم ایــن نشســت ،در بــاب اصــل ســوم از نقطهنظــر
ســنتگرایان گفــت« :نمــاد ،اصــا ً ترجمهپذیــر و تفســیرپذیر نیســت.
ســنتگرایان ،نمادهــا را غیرقــراردادی و غیرتوافقــی میداننــد و اهمیتــی
از دیــدگاه وجودشــناختی بــرای آنهــا قائــل نیســتند .آنهــا ،نمادهــا را
فقــط بــه لحــاظ هستیشناســی( ،)ontologicalنمــادی میداننــد كــه در
ذات و حقیقــت مــا را بــه منشــأ خــود متصــل میكننــد».

او در پایــان اضافــه كــرد« :نمــاد در واقــع ،نمــاد اســت و انتقالدهنــده
اســت و وجــودا ً انتقــال میدهــد .بــه عنــوان
علــل اربعــه اثــر هنــری از دیــدگاه ســنتگرایان ،مثــال ،پرچــم هــر كشــوری بــرای اهــل همــان
همــان علــل چهارگانــه ارســطویی ،برای هر شــیء كشــور ،نمــاد اســت .هنــر اساســا ً نمــاد
اســت .یعنــی مــاده ،صــورت ،فاعــل ،غایــت كــه اســت .ربنــای شــجریان ،نمــاد رمضــان
ارســطو هــر شــیء را از آن بهرهمنــد میدانســت اســت و هنــر ماننــد یــك آسانســور اســت
و در دیــدگاه ســنتگرایان ب ـرای هــر اثــر هنــری و مــا را بــاال میبــرد .پــس در واقــع ،در حــد
آنجــا نیســت ولــی بــا خــودش رایحــه بــاال را
نیــز ایــن شــامل علــل میشــوند.
آورده اســت».

گزارشی از نمایشگاه پوستر «نور عشق» روایتی از  127غواص شهید

با دستان بسته رسبرآوردند گلها

آزاده صالحی

دوشــنبه  27شــهریور همزمــان بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره حماسهســازان مقاومــت ملــت ایــران در هشــت ســال دفــاع مقــدس ،نمایشــگاه پوســتری
بــا عنــوان «نــور عشــق» در مــوزۀ هنرهــای معاصــر فلســطین فرهنگســتان هنــر گشــایش یافــت كــه در آن  26اثــر از نــوزده دانشــجوی دانشــگاه ســوره،
بــه نمایــش درآمــد .ایــن آثــار بــه حماســه مانــدگار یكصــد و هفتــاد و پنــج شــهید غــواص میپرداخــت كــه بــا دســتان بســته غریبانــه در ارونــدرود بــه
شــهادت رســیدند تــا از كشــورمان دفــاع كننــد؛ و چــه زبانــی گویاتــر از زبــان هنــر كــه روایــت عشــق و ایمــان حافظــان ســرزمینمان را بــه تصویــر كشــد.
«بــا دســتان بســته ســربرآوردند گلهــا»« ،مــا بــا دســتان بســته مقاومــت میکنیــم»« ،گاهــی دســتان بســته گــره میگشــایند»« ،هرگــز از یــاد تاریــخ
ایــن مــرز و بــوم نخواهــد رفــت»« ،ماهیهــا بیصــدا میمیرنــد»« ،بــه آب زدنــد تــا بیدارمــان کننــد» از جملــه آثــاری بودنــد كــه هنرمنــدان جوانــی
چــون مرجــان امیــری ،فاطمــه خلــج ،مهــدی گرامــی ،نرگــس دلــدار ،ســیدعلیرضا محســنی ،آیــدا ناجــی ،نعیمــه نعیمــی ،مهســا دوراندیــش ،فاطمــه
خدابخــش ،معصومــه نجفــی و ...در ایــن نمایشــگاه ارائــه کــرد ه بودنــد .ایــن هنرمنــدان جــوان تــاش كــرده بودنــد تــا از المانهــا و عناصــری كــه از
فرهنــگ شــهادت سرچشــمه میگیــرد ،بهــره ببرنــد و آثــاری قابــل تامــل را بــه تصویــر كشــند.
همزمــان بــا برگــزاری نمایشــگاه پــای صحبتهــای پژمــان دادخــواه ،کیوریتــور و دبیــر نمایشــگاه و فاطمــه خلــج یکــی از هنرمندانــی کــه بــا اثــر
«یــادوارهای از  175شــهید غــواص» در نمایشــگاه حضــور داشــت ،نشســتیم کــه در ادامــه میخوانیــد.
پژمــان دادخــواه ،کیوریتــور و دبیــر نمایشــگاه «نورعشــق» دربــارۀ ایــن نمایشــگاه توضیــح میدهــد« :نــوزده دانشــجوی رشــته گرافیــک از دانشــگاه
ســوره بــه ارائــۀ آثــاری بــا موضــوع غواصــان شــهید پرداختهانــد .از آنجاییکــه مــن یکــی از اســتادان دانشــگاه ســوره و بهطــور مشــخص اســتاد ایــن
گــروه از دانشــجویان بــودم بــه ایــن فکــر کــردم کــه نمایشــگاهی بــا چنیــن موضوعــی برپــا کنــم .شــاید بــه ایــن خاطــر کــه نســبت بــه موضــوع غواصــان
شــهید پژوهــش کمتــری صــورت گرفتــه و بــه آن شــکلی کــه بایــد بــه چنیــن موضوعــی پرداختــه نشــده اســت».
وی در خصــوص معیارهــای انتخــاب گفــت :تکیــۀ بــر تکنیــک و فــرم کــه بــه لحــاظ اســتانداردهای اجــرا ،قابــل قبــول باشــد ،و همینطــور تکیــه بــر
محتــوا و نزدیــک شــدن بــه ایــده مــورد نظــر ،بــرای مــا محوریــت داشــت .در ایــن نمایشــگاه هــم شــیوههای اجرایــی متفاوتــی را بــرای بیــان و انعــکاس
یــک موضــوع ،در کنــار هــم میبینیــم.
دادخــواه اضافــه میکنــد« :در ســالهای اخیــر افــکار عمومــی بــه شــهادت گــروه زیــادی از غواصــان دفــاع مقــدس معطــوف شــد و واکنشهایــی کــه
نســبت بــه ایــن مســئله صــورت گرفــت زیــاد بــود .میتــوان گفــت شــهادت مظلومانــه ایــن غواصــان ،جامعــه را متاُثــر کــرد و احساســات خیلیهــا
را برانگیخــت .تــا جاییکــه وقتــی در ســال  1394مراســم تشــییع ایــن غواصــان برپــا شــد ،جمعیــت گســتردهای از مــردم و اهالــی فرهنــگ و هنــر در
میــدان بهارســتان بــه احتــرام آنهــا گردهــم آمدنــد و ایــن شــهیدان را تــا منــزل ابــدی بدرقــه کردنــد .از اینهــا گذشــته بــه ایــن مســئله فکــر کــردهام کــه
شــاخههای دیگــر هنــر مثــل ســینما و تئاتــر بــا خلــق آثــاری بــه ایــن موضــوع توجــه کردهانــد .بــرای نمونــه فیلــم ارونــد بــه کارگردانــی پوریــا آذربایجانــی
ت جلــب کنــد یــا خاطــرم هســت تئاتــری در ســالهای اخیــر روی صحنــه رفــت کــه مخاطبــان زیــادی را تحتتاثیــر
توانســت توجههــا را بــه ایــن ســم 
قــرار داد .ولــی در شــاخه هنرهــای تجســمی بــه آن شــکلی کــه بایــد روی ایــن موضــوع کار نشــده بــود ،همیــن مســئله مــرا بــر آن داشــت بــا همیــاری
جمعــی از دانشــجویانم بــه برپایــی ایــن نمایشــگاه بپــردازم».

از دادخــواه دربــارۀ جایــگاه گرافیــک در شــرایط کنونــی میپرســم .او در پاســخ میگویــد« :درســت اســت کــه گرافیــک و پوســتر در نــگاه اول
ســهلالوصول بــه نظــر میآینــد ،ولــی پوســتر همیشــه هنــری چندوجهــی بــوده و برداشـتهای مختلفــی از آن نشــاُت میگیــرد .طبعــا امــروز وضــع
پوســتر بــه نســبت گذشــته دســتخوش تغییــرات زیــادی شــده اســت .مهمتریــن رســالت پوســتر از گذشــته تــا بــه حــال آگاهیبخشــی بــه جامعــه بــوده
و در حالحاضــر هنرمندانــی کــه در ایــن عرصــه فعالیــت میکننــد تــاش کردهانــد بــا مــد نظــر قــراردادن مســائل روز جامعــه ماننــد حقــوق شــهروندی،
محیطزیســت و...در انتقــال آگاهــی بــه جامعــه نقــش داشــته باشــند».
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ایــن اســتاد دانشــگاه آزاد همچنیــن دربــارۀ وضعیــت گرافیــک در
دانشــگاه معتقــد اســت« :اصــوال گرایــش جوانــان نســبت بــه هرکــدام
از حیطههــای هنــر تجســمی در مقایســه بــا گذشــته بیشــتر و بهتــر
شــده اســت .امــا آنچــه در ایــن میــان دربــارۀ جوانــان حائــز اهمیــت اســت
ایــن اســت کــه محافــل آموزشــی توانســتهاند زمینههــای مناســب و الزم
را بــرای فعالیــت بیشــتر جوانــان فراهــم کننــد .درســت اســت کــه بــه
قــول برخــی ،دانشــگاه تمــام آنچــه بایــد را در اختیــار فــرد نمیگــذارد و
بخــش اعظمــی از موفقیــت بــه ذوق و قریحــه و پشــتکار برمیگــردد؛ امــا
خوشــبختانه در ســالهای اخیــر بــا افزایــش دانشــکدههای هنــر ،مــوج
گســتردهای از عالقهمنــدان بــه شــاخههای مختلــف بهخصــوص گرافیــک
بــه پربــاری ایــن حیطــه افــزوده اســت .البتــه مشــکالت فارغالتحصیــان
در بــازار کار و اشــتغال همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت؛ امــا آنچــه
مســلم اســت اینکــه آن دســته از جوانانــی کــه بــه ایــن رشــته عالقهمنــد
هســتند راه خــود را پیــدا کــرده و پیــش میرونــد».
فاطمــه خلــج یکــی از هنرمندانــی اســت کــه بــا «یــادوارهای از  175شــهید
غــواص» در ایــن نمایشــگاه حضــور دارد .او میگویــد تــاش كــرده تــا
روایــت دیگــری از جنــگ داشــته باشــد و اینكــه چقــدر توانســته در ارائــه
اثــرش موفــق باشــد بــه مخاطبــان آثــارش بســتگی دارد .خلــج دربــارۀ
ایــن نمایشــگاه میگویــد« :بهطــور کلــی برگــزاری نمایشــگاه «نورعشــق»
بــه مــن و دیگــر دانشــجویان ش ـرکتکننده کمــک کــرد ضمــن داشــتن
نگاهــی متفــاوت نســبت بــه غواصــان شــهید ،از رئال فاصلــه گرفته و کار
را بــه گرافیــک و اساســا زبــان تصویــر نزدیــک کنیــم».
او اضافــه میکنــد« :خوشــبختانه امــروز جایــگاه گرافیــک در مقایســه
بــا ســالهای گذشــته بهبــود یافتــه و میبینیــم ایــن هنــر بــه واســطۀ
قــرار گرفتــن روی بیلبوردهــا در ســطح شــهر و متروهــا ،توانســته حالــت
مردمــی بیشــتری بــه خــود بگیــرد و افــراد جامعــه از هــر قشــر و طبقـهای
کــه هســتند بــا پوســتر و آثــار گرافیکــی ارتبــاط بیشــتری برقــرار کننــد.
گرافیــک ،هنــری محیطــی اســت و طبعــا اگــر بخواهیــم شــاهد برآینــد آن
باشــیم ضــرورت دارد ایــن هنــر را بیــش از پیــش بــه بطــن جامعــه ببریــم
کــه همانطــور کــه اشــاره کــردم ایــن اتفــاق تاحــدود زیــادی در ســالهای
اخیــر در جامعــه مــا افتــاده اســت».
خلــج دربــاره نمادهــا و نشــانههایی كــه در آثــارش بــه چشــم میخــورد
میگویــد« :وقتــی ایــده شــکلگیری چنیــن نمایشــگاهی بهوجــود آمــد
تمــام دانشــجویانی کــه قــرار بــود بــه ارائــه اثــر در ایــن نمایشــگاه بپردازنــد،
تــاش کردنــد ایــن واقعــۀ تاریخــی تلــخ را از حالــت رئــال خــارج کــرده و
بــه واســطه ســمبلها بــه سمتوســوی تصویــر ببرنــد .بــه نظــر میرســد
بهرهگیــری هنرمنــد از نمــاد باعــث میشــود مخاطبانــی کــه مقابــل ایــن
تابلوهــا میایســتند ،بــه فراخــور اندیشــه و پیشزمینـهای کــه نســبت بــه
ایــن موضــوع دارنــد ،برداشــت خــاص خودشــان را نســبت بــه ایــن آثــار
داشــته باشــند».
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بعــد از شــنیدن حــرف ایــن هنرمنــد یــک بــار دیگــر در نمایشــگاه قــدم
میزنــم .حــاال ردپــای نشــانهها بیشــتر از لحظــهای کــه بــه نمایشــگاه
وارد شــدم در چشــمم نمــود یافتــه اســت .هــر هنرمنــد متناســب بــا ذوق
و ســلیقهای کــه داشــته تــاش کــرده یکــی از عناصــری کــه نشــاندهندۀ
موجودیــت غواصــان شــهید بــوده را تصویــر کنــد ،چنــدان کــه در هرکــدام
از تابلوهــا ،المانهایــی چــون عینــک غواصــی ،دسـتهای بســته از زیــر
آب بیــرون مانــده ،ماهیهــای قرمــز در دریــا و ...نمایــان اســت.
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ســین ــما گـراس ــطورهســاز
الهام الیقی

بهـرام بیضایــی کارگــردان ِ تئاتــر ،نمایشــنامهنویس ،تدوینگر ،تهیهکننده،
پژوهشــگر و از همــه مهمتــر فیلمســاز صاحــب ســبك و مولــف ســینمای
ایران اســت.
بیضایــی در روزهــای ابتدایــی دی مــاه هــزار و ســیصد و هفــده در
خانــوادهای اهــل فرهنــگ و هنــر در تهــران بــه دنیــا آمــد .پــدرش میــرزا
نعم ـتهللا بیضایــی آرانــی ،متخلـّـص بــه ذکائــی ،تذکرهنویــس و شــاعر
قــرن چهاردهــم اهــل آران بــود كــه از آثــار وی میتــوان بــه تذکــره خــوان
نعمــت ،نقدالشــعر ،طلیعــه آثــار انجمــن ادبــی تهــران ،یــد بیضــا و...
اشــاره كــرد.
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بهــرام بیضایــی پــس از پایــان تحصیــات دبیرســتانی ،وارد رشــتۀ ادبیات
فارســی شــد؛امــا پــس از مدتــی درس خوانــدن آكادمیــك را رهــا كــرد و در
ادارۀ کل ثبــت اســناد و امــاک دماونــد مشــغول بــه كار شــد.
در ســال  ۱۳۴۱بــه ادارۀ هنرهــای دراماتیــک وزارت فرهنــگ رفــت و
ش نمایــش در ایــران» را در مجلــه موســیقی منتشــر كــرد.
«پژوهــ 
پژوهشهــای وی در زمینــه تئاتــر ایــران ،ژاپــن و چیــن هنــوز جــزء منابــع
غنــی و مســتند دربــاۀ نمایــش اســت كــه در دانشــگاهها تدریــس
میشــود.

اردیبهشــت مــاه  1347همــراه بــا جــال آلاحمــد ،نــادر ابراهیمــی،
داریــوش آشــوری ،محمدعلــی ســپانلو و تنــی چنــد از نویســندگاه آن
زمــان کانــون نویســندگان ایــران را پایهگــذاری كــرد و تــا ســال  1357عضــو
آن بــود.
وی از ســال  ۱۳۴۸بــه عنــوان اســتاد مدعــو بــا دانشــگاه تهــران همــکاری
داشــت و در حوزههــای مختلــف ادبیــات و فیلمســازی بــه تدریــس
میپرداخــت .ابتــدای دهــۀ پنجــاه از ادارۀ برنامههــای تئاتــر ،بــه دانشــگاه
تهــران ،بــه عنــوان اســتادیار تمــام وقــت نمایــش دانشــکدۀ هنرهــای زیبــا
و مدیریــت رشــتۀ هنرهــای نمایشــی ،انتقــال یافــت.
بیضایــی در ســالهای  1344بــا منیــر اعظــم رامیــن فــر و  1371بــا مــژده
شمســایی ازدواج كــرد .وی دارای ســه فرزنــد اســت.

از وی آثــار فــراوان و تأثیرگــذار تئاتــری چــون عروس ـکها ،ضیافــت و
می ـراث ،ســلطان مــار و ...بــه جــای مانــده اســت .اســتاد اولیــن فیلــم
بلنــدش رگبــار را در ســال  1350ســاخت .چریكــه تــارا ،كالغ ،غریبــه و
مــه ،مــرگ یزدگــرد ،باشــو غریبــۀ كوچــك ،شــاید وقتــی دیگــر ،مســافران،
ســگ كشــی و وقتــی همــه خوابیــم از دیگــر آثــار بلنــد ســینمایی وی بــه
شــمار میرونــد.
بیضایــی پــس از انقــاب بیشــتر در زمینــه تئاتــر بــه فعالیــت پرداخــت.

مــرگ یزدگــرد ،کارنامــه بنداربیدخــش ،بانــو آئویــی ،شــب هــزار و یکــم،
مجلــس شــبیه در ذکــر مصایــب اســتاد نویــد مــاکان و همســرش
یگــذرد ،جانــا و بــادور ،آرش،
مهنــدس رخشــید فرزیــن ،اف ـرا یــا روز م 
گــزارش ارداوی ـراف و طربنامــه از جملــه تئاترهــای كار شــده بــه دســت
اوســت.
وی در نــگارش فیلمنامــه نیــز تبحــر بســیاری دارد و فیلمنامــۀ آثــاری
چــون عمــو ســیبیلو ،رگبــار ،عیــار تنهــا ،ســفر ،غریبــه و مــه ،حقایــق
دربــارۀ لیــا دختــر ادریــس ،چریکــه تــارا ،کالغ ،آهــو ،ســلندر ،طلحــک و
دیگ ـران ،قص ههــای میــر کفــن پــوش ،شــب ســمور ،اشــغال ،روز واقعــه،
پرونــدۀ قدیمــی پیرآبــاد ،طومــار شــیخ شــرزین ،مســافران و سگکشــی
را نگاشــته اســت.

وی جوایــز متعــددی در جشــنوارههای معتبــر فیلــم بــه دســت آورده
اســت كــه از آن جملــه میتــوان بــه ســیمرغ بلوریــن جایــزۀ ویــژه هیئــت
داوران بــرای فیلــم مســافران ،ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلمنامــه بــرای
فیلــم سگکشــی ،تندیــس زریــن بهتریــن کارگردانــی جشــن خانــه
ســینما بــرای فیلــم ســگ کشــی ،مجســمه ســپاس بهتریــن فیلمنامــه

ابتــدای تابســتان ســال جــاری ،گــروه ادبیــات فارســی دانشــکدۀ زبانهــای
خارجــۀ دانشــگاه ســنت انــدروز اســکاتلند ،بــه پــاس یــك عمــر فعالیــت
مســتمر در حــوزۀ پژوهــش و نمایشنامهنویســی و فیلمســازی بــه وی
دكتــرای افتخــاری ادبیــات فارســی اهــدا كــرد.
اســتاد بیضایــی دربــارۀ وضعیــت ســینما میگویــد« :مــا ملــت تیزهوشــی
هســتیم و نبایــد اجــازه بدهیــم ،ســینمایی کــه بــا کندیــش مــا را عقــب
نگــه مـیدارد بــه عنــوان جریــان اصلــی ســینما قلمــداد شــود؛ بلکــه بایــد
بگذاریــم ســینما ذهــن مــا را بــه حرکــت وادارد .در تئاتــر و ســینما مکــث
معنایــی نــدارد ،چــرا کــه مکــث مــرده اســت .هرچنــد گاهــی از ایــن مکــث
بــه عنــوان نوعــی گفتــن و نگفتــن یــا نوعــی بــازی اســتفاده میکنیــم .در
ســینمای مــا همــه چیــز خیلــی کنــد پیــش مـیرود .نخســتین فیلمهــای
اولیــۀ وطنــی ،آدمهــا را بســیار ابلــه جلــوه دادهانــد .اصــوال ً فیلمهــای
بســیاری در ســتایش حماقــت ســاختهایم .درحالــی کــه واقعیــت ایــن
اســت کــه مــا ملــت بســیار تیــز هوشــی هســتیم و مــن ایــن همــه خــا
خــرد را کــه در طــول تاریــخ داشــتهایم ،دوســت نــدارم».
اســتاد بیضایــی هــم اكنــون همــراه خانــواده خــود در پالــو آلتــو زندگــی
میكنــد.
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نمایــش در ژاپــن ،نمایــش در ایـران ،نمایــش در چیــن ،نمایــش در هنــد،
ریش ـهیابی درخــت کهــن و هــزار افســان کجاســت؟ از پژوهشهــای
اوســت كــه بــه صــورت مكتــوب منتشــر شــده اســت.

بــرای فیلــم رگبــار ،ســیمرغ بلوریــن بهتریــن تدویــن بــرای فیلــم وقتــی همه
خوابیــم و...اشــاره كــرد.
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نگاهی به کتاب فالنامه شاه طهماسبی

اندر احواالت فال ،نگاره و شاه فالگیر
الهام طالبی

كتــاب فالنامــه شــاه طهماســبی بــا مقدمــه تصحیــح و تعلیقــات آرش
پوراكبــر یکــی از ســه فالنامـهای اســت کــه از دورۀ شــاه طهماســب باقــی
مانــده و بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن بــه دســتور او و به دســت هنرمندان
دربــار در کارگاه ســلطنتی ســاخته شــده اســت .ایــن فالنامــه بــر اســاس
نســخه شــمارۀ  Dresd.Eb.445کتابخانــه درســدن آمــاده شــده اســت.
بــه طــور کلــی فالنامههــا مجموعـهای از نوشــتارهاــ خــواه بــه نظــم یــا نثرــــ
یــا عناصــر بصــری هســتند ،كــه از محتــوای آنهــا یــا بــر اســاس تاویــل آن
محتــوا ،فــردی كــه فــال گرفتــه اســت بــر خــوب و بــد بــودن یــا مباركــی و
نحوســت نیــت خویــش آگاهــی مییابــد.
از آنجــا کــه ســعد و نحــس عناصــر و امــور مختلــف بــرای افــراد مهــم
بــوده ،در نظــم و نثــر فارســی نیــز حضــوری چشــمگیر دارد .محبوبیــت
فالنامههــا نیــز باعــث شــده انــواع مختلــف آن در دورههــای مختلــف
تولیــد شــود .در فرهنــگ ایــران ،ســتارگان و كواكــب ،فالنامههــای جدولــی
و دوایــری  ،دیــوان شــعرا بــه ویــژه حافــظ ،رباعیــات ابوســعید ابوالخیــر و
مثنــوی موالنــا از جملــه عناصــر و امــوری هســتند كــه همــواره بــرای تفــال
مــورد اســتفاده بودهانــد .دســته دیگــر از فالنامههــا بــه امــام جعفرصــادق
(ع) و یــا بــه امیرالمومنیــن(ع) منتســب هســتند كــه از آیــات قــرآن بــرای
تفــأل یــا اســتخاره اســتفاده میكننــد و از آنهــا بــا نامهــای فــال قــرآن و
یــا فــال مصحــف نیــز یــاد میكننــد .همچنیــن میتــوان در ایــن بــاره بــه
فالنامههــای مصــور نیــز اشــاره کــرد .فالنامههــای مصــور فالنامههایــی
هســتند كــه فالگیــر بــا تفســیر و تاویــل محتــوا و نشــانههای آنهــا خبــر از
غیــب میدهــد كــه حاكــی از مباركــی یــا نحوســت نیــت اســت.
فالنامههــای مصــور بــا قــدرت گرفتــن صفویــان ،بــه ویــژه شــاه طهماســب ،در كنــار تحــوالت نگارگــری آن دوره و گســترش تفكــر شــیعی در بیــن خــواص
و عــوام جایــگاه ویــژهای یافــت .در آن دوره ،فالگیــری بــا اســتفاده از نگارههــا امــری معمــول بــوده اســت .بازتــاب ایــن رســم را در متــن فالنامههایــی
میبینیــم كــه بیتردیــد بعــد از خلــق نگارههــا آمــاده شــدهاند تــا نهایتــا كتابــی جداگانــه ترتیــب داده شــود؛ كتابــی كــه شــاه بــا رجــوع بــه آن از تفســیر
و تاویــل فالگیــر بینیــاز باشــد و خــود تاویــل فــال خویــش را بیایــد .ایــن فالنامههــا در قــرن دهــم هجــری قمــری بــه مثابــه یــك ژانــر و نــوع هنــری
گســترش بســیار مییابنــد .در ایــن دورۀ تاریخــی اســت كــه در ایــران ،تركیــه و هنــد آثــار برجســتهای بــا اســتفاده از نگارههایــی بــا ابعــاد نســبتا بــزرگ
خلــق میشــود.
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آرش پوراکبــر معتقــد اســت كــه عــاوه بــر فضــای ایدئولوژیــك و فضــای فرهنگــی دوران صفــوی شــخصیت خــود شــاه طهماســب در شــكلگیری و
رونــق یافتــن فالنامههــا بســیار مهــم اســت .وی در اینبــاره در كتــاب مینویســد« :داســتانهای بســیاری از شــا ه طهماســب و عالیــق اعتیادگونــۀ او بــه
رمــل و فــال وجــود دارد ،تــا بدانجــا كــه گویــی مدتــی از عمــر خویــش كاخ را تــرك نمیكنــد و بــا زنــان حــرم خــود میمانــد و در ایــن مــدت بــا مشــورت
ایــن زنــان و رمــل امــور مملكــت را میگردانــد .عالقــه بســیار وی بــه فــال و رویادیدنهــای وی نیــز مشــهور و معــروف اســت .تــا بدانجــا كــه حتــی انتقــال
پایتخــت نیــز گویــا حاصــل و نتیجــه رویــای وی بــوده اســت».
وی در ادامــه بــا تأســی از ادوارد بــروان و بــه نقــل از او دربــارۀ تاثیــر بســیار فــال بــر شــاه طهماســب بــه داســتان گــم شــدن انگشــتر اشــاره میكنــد:
«بعــد از جســتجوی بســیار و نیافتــن انگشــتر شــاه بــه دیــوان حافــظ رجــوع میكنــد و ایــن بیــت از دیــوان میآیــد:

دلی كه غیب نمای است و جام جم دارد

ز خاتمی كه دمی گم شود چه غم دارد

كه گویا این فال بسیار او را شاد میكند و وی برای ابراز شادمانی دستان خود را بر روی زانوان میكوبد و انگشتر را در ردای خویش مییابد».
این روایت و باقی روایتهای این چنینی ،جدای از صحت تاریخی ،نشاندهندۀ تمایل و عالقۀ بسیار شدید شاه به فال و فالگیری است.
كتــاب حاضــر نیــز بــر اســاس نســخه فالنامــه مصــور درســدن بــه دســتور شــاه طهماســب صفــوی و بــه دســت هنرمنــدان دربــار وی در كارگاههــای
ســلطنتی ســاخته شــده و اكنــون نســخه آن در كتابخانــه درســدن محفــوظ اســت.
در حقیقت فالنامه كتابخانه درسدن یگانه نمونه از فالنامههای مصور است كه به صورت كامل در دسترس بوده و به چاپ رسیده است.
بــا داشــتن ایــن فالنامــه كــه نســخهای تقریبــا كامــل اســت .میتوانیــم از خصیصههــای كلــی دیگــر فالنامههــای مصــور نیــز آگاه شــویم .بــرای مثــال
قالــب كلــی ایــن كتــب و عناصــر معمــول بــرای تفــال را میتــوان از روی همیــن نســخه شــناخت .همچنیــن ایــن نســخه بــه تنهایــی حــاوی اطالعاتــی
اســت كــه در تحقیقــات بعــدی شناســایی فالنامههــای مصــور راهگشــای پژوهشــگران ایــن حــوزه اســت .متــن ایــن فالنامــه در قیــاس بــا دو فالنامــه
فارســی باقیمانــده از ایــن دوره بســیار قویتــر و قابــل تاملتــر اســت.
یكــی از نگارههــای ایــن فالنامــه روایــت ش ـقالقمر كــردن پیامبــر اســت كــه از دیــد نویســنده بــه لحــاظ جزئیــات بصــری نیــز دارای اهمیــت اســت.
نویســنده اذعــان دارد یكــی از جالبتریــن نــكات موجــود در ایــن نــگاره نمایــش مــاه بــه شــكل چهــرۀ یــك زن اســت كــه از وســط نصــف شــده اســت.
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تمامــی فرشــتگان و خورشــید و مــاه در نگارههــای ایــن فالنامــه مونــث تصویــر شــدهاند .خورشــید و مــاه نیــز شــمایلی مونــث دارنــد.
در كتاب در این باره چنین آمده است:
«این نشانۀ دست قمرشكاف محمد مصطفی علیه السالم
ای داده نــور شــمع رخــت مهــرو مــاه را

زلفــت شكســته رونــق مشــك ســیاه را

بنمــوده ســاعدت یــد بیضــا ز آســتین

انگشــت چــون هــال تــو شــق كــرده مــاه را

ای بــرده ز آفتــاب بــه وجــه حســن ســبق

قــرص قمــر بــه معجــزه دســت تــو گشــته شــق

تاب{ی}ز عكس چهره و تار{ی}زطرهات صبحا

شـــــفق

اذا

تنفـــس

لـــــیال

اذا

ای خداونــد فــال ،خوشــدل بــاش كــه مدعــای تــو حاصــل شــود و آن نیتــی كــه كــردهای بــه زودی برآیــد .اگــر نیــت ســفری داری بــرو و اگــر غایبــی داری
بـهزودی بیایــد .اگــر از جهــت عقــد و پیونــد و خریــد و فروخــت دیــدهای بكــن كــه بســیار نیــك اســت و اگــر از جهــت بیمــار دیــدهای صحــت یابــد و اگــر
بــه جهــت گمشــده و دزدبــرده دیــدهای بــه زودی بیابــی .اگــر از جهــت فرزنــد دیــدهای خــدای تعالــی كرامــت كنــد .اگــر از جهــت پیــش آمــدن احــوال
خــود دیــدهای ،دل شــاد دار كــه ســتارۀ طالعــت درخشــنده شــد و بــر دشــمن ظفریابــی و خــدای تعالــی درهــای بســته بــر روی تــو بگشــاید و هرگــز بــی
مهــر نبــوت مبــاش تــا بــه كام دل خــود برســی ،ان شــاهللا تعالــی».
فالنامــه شــاه طهماســبی جــدای از ارزشهــای هنــری و فرهنگــی خــود بــرای بحــث و تحقیــق یكــی از منابــع بســیار راهگشــا در شــناخت فرهنــگ عامــه
اســت .ایــن فالنامــه جایگاهــی بســیار مهــم و جــدی در ســنت خلــق فالنامههــای مصــور در حــوزۀ اســامی بــه خصــوص ایــران دارد .اهمیــت ایــن
فالنامــه از آن جهــت اســت كــه میتوانــد نقطــه آغازیــن تحقیقــات دیگــر در بــاب فالنامههــای مصــور باشــد.
كتــاب فالنامــه شــاه طهماســبی بــا مقدمــه ،تصحیــح و تعلیقــات آرش پوراكبــر در  168صفحــه مصــور رنگــی و بــه قیمــت  62هــزار تومــان توســط
موسســه متــن فرهنگســتان هنــر روانــه بــازار نشــر شــده اســت.
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صبا میزبان شش هنرمند گالری آرتیمان
نمایشــگاه نقاشــی هنرمنــدان گالــری آرتیمــان در تــاالر اســتاد لــرزاده
صبــا برگــزار شــد.
ایــن نمایشــگاه کــه بــه ارایــه آثــار شــش هنرمنــد گالــری آرتیمــان
اختصــاص داشــت ،بــه مــدت هفــت روز میزبــان عالقهمنــدان بــود.
مریــم نــوری ،آیــدا عالقهبنــدی ،زینــب صفــی ،اعظــم مرتاضهجــری،
صدیقــه فخراییــان و ســاغر پوســتی ،شــش هنرمنــد زن بودنــد کــه آثــار
خــود را در ایــن نمایشــگاه عرضــه کــرده بودنــد.
بیســت تابلــوی بــه نمایــش درآمــده در ایــن مجموعــه ،در قالــب رنــگ
روغــن و کــوالژ بــود و موضوعهایــی از قبیــل :متظــره و طبیعــت ،مفاهیــم
انســانی ،ســنت ،و بــاغ ایرانــی را از نــگاه ایــن هنرمنــدان جــوان ،بازتــاب
داد.
مریــم نــوری ،کــه کیوریتــور ایــن نمایشــگاه هــم هســت و بــه اتفــاق
هنرجویــان خــود در ایــن نمایشــگاه حضــور یافتــه ،هــدف از شــکلگیری
گــروه هنــری گالــری آرتیمــان را رســیدن بــه یــک نــوآوری در بیــان ایــده و
در شــیوۀ اجــرا میدانــد .ایــن نمایشــگاه از  8تــا  15شــهریورماه میزبــان
عالقهمنــدان بــود.

ســنتهای قومــی ،فرهنــگ بومــی ،بحرانهــا و بالیــا را بــه تصویــر كشــیده
است.
نمایشــگاه گروهی نقاشــی «اهواز در تهران»از  26شــهریور تا  2مهرماه
میزبــان عالقهمنــدان بود.

تفسیر فلسفی فیلم در پژوهشکده هنر
درسگفتارهــای «تفســیر فلســفی فیلــم» بــه همــت گــروه نظریــه و
نقــد هنــر پژوهشــكده هنــر و بــا حضــور ســید مهــدی ناظمیقرهبــاغ،
پژوهشــگر و مــدرس فلســفه هنــر ،از روز سهشــنبه  4مهرمــاه بــه مــدت
 6هفتــه برگــزار میشــود.
فیلمهــای پنجــره عقبــی (آلفــرد هیچــكاك) ،پرســونا (اینگمــار برگمــان)،
بیگانــه (ریدلــی اســكات) ،اســتاكر (آنــدره تاركوفســكی) ،ماتریكــس
(بــرادران واچوفســكی) و خــط باریــك قرمــز (ترنــس مارلیــك) ،فیلمهایــی
هســتند كــه در ایــن درسگفتارهــا از منظــر فلســفی بررســی میشــوند.
عالقهمنــدان جهــت حضــور در ایــن درسگفتارهــا بــه پژوهشــكده هنــر
بــه نشــانی خیابــان ولیعصــر ،باالتــر از خیابــان امــام خمینــی ،نبــش
كوچــه شــهید حســن ســخنور ،پــاك  ۲۹مراجعــه نماینــد .حضــور در
ایــن درسگفتارهــا بــرای عمــوم عالقهمنــدان آزاد اســت.

هنرمندان اهوازی به صبا آمدند
نقاشـیهای هنرمنــدان اهــوازی در نگارخانــۀ فرشــچیان موسســه صبــای
فرهنگســتان هنــر بــه نمایــش گذاشــته شــد.

بــه گفتــه وحیــد ایروانــی کــه نمایشــگاه گردانــی «اهــواز در تهــران» را بــه
عهــده دارد؛ ســعی شــده تــا در مجمــوع ،دورنمایــی واقعــی از بضاعتهــا
و دســتاوردهای نقاشــی در اهــواز و قابلیتهــای هنرمنــدان ایــن خطــه
پیــش چشــم بازدیدکننــدگان ترســیم شــود.
«اهــواز در تهــران» حــال و هــوای اقلیــم ایــن منطقــه را انعــکاس داده و

پژوهشــکده هنــر فرهنگســتان هنــر کارگاه آموزشــی «نمادشناســی در
هنــر فلــزكاری ساســانی»را برگــزار كــرد.
ایــن كارگاه آموزشــی بــه همــت كمیتــه تاریــخ هنــر ِ ایــران ِ پیــش از اســام
ایــن پژوهشــكده بــا تدریــس نــدا اخواناقــدم ،روزچهارشــنبه  ۲۲شــهریور
در محــل پژوهشــكده هنــر برگــزار شــد.
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ایــن نمایشــگاه کــه ســی اثــر از هنرمنــدان اســتان خوزســتان را بــه
معــرض تماشــا گذاشــته بــود ،در قالــب رنــگ روغــن ،اکرولیــک ،کــوالژ،
میکــس مدیــا ،تلفیــق عکــس و طراحــی ،آبرنــگ و در مضامیــن متنوعــی
از جلوههــای زندگــی ،طبیعــت ،طبیعــت بیجــان ،فضــای بومــی و
اقلیمــی ،چهرهنــگاری ،حضــور زن ،زیســتن در متــن نبــرد و مقاومــت
در برابــر دشــمن در حماســه ســازترین اســتان کشــور ارائــه شــده بــود.

کارگاه«نمادشناسی در هنر فلزكاری ساسانی»
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