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نقشبندی تو در نقش جهان میبایست
قدمــت ریســندگی و بافندگــی در ایــران بــا ســابقهای كهــن ،بــه هزارههــای پیــش از میــاد و دوران نوســنگی بــاز میگــردد .بــه مــرور زمــان ایــن فــن رو
بــه تكامــل نهــاد تــا دورۀ صفــوی كــه اوج درخشــان هنــر پارچهبافــی در ایــران محســوب میشــود .شــاهان صفــوی بــا حمایــت از نســاجی و تاســیس
مراکــز بافندگــی در شــهرهای مختلــف از جملــه اصفهــان و یــزد و همچنیــن تجــارت بــا ســایر کشــورها ،علــل رونــق ایــن فــن را فراهــم آوردنــد .در ایــن
دوره شــاهد تنــوع و تحــول در جنــس ،بافــت ،رنــگ و نقــوش منســوجات هســتیم کــه بــه همــت هنرمنــدان و صنعتگــران توانــا ،میســر شــده اســت.
مهــارت رنگــرزان ایــن دوره باعــث شــد انــواع رنگهــا بــا ســایه روشـنهای متعــدد تولیــد شــود و در اختیــار بافنــدگان قــرار گیــرد .بافنــدگان صفــوی نیــز
توانســتند از الیــاف گوناگــون بــه طریقــی اســتفاده کننــد کــه طــرح پارچــه بــا ظرافــت و کاربــرد متنــوع خاکســتریهای رنگــی هــر چــه بیشــتر بــه نقــش
طراحــی نزدیــک شــود .حاصــل کار پارچههایــی نفیــس در طرحهــا و جنسهــای مختلــف بــود کــه چشــم بیننــدگان را نــوازش مـیداد .حمایــت جــدی
از بافنــدگان و ارزش کارهــای تولیــد شــده در ایــن دوره منجــر بــه آن شــد کــه نــام هنرمنــدان بافنــده چــون ســایر هنرمنــدان بــر آثارشــان نقشبنــدد.
یکــی از برجســتهترین اســتادان و هنرمنــدان ایــن فــن ظریــف ،كــه نامــش هنــر ایــران را بلنــد آوازه كــرد ،غیاثالدیــن علــی اســت کــه بــه واســطه
تبحــرش در طراحــی نقــوش بــه نقشبنــد شــهرت یافــت.
خواجــه غیاثالدیــن علــی نقشبنــد ،نقــاش و نقشبنــدی برجســته ،بافنــدهای مبــدع و چیرهدســت ،مدیــری توانــا ،کمانگیــری جســور و شــاعری
خــوش قریحــه بــود کــه مدیریــت کارگاههــای نســاجی ســلطنتی دوران شــاه عبــاس را بــر عهــده داشــت .ایــن حمایــت شــدۀ دربــار شــاه عبــاس،
منســوجات دوران صفــوی ایــران را بــه چنــان شــهرت و شــکوفایی رســاند کــه شــاهان و شــاهزادگان ایــران و ســایر بــاد ،خواهــان و خریــدار پارچههــای
تولیــد وی شــدند .چنانکــه مولــف کتــاب جامــع مفیــدی نوشــته اســت :خواجــه غیاثالدیــن در فــن نقشبنــدی عدیــل و نظیــر نداشــت .پیوســته
بــه قلــم اندیشــه امــور غریبــه و صــور عجیبــه بــر صحایــف روزگار مینگاشــت و اقمشــه نفیســه بــه اتمــام میرســاند و در آن كار بــه مرتبهــای بلنــد
آوازه گشــت كــه پادشــاهان هنــد و تــرک و روم تحــف و هدایایــی بــه جهــت او ارســال فرمــوده ،اقمشـهای کــه در کارخانــه طبیعــت او بــه اتمــام رســیده
بــود طلــب مینمودنــد.
خواجــه غیاثالدیــن از شــناخت و بــه کار بــردن تجربــه و میــراث گذشــتگان واهمــه نداشــت و هــر کجــا هنــری برجســته مییافــت از آن بهــره میبــرد
ضمــن آنکــه مبــدع و نــوآور بــود .بافــت پارچههــای چندتابــی زریبافــی و مخمــل بــا نقــوش متنــوع و ملهــم از ادبیــات از ابداعــات ویــژه اوســت .وی کــه
خــود از نــوادگان خوشــنویس معــروف ،موالنــا کمــال خطــاط بــود فرزنــدان و شــاگردان برجســتهای نیــز پــرورش داد کــه نامشــان در تاریــخ باقــی اســت.
ایــن هنرمنــد برجســته پــس از ســالها زندگــی در شــهر اصفهــان و اداره کارگاههــای ســلطنتی زریبافــی و مخملبافــی بــه یــزد رفــت و در دارالشــفای
صاحبــی ســکنی گزیــد .یــزد در آن هنــگام بــه یمــن وجــود غیــاث و فرزنــدان و نوادگانــش بــه مراکــز مهــم نســاجی ایــران بــدل شــد .خواجــه غیاثالدیــن
علــی نقشبنــد در اواخــر عمــر بــه زهــد و انــزوا گراییــد و بــه ســرایش اشــعاری بــا مضامیــن عرفانــی پرداخــت .چنانکــه صادقــی بیــک دربــاره طــرز
شــعر و عبــادت وی آورده اســت او همــه گونــه شــعر میگویــد و چنــان بدیهــه گوســت کــه صــد بیــت مسلســل میگویــد و شــنونده نمیفهمــد کــه
فیالبداهــه گفتــه و متهجــد و شــب زنــدهدار اســت .ایــن غــزل از اوســت:
نمیگویــم چنیــن كــن یــا چنان كن

الهــی آنچــه بهبــود اســت آن كــن

زبانــم كــن بــه حمــد خویــش گویــا

دلــم را لــوح تعلیــم زبــان كــن

گــدای كــوی خویشــم ســاز یعنــی

شــه مســند نشــین ملك جان كن

پناهــم ده بــه ظــل رافــت خویــش

مــرا مســتغنی از كــون و مــكان كــن

غیــاث بــی نــوا را بــی نیــازا

ز گنــج بــی نیــازی كامــران كــن

امــروزه از آثــار امضــادار خواجــه غیــاث فقــط  9قطعــه شــناخته شــده اســت کــه جــز یــک نمونــه در مــوزه ملــی ایــران ،ســایر آنهــا در موزههــای خــارج از
کشــور نگهــداری میشــود .بهرغــم نقــش و جایگاهــی کــه ایــن هنرمنــد چیــره دســت در اعتــای هنــر بافندگــی در ایــران و جهــان داشــته اســت دریــغ
کــه تاکنــون تالشــی بــرای شناســایی و گــردآوری و چــاپ یــک مجموعــه از آثــار وی انجــام نپذیرفتــه اســت .همچنیــن متاســفانه ،خانــه ،کارگاه و آنچــه به
عنــوان مدفــن منســوب بــه او در شــهر یــزد موجــود اســت مــورد بیمهــری روزگار قــرار گرفتــه و بــه ویرانـهای بــدل شــده و دیــر نیســت کــه دیگــر نشــانی
از آن باقینمانــد .امیــد اســت برگــزاری هماندیشــی بــه نــام خواجــه غیاثالدیــن نقشبنــد در فرهنگســتان هنــر زمینـهای فراهــم آورد تــا مســئوالن و
متولیــان فرهنگیــهنــری کشــور بــا تدبیــری شایســته ،بازســازی و حفــظ عمــارت ،کارگاه و مقبــره ایــن هنرمنــد برجســته را در دســتور کار قــرار داده و
بــا احــداث مــوزۀ منســوجات بتواننــد الگویــی بــرای نســل ایــران امــروز و میراثــی مانــدگار بــرای آینــدگان فراهــم آورنــد.
منیژه كنگرانی
عضو شورای علمی هماندیشی نقش و نقشبند

اساطیر االولین و قصص االنبیا
قسمت دوم :قصه

محمد علی معلم دامغانی

آنچــه در پیــش روی شماســت طرحــی اســت از اســطوره و قصــه و شــرح
مختصــری از بــار ارزشــی آن در قــرآن کریــم؟! قبــا یــادآور شــدیم کــه
قــرآن کتــاب همــه امتهاســت زیــرا کتــاب پیامبــر خاتــم اســت و خطــاب
بــه همــه ملــل اســت .اســطوره در لغــت بــه معنــی روایــت دراز آهنــگ
طومــار نگاشــته اســت و بــا میتــوس و اســتوری بــی ربــط نیســت و قصــه
برکوتاهــی ســخن و کاســتن از زوایــد آن داللــت دارد مثــال از اســاطیر:
و ان الضغن بعد از ضغن یبدو
علیک و یخرج الدا الدفینا
ورثنا المجد قد عملت معد
نطاعن و دونه حتی یبینا
کینهها از پی هم آشکار شود
و عقدههای نهانی بر تو روی نماید
این مجد و غرور میراث ماست و معد آگاه است
که با زخم نیزههای خود آن را آشکار میکنیم
مثال قصه :
افاطم مهال بعض هذا التدلل
و ان کنت قد از معت صرمی اجملی
و ان تک قد ساتک منی خلیقه
فسلی ثیابی من ثیابک تنسلی
ای فاطمه این بهانه جوئی و ناز را بگذار
و اگر سر قهر و جدائی داری زیباتر از این راهی پیشگیر
اگر خوی و خلق من را نپسندیدهای
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پرهایت را از پرهای من بیرون آر
بــه آســانی میتــوان دریافــت کــه اســطوره حکایــت فخــر و غــرور و تبلیــغ
جنــگ و تحریــک بــه ســتیزه و نــزاع اســت و میتوانــد ادعــای واهــی و
دروغ باشــد و قصــه بــر خــاف آن بــر مهــر و قهــر عاشــقانه داللــت دارد
کــه بــه هــر نــوع حقیقــی اســت و بــر راســتی آن میتــوان اســتدالل کــرد.
در قــرآن تنهــا قصــه آمــده اســت و نمونــه اســطوره در آن وجــود نــدارد.
خویشــکاری قصــه نیــز عبــرت و حیــرت اســت.
محمدچاه
یوسف از
سلطان
کشیدن
معراج .اثر
بیرون

یوسف و زلیخاه .اثر کمالالدین بهزاد

 .1فاقصص القصص
 .2لقد کان فی القصصهم العبره
 .3نقص علیک احسن القصص
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در کتــاب خــدا قصههــای انبیــا سرشــار از مهــر نســبت بــه همســر و فرزنــد و پــدر و مــادر و بــرادران اســت.
چنــان طبیعــی و سرشــتی کــه هــم امــروز نیــز قاعــده بــر آن قــرار اســت .قصــه آدم و حــوا و فریــب و شــکیب
عاشــقانه آنهــا را مالحظــه کنیــد قصــه نــوح و مهــر بــه فرزنــد و محاجــه کــردن بــا حــق تعالــی را بخوانیــد.
قصــه ابراهیــم و ســاره و هاجــر و اســماعیل و اســحاق را از نظــر بگذرانیــد .قصــه موســی و زاد و رود او را
ببینیــد .قصــه یعقــوب و یوســف و بــرادران غیــورش را مطالعــه کنیــد و قصــه یوســف و امراةالعزیــز را عبــر
کنیــد و دریابیــد کــه هنــوز هــم روایتهــای دروغیــن و مبتنــی بــر فخــر و غــرور دســتمایه مخبــران کــذاب
مغــرور و فخــور اســت و قصــه ســرایان عاشــق از زن و زندگــی و نگاهبانــی از موهبــت حیــات میگوینــد.
ایــن مجملــی از موضــوع مفصــل اســاطیر و قصــص اســت کــه طــرح شــد و انشــاءهللا شــرح خواهــد شــد
تــا تمامیــت آنهــا پدیــد آیــد و آمیــغ گاه گاهــی ایــن و آن و وجــه در هــم تنیدگیشــان نمــودار شــود و مــن
هللا التوفیــق.

3

گفتگو با نسرین كیهان ،عضو شورای علمی هماندیشی نقش و نقشبند

دانش پارچهبافى در ایران قدمتى  7000اسله دارد
مولود زندی نژاد

هماندیشــی غیاثالدیــن نقشبنــد یــزدی از هنرمنــدان بــزرگ در حــوزۀ نســاجی دوران صفــوی كــه قــرار اســت آذرمــاه  1396در فرهنگســتان هنــر برگــزار
شــود ،بهانـهای شــد تــا بــه مالقــات نســرین كیهــان ،عضــو شــورای علمــی پژوهــش ایــن هماندیشــی بــروم و ســاعاتی را در كنــار ایــن بانــوی فرهیختــه و
مهربــان كــه اطالعــات بســیار جامعــی دربــارۀ تاریــخ نســاجی و پارچهبافــی دارد ،بــه گــپ و گفــت بنشــینم.

نســرین كیهــان ســوم آذرمــاه  1324در تهــران متولــد شــد .وی پــس از گذرانــدن دورۀ دبیرســتان در مدرســه دخترانــه هــدف ،بــرای ادامــه تحصیــل بــه
امریــكا ســفر كــرد و پــس از امتحــان موفــق شــد تــا در دانشــگاه یوســی ال ای  UCLAبــه ادامــه تحصیــل در رشــته فیزیــك بپــردازد .او بــه دلیــل آنكــه
ایــن رشــته را مناســب ندیــد بــه كمــك اســتادان خــود تغییــر رشــته داد و در رشــته بافــت و طراحــی پارچــه توانســت مــدرك كارشناســی خــود را از ایــن
دانشــگاه اخــذ نمایــد .كیهــان پــس از آن بــه نیویــورك رفــت و در دانشــگاه  RITراچســتر انســتیتوی تکنولوجــی بــه ادامــه تحصیــل در همیــن رشــته
پرداخــت .پــس از اخــذ مــدرك كارشناســی ارشــد ،بــه دعــوت دانشــگاه پلیتكنیــك تهــران در ســال  1350بــه ایــران بازگشــت و تدریــس را آغــاز كــرد.
اوایــل انقــاب در دانشــگاه الزهــرا كــه در آن زمــان مدرســه عالــی دختــران بــود بــه تدریــس پرداخــت و ســپس بــه دانشــگاه فارابــی رفــت و تدریــس
را ادامــه داد .او از نخســتین برنامــه نویســان و رئیــس دپارتمــان كاربــردی در دانشــگاه فارابــی بــود .در آن زمــان تــز ایــن دانشــگاه بــر مبنــای انســان
و جهــان بــود و قــرار بــود ،در رشــتههای فلــز ،شیشـه ،چــوب و پارچــه از اســتادكارانی كــه بــه ایــن هنرهــا تســلط دارنــد ،بــرای آمــوزش اســتفاده شــود.
نســرین كیهــان خــود دانــش رنگــرزی و بافتپارچــه را میدانــد و هــر از چنــدگاه از دسـتبافتههایش بــا دوســتان خــود نمایشــگاهی دایــر میكنــد.
آیــا اســناد و مداركــی كــه بتوانــد تاریــخ پارچهبافــی در ایــران را مشــخص
نمایــد ،موجــود اســت؟

بلــه ،در شــهر ســوخته ،كــه تاریخــش بــه  5000ســال پیــش از میــاد بــر
میگــردد ،تكــه پارچههایــی ســالم پیــدا شــده كــه هماكنــون در مــوزه
نگــهداری میشــوند .اینهــا اســناد دقیــق و محكمــی دال بــر تاریــخ
پارچهبافــی در ایــران اســت .نتیجــه میگیریــم كــه پارچهبافــی در ایــران،
قدمتــی  7000ســاله دارد .امــا ایــن تكــه پارچههــا ،تنهــا ســند بافــت در
ایــران بــه شــمار میرونــد ،مابقــی اســناد بــه صــورت نقــش برجســته
هســتند كــه در اقصــی نقــاط كشــور ماننــد ایــام ،شــوش ،كردســتان و
ل اینهــا بــه چشــم میخورنــد .اگــر بــه ایــن نقشهــا توجــه كنیــم،
امثــا 
لباسهایــی را میبینیــم كــه بــر تــن ایــن نقــوش حجــاری شــده اســت كــه
بیانگــر بافــت پارچــه در آن زمــا ن اســت.
چه ابزاری از دوران گذشته دال بر بافندگی به دست آمده؟
ماهنامه خبری سفیر هنر -سال دوم -شماره 18

4

متاســفانه چــون بســیاری از ابــزار بافندگــی از چــوب بــوده ،بــه مــرور از
بیــن رفتــه اســت .البتــه بــرای ریســندگی از ســفال هــم اســتفاده كردهاند.
پیشــینیان مــا توانســتند ســفالها را ســوراخ كننــد و نــخ را بــه آن ببندنــد
و آن را بچرخاننــد .ایــن ســفالها بســیار ظریــف بــوده و بــه صــورت دوك
هســتند و قدمــت آن بــه  7000ســال میرســد .مــا حتــی نمونههایــی
از دوكهــای ریســندگی از چــوب هــم كــه در قبرهــا یافــت شــده ،داریــم.

منشا اولیه بافتها از پشم شروع شد یا از مواد گیاهی؟

مــن در هیــچ كتابــی پیــدا نكــردم كــه جنــس پارچههــا از چــه بــوده؛ ولــی
چــون انســانهای اولیــه شــكارچی بودنــد و ایــن شــكار بــه مــا نشــان داد
كــه پوســت را بكنیــم و بــه صــورت پوشــاك درآوریــم .پــس احتمــاال بایــد
دســتبافتههای اولیــه از پشــم باشــد .اجــداد مــا بعدهــا بــا دیــدن و
لمــس پنبــه متوجــه شــدند كــه از ایــن نــوع الیــاف هــم میشــود اســتفاده
كــرد .البتــه تاریــخ کشــت پنبــه بــه هنــد میرســد .كتــان هــم در كنــار
رودخانــه رشــد میكنــد و گیــاه دســتهای اســت كــه بیشــتر مصریــان
اســتفاده میكردنــد .مصریــان کتــان را در کنــار رود نیــل میکاشــتند.
بــرای اینكــه صمــغ ایــن گیــاه را بگیرنــد تــا از حالــت چســبندگی در
بیایــد ،بایــد چندیــن و چنــد بــار در آب رودخانــه میشســتند .امــا نــوع
دیگــری از الیــاف بــه نــام رامــی وجــود داشــت كــه یزدیهــا از آن اســتفاده
میكردنــد و نوعــی پارچــه بســیار نــرم ،لطیــف و بــراق از آن میبافتنــد كــه
همــه آن نــوع پارچههــا را بــا ابریشــم اشــتباه میگرفتنــد.
مركز بافت پارچه در ایران كدام نواحی بوده؟

مــا كشــور پهنــاوری داریــم .ایــن گســتردگی و پراكندگــی موجــب میشــد
تــا هــر خانــهای بــرای تامیــن پوشــاك خانــواده ،یــك كارگاه بافندگــی
داشــته باشــد .همانطوركــه پخــت نــان در خانــه امــری متــداول و رایــج
بــود و مــردم خودكفــا بودنــد .بــا وجــود ایــن از نظــر تاریخــی شوشــتر و
شــوش از مهمتریــن مراكــز بافندگــی در ایــران محســوب میشــدند .ایــن
دو شــهر بــه دلیــل مجــاورت بــا دریــا و ارتبــاط تجــاری از ایــن طریــق بــا

هنــد و كشــورهای دیگــر ،توســعه پیــدا كــرده بودنــد.
كارگاههای بافندگی چگونه بودند؟

اولیــن كارگاههایــی كــه یافــت شــده ،از نــوع افقــی بــوده .یعنــی همــان
چیــزی كــه عشــایر هنــوز هــم از آن اســتفاده میكننــد .ایــن كارگاه
تشــكیل شــده از یــك قــاب ســاده بــود كــه تــار را بــه آن وصــل میكردنــد
و پــود را بــا گــذاردن چوبــی در میــان و ایجــاد دهانــه از آن رد میكردنــد.
بعدهــا ایــن قابهــا بــه صــورت عمــودی درآمــد و کامــل شــد .غلتکــی در
پشــت بــرای بســتن تــار چلــه و غلتکــی در جلــو بــرای بافــت پارچــه ایجــاد
شــد ،بــه ایــن صــورت كــه بــرای آن پــدال گذاشــتند و امــکان بــاال بــردن و
پاییــن آوردن تارهــا میســر شــد.
اسنادی از این دوران در خارج از ایران موجود است؟

البتــه از دورۀ هخامنشــی قالــی و بافتههــای پازیریــك را داریــم كــه
توســط یــك باستانشــناس روس بــه نــام رودنکــو در ناحیــه پازیریــک
در آلتــای روســیه ،در کنــار اشــیاء باســتانی دیگــری در گــور ی ـخزدۀ یکــی
از فرمانروایــان ســکایی کشــف شــده كــه در مــوزه آرمیتــاژ نگهــداری
میشــود .مــا پارچههایــی بــا قدمــت  2500ســال داریــم كــه در ایــن منطقه
بــه دلیــل یخزدگــی ســالم ماندهانــد .همینطــور زیــن اســب ،پارچههایــی
كــه نشــان میدهــد ملكــه ایــران در زمــان هخامنشــی ،ندیمـهای داشــته
كــه پشــت او حركــت میكــرده و كارهایــی كــه ملكــه انجــام م ـیداده در
نقــوش پارچــه محســوس اســت .ایــن پارچههــا از نــوع گــره بافتانــد و
ماننــد فــرش هســتند كــه احتمــاال اینهــا بــرای لبــاس اســتفاده میشــده
اســت و بــا ظرافــت و دقــت زیــادی بافتــه شــدهاند .آثــار بســیاری از اقــوام
فارســی زبــان ســتی هــم بهدســت آمــده.
چگونــه از روی نقــش برجســتهها میتوانیــم
بافتههــا را بررســی كنیــم؟

آیا با ورود اسالم تغییری در بافت و منسوجات ایرانیان ایجاد شد؟

در مطالعاتــی كــه بــر روی نوشــتههای آی ـتهللا حــاج شــیخ عبدالکریــم
حائــری یــزدی ،موســس حــوزۀ علمیــه قــم داشــتم ،متوجــه شــدم در
هیچكــدام از آیــات الهــی ممنوعیتــی بــرای تصویرنــگاری یــا بــه كار بــردن
نــوع خاصــی از الیــاف مثــل ابریشــم ،در قــرآن
از دورۀ هخامنشــی قالــی و بافتههــای پازیریــك گفتــه نشــده اســت .البتــه بــر ســادگی تاکیــد
را داریــم كــه توســط یــك باستانشــناس روس شــده ،ولــی هیــچ تاكیــدی بــر عــدم اســتفاده
بــه نــام رودنکــو در ناحیــه پازیریــک در آلتــای از نــوع خاصــی از الیــاف نشــده اســت .زیــرا
روســیه ،در کنــار اشــیاء باســتانی دیگــری در گــور ممنوعیــت بــرای یكســری الیــاف در واقــع
یخزدۀ یکی از فرمانروایان ســکایی کشــف شــده ممنوعیــت از خیلــی چیزهــا بــود و چــون
كــه در مــوزه آرمیتــاژ نگهــداری میشــود .مــا تصویرگــری در دورۀ ساســانیان رواج پیــدا
پارچههایــی بــا قدمــت  2500ســال داریــم كــه در كــرده بــود ،ایــن شــیوه بــا تغییراتــی ادامــه پیــدا
ایــن منطقــه بــه دلیــل یخزدگــی ســالم ماندهانــد .كــرد.
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یــك هیئــت ژاپنــی بــه نــام ســانجی فــوكا در
حــدود ده ســال بــر روی نقــش برجســتههای
طــاق بســتان تحقیقاتــی انجــام دادنــد كــه
حاصــل كارشــان  4جلــد كتــاب بــود .آنهــا از
روی نقــش برجســتهای كــه از خســرو پرویــز و
دربــارش كــه بــه همــراه خــدم و حشــم ســوار
بــر قایــق بودنــد ،حتــی بــه ضخامــت پارچههــا
پیبردنــد .مثــا از نقــش لباســی كــه متعلــق

بــه یــك نوازنــده یــا رقصنــده
بــوده و بــا وزش بــاد حركــت داشــته،
دریافتنــد پارچــه بایــد ظریــف و نــازك و مثــا از جنــس
حریــر باشــد .یــا از روی لباسهایــی كــه شــق و رق بــود احتمــال دادنــد
کــه از پارچههایــی ضخیــم بافتــه شــده باشــد .البتــه آنهــا بیشــتر بــر
روی نقــوش كاركردنــد و یــك ســری هــم حدســیاتی دربــارۀ جنــس پارچــه
زدنــد .مثــا خــدم و حشــمی كــه در ایــن نقــوش هســتند ،هــر كــدام كاری
انجــام میدادنــد كــه متناســب بــا آن لباســی متفــاوت بــر تــن داشــتند.
حدســیاتی كــه روی پارچــه انجــام شــده را بــا تاریــخ دورۀ ساســانیان
مطابقــت دادنــد و توانســتند اطالعــات بســیاری را بــه دســت آورنــد .آنها
دریافتنــد هــر کــس بــه فراخــور حرفـهاش لبــاس ویــژهای برتــن دارد و در
حقیقــت یونیفــرم کار دارد.

5

نشــان افتخــار بــوده.
كاربــرد ایــن پارچههــای طــراز
چــه بــود؟ آیــا بــرای تابلــو اســتفاده
میشــد؟

معمــوال از كهنتریــن پارچههــا
بعــد از اســام بــرای روی خانــه كعبــه
اســتفاده میشــد كــه مصریهــا بیشــتر
در بافــت ایــن نــوع پارچههــا دســت داشــتند.
پارچههــای خانــه كعبــه همیشــه هدیــه میشــدند
كــه ایــن رســم تــا مدتهــا ادامــه داشــت .بــه یــاد دارم
مادربزرگــم پارچ ـهای بســیار ارزشــمند از ترمــه نفیــس كــه
مرواریــد دوزی شــده بــود و كعبــه را میپوشــاند ،هدیــه كــرد.
كســانی كــه پارچههــای نفیــس دورۀ قاجــار را داشــتند معمــوال بــه
همیــن شــكل بــرای خانــه كعبــه هدیــه میكردنــد.
این تصاویر و نقشها چگونه بودند؟

ی گــردی ( )Pearl roundedبودنــد كــه بــا
نــوع تصاویــر بیشــتر یــك بیضـ 
مرواریــد تزییــن میشــدند و گاهــی اوقــات اگــر مرواریــد نبــود ،دایرههــای
كوچــك مثــل مرواریــد جایگزیــن میشــد .تصاویــر معمــوال قرینهســازی
میشــد ،مثــا اگــر درختــی بــود دو ســوار در طرفیــن آن میكشــیدند یــا
اگــر نقــش دو پرنــده بــود ،نقــش دیگــری بینشــان تصویــر میشــد .اینهــا
ی خــاص پارچــه در دورۀ ساســانیان بــود كــه از ایــران
تصاویــر و نقشهــا 
بــه اروپــا هــم كشــیده شــد .در ســکههای ساســانی هــم ایــن قرینهســازی
را میبینیــم مجمــری از آتــش و دو درخــت ســرو در هــر طــرف .ولــی بعــد
از اســام ،پارچههــا بــه صــورت طــراز درآمــد.
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6

درباره طراز بافی توضیح دهید.

طــراز در حقیقــت پارچــه دســت دوختــه
نفیســی بــوده کــه بهعنــوان خلعــت یــا نشــان،
از طــرف حــکام بــه بــزرگان و افــراد شایســته
بخشــیده میشــده و معمــوال ً حــاوی عالمــات
و نشــانههای دربــاری ،نــام بــزرگان و وزرا و
بافنــده پارچــه روی آن بــا ظرافــت و زیبایــی
ســوزندوزی میشــد .در حقیقــت دریافــت

چند نوع پارچه در گذشته وجود داشت؟

چنــدی قبــل در كتابــی خوانــدم كــه مــا یكصــد و بیســت نــوع پارچــه
داشــتیم،كه هــر كــدام از آنهــا عــاوه بــر نــوع مــواد بــه كار بــرده شــده ،نــوع
بافتشــان نیــز بــا یكدیگــر متفــاوت بــود .یعنــی بــرای هــر كــدام بایــد كارگاه
خاصــی طراحــی و اســتفاده میشــد ،پــس ببینیــد چقــدر گوناگونــی
پارچــه وجــود داشــته اســت.
به لحاظ تاریخی این گوناگونی در پارچه چه زمانی رخ داده است؟

تصــور میكنــم ایــن گوناگونــی بــه مــرور زمــان بــا امكاناتــی كــه وجــود
داشــت ،اتفــاق افتــاده و انــواع تکنیــک بافــت پارچــه اضافــه شــده اســت.
راههــای تجــاری هــم دلیــل دیگــری بــرای ایجــاد ایــن تنــوع بــوده اســت و
باعــث میشــده كــه الیــاف مختلــف از هنــد،
مــا یكصــد و بیســت نــوع پارچــه داشــتیم،كه هر چیــن و ...وارد ایــران شــود .شــاپور ساســانی
كــدام از آنهــا عــاوه بــر نــوع مــواد بــه كار بــرده نیــز پــس از پیــروزی بــر دمشــق ،بافنــدگان
شــده ،نــوع بافتشــان نیــز بــا یكدیگــر متفــاوت دمشــق را بــه ایــران آورد و از آن زمــان بافــت
بــود .یعنــی ب ـرای هــر كــدام بایــد كارگاه خاصــی داماســک (بافــت توییــل ترکیبــی) در ایــران
طراحــی و اســتفاده میشــد ،پــس ببینیــد متــداول شــد .یعنــی بــا توجــه بــه تجــارت
چقــدر گوناگونــی پارچــه وجــود داشــته اســت .و اقلیــم گســتردهای كــه ایــران داشــته ایــن
گوناگونــی بــه وجــود آمــده اســت.

هــر بــار كــه بــه جاهــای مختلــف ایــران بــرای مطالعــه بــر روی پارچــه ســفر
میكنــم ،متوجــه نكتــه جدیــدی میشــوم .بــه عنــوان مثــال در مناطــق
شــمالی ایــران گوناگونــی و تنــوع در نقــش وجــود دارد؛ امــا فقــط از یــك
نــوع بافــت اســتفاده میشــود .در ایــن مناطــق شــما فقــط پارچههایــی
بــا طرحهــای چهارخانــه و هندســی میبینیــد كــه خانــم آكرمــن روی
ایــن نقــوش كار كــرده و توضیــح داده كــه هــر كــدام از ایــن نقشهــا نمــاد
چــه چیزهایــی هســتند .بیشــتر نمــاد چهــار آخشــیج ،آب ،بــاد ،خــاک،
و آتــش و یــا مــاه و خورشــید هســتند .مثــا نوعــی پارچــه چــادر شــب از
بافتهــای قاسـمآباد اولیــا وجــود داشــت کــه از جنــس ابریشــم بــود؛ امــا
متاســفانه در حــال حاضــر بــه علــت اینكــه بافنــدهای نیســت كــه آنرا
ببافــد ،دیگــر تولیــد نمیشــود.
در مورد دیگر نقاط كشور چگونه است؟

در مناطــق كویــری ماننــد كرمــان و یــزد بــه علــت آنكــه پوشــش گیاهــی
بســیار كــم اســت و انســان بــه لحــاظ روحــی نیــاز بــه دیــدن گل و گیــاه
دارد ،بافتهــا بســیار پــر نقــش و نــگار و پـُـر گل هســتند .در ایــن نقــاط
پارچههــا بــا نقــوش اســلیمی طراحــی و بافتــه میشــده اســت كــه بســیار
مشــكل اســت .بنابرایــن میبینیــم كــه شــرایط اقلیمــی نقــش زیــادی
در بــه وجــود آمــدن انــواع طــرح و بافــت پارچههــا داشــته اســت .البتــه
دو نقــش (ســرو) و (انــار) همــواره در اغلــب هنرهــای مــا ب ـهکار رفتــه .در
پتههــای کرمــان ،و قلمکارهــای اصفهــان ،نقــش ســرو و درخــت زندگــی
را همیشــه میبینیــم.
اسنادی كه برای طراحی پارچه وجود دارد به چه زمانی بر میگردد؟

طرح و نقش در این پارچهها بافته میشده یا چاپ میشده است؟

گرچــه بافــت نقــوش بســیار مشــكلتر اســت؛ ولــی اینهــا بافتــه میشــده
اســت و بــا اینکــه نقشانــدازی روی ســفال ســابقهای كهــن دارد؛ امــا
صنعــت چــاپ روی پارچــه بعــد از بافــت آمــده اســت.

روایتــی اســت كــه پارچ ـهای كــه رنــگ شــده را بــرای خشــك شــدن در
آفتاب گذاشــتند و كالغی بر روی آن راه رفت و ردی از پاهای خود را بر
روی پارچــه برجــا گذاشــت و آن پارچههــا كالغـهای یــا كالقــی نــام گرفتنــد
و از آن زمــان پــی بردنــد كــه میتواننــد چــاپ را بــر روی پارچــه انجــام
دهنــد .البتــه ممكــن اســت كــه ایــن مطلــب فقــط یــك داســتان باشــد و
میتوانــد غلــط باشــد و مــا اســتناد درســتی از ایــن روایــت نداریــم.
نوع بافت در دورههای تاریخی بعد از طراز بافیچه تغییری كرد؟

بعــد از اینكــه مــا طرازبافــی را شــروع كردیــم ،در زمــان عباســیان ،تقریبــا
قوانیــن خشــكی كــه حاكــم بــود عــوض شــد .بــه ایــن خاطــر كــه ایرانیــان
در مســند كار قــرار گرفتنــد در نتیجــه روال قدیــم خودشــان كــه همــان
تكنیكهــا بــود ادامــه دادنــد.
مخمل چگونه بافته میشد؟

آنطوركــه در تاریــخ آمــده ،مصریهــا اولیــن كســانی هســتند كــه مخمــل
را بــه وجــود آوردنــد؛ ولــی مخملــی كــه مصریهــا بافتنــد بــه صــورت loop
و حلقــه حلقــه بــود .یعنــی نخهــا را بــه دور تارهــا بــه صــورت حلقهحلقــه
رد میكردنــد و آن را ادامــه میدادنــد و از تكــه چوبــی بــرای یــك انــدازه
شــدن عــرض حلقــه اســتفاده میكردنــد .میگوینــد بــا تقلیــد از پوســت
حیوانــات ایــن نــوع پارچــه را میبافتنــد كــه تاریــخ مخمــل بــه  4میــادی
در مصــر بــر میگــردد .در آثــار بهجــا مانــده از قبطیهــای مصــری،
پارچههایــی اســت کــه مخمــل حلقــه حلقــه را نشــان میدهــد.
بافت پارچه مخمل در ایران از چه زمانی آغاز شد؟

در قــرن  5و  6قمــری ســلجوقیان كــه قبایــل تــرك از آســیای میانــه
بودنــد ،در ایــران حاكــم شــدند .بــر خــاف تصــوری كــه همــه آنهــا را قبایــل
شــكارچی و بیفرهنــگ میشــمردند ،توانســتند فرهنــگ خودشــان را
در ایــران بنیــان كننــد .بــه عنــوان مثــال خیمههــای چنــد وجهــی كــه
آنهــا میســاختند حجــم بســیار خاصــی داشــت كــه از لحــاظ معمــاری
نــوع خاصــی بــود كــه اجــرای آن كار آســانی نبــود .آثــار حجمــی چنــد
وجهــی در فلزکاریشــان هــم بینظیــر اســت .همیــن كار را در بافــت
برجســته نیــز انجــامدادنــد و پارچههــای مخمــل و ســاتن از ابداعــات
زمــان ســلجوقیان بــود كــه بســیار هــم پیشــرفت كــرد .پارچــه ســاتن بــه
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تقریبــا از زمــان هخامنشــیان و نقــش قالــی پازیریــک و در تکههــای پیــدا
شــده در گــور خمرهایهــای اشــکانی پارچههــای بــا نقــش سواســتیکا و
در زمــان ساســانیان طــرح متقــارن پــرل رانددیــا دایــره بــا تزییــن مرواریــد
و نقــش قرینــه در میــان .همــواره طراحــی پارچــه داشــتهایم.

تاریخ چاپ نقش بر روی پارچه مشخص است؟

7

علــت كاربــرد دو نــخ متضــاد مثــل ســبز و نارنجــی یــا بنفــش و زرد كــه در
كنــار هــم قــرار میگرفتنــد ،موجــی ایجــاد میكــرد كــه ایجــاد کانتراســت
و تضــاد میکــرد.
آیــا تكنیكهــای دیگــری در حــوزۀ بافــت پارچــه بــود كــه از كشــورهای
دیگــر وارد ایــران شــود؟

برخــی معتقدنــد كــه بعضــی از تكنیكهــا از چیــن وارد ایــران شــده .بــه
عنــوان مثــال در برخــی از مینیاتورهــای ایرانــی ،چش ـمهای مغولــی و یــا
قیافههــای چینــی میبینیــد و تصــور میكنیــد كــه خیلــی چیزهــا از چیــن
بــه ایــران آمــده باشــد ،در صورتــی كــه رنــه گروســه ،تاریــخ نــگار فرانســوی
و عضــو فرهنگســتان فرانســه ،و فرانكــو بوســالی ،پژوهشــگر ایتالیایــی،
براســاس تحقیقاتــی كــه انجــام دادهانــد بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند كــه
در زمــان مانــی پیامبــر ،كــه دو كتــاب ارژنــگ و ارتنــگ از اوســت ،ایــن
دو كتــاب توســط ایغورهــا ،كــه از اقــوام تــرك بودنــد و مثــل مغولهــا در
حــال یــورش و تهاجــم بــه دیگــر قبایــل  ،بــه چیــن رفــت و در آنجــا تغییــر
کــرد و بــا هنــر چیــن فرهنگســازی شــد و بــه شــكل ابــر ،لبــاس ،صــورت
چینــی و  ...درآمــد .ســپس در زمــان تیموریــان همیــن نــوع نقاشــی بــا
هیئتــی چینــی بــه ایــران برگشــت .در ســمرقند دیوارههایــی اســت كــه
نقاشــیهای مانــوی را بــا لباسهــا و طرحهــای ساســانی میبینیــد.
اوج قدرت و توسعه بافندگی در ایران چه زمانی بود؟
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ابریشمبافی متعلق به ایران است؟

گرچــه بافندگــی در ایــران دارای ســابقهای طوالنــی اســت؛ امــا ایــن بــدان
معنــی نیســت كــه همــه دانــش و انــواع بافــت متعلــق بــه ایــران بــوده
اســت .آنچــه در تاریــخ آمــده ایــن اســت كــه دانــش ابریشـمبافی از چیــن
آمــده و گفتهانــد شــاهزادهای چینــی هنــگام خــوردن چــای در بــاغ بــود
كــه پیل ـهای در چــای او میافتــد و در درون فنجــان چــای بــاز میشــود،
شــاهزاده بــه رازابریشــم پیمیبــرد .در زمــان شــاه عبــاس ایرانیــان در بــه
دســت آوردن نوغــان خــوب و بهبــود نســل کــرم ابریشــم تــاش میكننــد
و بهتریــن ابریشــم را تولیــد میکننــد .چنــد ســال پیــش در ســفر بــه
دختــری برخــوردم كــه در روســتای مینودشــت در نزدیكــی شــهر گــرگان
زندگــی میكــرد .كار آنهــا پــرورش نوغــان و بافــت پارچههــای ابریشــمی
بــود .در آنجــا متوجــه شــدم نوغانهــا از درخــت دیگــری بــه غیــر از تــوت
تغذیــه میكننــد .بــه ایــن دلیــل نخهــای ابریشــم پارچههــا صــاف و
بــراق نبودنــد و رنــگ نوغانهــا قهــو های رنــگ بــود .مــن چنــد تكــه از آن
پارچههــا را خریــداری كــردم .ایــن ابریشـمها را بــه یــك فرانســوی نشــان
دادم ،گرچــه بــه عنــوان ابریشــم نامرغــوب محســوب میشــد ،امــا او
بســیار از ایــن پارچههــا خوشــش آمــد .برایــش بســیار جالــب توجــه بــود
كــه یــك چنیــن پتانســیلهایی وجــود دارد و میتــوان در پــرورش و بافــت
پارچههــای ابریشــمی از آن اســتفاده کــرد.
عرض پارچهها چقدر بود؟

اوج قــدرت و توســعه ایــران نــه تنهــا در امــر پارچــه؛ بلكــه در بســیاری از ترمههایمــان اغلــب  30ســانتیمتر و در عــرض كــم بافتــه میشــد .بعدهــا
هنرهــا و مهارتهــا ،در زمــان صفویــه اتفــاق افتــاد .گرچــه ممكــن اســت توانســتیم عرضهــای بــزرگ را بــرای پارچههــای ســاده بــه كار ببریــم ،زیــرا
از خشــونتهای شــاه عبــاس در تاریــخ خوانــده باشــید؛ امــا او بــا پــرورش بافــت نقشــه بــر روی عــرض وســیع بســیار دقــت عمــل الزم دارد و آن
ابریشــم و اســكان دادن ارامنــه در جلفــا و اســكان دادن یهودیــان بــرای همــه نــخ را روی عــرض وســیع گذاشــتن تعــادل پارچــه را از بیــن میبــرد.
رنگــرزی و فهــم اینكــه ابریشــم میتوانــد چگونــه تولیــدش گســترش پارچــه در حقیقــت ماننــد اســتراكچر و ســاختار ســاختمان اســت و بایــد
یابــد ،موجــب شــد تــا نســاجی و بافندگــی از صــورت خانگــی بــه كارگاهــی همــه چیــز آن از نظــر وزن درســت باشــد .شــما نمیتوانیــد الیــاف نازكــی
را بــرای تــار و الیــاف ضخیمــی را بــرای پــود بــه
گســترش پیــدا كنــد .در زمــان وی نزدیــك
كار ببریــد .ایــن دو بایــد متعــادل انتخــاب
بــه  32كارگاه وجــود داشــت كــه مجموعــهای از مــوادی ب ـرای ایجــاد و تولیــد رنــگ اســتفاده
شــوند .همیشــه فكــر میكنــم كســانی ماننــد
از هنرمنــدان و حرفهگــران ریســنده ،رنگــرز ،میكردنــد و عنــوان آن را دندانــه گذاشــته بودند.
غیاثالدیــن ،حســین ،عبــدهللا و ماننــد
بافنــده و متخصــص را در خــود جــای داده دندانههــا در حقیقــت همــان كاتالیزورهایــی
آنهــا ،كــه از هنرمنــدان مشــهور دروۀ صفویــه
بــود .همانطــور در حــوزۀ نقاشــی و مینیاتــور بودنــد كــه امــروز در علــم شــیمی بــه كار میرونــد
بودنــد ،بــدون آنكــه در آن دوره شــمارهای
یــا خوشنویســی پیشــرفت بســیار زیــاد بــود .و باعــث فعالیــت رنگدانــه میشــوند .بــه ایــن
بــرای ضخامــت نخهــا داشــته باشــند ،چطــور
در ایــن دوره ایــران از نظــر تجــارت و گســترش ترتیــب رنگــی كــه میخواســتند را بــه دســت
میتوانســتند كارهایــی بــه ایــن زیبایــی و
روابــط بــا دیگــر کشــورها پیشــرفت بســیار کرد .میآوردنــد.
ظرافــت ببافنــد .فقــط یــك ریســنده اســت

كــه بــا صبــوری و تمركــز میتوانــد نخهــا را بــه صــورت همگــون
و یــك دســت بریســد .ایــن دســت بافتهــا نشــان میدهــد كــه
آنهــا چقــدر بــرای كارشــان وقــت میگذاشــتند و اگــر گــرهای
اشــتباه میخــورد بــا صبــوری آن را بــاز میكردنــد ،ولــی االن
دانشــجویان ســریع آن را قیچــی میكننــد.
رنگــرزی نخهــا چگونــه صــورت میگرفــت كــه مــا در یــک قطعــه
پارچــه تنــوع وســیعی از رنــگ میبینیــم؟

خانــم اكرمــن در یكــی از كتابهایشــان نوشــتند كــه
ایرانیهــا شــیمی نمیدانســتند .در صورتــی كــه از زمــان
شــهر ســوخته در سیســتان و بعــد در دوران هخامنشــیان
و ساســانیان رنــگ وارد پارچــه شــده اســت .البتــه در
همــان قطعــه بافتهشــده كــه از شــهر ســوخته پیــدا شــده،
تــا حــدی رنــگ روی پارچــه مشــخص اســت .امــا بــه طــور
كل مــواد رنگــی كــه در بافندگــی اســتفاده میشــد ،بنابــر
اقلیــم متفــاوت بــود .بــه عنــوان مثــال رونــاس در سراســر ایــران مثــل
خراســان ،تبریــز و شــهرهای دیگــر وجــود دارد؛ امــا رنــگ آنهــا بســته بــه
سنشــان و آب و هــوا متفــاوت اســت .آنهــا حتمــا دانشــی داشــتند تــا
بتواننــد رنــگ دلخــواه خــود را بــه دســتآوردنــد.
و این دانش چگونه بود؟

چــه منابعــی دربــارۀ نســاجی و پارچهبافــی از گذشــته تــا امــروز در دســت
پژوهشــگران اســت؟

حــدود چهــل و چنــد ســالی اســت كــه در حــال تحقیــق و بررســی فقــط
در حــوزۀ پارچــه هســتم .بــا وجــود ایــن بــاز هــم كار تمامــی نــدارد .زیــرا
میراثــی كــه مــا از گذشــتگانمان داریــم آنقــدر زیــاد و گســترده اســت كــه
هــر چــه میگردیــم و بــه دســت میآوریــم ،بــاز هــم میبینیــم كــه ایــن كار
ادامــه دارد .متاســفانه بســیاری از منابعــی كــه مــا در ایــن حــوزه داریــم
در موزههــا و شــهرهای خــارج از مــرز ایــران اســت .بــه عنــوان مثــال در
كتابخانــۀ ســلطنتی افغانســتان كتابــی بــود كــه هــر صفحــه آن تصویــر و
توضیــح كارگاه بافــت پارچــه آمــده بــود و قطعـهای بافتــه شــده و تكنیكــی
كــه در آن بــه كار رفتــه در آن موجــود بــود كــه خانــم اكرمــن از آن بــرای
مطالعاتــش اســتفاده كــرده اســت؛ امــا بــه گفتــه خانــم اكرمــن كه ســالها
مطالعــه بــر روی نســاجی ایــران و كشــورهای همجــوار داشــته و بســیاری
از دانــش مــا حاصــل تحقیقــات وی در ایــن زمینــه اســت ،در حــال
حاضــر ایــن كتــاب مفقــود شــده .حــال ایــن كتــاب ارزشــمند چــه شــده،
خــدا میدانــد .مــا بــرای دریافــت اطالعــات بایــد بــه موزههــا و اطالعــات
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آنهــا از مــوادی بــرای ایجــاد و تولیــد رنــگ اســتفاده میكردنــد و عنوان آن
را دندانــه گذاشــته بودنــد .دندانههــا در حقیقــت همــان كاتالیزورهایــی
بودنــد كــه امــروز در علــم شــیمی بــه كار میرونــد و باعــث فعالیــت
رنگدانــه میشــوند .بــه ایــن ترتیــب رنگــی كــه میخواســتند را بــه دســت
میآوردنــد .از دندانههــا میتوانیــم بــه زاج و ســولفات مــس اشــاره كنیــم
كــه ه ـ م اكنــون هــم مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .بــرای رنــگ قرمــز از
الرو و فضــوالت كرمــی بــه نــام قرمزدانــه كــه از درخــت بلــوط تغذیــه
میكــرد ،اســتفاده میشــد .ایــن دانــش بعدهــا بــه اســپانیا رفــت و آنهــا
از ایــن روش بــرای بــه دســت آوردن رنــگ قرمــز اســتفادهكردنــد .یعنــی
ایرانیهــا بــه ایــن دانــش دســت پیــدا كــرده بودنــد .بــه عنــوان مثــال مــا
رنــگ مشــكی در طبیعــت نداریــم و آن رنگــی كــه بــرای مشــكی اســتفاده
میكننــد یــک نــوع ســرمهای پــر رنــگ اســت .ایرانیــان در گذشــته از نیــل

و یــا ســورمه كــه بــه مشــكی نزدیــك اســت اســتفاده میکردنــد .بــه ســبب
داشــتن ایــن علــم بــود كــه میتوانســتند پارچههــای الــوان ببافنــد.

9

دربــاره طرحهایــی كــه غیاثالدیــن از آنهــا اســتفاده میكــرد ،توضیــح
دهیــد.

مــوزهای در سراســر جهــان برویــم تــا بتوانیــم قــدری
از ایــن دانــش را مــورد مطالعــه قــرار دهیــم .البتــه هنــوز در
گوشــه کنــار ایــن ســرزمین زیبــا زنــان ســاکت و محجوبــی هســتند کــه
بــی ســروصدا میآفریننــد .بایــد در پــی یافتــن آنهــا باشــیم.
از غیاثالدین نقشبند یزدی بگویید.

غیاثالدیــن از طرحهــای رضــا عباســی ،بهــزاد و امثــال آنهــا اســتفاده
میكــرد .البتــه خــودش هــم طــراح و نقــاش مینیاتــور بــود و بــه همیــن
دلیــل میتوانســت در اجــرای نقشهــا بــه صــورت ماهرانــه عمــل کنــد.
البتــه خانــم اكرمــن در كتابــش گفتــه كــه غیاثالدیــن مبــدع نبــوده
اســت؛ ولــی از كارهــای او میتــوان دریافــت كــه گفتــه اكرمــن دربــاره او
درســت نیســت .غیاثالدیــن در بافــت بــه درك و كشــفی رســیده بــود
كــه میتوانســت در بافــت مخمــل ،مثــا از دو غلتــك اســتفاده كنــد تــا
بافــت برجســتهتر و محكمتــر داشــته باشــد .ضمــن اینكــه او كارگاههــای
زیــادی را در زمــان شــاه عبــاس ایجــاد كــرد و بافــت پارچــه را از تكبافــی
خانگــی بــه شــكل كارگاهــی و وســیع درآورد .او انــواع بافــت پارچــه را بــا
كارگاههــای مختلــف انجــام م ـیداد و ایــن نشــان م ـیداد كــه او دانــش
وســیعی داشــت و هرجــا الزم میشــد دســت بــه ابــداع و تغییــر مـیزد.
آیا نقشهای از كارهای غیاثالدین وجود دارد؟

همیشــه فكــر میكنــم هــر انســانی كــه بــه فرهیختگــی میرســد دارای
بســتری بــوده گســترده از دانــش پیشــینیان ،بــه قــول احمــد شــاملو
زیــر هــر قل ـهای كــه از مــه پوشــیده شــده ،كوهــی پنهــان اســت .خــب
در زمــان شــاه عبــاس در دوران صفویــه بــرای هنرمنــدان خوشــبختانه
ایــن بســتر بــه وجــود آمــد و غیاثالدیــن هــم یكــی از هنرمنــدان بزرگــی
در نشســت شــورای علمــی حتــی از محــل قبــر غیاثالدیــن اطالعــات
اســت كــه در ایــن دوره بــه رشــد و تعالــی رســید .او یــك هنرمنــد نقــاش
نداشــتیم؛ امــا در كتابــی خوانــدم كــه مقبــره غیاثالدیــن بایــد در
و مینیاتوریســت ،شــاعر و تیرانــدازی توانــا بــوده كــه عــاوه بــر ایــن
دارالشــفاء صاحبی باشــد .شــاید بتوانند از بقایای اســتخوان او ،همان
تواناییهایــی كــه داشــته ،از ســرآمدان بافــت پارچــه و از عجوبههــای
طــور كــه در مــورد ابــن ســینا انجــام دادنــد و شناســایی دقیقــی صــورت
تاریــخ نســاجی ایــران و جهــان اســت .پــدرش خوشــنویس و اهــل كتــاب
گرفــت ،مقبــره غیاثالدیــن را كشــف كننــد.
بــوده ،دارای خانــوادهای بــا فرهنــگ .شــهرت غیاثالدیــن بیشــتر در
بافندگــی اســت .او بــه تکنیکهــای مختلــف نســاجی كــه مســلما از خیلــی از نقشهــا و طرحهــای ساســانی فرنگــی شــده و مــال آنهــا شــده
گذشــتههای دور حتــی میتــوان گفــت از دوران ساســانی باقیمانــده
و خیلــی از بافتههــای مــا در صندوقچههــای
بــود ،آگاهــی كامــل داشــته .بــه همیــن دلیــل
واتیــكان اســت .اروپائیــان پیــش و پــس از
در قطعــه پارچــهای كــه از او در مــوزه اســت
ـیده
ـ
رس
ـفی
ـ
كش
و
درك
به
بافت
در
الدین
ث
غیا
انقــاب صنعتــی خیلــی از دســتاوردهای مــا را
اوج مهــارت را میبینیــم .پارچههایــی کــه از او بــود كــه میتوانســت در بافــت مخمــل ،مثــا از در زمینــه طــرح و نقــش و ابــزار ،از مــا گرفتنــد
بــه یــادگار مانــده چنــد الیــه بــا تراکــم فشــرده دو غلتــك اســتفاده كنــد تــا بافــت برجســتهتر و از آن خــود کردنــد .شــاید ایــن هماندیشــی
تــار در هــم تنیــده و بافتــه شــد ه اســت .هــر و محكمتــر داشــته باشــد .ضمــن اینكــه او راهــی باشــد بــرای یافتــن تاریــخ گمشــدۀ بافــت
کــدام از آنهــا در طــرح نقشــه کتیبــه و محــراب كارگاههــای زیــادی را در زمــان شــاه عبــاس ایجــاد در ایــران.
شــاهکاری اســت.
كــرد و بافــت پارچــه را از تكبافــی خانگــی بــه
شــكل كارگاهــی و وســیع درآورد.
هیــچ .شــاید در مجموعــۀ شــخصی بافنــدگان قدیمــی كــه از نس ـلهای
گذشــته بــه میــراث گذاشــته باشــند ،موجــود باشــد؛ امــا در حــال حاضــر
مــا از آن اطالعــی نداریــم.
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مصورسازی روایتهای مذهبی
ّ
1

اسماعیل پناهی

فاعــل مطلــق یقیــن بیصــورت اســت

ت اندر دســت او چون آلت اســت
صور 

گــه گــه آن بیصــورت از كتــم عـــدم

مــر صــــور را رو نمـــــاید از كــــــرم

تــا مـــدد گیــرد از او هــر صـــورتی

از كمــــال و از جمـــــال و قـــــدرتی

بــا آنکــه بــه اســتناد برخــی آیــات قــرآن 2و روایــات از پیامبــر اکــرم (ص)،3
قــول مشــهوری در بیــن برخــی اسالمشناســان مبنــی بــر منــع و تحریــم
تصویرگــری جانــداران وجــود دارد ،و دلیــل چنیــن منــع شــدیدی را در
آن میداننــد کــه ســاختن صــورت موجــودات جانــدار تشـبّه بــه خداونــد
خالــق اســت .بــا ایــن حــال تاریــخ هنــر اســامی بــه ویــژه در ایــران حاکــی
از خلــق بهتریــن نمونههــای تصویــری از انســان و ســایر جانــداران بــوده
اســت .بســیاری از هنرپژوهــان غربــی همچــون ســر تامــس واکــر آرنولــد4
و الرنــس بینیــون 5بــر ایــن اعتقادنــد کــه شــریعت اســامی تصویرگــری
جانــداران را از اســاس تحریــم کــرده و نگارگــران و نقاشــان ایرانــی در
ســایه حمایــت مالــی و سیاســی حاکمــان ایــن حکــم دینــی را نادیــده
دهای نیــز همچــون بورکهــارت 7و کوماراســوآمی8
انگاشــتهاند .6عــ 
گــذار هنرمنــدان مســلمان از خــط قرمزهــای تحریــم صورتگــری را بــا
خیالــی خوانــدن تصاویــر خلــق شــده توجیــه کــرده و عقــاب مــورد نظــر
در آیــات و روایــات را معطــوف بــه تصویرگریهایــی از نــوع بازنماییهــای
طبیعتگرایانــه و زندهنمایانــه دانســتهاند9.

هنرشناســان غربــی متأخــر نظیــر باربــارا برنــد و اُلــگ گرابــار نیــز نظــر

امــا مصوّرســازی کتابهایــی بــا موضوعــات دینــی و مذهبــی بــه دلیــل
موضــوع خــاص آنهــا ،ویژگیهــا ،جذابیتهــا و محدودیتهــای خــاص
خــود را دارد و هنرمنــد بایــد عــاوه بــر خالقیــت هنــری و رعایــت قواعــد
و قراردادهــای تصویرســازی ،بــا مبانــی و ســیاق روایتهــای مذهبــی و
آموزههــا و بایســتههای بیانگــری مذهبــی آشــنا باشــد .تعلــق خاطــر و
حساســیتهای مؤمنانــه و دیندارانــه هنرمنــد و مخاطبــان به موضوعات
و مباحــث دینــی و مذهبــی و توقّعــات آرمانگرایانــه مخاطبــان ِ اثــر ،ســبب
میشــود تــا هنرمنــد تمــام تــاش خــود را در خلــق اثــر در بهتریــن شــکل
ممکــن بــه کار گیــرد.
هنرمنــدان مذهبــی تــا مدتهــا از بــه تصویــر کشــیدن چهــرۀ پیامبــران
و ائمــه معصومیــن بــه دلیــل شــأن و منزلــت ایشــان خــودداری میکننــد
و یــا عناصــر دیگــری را جایگزیــن تمثــال آنــان مینماینــد چنانکــه در
بعضــی از تصاویــر مذهبــی بــه دســت آمــده از جملــه در بعضــی از
نقاشــیهای قهوهخانــهای و چاپســنگی چهــرۀ پیامبــر عظیمالشــأن
اســام و ائمــه اطهــار بــا پارچــه ای ســفید و نورانــی پوشــانیده شــده اســت
و از تصویرکــردن چهــرۀ ایشــان خــودداری شــده اســت.
در دورۀ قاجــار ،دو صنعــت ،چــاپ و عکاســی موجــب تحــوّل در هنــر
تصویرســازی در ایــران شــد .ویژگیهــای چــاپ ســنگی ،مثــل قابلیــت
تکثیــر و امــکان ایجــاد بافــت بــا ســواد و بیــاض باعــث شــد ،ویژگیهــای
خاصــی در تصویرســازیهای چــاپ ســنگی بــه وجــود آیــد .شــمایلنگاری
و نگارههــای مذهبــی بــه پیــش از دورۀ صفویــه برمیگــردد .نهــادن
روبنــده یــا پوشــش روی چهــره معصومیــن هــم در آثــار دورۀ صفویــه
آغــاز شــد .در معراجنامــه دورۀ شــاهرخ ،چهــره پیامبــر آشــکارا تصویــر
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جمعــی از فقهــا نظیــر محقــق خویــی و امــام خمینــی نیــز در ســند و
داللــت روایــات «نفــخ» مبنــی بــر حرمــت تصویرگــری تردیــد و تشــکیک
کر دهانــد و مــراد از صورتگــری در ایــن روایتهــا را صورتگــری تمثالهایــی
دانســتهاند کــه پرســتش شــوند 10.بســیاری از مفســران نیــز داللــت
واژههــای انصــاب و تماثیــل را در آیــات قرآنــی کــه تحریــم تصویرگــری از
آنهــا اســتنباط شــده اســت ،بتســازی و بتپرســتی دانســتهاند و نــه
مجسمهســازی و تصویرگــری .لــذا در اســام ســاخت تمثــال جانــداران
بــدون شــائبه بتپرســتی ،همچــون ادیــان مجــاز بــوده اســت .لــذا در
هنــر ایــران پــس از اســام نیــز نقــوش انســانی و حیوانــی بــه وفــور دیــده
میشــود و تمثالهــای مثالــی ریشــه در نگــرش خیالــی و شــرقی و
عرفانــی هنرمنــدان دارد و نــه در ممنوعیــت تصویرگــری .از قضــا موضــوع
بســیاری از نقاشـیها و نگارگریهــای ایرانــی موضوعــات دینــی و روایــت
وقایــع مذهبــی اســت کــه در آنهــا تمثــال و شــمایل اولیــاء الهــی ،پیامبران
و ائمــه نیــز تصویــر شــده اســت.

پیشــینیان خــود در خصــوص دالیــل تحریــم صورتگــری در اســام را
اصــاح کــرده و اجتنــاب از تصویرگــری موجــودات زنــده را بــه دورۀ بعــد
از قــرن دوم هجــری نســبت دا دهانــد .لــذا در ایــن دیــدگاه فقیهــان و
دانشــمندان دوره آغازیــن اســام مخالفتــی بــا تصویرگــری نداشــتند؛
ولــی بــه مــرور زمــان فقهــای دورههــای بعــد ،بــا بازنمایــی جانــداران بــه
مخالفــت برخواســتند و لــذا بازنمایــی نقــوش تزئینــی و گیاهــی بیــن
هنرمنــدان غلبــه یافــت11.

11

شــده اســت؛ ولــی اساســا ً
خصلــت نگارگــری ،ترســیم
صورتهــای نوعــی بــوده اســت؛ پیکرههــا بــا اینکــه جســم دارنــد ،وزن،
تجســد ندارنــد؛ ولــی از دورۀ صفویــه حرمتــی بــرای کشــیدن
ثقــل و
ّ
چهــره معصومیــن گذاشــته شــد کــه معروفتریــن اثــر ایــن دوره ،نــگاره
مع ـراج ســلطان محمــد اســت کــه در آن شــمایل پیامبــر (ص) پوشــیده
شــده اســت.
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12

کتبــی کــه بــه روش چــاپ ســنگی در دورۀ قاجــار تولیــد و تکثیــر شـ دهاند
موضوعــات مختلفــی نظیــر ادبیــات و داســتانهای عامیانــه ،روایتهــای
مذهبــی ،حماســی و تاریخــی را در بــر میگیرنــد .بــه اعتبــار مســتندات
تاریــخ هنــر ایــران ،بیشــترین روایتهــای تصویــری از رخدادهــای
مذهبــی شــیعی و بهویــژه واقعــه عاشــورا از دورۀ قاجــار بــه جــای مانــده
اســت .اقبــال چشــمگیر هنرمنــدان بــرای تصویرگــری و خوشنویســی
چنیــن متونــی ،موجــب خلــق آثــار مهــم و چشــمگیری در کتــب مذهبــی
نظیــر اسرارالشــهدا ،تحفةالذاکریــن و  ...شــده اســت .همچنیــن بــه
دلیــل ارتبــاط چــاپ ســنگی بــا خوشنویســی ،طراحــی ،تصویرســازی،
صفحهبنــدی و صحافــی ،ایــن نــوع چــاپ از همــان ابتــدا بــه عنــوان
کاری هنــری شــناخته شــد ،کــه ایــن تلقــی تــا امــروز نیــز نــزد محققــان و
مجموع ـهداران تــداوم یافتــه اســت .همچنیــن ،خلــق ایــن آثــار همزمــان
بــا برگــزاری مجالــس بــزرگ تعزیــه و روضــه ،جریــان فرهنگــی فراگیــری را
در ایــن دوره ایجــاد کــرده اســت کــه تــا کنــون بــه انــدازۀ کافــی بررســی و
واکاوی نشــده اســت .در ســالهای اخیــر کتــب چاپســنگی مــورد توجــه
محققــان قــرار گرفتــه و کتابهــا و مقاالتــی منتشــر شــده اســت.
کتابهــای چاپســنگی تأثیرگــذاری زیــادی بــر فرهنــگ بصــری حاکــم
بــر دورۀ قاجــار داشــته و باعــث ایجــاد قراردادهــای فرمــی ،تکنیــک،
ســبک و نظــام جدیــدی در نقاشــی و تصویرســازی ایرانــی دوره مذکــور

شــده اســت .از ســوی دیگــر هماهنگــی نگارههــای چاپســنگی بــا متــون،
روایتهــا و ســازگاری بــا خطــوط بــه کار گرفتــه شــده در خوشنویســی
متــن کتابهــا تحــوّل شــگرفی در هنرهــای مربــوط بــه کتابــت و
کتابآرایــی ایجــاد کــرد.
نقاشــان نگارههــای کتابهــای چاپســنگی بــا اســتفاده از ســبکها و
تکنیکهــای نقــش برجســتههای ایرانــی و نیــز ترکیببندیهــای دقیــق
نگارگــری و بــا افــزودن برخــی قواعــد و قراردادهــای جدیــد ،بــه دلیــل
محدودیتهایــی در حرکــت و رنــگ ،روایتهــای مذهبــی را بــه گون ـهای
هنرمندانــه بــه تصویــر کشــیدند:
تمــام عناصــر محتوایــی نگارههــا صرفــا ً بــر اســاس تضــاد (کنتراســت)
بیــن ســیاهی چــاپ و ســپیدی کاغــذ بیــان میشــود و در بســیاری از
نگارههــا یــا مجالــس ،هنرمنــد بــا ایجــاد بافتهــای دقیــق تقابــل بیــن نــور
و ظلمــت را بــه خوبــی نشــان داده اســت.
علیرغــم محدودیــت در بــه کارگیــری رنــگ و برخــی خطــوط و اشــکال
ظریــف ،نگارههــای چاپســنگی از پویایــی ،اســتواری ،حرکــت و
تأثیرگــذاری چشــمگیری برخوردارنــد.
در ایــن نگارههــا شــمایل پیامبــران و معصومــان علیهمالســام را بــا
گــذاردن روبنــد بــه تصویــر کشــی دهاند ،امــا شــمایل ســایر بــزرگان دینــی و

مذهبــی ،همچــون حضــرت عبــاس (ع) و حضــرت علــی اکبــر
(ع) را بــا رعایــت ویژگیهــای عمومــی ،بــه صــورت کامــل کار شــده
اســت.
در نگارههــای چاپســنگی ،گــروه اشــقیا بــا تیرگــی بیشــتر و اغــراق در
بیــان پلیــدی و خباثــت نمایــش داده میشــود کــه گاهــی جنبــه طنــز
و فکاهــی نیــز بــه خــود میگیــرد؛ نظیــر زبانهایــی کــه از دهــان بیــرون
مانــده ،س ـرهایی کــه دو شــقه شــده و چش ـمهایی کــه از حدقــه بیــرون
زدهانــد .ایــن نقشهــا تــا مــرز کاریکاتــور پیــش م ـیرود؛ ولــی بیــش از
آنکــه مخاطــب را بــه خنــده وا دارد باطــن پلیــد دشــمنان اولیــای خــدا را
برایــش تداعــی میکنــد.
یکــی از ویژگیهــای برجســته کتابهــای چاپســنگی مصــوّر بــه کار
بــردن کتیبههــا و ســرلوحها ،آرایههــای تزئینــی ،کادربندیهــای دقیــق و
زیبــا اســت کــه نظــم و هماهنگــی و یکپارچگــی مطلوبــی بیــن تصاویــر و
متــون ایجــاد میکنــد.

 .3مــن صـوّر صــورة کلّفــه اللـّـه یــوم القیامــه ان ینفــخ فیهــا ولیــس بنافــخ ،هــر
کــس تصویــری بکشــد خداونــد اورا در روز قیامــت مکلــف مــی ســازد کــه روح
در آن بدمــد و او از انجــام ایــن کار ناتــوان اســت( .خصــال ،ج  ،2ص  610و)635
Sir Thomas Walker Arnold (1864-1930( .4
Laurence Binyon (1869-1943( .5

Titus Burckhardt (1908-1984( .7
Ananda K. Coomaraswamy (1877-1947( .8
 .9کوماراســوآمی ،آنانــدا .اســتحاله طبیعــت در هنــر ،صالــح طباطبایــی ،تهــران:
فرهنگســتان هنر :1386 ،ص .17
 .10بــرای مطالعــه بیشــتر ر .ک .بــه طباطبایــی ،صالــح« .نقــدی بــر آثــار
هنرپژوهــان غربــی دربــارۀ تصویرگــری در اســام» ،فصلنامــه خیــال ،ش  21و
 ،22بهــار و تابســتان  :1386ص .71 -42
 .11طباطبایی ،همان :ص .62
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گزارش هم اندیشی مصورسازی روایتهای مذهبی در کتابهای چاپ سنگی

تجسم بخشیدن به روایتهای مذهبی
با ظهور چاپ سنگی

محبوبه حاجی پروانه

هماندیشــی «مصورســازی روایتهــای مذهبــی در کتابهــای چــاپ
ســنگی» در قالــب دو نشســت تخصصــی در فرهنگســتان هنــر برگــزار
شــد.
در ایــن هماندیشــی کــه روز چهارشــنبه  26مهرمــاه  ۱۳۹۶در ســالن
همایشهــای فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد ،مهــدی حســینی ،نقــاش و
عضــو پیوســتۀ فرهنگســتان هنــر ،علــی بــوذری ،پژوهشــگر نســخ خطــی
و کتابهــای نــادر ،مســعود ناصــری ،دبیــر علمــی نشســت و نقــاش و
پژوهشــگر از حــوزۀ هنرهــای ایرانی ـاســامی ،محمــد جعفــری قنواتــی
عضــو دایرةالمعــارف بــزرگ اســامی و عبــاس حســینی ،عضــو هیئــت
علمــی دانشــگاه زنجــان و مدیــر کمیتــه هنــر اســامی پژوهشــکده هنــر،
بــه ایــراد مقالــه و ســخن پرداختنــد.
در ابتــدا اســماعیل پناهــی ،دبیــر نشســت ،بــه تاریخچــه منــع و تحریــم
تصویرگــری جانــداران در هنــر اســامی پرداخــت و ادامــه داد« :در دورۀ
قاجــار دو صنعــت چــاپ و عکاســی موجــب تحــول تصویرگــری در ایــران
شــد .شمایلســازی و روبنــد بــرای كشــیدن چهــره معصومیــن از دوره
صفــوی بــاب شــد  .از معروفتریــن نگارههــا؛ نــگاره ســلطانمحمد اســت
كــه شــمایل پیامبــر را پوشــیده بــه تصویــر كشیدهاســت .امــا بــه اعتبــار
مســتندات بــه جــا مانــده از تاریــخ مذهبــی ایــران ،بیشــترین آثــار مصــور
مذهبــی از دورۀ قاجــار باقیمانــده اســت».
وی گفــت «:بــه دلیــل ارتبــاط چــاپ ســنگی بــا خوشنویســی ،طراحــی،
چــاپ و صفحهبنــدی ،ایــن نــوع چــاپ بــه عنــوان هنــر شــناخته شــد و
ایــن تلقــی تــا بــه امــروز تــداوم یافتــه اســت .كتابهــای چــاپ ســنگی
تأثیــر زیــادی بــر فرهنــگ بصــری دورۀ قاجــار داشــته اســت .در ایــن دوره
تمــام عناصــر محتــوای نگارههــا صرفــا ً در تضــاد بیــن ســیاهی و ســفیدی
كاغــذ بیــان میشــود».
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مهــدی حســینی ،نقــاش و عضــو پیوســتۀ فرهنگســتان هنــر ،در ابتــدای
نشســت ،بــا مقالـهای بــا عنوان«درآمــدی بــه مصورســازی در کتابهــای
چــاپ ســنگی مذهبــی» بــه ایــراد ســخن پرداخــت و گفــت « :از چــاپ
ســنگی بیشــتر در داســتانهای مذهبــی تحــت عنــوان قصــص االنبیــاء،
داســتانهای پیامبــران ،ســیرت نامــه ،انبیــا نامــه ،اخبارنامــه ،معراجنامــه
و  ...اســتفاده شــده اســت .پــس از ورود اســام بــه ایــران تــا چنــد
ســده از هنــر تصویرگــری ممانعــت میشــد و دلیــل آن هــم ،هــراس
از پرستش دســت نگارههــا بــود .امــا تصویرگــران ایرانــی بهتدریــج بــا
تصویرســازی کتابهــای علمــی ،خــود را بــه اثبــات رســاندند و ایــن اجــازه
را کســب کردنــد کــه در ســایر قســمتها نیــز نگارگــری و تصویرســازی
داشــته باشــند .مثــا ً در حــوزۀ تاریــخ ،عرفــان و حماســه میتــوان بــه

تصویرگری شاهنامه فردوسی اشــاره کــرد .ایــران تنهــا کشــور مســلمان
اســت کــه قــرآن مصــور دارد .مــا بــا عناویــن مختلــف داســتانهای قرآنــی
را مصــور كردیــم».
وی بــا معرفــی برخــی كشــورهای مســلمان و تعریــف تفــاوت آنهــا بــا ایران
در تصویرســازیهای مذهبــی ادامــه داد« :مالــزی كشــوری مســلمان
اســت كه جمعیت مســلمانانش از ایران بیشــتر اســت؛ اما تصویرســازی
آنچنانــی نــدارد ،چــه برســد بــه تصویرســازی مذهبــی .عثمانیهــا
هــم تــا پیــش از اینكــه از مــا یــاد بگیرنــد و بســیاری از هنرمنــدان مــا
را بــه كشــورهای خــود ببرنــد ،تصویرســازی مذهبــی نداشــتند .بــه طــور
واضحتــر در بنــگالدش بیــش از  85در صــد جمعیتشــان مســلمان
هســتند؛ امــا بــه عنــوان یــك كشــور مســلمان تصویرســازی ندارنــد .در
حالــی كــه مــا قــرآن و داســتانهای انبیــا را تصویرســازی كردیــم».
ایــن پژوهشــگر در ادامــه گفــت« :پــس از کتابهــای علمــی،
تصویرســازی روی کتابهــای تاریخــی نیــز انجــام شــد .مثــا ً
کتاب جام عالتواریخ خواجــه رشــیدالدین ،نخســتین کتــاب تاریخــی
اســت کــه تصویرســازی روی آن انجــام شــده اســت .در دورۀ شــیراز
دو ،کتــاب خاوران نامهشــرح غزوات امــام علــی (ع) را داریــم و در قــرن
نهم معراج نامــه را کــه بیشــتر از  63تصویــر کامــل از آن بهجــا مانــده
اســت .در دورۀ تبریــز دو و دورۀ صفویــه بــا نمونههــای متعــددی از
تصویرســازی قصــص قــرآن روبــهرو میشــویم».
او در زمینــه چگونگــی بــه وجــود آمــدن فالنامههــا کــه زیباتریــن
تصویرســازیهای ایــن دوره در آنهــا بــه تصویــر کشــیده شــده اســت
گفــت «:یكــی از دالیلــش ایــن اســت كــه در دورۀ صفویــه دیــن شــیعه
مطــرح شــد و شــیعه دوازده امامــی مذهــب رســمی كشــور شــد و
اعتقاداتــی كــه دربــار و بهخصــوص شــاه طهماســب داشــت باعــث شــد
كــه چندیــن مــورد فالنامــه در ایــن دوره كار شــود كــه مشــخصترین
آنهــا فالنامــه شــاه طهماســبی اســت .متاســفانه ایــن فالنامــه كــه دربــاره
داســتانهای انبیــا و امامــان اســت چنــد تكــه شــده و در موزههــای
مختلــف در سراســر دنیــا پراكنــده شــده و بیشــترش در مــوزه متروپولیــن
اســت».
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه دورههــای مختلــف ایــران گفــت«:در دورۀ
افشــاریه مــا مــورد خاصــی بــرای اشــاره نداریــم؛ چــاپ ســربی و چــاپ
ســنگی ،در ایــن دوره وجــود نداشــته و تنهــا كتــاب مصــوّر موجــود از
ایــن دوره همــان كتــاب تاریــخ جهانگشــاری نــادری اســت .در دورۀ زندیــه
هــم كتــاب مصــوری نداریــم .امــا در ســده ســیزدهم و دورۀ قاجــار ،آثــار
ارزشــمندی بــه چــاپ ســنگی و ســربی داریــم .گفتنــی اســت در آن دوره
مــردم توجهــی بــه چــاپ ســربی نداشــتند .یكــی از دالیلــش ایــن بــود

كــه حــروف چــاپ ســربی خشــك بــود و بــرای دیــد و نــگاه مــا كــه بــه خــط نســتعلیق
عــادت كــرده بودیــم ،پاسـخگو نبــود و بــرای همیــن زیــاد مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت.
امــا چــاپ ســنگی مــورد توجــه واقــع شــد .از آنجــا کــه چــاپ ســنگی عــاوه بــر اینكــه
میتوانســت بــر روی ســنگ آهــك بــا خــط نســتعلیق هــک شــود در عیــن حــال،
میتوانســت باتصاویرهمــراه باشــد .همیــن دالیــل کافــی بــود تــا ایــن چــاپ مقبــول
بیفتــد .قابلیتــی كــه چــاپ ســربی نداشــت».
او همچنیــن بــا تعریــف از اســتادان بنــام ایــن حــوزه ،تاریخچــه شــکلگیری چــاپ
ســنگی را بیــان کــرد.
ســپس علــی بــوذری ،پژوهشــگر نســخ خطــی و کتابهــای نــادر و ســردبیر
فصلنامه نقــد هنــر ،بــه بررســی «شــمایل امــام حســین(ع) در تصویــر چــاپ
ســنگی دوره قاجــار» پرداخــت.
او ضمــن تشــکر از زحمــات فرهنگســتان هنــر بــرای شناســاندن هنــر چــاپ ســنگی،
کتــاب و داســتانهای مصــور مذهبــی را بــه دو دســته داســتانهای مربــوط بــه زندگی
یکــی از ائمــه؛ و داســتانهای مربــوط بــا زندگــی گروهــی از ائمــه یــا پیامبــران تقســیم
کــرد و گفــت«:در دســته اول كتابهــای مهمــی ماننــد  :افتخارنامــه حیــدری ،حملــه
بنامه ،یوســفیه و ...را داریم و در دســته
حیدری ،انوارالشــهادة ،مختارنامه ،مســی 
صاالنبیــاء ،اسرارالشــهاده ،جام عالمجــازات ،طوفا نالبــكاء
دوم  :اخبارنامــه  ،قص 
و طاقدیــس را میبینیــم».

مســعود ناصــری ،دبیــر علمــی نشســت و نقــاش و پژوهشــگر
حــوزۀ هنرهــای اسالمیـــایرانی ،مقالــه خــود را بــا عنــوان
«وجــوه مشــترک نگارههــای چــاپ ســنگی بــا مجالــس
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ایــن پژوهشــگر در ادامــه گفت«:بخــش اصلــی كار مــن بررســی شــمایل امــام
حســین (ع) در آثــار چــاپ ســنگی دورۀ قاجــار اســت .از ایــن دیــد تصاویــر
شــمایل امام حســین (ع) را به دو دســته تقســیم كردهام :دســته اول شــمایل
امــام حســین (ع) در وقایــع مربــوط بــه زندگــی امــام حســین (ع) پیــش از
واقعــه کربالســت ماننــد تولــد امــام حســین ،حســنین( تصاویــری كــه
امــام حســن (ع) و امــام حســین (ع) بــا هــم هســتند) ،گــم شــدن
حســنین(ع) در بــاران و حفاظــت اژدهــا از ایشــان ،حســنین (ع)
بــر بالیــن پیامبــر (ص) ،تدفیــن پیكــر حضــرت فاطمــه (س)،
شــهادت امــام علــی (ع) در مح ـراب ،تدفیــن پیكــر امــام علــی(ع)
ت وگــوی امــام حســن (ع) بــا امــام حســین(ع) در زمــان
و گف 
رحلــت .ایــن هشــت تصویــر و تــم ،وقایــع پیــش از واقعــه
كربــا را بیــان میكنــد .دســته دوم تصاویــر شــمایل امــام
حســین (ع) در وقایــع مربــوط بــه كربــارا شــامل میشــود
ماننــد :دعــا كــردن امــام حســین(ع) در مقبــره پیامبــر(ص)،
بیــرون آمــدن فرزنــد زهـرا (س) از مدینــه بــه ســمت مكــه بــا
اهــل بیــت و یــاران و ...كــه در مجمــوع ســی و انــدی تصویــر اســت».
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تعزیــه» عرضــه کــرد .وی در ایــن بــاره گفــت:
«آثــار قهوهخانـهای ارتبــاط مســتقیم بــا تعزیــه
دارنــد و پردههــای قهوهخانــه بــه مثابــه جعبــه
نمایــش هســتند .تمایــزات و مشــابهتهای
بســیار زیــادی بیــن پردههــای قهوهخانــهای و
تعزیــه وجــود دارد .ریشــههای گفتمــان بیــن
تعزیــه و نقاشــیهای قهوهخانــهای بــه هــم
نزدیــک اســت .چــاپ ســنگی مصورســازیهای
مرتبــط بــا عاشــورا و واقعــه ســال  61هجــری
قمــری ،بســیار تحــت تأثیــر تعزیــه اســت
و تعزیهگردانهــا در ســاختن شــخصیت
نگارههــا و طراحــی لباسهــای آنهــا بســیار
موثــر بودهانــد».
ایــن پژوهشــگر دربــارۀ تاریخچــه نقالــی مذهبی
و تعزیــه گفــت« :از قــرن چهــارم مســتنداتی
از تظاهــرات بیرونــی بــرای عــزاداری وجــود
داشــته اســت .نقــاالن و روضهخوانــان هــم بــه
ایــن دســته پیوســتند و توانســتند بخشــی از
تجسمســازی را بــرای مخاطبــان خــود ایجــاد
كننــد .متــون مرتبــط بــه روضــه از قــرن ده
ترویــج بیشــتری یافــت و مهمتریــن تفــاوت آن
بــا كتابهــای پیشــین ،در مرثیهســرایی اســت
زیــرا مرثیهســرایی تخیــل و تصویرســازی را بــه
ذهــن مخاطــب وارد میكنــد».
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او بــا تعریــف تأثیــر ادیبــان و شــعرا بــر
تصویرســازی ادامــه داد «:بــا ورود ادیبــان و
شــاعران ،خیــال و تصــور نیــز بــه وجــود آمــد
و در كنــار متــون تاریخــی بــا تخیــل ،زیبایــی و
احســاس نیــز روبــهرو شــدیم .در كتابهایــی
مثــل روض ةالشــهدا ،طوفــان البــكاء ،حملــه
حیــدری و ....شــاید تصــور كنیــم ایــن مكتــب،
جانبی از عامیانگی را با خود دارد .بله درست
اســت .ســاده كــردن داســتانهای پیچیــده بــرای
عــوام صــورت گرفتهاســت .تصویرســازی را
بــرای درك عمومــی ایجــاد میكردنــد .از ایــن
رو بــا ورود صنعــت چــاپ دسترســی بیشــتری
بــرای مــردم ایجــاد شــد .نیــازی كــه بــه تجســم
وقایــع مذهبــی ،افســانهها ،داســتانها ،ادبیــات
داســتانی مثــل شــاهنامه فردوســی ،كلیــات

ســعدی ،مثنــوی معنــوی و  ...بــود همچنــان
فرهنــگ مــا را بــه ســمت تصویرســازیبــرد».
وی همچنیــن در ادامــه ســخنان خــود
گفت«:تعزیــه کــه ســابقه آن قدیمیتــر
مینمایــد ،توانســت در ایــام محــرم بخــش
عمــدهای از ایــن نیــاز را فراهــم آورد .ظهــور
چــاپ ســنگی و مصــور نمــودن روایــات ،بخــش
دیگــری از نیــاز عمومــی را بــرای تجســم
بخشــیدن بــه روایــات پوشــش داد .انســجام
بیــن متــون نقلکننــده روایــات مربــوط بــه
اجــرای تعزیهخوانــان و همینطــور وفــاداری
طراحــان نگارههــای کتــب چــاپ ســنگی
بــه متــن ،شــباهتهای فراوانــی را بیــن
صحنههــای تعزیــه و صحنههــای بازســازی
شــده در نگارههــا فراهــم آوردهاســت .هــردوی
اینهــا در بازســازی وقایــع بــا محدودیتهایــی
تکنیکــی مواجــه بودهانــد و بــا اســتفادۀ نمادیــن
از متــون و ســنتهای هــزاران ســاله ایرانــی
توانســتهاند بــه نحــوی اصالــت هنــری را کــه در
ارتبــاط تنگاتنــگ بــا ســنتهای هنــری گذشــته
بــود ،بیافریننــد.
بــه طــور کلــی قــرن ســیزدهم و نیمــه اول
قــرن چهاردهــم هجــری در مطالعــات تاریــخ
فرهنــگ و هنــر ایــران دوران پراهمیتــی اســت.
فراگیــر شــدن امکانــات و گونههــای جدیــد
هنــری نظیــر تعزیــه ،عکاســی و تصویــر
متحرک(فیلمبــرداری) و ظهــور فــن چــاپ و ...
در عرصههــای مختلــف ،ایــن دوران را برجســته
میکنــد .یکــی از موضوعــات در خــور توجــه
ایــن دوره ،ترویــج و اقبــال عمومــی بــرای تجســم
بخشــیدن بــه داســتانهای مختلــف نظیــر
شــاهنامه فردوســی و روایتهــای مذهبــی
دربــارۀ زندگــی ائمــه معصومیــن و بهطــور ویــژه
وقایــع مربــوط بــه عاشوراســت ».وی در ادامــه
بــه شــباهت نمادیــن در اســتفاده از عناصــر
اصلــی روایــت در تعزیــه و نگارههــا اشــاره کــرد
و گفــت« :میتــوان ایــن شــباهت را بــه انتخــاب
موضــوع تعزیههــا بــرای اجــرا و انتخــاب

موضــوع نگارههــا تعمیــم داد .آنچــه کــه مــورد
توجــه تعزیهگردانــان یــا معینالبکا(کارگــردان)
بــوده اســت ،نگهداشــتن مخاطــب در اوج
اســت کــه ایــن مهــم از طریــق حرکــت و هیجــان
در تعزیــه بــه انجــام میرســد .نقــاش روایــات
مذهبــی هــم بــا توجــه بــه امکانــات طراحــی در
چــاپ ســنگی ،بــرای بازنمایــی حرکــت و هیجــان
تــاش میکنــد و البتــه موفــق بــه ســاماندهی
صحنــه بــه شــکل مطلــوب میگــردد».
وی در ادامــه ضمــن مقایســه صحنههــای
بازســازی شــده مربــوط بــه روایــات روز عاشــورا
(دهــم محــرم) بــه انســجام و شــباهتهای
فــراوان مــا بیــن تصاویــر بازســازی شــده در
تعزیــه و در نگارههــای چــاپ ســنگی پرداخــت.
در ادامــۀ نشســت محمــد جعفــری
قنواتــی ،پژوهشــگر عرصــه فرهنــگ و مــردم
و عضــو دایرةالمعــارف بــزرگ اســامی ،بــا
مقالــهای بــا عنــوان «بررســی دیگــری از
داستانهای روضةالشــهدا و طوفان البــکاء»
صــورت دیگــری از روایــات داســتانهای
مذهبــی را بــاز کــرد.
او گفــت« :بــا اســتفاده از دو كتــاب مهــم
داســتانهای مذهبــی ،روض ةالشــهدا و
طوفــان البــكاء برخــی از ویژگیهــای ایــن نــوع
داســتانها را توضیــح میدهــم امــا پیــش از
توضیــح الزم میدانــم كــه بگویــم :ایــن دو کتــاب
و کتابهــای دیگــر بــه هیــج وجــه تاریخــی
نیســتند و صرفــا ً داســتان هســتند و وقتــی
از زاویــه تاریــخ نــگاه کنیــم دارای اشــتباه و
اشــکاالت فــراوان هســتند .بــه هــر حــال ایــن
نــوع داســتان پردازیهــا ســابقه طوالنــی در
فرهنــگ و تاریــخ ایــران دارنــد».
ایــن پژوهشــگر بــا توضیحــی دربــاره نــوع
شناســی در تاریــخ نقــد ادبــی بــه بیــان
تفاوتهــای بیــن قصــه و افســانه پرداخــت و
گفــت« :افســانه بــه طــور کلــی یــک ســاختار

مشــخص دارد کــه بــا قصههــای مذهبــی ،هــم
از لحــاظ ســاختار ،نــوع ،کارکــرد و راویانــی کــه
آن را روایــت میکننــد فــرق میکنــد .ســاختار
افســانه بــا یكــی بــود یكی نبود شــروع میشــود.
هــم راوی هــم مخاطــب اتفــاق نظــر دارندكــه
آنچــه بیــان میشــود ،دروغ بــه معنــای ادبــی
آن یعنــی خیالپــردازی اســت .چــون گزارههــای
قالبــی در ابتــدا و انتهــای ایــن متنهاســت .امــا
قصــه ایــن گونــه نیســت .جملههــای قالبــی در
ابتــدا و انتهــای خــود نــدارد و اینطــور شــروع
میشــود :یــك روز امــام علــی (ع) ...یعنــی راوی
و مخاطــب بــر خــاف افســانه در واقعــی بــودن
متــن شــكی ندارنــد ،حتــی اگــر امــر تخیلــی
باشــد».

او در ادامــۀ ســخنان خویــش بــا توجــه بــه
داســتانی بــودن ایــن متــون باقیمانــده مســئله
بینامتنیــت را در آنهــا بســیار مهــم خوانــد و
گفــت« :بــرای مثــال خوابهایــی كــه در ایــن
قصههــا بیــان میشــوند ،خوابهــای ایرانــی
اســت كــه بــر خــاف خوابهــای ســامی نیــازی
بــه تعبیــر ندارنــد و صریــح هســتند .ماننــد:
خوابــی كــه ســیاوش میبینــد ،خوابــی كــه
گــودرز میبینــد .امــا خوابهــای ســامی مثــل
خــواب فرعــون ،حتمــا ً بایــد یكــی از ائمــه یــا
اولیــا آن را تعبیــر كنــد و دههــا نمونــه دیگــر از
بینامتنیــت در ایــن قصههــا موجــود اســت».

آخریــن ســخنران ایــن نشســت ،عبــاس
ت علمــی دانشــگاه زنجان
حســینی عضــو هیئـ 
و مدیــر کل هنــر اســامی پژوهشــکده هنــر،
مقالــه خــود را بــا عنــوان «ذکــر "مصیبــت"در
کتابهــای مصــور چــاپ ســنگی دورۀ قاجــار
» عرضــه کرد.ایــن اســتاد دانشــگاه بــا ارائــه
اســاید بــه طبقهبنــدی تنهــا کتابهایــی
کــه از دورۀ قاجــار بــه جــا مانــده اســت اشــاره
وی همچنیــن ادامــه داد« :افســانهها را عمدتــا ً کــرد و در ادامــه گفــت« :اثــر حــاج موســی
افــراد بیســواد نقــل میكننــد .امــا قصههــا را طاهــر اصفهانــی کــه کتــب دورۀ قاجــار را در
باســوادان و واعظــان نقــل میكننــد؛ یــا اگــر آن فهرســت بنــدی کــرد ،نخســتین
افــراد بیســوادی هــم نقــل كننــد ،بیســوادانی کار متودولوژیــک بــود کــه در ســال
هســتند كــه در مجالــس زیــادی شــركت  1281نســبت بــه کتابهــای چــاپ
كردهانــد .از دیگــر تفاوتهــای افســانه و قصــه ســنگی انجــام شــد .ایــن فهرســت
ایــن اســت كــه معمــوال ً روایتهــای كتبــی شــامل كتابهــای :فقــه ،اصــول،
تفســیر ،كالم ،لغــت ،تاریــخ ،طــب،

ایــن پژوهشــگر از بیــن كتابهــای ایــن فهرســت
كتــب مصیبــت را برشــمرد« :كتابهــای
ضالشــهاده ،ماتمكــده ،لســا نالواعظین،
ریا 
سالمتقیــن ،جوهــری (كــه همــان
مجال 
نویســنده كتــاب طوفا نالبــكاء اســت)،
میه جاالحــزان ،حملــه مالبمــون علــی ( همــان
حملــه حیــدری) ،كن زالمصائــب ،مخز نالبــكاء،
بیــدل (تحف هالذاكریــن یــا ماتمكــده ،چــون
نویســنده هــر دو كتــاب بیــدل نــام دارد)،
لالبــكاء،
تنامــه ،عما 
مختارنامــه ،مصیب 
حــزن المؤمنیــن ،ســرباز (همــان اسرارالشــهاده
كــه توســط اســماعیل ســرباز بروجــردی
نوشــته شــد) ،یوســفیه ،فرهنــگ خداپرســتی،
تحف هالذاكریــن و مخــزن».
وی بــا ارائـ ه تصاویــر بــه توضیــح و تفســیر تاریخ
و نگارنــده و نــوع چــاپ کتابهــا پرداخــت.
الزم بــه توضیــح اســت بیــن دو نشســت،
نماهنگــی از تصاویــر منتخــب نگارههایــی
بــا موضــوع عاشــورا و امــام حســین (ع) بــرای
حاضــران پخــش شــد.
ایــن نشســت بــا پرســش و پاســخ حاضــران بــه
کار خــود پایــان داد.
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ایــن پژوهشــگر در ادامــه بــه تفاوتهــای قصــه
و افســانه پرداخــت« :افســانه بــرای ســرگرمی
و بــرای شــبهای زمســتان گفتــه میشــود.
چــرا؟ چــون فصــل بارندگــی و یخبنــدان اســت
و روســتاییان و عشــایر كــه زندگــی كشــاورزی
و دامــداری داشــتند ،بــر خــاف فصلهــای
دیگــر ســال ،كاری نداشــتند و شــبها را
بیــدار میماندنــد و بــه افســانهخوانی مشــغول
میشــدند .امــا كاركــرد اصلــی قصــه ،آموزشــی
و تبلیــغ و ترویــج دیــن و مذهــب اســت .ایــن
نــوع ادبــی (قصــه) در بیــن پیــروان همــه ادیــان
وجــود دارد .در ایــران ایــن نــوع ادبــی (قصــه)
هــم بــه لحــاظ كیفــی و هــم كمی ،بســیار بســیار
متــداول اســت و از اصــول هنــری و ادبــی و
داســتانی منحصــر بــه فــردی پیــروی میكنــد».

كمتــری از افســانهها باقــی اســت؛ امــا
قصههــا عمدتــا ً روایتهــای كتبــی دارنــد .در
قصههــا برخــاف حقیقتپنــداری و حقیقــت
نمایــی ،بــاور قلبــی دارنــد .چیزی شــبیه معجزه،
چــون راوی و مخاطــب بــه اینكــه قصــه حقیقــی
اســت بــاور قلبــی دارنــد .پــس معجــزه بــودن و
كرامــت بــودن آن مــورد ســؤال قــرار نمیگیــرد.
بــرای همیــن بســیاری از ایــن داســتانها(قصه)
حتــی وقتــی تخیــل هــم دارنــد مــورد قبــول
مخاطــب قــرار میگیرنــد».

منطــق ،معانــی ،بیــان ،نقــد ،احادیــث،
اخبــار ،كتابهــای فارســی و عربــی ،و صفحــه
آخــر كــه مهمتریــن بخــش در حــوزه تجســم
اســت ،كتابهــای ادعیــه را شــامل میشــود
كــه كتــب مصیبــت زیــر مجموعــه كتابهــای
ادعیــه هســتند».
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نگاهی به نمایشگاه نقاشی صابر سلیمانی در گالری سیحون

از چشم خأل!
فرزاد زادمحسن
«نمناکی ،گلی دارد بیریشه
نامش :پوسیدگی

که با شگفتی رنگین کمانی هفت رنگ ،میشکفد
به هنگامی که؛ «پوسیدگی»
بر نان
یا بر روح
یا بر کرانی از این خاک
طرح میاندازد».....
بارویر سوراگ ،ترجمه آلک خاچادوریان
نمایشــگاه نقاشــی «نــگاه خامــوش» ،کارنامــۀ چنــد ســال اخیــر صابــر
ســلیمانی را در گالــری ســیحون بــه نمایــش گذاشــته اســت .آنچــه از او
در آثــار چنــد ســال اخیــرش دیدهایــم ،تصویــر هنرمنــدی خودانگیختــه را
تداعــی میکنــد؛ نــه بــه معنــای مصطلــح و متعارفــش .منظورم این اســت
کــه هــر چــه در ایــن ســالها بــه دســت آورده در حیطههــای خالقیــت
و کشــف و ابــداع ،تمامــا محصــول تجربــهورزی بیوقفــه و نوجویــی و
توقــف نکــردن و در یکجــا نمانــدن و جســتجوی مــداوم خــود اوســت کــه
بــا اتــکاء بــه تجربــه و تــوان تکنیــکال در بازنمایــی چهرههــا ،ســعی داشــته
کاوشــی در الیههــای درونــی و انعــکاس عمــق زخــم خــورده و مقــاوم شــده
از جنــس ســنگواره انســانهای امــروزی را تصویــر کنــد.
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ایــن مجموعــۀ دنبالــهدار از فیگورهــای انســانی ،همــه حامــل یــک
ویژگیانــد و همــه یــک وجــه مشــترک دارنــد :چهرههایــی معلــق در
مــرز شــیء و انســان .چهرههایــی در فراینــد مســخ از انســانوارگی بــه
شــی زدگــی .و ایــن اندیشــه هــم حاصــل چنــد ســال پیجویــی مســتمر
اوســت در رســیدن بــه یــک نــگاه تــازه و دریافــت مســتقل از تبلــور انســان
امــروز و معاصــر و پیـشرو ،در نقاشــی .نفــس ایــن تامــل در «وضعیــت»
انســانی ،نشــان از فردیتــی خودآموختــه دارد کــه «حــرف» دارد و خــأ
خــود را پشــت فرمگرایــی پیچیــده نمــا و ابهــام ســاز ،پنهــان نکــرده و مثــل
خیلیهــا ،عافیتطلبــی پیشــه نکــرده و شــبیه کســی جــز خــودش هــم
نخواســته باشــد .و این برای هنرمند ،در دراز مدت ،نشــانۀ امیدبخشــی
اســت از رســیدن بــه یــک افــق مســتقل از مکاشــفۀ جهــان و انســان .و
اگــر هنــر ،در غایــت خــود بــرای رســیدن بــه ایــن نقطــه نباشــد ،بــرای چــه
چیــز دیگــری اســت؟!

نــگاه خامــوش ،کاوشــی اســت در بیچهــره شــدن مــا .ســفرنامهای اســت
بــه ماهیــت دفرمــه شــدن و مسخشــدگی تــک تــک مــا و مثــل آینــه دق،
کــج و کولــه شــدن مــا را بــه رخمــان میکشــد .همــان چیــزی کــه هانــس
گئــورگ گادامــر بــه بیچهــره شــدن آدمهــا و از کنــار هــم گذشتنشــان
در یــک رونــد وارونگــی هویــت انســانی خــود تعبیــر میکنــد .ایــن
صورتهــای فلــزی و ســخت و ســنگواره ،بــا چشــمخانههایی تهــی از
چشــم ،کــه چــون «حدقههــای حیــرت» ،از همــان حفرههــای ســیاه و
خالــی بــه مــا خیــره شــدهاند و زل زدهانــد ،بــا صورتهــای درهــم ریختــه
امــا کنارآمــده بــا «ویرانــی» خــود و عــادت کــرده بــه آن ،کــه گویــی کامــا بــه
مســخ شــدن خویشــتن ،واقفانــد .چقــدر شــبیه همیــن انبــوه آدمهــای
دور و بــر مــا هســتند کــه بــا شــتاب از کنــار مــا میگذرنــد .نــه! اصــا
خــود ماییــم کــه بــا شــتاب از کنــار هــم میگذریــم! و کمتــر دیــدهام در
تجربههــای نقاشــی فیگوراتیــو ایــن ســالها ،ایــن خودآگاهــی کنــار آمــده
بــا مســخ شــدن خــود و تــن داده بــه دفرمــه و داغــان شــدن بــا ایــن حالــت
رقتبــار و ترحمانگیــز کــه آیینــه حــال و حکایــت روزگار همــه ماســت...
نیست؟!
پرترههــای صابــر ســلیمانی ،یــک وجــه امتیــاز مهــم هــم دارد و آن هــم
ایــن اســت کــه :صورتــک نیســتند .نقــاب نیســتند .در عیــن ســنگوارگی
و خالــی بــودن از عناصــر حیــات و زندگــی؛ از خــون و عصــب و حــس و
هیجــان انســانی ،امــا هویتــی انســانی دارنــد .در عیــن بیروحــی ،روح
دارنــد! و شــگفت آنکــه از همــان حدقههــای تهــی از چشــم ،دارنــد بــه
مــا نــگاه میکننــد .چهرههــا در عیــن بیچهرگــی ،مشــابه یکدیگــر و
کپــی هــم نیســتند؛ حــس دارنــد .حالــت دارنــد .بــا یکدیگــر متفاوتانــد.

تهمانــدهای از شــادی و غــم را ـــدر هالــهای از ســکوت و بیصدایــی
«مجســمهوار»ــ در خــود بازتــاب میدهنــد .هرچنــد چهرۀشــان ،آیینــه
تباهشــدگی ،مسخشــدگی و هویــت زدودگــی اســت.
«نــگاه خامــوش» را بایــد در امتــداد تجربههــای چهــار ســال اخیــر
هنرمنــد دیــد .مجموعــه قبلــی او «صورتهــای ســنگواره» آغــاز ایــن نــگاه
جدیــد بــه پرتــره بــود و در ایــن مــدت ،همــۀ دغدغــه و دلمشــغولیاش،
درآوردن روح ایــن ســنگوارهها و مکاشــفه و خوانشــی از دل ایــن
ســکون و خاموشــی و «بیچهرگــی» اســت .پرترههایــی کــه هندســه
ادراک بصــری مــا از ذات و ماهیــت پرتــره و از نظــام نشــانهای نمادیــن
لـچهره»نگاری متعــارف ،دگرگــون میکننــد و در نتیجــه ،خــود،
«شــمای 
تبدیــل بــه «ضــد پرتــره» میشــوند! در عیــن ســادگی و بــی آنکــه متوســل
بــه اشــکال پیشــین و شــناخته شــده و کلیشــه شــدۀ «دفرماســیون» و
درهــم ریختگــی و شرحهشــرحگی اجــزای چهــره بــه شــکلی اغراقآمیــز
شــوند .از ایــن اســت کــه در ســوی دیگــر ،تجربــه هنرمنــد منتــج بــه
شــکلگیری یــک «فرماســیون» جدیــد ،هویتمنــد و دارای امضــا
شــخصی میشــود کــه کامــا در راســتای بیــان بصــری و مفهومــی مــورد
نظــر اوســت.
ایــن چهرههــا؛ در عیــن آنکــه تهــی شــدن و عــاری شــدن از جانمایــه
و جوهــرۀ انســانی را ،چــه در ناتوانــی از دیــدن و چــه در نــوع تجســد
بخشــیدن بــه چهرههــا و هــر چــه بیروحتــر نمایانــدن آن ،بــه روشــنی در
خــود بازتــاب میدهنــد ،در کلیــت خــود ،بــه جامعــه و انســانی اشــارت و
داللــت دارنــد کــه «حساســیت» خــود را بــه همــه چیــز از دســت داده و
از «روح» انســانوارگی ،کــه حساســیت داشــتن او در برابــر محرکهــای
بیرونــی اســت ،تهــی شــده اســت .ایــن بــروز «فاجعــه» ،در عیــن پرهیــز
از نشــان دادن کوچکتریــن نشــانهای از آشــفتگی ،بیتابــی و احســاس
«درد» کــه عالمــت زنــده بــودن و طبیعیتریــن واکنــش یــک موجــود
زنــده اســت ،هوشــمندانه از تــن دادن و تســلیم
صاحبــان ایــن چهرههــا بــه فروپاشــی خــود
پــرده برمـیدارد .و ایــن اشــارت تلــخ ،چــه
آشناســت!...

بــه صابــر ســلیمانی تبریــک میگویــم کــه بــر خــاف جریــان رایــج ،شــنا
میکنــد و نگاهــش بــه دســت نظــام بیمــار داللــی و گالــریداری و خــط
مشــی ابــاغ شــده از محضــر کیمیااثــر! «کپــی کاری» و «ســری ســازی»
و هنــر «کیــچ» و میانمایگــی و ابتــذال در نقــاب رنــگ و لعــاب فــرم زدگــی
بــی اعتنــا بــه دغدغــه انســان معاصــر و دردهــای همیــن مــردم نیســت
و حرفــی دارد و دغدغ ـهای .و جنــس نگاهــش نشــان از پیونــدی میــان
جدیــت و ابــداع و نــوآوری در فــرم ،بــا افقــی از دریافــت و تبلــور «تنهایــی
انســان» و «درد بــی خویشــتنی» او در دوران مــا دارد.
و ســرانجام؛ وقتــی کــه ایــن صورتهــا را در کنــار هــم و در قالبــی
مجموع ـهوار و بههــم پیوســتهدیــدم ،چقــدر نــام ایــن شــعر درخشــان
«بارویــر ســواگ»؛ شــاعر بــزرگ ارمــن برایــم تداعــی شــد« :گونهگونــی
صورتــک بــه نفــع بیصورتــی»! انــگار فلســفه کار هنرمنــد در همیــن
عنــوان شــعر ،آمــده اســت :چهرههــا همــه در عیــن کثــرت و تنــوع
ظاهــری خــود ،یکســره بیننــده را بــه یــک حقیقــت ارجــاع میدهنــد:
«بیچهرگــی»!.....
شــعر شــکوهمند «ســواگ» اینگونــه تمــام میشــود .شــعری کــه بــر
پیشــانی قرنــی کــه گذشــت ،بــا روایتــی عریــان و فاجعــه بــار امــا بــه
غایــت ،روشــن و حقیقــی از دوران و انســان معاصــر ،میدرخشــد:
«....و دیرگاهیست پروردگار
دیگر در آسمان نیست
بل ،به زمین ،پناه آورده است
و آنگاه که خدایان با هم در ستیزند
انسان ،انسان را بهتر میفهمد»!
منبع :تندیس ،شماره  25 ،360مهرماه 1396
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نگاهی به نمایشگاه نقاشی زینب قاسمی :سندروم آباژور

معلق؛ در برزخ واقعیت و وهم
فرزاد زادمحسن

«ســندروم آبــاژور» را خــود هنرمنــد اینطــور تعریــف میکنــد :گرفتــار شــدن در فضایــی وهــم زده کــه تداعــی ابهــام ،تعلیــق و سرگشــتگی اســت.
فضایــی کــه در اولیــن نــگاه ،گیــج شــدن ،گــم شــدن و گیــر افتــادن در یــک خــأ ســیال و فراگیرنــده از بیزمانــی و ناکجایــی را ترســیم میکنــد .حضــور
پرسـهگون و شــبحوار انســانها هــم در ایــن میــان ،محــو و مســتحیل شــده در فضاســت و نــه عنصــری مســتقل و واجــد فردیــت و هویــت انســانی.
ایــن نمایشــگاه کــه از  22تــا  27مهــر در نگارخانــه لــرزاده صبــا برپــا بــود ،مجموعـهای شــامل  19اثــر دیجیتــال و  4نقاشــی اکرولیــک را از زینب قاســمی
هنرمنــد جــوان کارشــناس نقاشــی از دانشــگاه هنــر اصفهــان به نمایش میگذاشــت.
دیالکتیک حضور و غیاب در تقابل نور و تاریکی

ل نــور و تاریکــی بــا نمایــش فضاهــای تقابلــی بیــن نــور و ســایه و اســتفاده از آن در بیــان
«ســندروم آبــاژور» تمامــا بــر اســاس ایــدۀ محــوری تقاب ـ 
مفاهیــم مــورد نظــر هنرمنــد شــکل گرفتــه اســت .فضاســازی فراینــد گــذار از وهــم بــه واقعیــت از طریــق نمایــش فضاهــای تاریــک و تهــی ،بــا رنگهــا
و نورهــای مبهــم و محــو ،القــاء ســکوت و خــأ محــض و ممتــد ،و ســرانجام حرکــت بــه ســوی گون ـهای آرامــش ایجــاد میشــود .در یــک نــگاه ســاده
بــه کلیــت ایــن مجموعــه ،بیشــتر بــه یــک فضــای وهــم آلــود میرســیم کــه پیشتــر اگــر در واقعیــت تجربــه نکردهایــم ،در خیــال و خــواب ،ایــن وهــم
زدگــی را بــه گون ـهای مکاشــفه کردهایــم .رنگهــای مهآلــود و راه پلههــا و فضاهــای حائــل ،اتاقهــای خالــی و نیمــه مخروبــه ،کــه میزانســن فیلمهــای
«نــوآر» را تداعــی میکنــد .پلههــای تمــام نشــدنی و ســرگیجه آور ،اتاقهــای تیــره و فضاهــای خلــوت و متــروک کــه کســی در آنهــا نیســت .انســانی
هــم اگــر هســت ،همانطــور کــه اشــاره شــد ،حضــوری شــبحوار دارد؛ حضــور و غیــاب توامــان! هــم هســت و هــم نیســت! و ایــن ،موقعیــت مبهــم
انســان معاصــر را فرایــاد مـیآورد :معلــق میــان هســتی و نیســتی یــا حضــور و عــدم .انســانهایی فِیــد ( )fade outشــده و فرورفتــه در فضــا و یکــی
شــده بــا فضــا؛ مثــل دیزالــو ( )disvltدر ســینما .امــا در ســوی دیگــر ایــن دیالکتیــک حضــور و غیــاب در گفتگــو بــا فضــا و ســاختار فرمیــک جریــان و
ضرباهنــگ درونــی هــر اثــر را تمهیــد میکنــد .حضــور انســان ،اگرچــه ســایهوار اســت و بــه تعبیــر موالنــا« :ســایه بنمایــد و نباشــد /مــا نیــز چــو ســایه،
تـهســت» بــودن ،امــا وجهــی دیگــر هــم دارد :حتــی در غیــاب انســان ،در میــان اشــیاء و فضاهــای تاریکــی
تـهســتیم» و در پــس ایــن «نیس 
نیس 
گرفتــه و پرابهــام ،حضــوری پخــش شــده و پاشــیده بــر همــه اجــزاء و عناصــر را میبینیــم.
هنرمنــد در ترســیم غلظــت و تراکــم تیرگــی در فضــا موفــق عمــل میکنــد و تعلیــق ناشــی از فقــدان انســان در فضــا و بــه عبارتــی ســیطره فضــا بــر
حضــور انســانی را هــم بــه وضــوح میتــوان دیــد .رنگهایــی در تمــام آثــار بــه صــورت یکســان اســتفاده و تکــرار شــده کــه در نقــش الیــت موتیــف عمــل
میکنــد و همــان رنگهــای چراغهــای آبــاژور اســت؛ از بنفــش و صورتــی تــا آبــی جیــغ.
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تمرکــز منبــع روشــنایی در آثــار ،بیشــتر بــر روی حــال اســت تــا آینــده .منبــع نــور اگــر از پنجــره یــا انتهــای پلههــا
یــا از اتــاق مجــاور بــود و خالصــه اگــر منبــع بیرونــی نــور داشــتیم ،تمرکــز و ارجــاع روشــنی بــه آینــده بــود تــا حــال.
امــا هنرمنــد ،منبــع نــور را بهشــدت محــدود و داخلــی میکنــد و همــه منابــع بیرونــی نــور را از فضــای کارش حــذف
میکنــد .درســت مثــل نــور ضعیــف و محــدود آبــاژور .هیــچ راهــرو یــا هیــچ پلــه و هیــچ اتاقــی نیســت کــه نــوری از
بیــرون را بــه خــود جــذب کــرده باشــد .ایــن در ورای خــود ،آینــدۀ مبهــم و بیاعتمــادی یــا بدبینــی بــه آینــده را در
ذهــن هنرمنــد آشــکار میســازد .تاکیــد او بــر پلههــا و تکــرار آن در چنــد اثــر هــم نشــان از همیــن تــرس از آینــده
و بــی شــکل بــودن آن دارد کــه در امتــدادش بــه تــرس از خــود انســان میرســد .همــان چیــزی کــه دغدغــه عصــر
جدیــد و اضطــراب جهــان مــدرن اســت.

از «تخیل نمادپردازانه» تا «عینیت وهم در فضا»

خــود هنرمنــد ،چنانکــه گفتیــم ،ســندروم را بــه گرفتــار شــدن انســان در فضــا و منظومـهای تعبیــر میکند
کــه پیــدا نیســت در همیــن جهــان اســت یــا جهــان پــس از مــرگ یــا رویازدگــی و خــواب نمایــی و وهــم.
چیــزی شــاید میــان ایــن ســه حالــت؛ گونـهای تــردد و حیــرت از ناشــناختگی و گسســتگی .ایــن فضاهــای
وهمآلــود و بیدرکجایــی ،بــرای هــر کــس ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد .بــرای اغلــب مــا آشناســت .حالــت
عــذابآور و آشــفتگی ناشــی از ســردرگمی کــه همــه مــا شــاید در خــواب ،تجربــ ه کردهایــم و تاکنــون،
کمتــر کســی دغدغــه تصویرکردنــش را داشــته .پیــش از ایــن ،نقاشــانی از هیرونیمــوس بــوش تــا فیوژلــی
و از دورر تــا آلفــرد کوبیــن و بکسینســکی ایــن جهــان وهمزدگــی خــواب را تصویــر کــرده بودنــد؛ امــا
محــور تاکیدشــان عمدتــا بــر عنصــر تخیــل و ترســیم حداکثــر غرابــت و آشــناییزدایی بــا جهــان واقعیــت
یـتمثیلی ،متمرکــز بــود و نــه فضاســازی روانشناســانۀ
از طریــق اغــراق در کاربــرد نمادپــردازی اســتعار 
حاصــل از تامــل در ماهیــت نســبت انســان و فضــا و غرابــت بخشــیدن بــه اشــیاء و نشــانهها و انســان
در خــأ هویــت و معنــا ،کــه مشــخصه نــگاه انســان مــدرن و محصــول خودآگاهــی انتقــادی مــدرن اســت.
آنچنانکــه فلســفه مــال نیــز از همیــن خودآگاهــی ویرانگــر برمیآیــد.
هنرمنــد ،بــه لحــاظ نمادشناســی تصویــری؛ آنچنانکــه خــود نیــز
میگویــد ،الگــوی هاپــر را بــر کارش اثرگذارتــر و بارزتــر از همــه میدانــد
و اگــر نمیگفــت هــم ،حضــور و تســلط آشــکار جهــان غریــب ادوارد
هاپــر ،نقــاش آمریکایــی قــرن بیســتم ،را بــر فضــای ایــن آثــار میشــد
در همــان نــگاه اول حــس کــرد .خلوتــی و خالئــی کــه در جهــان هاپــر و
آدمهایــش مــوج میزنــد از جنــس همیــن معلــق بــودن آدمهــا و فضاهــا
میــان بــودن و نبــودن ،میــان هســتی و نیســتی و حضــور و فقــدان
اســت ،بــه تعبیــر «شــاملو»« :میــان مانــدن و رفتــن ،».....کــه در وجــه
عــام هــم ایــن معلــق ماندگــی و زیســتن در بــرزخ ،ناظــر بــه عــدم ثبــات
و قطعیــت هیــچ چیــز در دنیــای ماســت .همــه چیــز در تعلیــق انتخــاب
بیــن دوچیــز خالصــه شــده اســت .شــاید در زندگــی عینــی مــا هــم
نمــود مجســمی نداشــته باشــد امــا در روحیــه و رفتــار مــا ،در جهــان
ذهنــی مــا ایــن عــدم قطعیــت ،همــواره حضــور و تســلط دارد.

فضاـ هویت

یکــی از مشــخصههای وهمانگیــز خــواب ایــن اســت کــه فضــا بــه
مــا هویــت نمیدهــد .گسســتگی مــا بــا فضــای اطرافمــان در خــواب،
یکــی از نشــانههای اصلــی ایــن جهــان آشــناییزدایی شــده بــا دنیــای
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زینــب قاســمی در شــیوۀ اجــرا نیــز تکنیــک دیجیتــال را برگزیــده کــه
اتفاقــا مناســب بیــان ایــده مــورد نظــر اوســت .بعضــی کارهــا ،انــگار کــه
از صحنههــا ،نماهــا و ترکیببندیهــای یــک «فیل مـنــوآر» بــا همــان
ســایه روش ـنها و تضادهــای نــور و تاریک ـیاش ،الهــام گرفتــه باشــند
یــا از آثــار هاپــر ،فضایــی توهــم زده را بــا تصاویــری کــه همگــی حامــل
مفهــوم تضــاد اســت ،بــه مشــاهده میگذارنــد.
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شــده و خالــی از خاطــره ،خالــی از وجــه عاطفــی یا زیبایی
شــناختی یــا هــر چیــزی هســتند کــه حــس تعلقــی بــه
انســان ببخشــد .در سراســر ایــن آثــار ،حتــی یــک نمــا از
دنیــای بیــرون یــا یــک نمــای نســبتا کامــل از یــک خانــه را
نمیبینیــم .فضاهــا همــه بســته و محدودنــد .انــگار همــه
چیــز در یــک منظومــه و مــدار در خــود پیچیــده و در خود
فرورفتــه جریــان دارد .فضاهــا هــم مثــل آدمهــا ناتمــام و
نیمــه کاره و ناقــص رهاشــدهاند! تفــاوت ایــن نــگاه هــم بــا
هاپــر آن اســت کــه بیشــتر بــر دنیــای درون تاکیــد دارد تــا
دنیــای بیــرون .فضاهــا همــه داخلــی اســت .ایــن البتــه رد
پــای ســنت را در نــگاه هنرمنــد نشــان میدهــد .بــر خالف
هاپــر کــه نگاهــش بازتــر اســت و بیرونیتــر ،و جهانیتــر.
واقعیــت اســت .فقــدان هویتمنــدی فضــا یکــی از ویژگیهــای مشــترک
آثــار ایــن مجموعــه اســت .چنانکــه در جهــان مــدرن نیــز اینگونــه
اســت .در دنیــای ســنت ،فضــا بــه خــودی خــود و مســتقل از انســان،
موضوعیــت و معنــا دارد .اشــیاء هــم بــه همیــن ترتیــب ،حامــل بــار
یـآیینی هســتند .امــا در دنیــای
معنایــی ،نمادیــن ،نشــانهای و شــمایل 
مــدرن ،فضــا بــه تنهایــی معنا ندارد .ایســتا بودن ،ســکون و ناشــناختگی
در فضاهــای ترســیم شــده محســوس اســت .تمرکــز و تاکیــد هــم بیشــتر
روی فضاســت تــا انســان و تــاش شــده تــا حــس فضــا بیشــتر دربیایــد
و مخاطــب را بــه اصطــاح ،بگیــرد .در دنیــای مــدرن ،مــا انتقــال معنــا
نداریــم .نــه انســان بــه فضــا و نــه فضــا بــه انســان.
تـمعنا
انسانـفردی 


و امــا انســان ...حکایــت انســان هــم در ایــن مجموعــه چنانکــه گفتــه
یـبیمکانــی و گمشــدگی
شــد ،حکایــت انســان مــدرن و تداعــی بیزمان 
و قرارنایافتگــی اوســت .حضــور شــبحوار و بیهویــت انســانها در
الب ـهالی در و پنجرههــا و راه پلههــای گیجکننــده و پاگردهــا و فضاهــای
متصــل بــه اتاقهــای بیشناســنامه و ناکجایــی ،حضــوری اســت
بیقطعیــت ،فاقــد فردیــت و تشــخص انســانی ،و بــی تعیــن .حضــوری
اســت اســتعارۀ غیــاب ،همچــون روحــی کــه مــدام بــه فضاهــا و متعلقــات
دوران زیســتنش ســرک میکشــد و البــای اشــیاء و خاطــرات متــروک
شــدهاش پرســه میزنــد.
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انســانها در ایــن آثــار ،همــه ناقــص و نصــف و نیمهانــد .هیچکــدام
کامــل نیســتند .یــا زاوی ـهای در تاریکیانــد یــا دســتی و پایــی یــا نیمــی
از بــدن را بــه صــورت عمــودی یــا افقــی در تاریکــی جــا گذاشــتهاند .یــا
پشــت پنجرهانــد .بــه هرحــال هیچکــدام در هیئــت و تجســد انســانی
کامــل خــود نیســتند .ایــن ناقــص و نیمــه بــودن هــم در خــود ،ارجاعــی
اســت بــه ماهیــت انســان مــدرن کــه در تضــاد بــا ایــده انســان کامــل
شــکل گرفتــه اســت .کــه هــم در منظومــه فلســفه کالســیک غــرب و هــم
در ســنت عرفــان و حکمــت شــرق ،اندیش ـهای دیرپــا و ریش ـهدار بــوده
اســت .انســانها موجودیــت مســتقلی ندارنــد .چهــرهای ندارنــد .بخــش
اعظمشــان در تاریکــی و در غیبــت و ناشــناختگی اســت .میــان انســان
و فضــا هــم تبــادل معنایــی برقــرار نیســت .اشــیاء و فضاهــا همــه تهــی

ادوارد هاپر؛ به مثابۀ یک رهیافت

فضــای خیالــی موجــود در جهــان نقاش ـیهای هاپــر ،از منظــر لوئیــس
شــادویک؛ «امــکان تجربــه عملــی واقعگریــزی» 1اســت .تجربــۀ
«تاریکــی» در فضاهــای او هــم افقــی اســت کــه در آن« :زندگــی بــه
کلیتــی یگانــه و از جنــس نــور تبدیــل میشــود» .درســت مثــل تاریکــی
در ســالن ســینما .آنچنانکــه ولفگانــگ شــیول بــوش معتقــد اســت
کــه« :شــدت تاریکــی ،میــزان ادراک فــردی را بــاال میبــرد .و بنابرایــن هــر
تصویــر نورانــی ،بــه مثابــۀ نــوری در انتهــای تونــل و رهایــی از تاریکــی،
تجربــه میشــود 2»...شــباهت تاریکــی فضاهــای بســته و داخلــی
نقاشــیهای زینــب قاســمی هــم بــه جهــان هاپــر ،چنیــن نســبتی را
ناخــودآگاه بــا تامــل در ماهیــت درک بصــری برقــرار میکنــد.
بایــد اضافــه کنــم کــه در آثــار زینــب قاســمی ،یــک چیــز دیگــر هم هســت
و آنهــم اینکــه انســان ایــن آثــار ،انســانی بــا هویــت بومــی نیســت.
اینجایــی نیســت .اســتعارهای اســت از انســان در کلیــت عــام خــودش.
یــا بگــو نمونــه نوعــی انســان اســت.
تــاش هنرمنــد ،کــه بســیار هــم جــوان اســت و بســیار راه نرفتــه پیــش
روی خــود دارد ،هــم در انتخــاب موضــوع و هــم در شــیوۀ بیــان و هــم
در نامگــذاری نمایشــگاهش ،نشــان از یــک هوشــمندی ،ایــده خــاق،
جســارت و هدرنرفتــن در چرخــۀ تقلیــد و تکــرار و کپــی کــردن از دســت
نظــام گالریهــا و مافیــای مارکتینــگ هنــری کــه ارزشگــذاری و الگوســازی
هــم میکنــد و مــد میســازد ،دارد .امیــد کــه همینگونــه بمانــد و جهــان
خــود را هــر روز کاملتــر کنــد.
 .1پنجره و خأل در نقاشیهای ادوارد
هاپر ،لوئیس شادویک ،ترجمه سلماز
حائری ،حرفه هنرمند ،1395 ،ص .44
 .2همان ،ص 45

گفتگو با محمدرضا اصالنی؛ نویسنده،کارگردان و مستند ساز

هدف ،شناخت روایت ایرانی در سینماست
ایلیا محمدی نیا

ســینما بــرای محمــد رضــا اصالنــی همیشــه امکانــی بــرای بیــان ناگفتههــا و دغدغههــای فــراوان بــوده و هســت .در نزدیــک بــه پنــج دهــه فعالیتــش بــه
جــرات میتــوان گفــت در تمامــی عرصههــای ســینما فعــال بــوده .روزگاری مســتندهایی چــون :جــام حســنلو ،می ـراث شیشــه و ...را ســاخته و زمانــی
مشــغول فیلــم ســینمایی کــه ماحصلــش شــطرنج بــاد و آتــش ســبز اســت و روزگاری هــم بــه ســراغ مجموعــۀ تلویزیونــی مـیرود و آثــاری چــون ســمعک
عیــار و منطــق الطیــر را کارگردانــی میکنــد .البتــه در ایــن میــان نــگارش فیلمنامــه فیلمهــای ســینمایی خــط و ســوزنبان بــه کارگردانــی منوچهــر طیــاب،
تنگنــا و مرثیــه ســاخته امیــر نــادری ،صبــح روز چهــارم اثــر کامــران شــیردل و بــاغ ســنگی بــه کارگردانــی پرویــز کیمیــاوی را بــه انجــام میرســاند .گفتنــی
اســت اصالنــی در حــوزۀ شــعر هــم دســتی بــه قلــم دارد کــه نتیجــه آن در مجموعــه شـبهای نیمکتــی ،روزهــای بــاد منتشــر شــده اســت .بــا وجــود ایــن
تنــوع کاری و عالقهمنــدی ،امــا او از چهــار چــوب اعتقــادیاش خــارج نشــده اســت .او در ســنین جوانــی بــا هنــر و فلســفه غــرب آشــنا شــد .ســینمای
مــوج نــو فرانســه تاثیــری شــگرف بــر اندیش ـههای او در ایــن حــوزه گذاشــت و بــا درهــم آمیختــن همــه آموزههایــش در کنــار ادبیــات کالســیک ایرانــی
ســعی کــرد نگاهــی شــخصی و کامــا مســتقل از جریانهــای رایــج روزگار خــود عرضــه کنــد.
محمدرضــا اصالنــی ایــن روزهــا در پــی همــکاری دوبــاره بــا مجموعــۀ هنــر پژوهــی نقــش جهــان ،وابســته بــه فرهنگســتان هنــر ،تــاش میکنــد در قالــب
کارگاه «روایــت در ســینما» آموختههایــش از پــس پنــج دهــه تحقیــق و پژوهــش را بــه مخاطبــان جوانــش انتقــال دهــد .بــه همیــن بهانــه بــا او بــه
گفتگویــی کوتــاه نشســتیم کــه میخوانیــد:
ایــده برگــزاری کارگاه تحــت عنــوان «روایــت در ســینما» پیشــنهاد شــما
بــود؟

بلــه پیــش از ایــن کارگاه «ســینمای خــاق» را در مجموعــه نقــش جهــان
برگــزار کــرده بــودم .وقتــی قــرار شــد کارگاهــی در ادامــۀ همــان کارگاه بــر
پــا شــود ،بــه جهــت تکمیــل و ادامــۀ کارگاه قبلــی ،بــه روایــت در ســینما
رســیدیم .در واقــع مبحــث کلــی مــا در ایــن کارگاه ،خالقیــت در روایــت
ســینما اســت.
چــرا در میــان مباحــث مختلــف در حــوزه ســینما ،روایــت در ســینما را
پیشــنهاد دادیــد؟

در چند فصل به روایت در سینما میپردازید؟

ابتــدا مباحثــی چــون موتیــف آزاد و موتیــف مقیــد تشــریح میشــود.
بعــد روایــت خطــی و غیــر خطــی را توضیــح خواهــم داد .ایــن مباحــث
جهــت بازخوانــی الگوهــای روایــی ادبیــات ایــران اســتفاده خواهــد شــد
کــه در آن از قــرآن ،مثنــوی موالنــا ،تذکــرة اولیــا و ....داســتانهایی بــه
عنــوان الگــوی روایــت مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.
این داستان ها به لحاظ الگوی روایت متفاوتاند؟

متفــاوت نیســتند و از لحــاظ
ســاختار عجیــب بــه هــم نزدیــک
هســتند .بعــد از ایــن مباحــث
اســت کــه میفهمیــم روایــت
ایرانــی کــه از آن صحبــت
میکنیــم یعنــی چــه.
در مجمــوع بــه عنــوان ثمــره
کارگاه میخواهیــد بــه روایــت
ایرانــی برســید؟

بلــه هــدف اصلــی همــان درک
و شــناخت روایــت ایرانــی در
ســینما اســت .اینکــه ســینما
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چــون مهمتریــن مســئله در ســینما روایــت اســت .مونتــاژ ،کارگردانــی،
ســاختار و ...در ســینما در ذیــل
روایــت تعریــف میشــوند.
برســون هــم روایتگــر اســت
چــون یــک روایــت جدیــد را بــه
ســینما وارد میکنــد .نحــوه
روایــت او روایــت خــارج از کادر
اســت ،کــه توضیــح میدهــد
چگونــه اتفــاق میافتــد .او
معتقــد اســت آنچــه کــه در
خــارج کادر دوربیــن اتفــاق
میافتــد مهــم اســت و بــه طبــع
آن ،آنچــه کــه در داخــل کادر
دیــده میشــود شــکل میگیــرد.

یــا اگــر ایزنشــتین دربــاره مونتــاژ در ســینما صحبت میکنــد در حقیقت
روایــت در ســینما را تشــریح میکنــد.

23

چیســت هــدف مــا نیســت .مــا میخواهیــم ســینما را اختــراع کنیــم
نــه اینکــه بدانیــم ســینما چیســت .ایــن چیــزی کــه در جهــان بــه عنــوان
ســینما وجود دارد شــناخته شــده اســت و بســیاری درباره آن نوشــتهاند.
کاری بــه تقســیمبندیهای رایــج پیرامــون ســینما نــدارم .ســینما بــرای من
یــک مســئله دیگــر اســت .هنــر ســینما بــه نظــرم بــا ســینمای صنعتــی
فــرق میکنــد .وقتــی میخواهیــم دربــارۀ هنــر ســینما صحبــت کنیــم
ناگزیریــم کــه دربــاره روایــت در ســینما آگاهــی داشــته باشــیم .روایــت در
قصــه هســت در صحنــه و ســکانسبندی هــم هســت.
در حقیقــت شــما میخواهیــد بــا تحلیــل روایــت در ســینما بــه روایــت
ایرانــی در ســینمایی کــه محصــول غــرب اســت برســید؟

ادبیــات ایرانــی دقیقــا تصویرپــردازی اســت .جایــی نیســت کــه شــما
در آن تصویــر نداشــته باشــید .بــرای همیــن اســت کــه در فیلــم جــام
حســنلو ،کــه دربــاره حــاج صحبــت میکنیــم ،اصــا تصویــری از حــاج
ارائــه نمیشــود .چــون خــود ایــن داســتان سراســر تصویــر اســت و مــن
احتیاجــی ندیــدم کــه آن را بــه تصویــر بکشــم .فکــر میکنــم اگــر قــرار بــود
تصویــری ارائــه شــود خرابــکاری میشــد.
هدف اصلی شما از روایت ایرانی در سینما چیست؟

میخواهــم هنرجویــان کارگاه اگــر میخواهنــد بــه کار ســینما بپردازنــد
ســینماگران خالقــی باشــند .یعنــی چیــزی بــه ســینما اضافــه کننــد و
صرفــا ادامــه دهنــده و مقلــد ســینما نباشــند .مــا بــه انــدازه کافــی تقلیــد
کنندههــای ســینما داشــته و داریــم .دوســت دارم اینهــا راویــان صــرف
ســینمای جهــان نباشــند؛ بلکــه تاریــخ ســینما را روایــت کننــد .ببینیــد
گــدار بــه ســینما چــه چیــزی اضافــه کــرد .او از مــچ کات بــه جامــپ کات
رســید .او از جامــپ کات پــان شــروع کــرد بــه جامــپ کات ســکانس و
جامــپ روایــت رســید ،کــه بعدهــا توســط دیگــران مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .بــه همیــن جهــت اســت کــه گــدار در تاریــخ ســینما مانــدگار شــد.
بــه عبارتــی او بخشــی از تاریــخ ســینمای جهــان را نوشــت.
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بــه نظــر شــما ایــن بضاعــت در روایــت ایرانــی داســتان وجــود دارد کــه
ســینما بــه ســراغش بــرود؟

در ســاختار بلــه ایــن بضاعــت وجــود دارد .مــن میتوانــم داســتانی از
مولــوی برایتــان بیــاورم کــه ببینیــد چقــدر ســاختار ســینمایی دارد و
چگونــه بــه صــورت عملــی میتوانــد در ســینما اجــرا شــود .شــما نــگاه
کنیــد داســتانهای بورخــس چقــدر شــبیه داســتانهای عطــار اســت.
آیا ما در ادبیات داستانی ایرانی تنوع ساختاری داریم؟

بلــه شــدیدا ایــن تنــوع ســاختاری وجــود دارد .ســاختار روایــی در
تذکرةاالولیــا بــا آنچــه کــه در داســتانهای مولــوی و داســتانهای
فردوســی داریــم کامــا متفــاوت اســت .امــا در مجمــوع دارای بوطیقــا
هســتند .درســت مثــل ارســطو کــه در مــورد درام و شــعر یونــان بوطیقــا
دارد .روایــت ادبیــات مــا دارای بوطیقاســت کــه مــا بایــد آن را اســتخراج
کنیــم .کــه همــان بوطیقــای روایــت ایرانــی میشــود.
آیــا مــا هــم اکنــون فیلمســازی داریــم کــه بــا نگاهــی بــه ایــن مقولــه فیلمــی
ســاخته باشــد؟

نه نداریم .الاقل مثال ایرانیاش را نداریم.
در نمونههای خارجی چطور؟

تــا حــدودی در کارهــای برســون ،روی اندرســون و هانکــه میتوانیــم
جلوههــای از آن را پیــدا کنیــم.
پس نمونه ایرانی نداریم؟

همچنــان کــه گفتــم نداریــم .البتــه میتوانیــم در ایــن بــاره بــه ســیاوش در
تخــت جمشــید فریــدون رهنمــا اشــاره کنیم.
رسیدن به این اتفاق باید کار سختی باشد؟

بلــه کار خیلــی ســختی اســت .ایــن کار در واقــع بــه اســتقبال خطــر رفتــن
اســت .در کارهــای خــودم ســعی کــردم خطــر کنــم و البتــه هزین ـهاش را
هــم دادم.
بــه نظــر میرســد بعــد چــاپ ایــن مصاحبــه هــم بایــد شــاهد نقطــه نظــرات
متفاوتی باشــیم؟

شک ندارم حمله خواهد شد و من نگران آن نیستم.
با وجود این همچنان اعتقاد دارید آنچه که میگویید درست است؟

نزدیــک چهــل ســال اســت دربــارۀ ایــن قضیــه کار میکنــم .اگــر کســی
دوســت نــدارد میتوانــد نخوانــد یــا نشــنود .در تمامــی فیلمهایــم
همیــن مســیر را رفتــم .پیــش از انقــاب گفتــه بــودم تــا مولــوی نخوانیــد
نمیتوانیــد فیلــم مــرا فهــم کنیــد ،کــه واکنشهــای زیــادی را بــه دنبــال
داشــت کــه گندهگویــی میکنــم و....
پــس از همــان ســالها بــه ایــن درک رســیده بودیــد کــه میتــوان بــه روایتــی

ایرانی در ســینما رســید؟

حتمــا همیــن طــور اســت .شــما بــه فیلــم جــام حســنلو و شــطرنج بــاد و
ســایر آثــارم نــگاه کنیــد .ایــن تفکــر در تمامــی آنهــا جــاری اســت و دیــده
میشــود.
شیوۀ کار شما در کارگاه روایت در سینما با هنرجویان چگونه است؟

بــه صــورت تئــوری مباحــث را برایشــان تشــریح میکنــم و آنهــا هســتند
کــه بایــد بــه صــورت عملــی کار را دنبــال کننــد و مــن در نهایــت
کارهایشــان را تصحیــح میکنــم.
فکــر میکنیــد از دل ایــن تدریــس و کارگاه بــرای هنرجویــان اتفــاق خاصــی
بیفتد؟

مهــم نیســت اگــر اتفاقــی نیفتــد .مهــم ایــن اســت کــه مطــرح میشــود و
گوشهایــی بــرای شــنیدن و درک آن وجــود دارد .حتــی اگــر ایــن اتفــاق
بــه انــدازه  10درصــد باشــد ،خوشــایند مــن اســت .البتــه مــن بــه آنهــا
بســیار امیــدوارم.
چــرا از ســوی هنرجویــان ســینما بــرای فراگیــری مــواردی ایــن چنیــن ،کــه
ماحصــل  40ســال تحقیــق و پژوهــش شــما در سینماســت ،اســتقبال
چندانــی صــورت نمیگیــرد .بــه عبــارت درسـتتر در میــان دانشــجویان،
گرایــش کمتــری بــه حــوزۀ تحقیــق و پژوهــش دیــده میشــود.

خیلــی ایــن امــر عجیــب و غریــب نیســت .پســرم در دانشــکدۀ ســینما
هنــر تدریــس فلســفه هنــر میکــرد .میگفــت بــا شــروع درس کالس

 30نفــره بــه  5نفــر کاهــش یافــت .چــون میگفتنــد مــا نیــازی بــه درس
فلســفه ســینما نداریــم .بــاور میکنیــد.
چرا این اتفاق میافتد؟

چــون بیشــتر اینهــا از کنکــور عمومــی وارد دانشــکدههای ســینمایی
میشــوند .آنهــا ابتــدا پزشــکی را انتخــاب میکننــد و بعــد دندانپزشــکی
و انتخــاب بعدیشــان دامپزشــکی اســت و بــه همیــن ترتیــب پاییــن
میآینــد و در آخــر مثــا بــه ســینما میرســند .در واقــع ایــن دانشــجو
بــا کمتریــن ضریــب هوشــی و عالقهمنــدی ســر کالس ســینما میآیــد.
در حالــی کــه فعالیــت در ســینما نیــاز بــه هــوش بــاال و عالقهمنــدی
زیــادی دارد.
چرا این بال بر سرمان نازل شده است؟

چــون ایــن جــوان از خــودش نامطمئــن اســت .او وقتــی میبینــد فــان
کــس بــا زد و بنــد بــه ثــروت کالنــی میرســد .احســاس میکنــد کــه عقــب
افتــاده ،در نتیجــه چنــدان عالقهمنــدی بــه درس و بــه ویــژه پژوهــش و
تحقیــق نشــان نمیدهــد .البتــه ایــن امــر شــامل همــه گرایشهــا در
میــان دانشــجویان مــا میشــود.
ســطح معلومــات ســینمایی همیــن تعــداد انــدک هنرجویــان کارگاه روایــت
در ســینما چــه میــزان اســت؟

همیــن تعــداد کــه هســتند بچههــای جالبــی هســتند .اینهــا بــه نســبت
دانشــجویان ســینمایی از ســطح ســواد خوبــی برخوردارنــد .کــم هســتند
امــا کیفیــت خوبــی از خودشــان نشــان دادهانــد .بــه اینهــا امیــدوارم.
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گزارش هشتمین نشست از سلسله نشستهای «جلوههای هنر اسالمی»

م ــراث اندیشه «م ــاراشل هاجسون»
در روند مطالعات جهانى هرن اسالمے
هشــتمین نشســت از سلسلهنشسـتهای «جلوههــای هنــر اســامی» ،بــا عنــوان«آراء و اندیشـههای مارشــال هاجســون در تاریــخ هنــر اســامی»
عصــر چهارشــنبه نوزدهــم مهرمــاه ،بــه همــت کمیتــه هنــر ایــران دوره اســامی پژوهشــکده هنــر برگــزار شــد.
در ایــن نشســت ولـیهللا کاووســی ،پژوهشــگر هنــری و مــدرس و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه و بنیــاد دایرةالمعــارف اســامی ،مباحــث خــود را بــا
س هاجســون در تاریــخ هنــر اســامی» بــه حاضــران ارائــه کــرد .وی در ســخنان خــود
موضــوع «بررســی آراء و اندیش ـههای مارشــال گودویــن ســیم 
بــا گزارشــی از نظریــات هاجســون در حــوزه تمــدن و هنــر اســامی و ســیر تکویــن و تحــول تاریخــی آن ،دامنــه تأثیــر ایــن آراء و نظریــات را در رونــد و
گســتره جهانــی «مطالعــات هنــر اســامی» در دورههــای پــس از وی تحلیــل و بررســی کــرد.
هاجسون ،پایهگذار و آغازگر «نظام فکری مطالعات هنر اسالمی» در غرب

ســخنران هشــتمین نشســت پژوهشــی هنــر اســامی ،ابتــدا انگیــزه خــود را از انتخــاب ایــن موضــوع ،انجــام نشــدن کار جــدی دربــاره بنیانهــای فکــری
هنــر اســامی عنــوان کــرد و گفــت :مــا تاکنــون چنــدان روی بنیادهــای فکــری هنــر اســامی کاری نکردهایــم و عمــده مباحــث و مطالعــات در کشــور
مــا ،یــا منحصــر بــه تاریــخ هنــر غــرب بــوده و یــا روی آراء متفکــران و فیلســوفان غربــی از افالطــون تــا دوره معاصــر ،متمرکــز بــوده .از منظــر دیگــر،
در هنرهــای اســامی هــم آنچــه تاکنــون کار شــده منظــر «حکمــی هنــر اســامی» بــوده .همچــون آراء دکتــر ســید حســین نصــر و دیگــران .در واقــع،
مباحــث تاریــخ هنــر اســامی و بنیادهــای فکــری «تکویــن هنــر اســامی» همچنــان بــرای مــا مغفــول مانــده اســت .نــزد اهــل پژوهــش مــا هــم عمــدۀ
کارهــای ایــن سـیــچهل ســال اخیــر ،متمرکــز بــوده بــه ترجمههــای پراکنــدهای کــه آن هــم غالبــا ً توســط افــراد غیــر متخصــص انجــام شــده اســت.
وی ،بــا ایــن مقدمــه ،بــه تبییــن نقطــه عظمــت بحــث و ذکــر دالیــل اهمیــت هاجســون و نظــرات او در ایــن گســتره مطالعاتــی پرداخــت :هاجســون،
پژوهشــگری اســت کــه «زمینــه مطالعــات اســامی» را در متــن فرهنــگ غــرب و بهخصــوص ،فرهنــگ انگلیسـیزبان ،گســترش داد و در حقیقــت،
شــکلگیری «نظــام فکــری مطالعــات هنــر اســامی» در ســالهای پــس از جنــگ جهانــی دوم ،مرهــون شــخص مارشــال هاجســون بــوده اســت .بــه
ایــن ترتیــب ،او اصلیتریــن پایهگــذار «اندیشــه تمــدن اســامی» پــس از قــرن بیســتم و در طلیعــه نیم ـهدوم ایــن قــرن اســت.
از «جامعهشناسی انسانگرا» تا «مبانی تمدن اسالمی»

کاووســی در ادامــه بــه خاســتگاههای تفکــر هاجســون اشــاره کــرد :آنچــه نظــر هاجســون را در آغــاز کار فکــریاش شــکل داد ،نــگاه جامعهشناســانهاش
بــه تمــدن اســامی بــود .نــگاه او مبتنــی بــر تفکیــک ســطح دینــی اســام از ســطح تمدنــی آن بــود .او مبنــای اصلــی مطالعــات خــود را بر بخــش دوم این
تقســیمبندی متمرکــز کــرد و در ایــن نــوع نــگاه هــم وامدار یــک منظــر جامعهشناســانه و انســانگرا بــود کــه بیشــترین تأثیــر را در ایــن صورتبنــدی
از ماکــس وبــر گرفتــه بــود .وبــر اولیــن جامعهشناســی اســت کــه کنــش فــردی و انســانی را وارد معــادالت جامعهشناســی کــرد .هاجســون دو اصطــاح
و مفهــوم اصلــی را در مــدل مطالعاتــی خــود بــر گســتره تمــدن اســامی برگزیــد:
اول .پهنه جغرافیایی که مسلمانان بر آن حاکماند و به عبارتی؛ قلمرو نفوذ اسالم؛
دوم .آنچــه مــا ب ـ ه عنــوان اســامی میشناســیم« :اســامگونه» و «اسالمیشــده»؛ و مــرادش مردمــی بــود کــه در دایــره تمــدن اســامی میزینــد و
زیــر پرچــم نظــام سیاســی اســامی جمــع آمدهانــد.
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هاجسون و چهار جغرافیاــحوزه تمدنی در «تمدن اسالم»

عضــو هیئــت علمــی بنیــاد دایرةالمعــارف بــزرگ اســامی ادامــه داد :یــک مســئله اساســی کــه از آغــاز در تفکــر او شــکل گرفــت ،تأکیــد بــر ماهیــت
زنجیــرهوار تمــدن اســامی بــود و گســترهای از فرهنگهــا کــه بــا یکدیگــر در ارتبــاط و تعامــل مســتمر هســتند .از اینجاســت کــه هاجســون ،فرهنــگ
اســامی را یــک تمــدن میدانــد کــه از اجــزاء مختلفــی تشــکیل شــده اســت .او تمــدن اســامی را «اویکمــن» نــام میگــذارد کــه از پیوســتگی
فرهنگهــای مختلــف و متعــدد شــکل گرفتــه و چهــار جغرافیــا را بــرای تمــدن جهــان در نظــر میگیــرد کــه بخــش دوم آن ،شــامل حــوزهای اســت کــه
بــه نــام «تمــدن اســامی» میشناســیم« :حــوزه تمدنــی نیــل تــا جیحــون» .اســام ،بــه بــاور او ،عاملــی بــرای بــه هــم پیوســتن فرهنگهــا و تمدنهــای
پیشــین بــوده اســت.

هاجســون پــس از نــگارش رســالۀ «بازاندیشــی در تمــدن جهــان» ،بــر روی همیــن حــوزه تمدنــی متمرکــز شــد و بقیــه عمــر خــود را نیــز تــا پایــان در
ایــن مســیر صــرف کــرد .او شــش دســتهبندی انجــام داد و هــر یــک را جداگانــه در یــک کتــاب متمرکــز نمــود کــه بــه صــورت یــک مجموعــه شــش
جلــدی درآمــد.
هاجسون و شش دوره تکوین ،اوج و زوال تمدن اسالمی

دوره نخســت از شــش دورهای کــه بــرای تکامــل تمــدن اســامی در نظــر میگیــرد دورۀ ظهــور پیامبــر و نضــج گرفتــن اولیــه جامعــه اســامی اســت
کــه بــه بــاور او از ســه منظــر :نظــام دینــی ،نظــام انســانی و نظــام گروههــای اجتماعــی قابــل مطالعــه اســت .ارمغــان پیامبــر ،یــک آرمانگرایــی دینــی و
مبتنــی بــر تعریفــی جدیــد از انســان ،یــا همــان انســان مســلمان اســت .دوره خلفــای سـهگانه نیــز ،طبــق ایــن تقســیمبندی ،در همیــن دوره کالســیک
واقــع شــده اســت .دوره دوم را عصــر خالفــت بــزرگ یــا عظمــت خالفــت مینامــد کــه بنیادهــای غیــر دینــی تمــدن اســامی از همیــن دوره و مقــارن
خالفــت عبدالملــک بــن مــروان و بنــی امیــه شــکل میگیــرد .در ایــن دوره ،نخبــگان جامعــه اســامی در دو طبقــه جــا میگیرنــد :عالمــان و ادیبــان.
او بــرای ایــن دوره از واژه ابداعــی“ ”etacimalsiیــا «اســامگونه» کمــک میگیــرد .مقــارن همیــن دوره ،نظامــی از دیوانســاالری ســامیــایرانی شــکل
میگیــرد .دوره ســوم ،عصــر تمرکززدایــی و غیــر متمرکــز شــدن تمــدن اســامی اســت کــه همزمــان بــا عصــر خالفــت متأخــر ،دوران زوال قــدرت مرکــزی
و شــکلگیری سلســلههای متعــددی از جملــه ســامانی ،غزنــوی و آل بویــه در ایــران و سلســله فاطمیــان در مصــر و شــام اســت .هاجســون ایــن دوره
را «عصــر شــیعه» مینامــد .بــه نظــر او ،نظــام تشــیع بــر فرهنــگ و تمــدن اســامی تأثیــری آشــکار میگــذارد چنانکــه ،مثــا ً نخســتین خوشنویســان
ط هســتند .دوره چهــارم ،دوره احاطــه مغــول بــر قلمــرو اســامی اســت .در ایــن دوره ،تمرکــز خالفــت،
از جملــه ابــن بــواب بــا دســتگاه آل بویــه در ارتبــا 
کامــا ًاز هــم فرومیپاشــد و ایلخانــان ،تیموریــان و ترکمانــان پــا بــه عرصــه میگذارنــد .در ایــن زمــان ،عامــل مهــم تأثیرگــذار بــر تمــدن و تفکــر اســامی،
شــکلگیری «تصــوف اســامی» اســت .مکتبــی کــه بنیانــش بــر تســامح و عــدم تأکیــد بــر بنیانهــای ظاهــری دیــن اســام اســتحکام یافتــه اســت.
هاجســون ،دوره پنجــم را دوره امپراطوریهــای اســامی میدانــد :صفویــان در ایــران ،عثمانــی در آناتولــی ،و گورکانــی در شــبه قــاره هنــد .او ،البتــه،
محــور را تمــدن صفویــان ایــران میدانــد و امپراطوریهــای عثمانــی و گورکانــی را ،بــا همــه شــکوه و جاللشــان ،نســبت بــه دولــت صفویــه ،قدرتهــای
حاشــیهای میدانــد .او همچنیــن ایــن دوره را آغــازی بــر پایــان و زوال تمــدن اســامی و اعتمــاد بــه نفــس مســلمانان بــه خــود و تمدنشــان میشــمارد.
و ســرانجام ،دوره ششــم از قــرن هجــده میــادی بــه بعــد اســت کــه تمــدن اســامی از پــی فراگیــر شــدن تمــدن مدرنیتــه از غــرب بــر سراســر جهــان ،بــه
حاشــیه و ســپس بــه زوال مـیرود .در عیــن حــال ،او مناطــق اســامی را همچنــان در حکــم یــک مجموعــه فرهنگــی فعــال در نظــر میگیــرد کــه عنصــر
مهــم و محــوری آن «دیــن» و «وجــدان دینــی» اســت.
عضــو هیئــت علمــی بنیــاد دایرةالمعــارف اســامی ،در ادامــه ســخن خــود بــه ارزیابــی آثــار دیگــر در حــوزه تاریــخ و صورتبنــدی تمــدن اســامی از
جملــه موریــس دیمانــد و تالبــوت رایــس پرداخــت و نواقــص کارشــان را برشــمرد و افــزود :هاجســون در ایــن دوره بــه آرتــور پــوپ روی خوشتــری نشــان
داده هــر چنــد ،او را هــم یــک مــورخ اســامی بــه معنــای تــام کلمــه نمیدانــد و بیشــتر ،یــک مــورخ ایران ـیاش میشــمارد .چنانکــه ارنســت گروبــه
هــم از شــمار همیــن مورخــان هنــر اســامی بــود.
نگاه نخبهگرای هاجسون و تأثیر آن بر روند مطالعات تمدن و هنر اسالمی

هاجسون و تفکیک «سطح دینی» از «سطح تمدنی» اسالم

ایــن مؤلــف و مــدرس تاریــخ هنــر اســامی خاطرنشــان کــرد :اســاس پرســش اولیــه هاجســون؛ تفکیــک میــان ســطح دینــی و ســطح تمدنــی اســام بــود.

ماهنامه خبری سفیر هنر -سال دوم -شماره 18

ول ـیهللا کاووســی ،مهمتریــن نقطــه قــوت هاجســون را در پژوهشهایــش ،همیــن دســتهبندیها و تقســیمبندیهایش ارزیابــی کــرد کــه بــر کســانی
چــون اتینگهــاوزن و گرابــار در تدویــن تاریــخ هنــر اســامی تأثیــر فــراوان نهــاد .از ســوی دیگــر ،نــگاه او بــه عالمــان و ادیبــان ،کاتبــان و مســئله «تصــوف»
موجــب عطــف عنــان و توجــه مورخــان هنــر اســامی بــه نقــش نخبــگان در ایــن ســاختار تمدنــی و فرهنگــی شــد .ایــن نــوع نــگاه نخبهگــرا و انســانی،
کــه جریــان یــک تمــدن و زمینههــای فرهنگــی آن و بهویــژه ادبیــات جهــان اســام را تغییــر میدهــد ،میــراث «هاجســون» اســت کــه معتقــد اســت:
بینشهــا را افــراد خــاق متحــول کردهانــد و در هــر دوره بــه تناســب مقتضیــات زمــان و بــا نــگاه نواندیــش خــود جهــت بخشــیدهاند.
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پرســش بنیادیــن او آن بــود کــه :چگونــه در دل دینــی کــه بــر بخــش مهمــی از تمــدن جهــان وارد شــد و ســایه گســترد ،ســاحتهای مختلــف ،در کنــار
یکدیگــر نشســت و تعامــل و یکپارچگــی فرهنگــی گســتردهای شــکل گرفــت؟
پرســش و مســئله اصلــی او ،ایــن یگانــه شــدن و ایــن وحــدت در کثــرت در ذیــل پرچــم اســام اســت .بــه نظــر او ،تمــدن اســامی ذیــل «آرمانگرایــی
اســامی» ،یعنــی یــک افــق مشــترک ،همــه انســانهای گردآمــده از فرهنگهــای مختلــف را در ذیــل ایــن دیــن کنــار هــم نشــانده اســت .ایــن مراتــب را
نیــز همــان افــق مشــترک اســامی پدیــدار میســازد .او دربــاره گســترش فرهنــگ اســامی در شــرق آســیا نیــز تحلیلــی دارد کــه بعدهــا موجــب توجــه
پژوهشــگران هنــر اســام بــه آن منطقــه گردیــد.
ســخنران هشــتمین نشســت هنــر اســامی ،بخــش پایانــی ســخن خــود را بــه مشــخصۀ دیگــر هاجســون کــه ابــداع نــگاه دولتشــهری بــه تاریــخ
هنــر اســامی اســت اختصــاص داد و گفــت :نــگاه دولتشــهری کــه محــور یــک تقســیمبندی شــده مثــل ِ مکتــب هــرات ،مکتــب اصفهــان و ...از
هاجســون آمــده یــا وقتــی از خاندانهــای نخبــه در عالــم اســام ســخن میگوییــم مثــل ِ خانــدان ابوطاهــر و ...تحــت تأثیــر او هســتیم .امــا ،وقتــی یــک
هنــر را بــه شــکل تخصصــی و بــر اســاس تطــور درونــی خــود آن هنــر بررســی میکنیــم و نــه بــر اســاس شــهر و دوره و فــرد محــوری و شــهر محــوری،
اینگونــه نیســت.
وی تأکیــد کــرد :هاجســون ،برخــاف رویــه رایــج مورخانــی چــون جنســن و ...تاریــخ هنــر اســامی را بخشــی از فراینــد تکامــل تاریــخ هنر جهان دانســت
و نــه بخشــی در دل هنــر شــرق و بــه شــکل حاشــیهای .او میگویــد :تمــدن اســامی؛ تاریــخ جهــان اســت .و بــا ایــن منظــر ،بــه صراحــت ،نگاهــی کــه
هنــر اســامی را ذیــل تمــدن غــرب میدانــد نفــی کــرد .هاجســون پیوســته بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه زنجیــرهای در دل تاریــخ و جغرافیــا ،ایــن تمــدن
یکپارچــه را بــه هــم پیوســته و ایمــان و اخــاق جــاری شــده در درون تمــدن اســامی را مظهریــت تکویــن و بقــای ایــن پیوســتگی میدانــد کــه در دل
همیــن پیوســتگی ،تغییــر مســیرهایی نیــز در طــول تاریــخ شــکل گرفتــه اســت.
در پایان ِ سخنان ِ صاحبنظر این نشست ،حاضران به طرح پرسشهای خود پرداختند.
گفتنی اســت کمیته هنر اســامی پژوهشــکده هنر ،با هدف جهتبخشــی به مطالعات تخصصی در حوزه هنرهای اســامی ،سلسلهنشسـتهای
پژوهشــی «جلوههای هنر اســامی» را با حضور اســتادان ،پژوهشــگران و دانشــجویان هنر و عموم عالقهمندان ادامه خواهد داد.
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الهام الیقی

غالمعلــی پورعطایــی نوازنــده دو تــار و آوازخــوان شــهیر موســیقی محلــی خراســان ،ســال  ۱۳۲۶در تربــت جــام خراســان متولــد شــد .خانــواده وی اهــل
محمودآبــاد جــام و از خاندانهــای اصیــل و بنــام بودنــد .اجــدادش در قــرن یازدهــم از مــرو در خراســان بــزرگ بــه تربــت جــام كــوچ كــرده و ســاكن ایـران
شــدند .پــدرش غالمحیــدر از اهالــی خوشــنام و هنردوســت شــهر بــود و هــر هفتــه در منزلــش محفــل هنــری داشــت و هنرمندانــی از جــام ،زورآبــاد،
باخــرز و ...بــه آن رفــت و آمــد داشــتند .خانــوادۀ مادریــش بــه موســیقی و آواز عالقهمنــد بودنــد و دســتی در آواز داشــتند و نســل بــه نســل ایــن
اســتعداد و عالقــه در آنهــا وجــود داشــت.
از مــادرش لیلــی بانــو بــه عنــوان نخســتین معلــم اســتاد پورعطایــی یــاد میكننــد كــه مقدمــات آوازی و گوشـههای موســیقی دوتــار را همـراه الالییهــا و
داســتانهای مادرانــه بــه وی آموخــت و گــوش وی را بــا موســیقی اصیــل آشــنا كــرد.
پــس از آموختــن از مــادر ،نــزد اســتاد بــزرگ آواز دورۀ خــود ،مــا شــهابالدین شــیرمحمدی ،بــه شــاگردی و آموختــن آواز پرداخــت .یوس ـفخان
تیمــوری ،عبدالحمیــد ایوبخــان ،منصــور باتــوری و ...از دیگــر اســاتید وی بودنــد .او نواختــن دوتــار را نــزد اســتاد ذوالفقــار عســگریان آموخــت.
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در  ۱۸ســالگی در آمــوزش و پــرورش اســتخدام شــد و بـرای تدریــس بــه زورآبــاد (صالــح آبــاد فعلــی) مامــور بــه خدمــت شــد و در آنجــا بــا اســتاد ادهــم
شــیخی آشــنا شــد و بــه آموختــن بیشــتر موســیقی پرداخــت.
بــا وجــود جوانــی بــه دلیــل تبحــر و تســلط بســیار خــوب وی بــر موســیقی محلــی در ســال  1344ب ـرای اج ـرای موســیقی بــه ته ـران دعــوت شــد و در
محافــل مختلفــی از جملــه تــاالر رودكــی ،ســفارتخانههای اروپایــی و رادیــو و تلویزیــون همـراه بــا گــروه هنرهــای ســنتی و حــركات مــوزون بــه اجـرای برنامــه
پرداخــت و پــس از آن در محافــل مختلفــی در سراســر ایـران و كشــورهای دور و نزدیــك برنامــه اجـرا كــرد.
تبحــر شــگفتانگیز و شــیوۀ اجـرای منحصــر بــه فــرد اســتاد در نواختــن تــار و دوتــار باعــث شــد توجــه تعــدادی از ســینماگران بــه اجـرای وی جلــب شــود
تــا از نوازندگــی و آواز وی در آثــار ســینمایی خــود اســتفاده كننــد كــه از آن جملــه میتــوان بــه فیلــم و ســریالهایی چــون فاختــه ســاخته واروژ كریــم
مســیحی ،ســمك عیــار ســاخته بهـرام بیضایــی ،كــوچ ســاخته واروژ كریــم مســیحی  ،نهانخانــه دل ســاخته رامیــن حیــدری فاروقــی و ....اشــاره كــرد.
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نوایــی نوایــی ،هللا هــو ،هللا مــدد ،مقــام جــل ،اشــتر خجــو ،كاكل بنــاز ،ســه چكــه جامــی و آلبــوم فرهنــگ دیرینــه خراســان از جمله آثار اســتاد پورعطایی
اســت .نوایی نوایی گوشــه ماندگاری از موســیقی خراســانی اســت كه با آواز و اجرای وی ضبط و به ثبت ملی رســیده اســت.
وی در دورههــای مختلــف جشــنوارههای موســیقی فجــر ،ذكروذاكریــن و نواحــی ایـران حضــور داشــته و در چنــد دوره بــه عنــوان داور بخــش نواحــی و
دوتــار نــوازی مشــاركت داشــته اســت .ایــن هنرمنــد برجســته موســیقی مقامــی ،در ســال  1381بــه عنــوان چهــره مانــدگار موســیقی محلــی برگزیــده و
از وی تجلیــل شــد.
استاد دارای دو دختر و پسر بودند كه آنها نیز در زمینه موسیقی نواحی فعالیت دارند.
سـرانجام اســتاد غالمعلــی پورعطایــی پــس از چنــد مــاه بســتری بــودن در بیمارســتان بــه دلیــل بیماریهــای مختلــف ،از جملــه عفونــت ریــه در دوازدهم
مهــر ماه  1393درگذشــت.

آهنــگ جنــون میزنــی ای پورعطایــی

از پــرده بــرون میزنــی ای پورعطایــی

در چنگ نه بر چنگ كه در خانه دلها

بــر جــرده خــون میزنــی ای پورعطایــی

از دایــرۀ عقــل بــرون بــرده دلــم را

تو سحر و فسون میزنی ای پورعطایی

در حیرتــم و پرسشــم از جمــع عزیــزان

اینســت كه چون میزنی ای پورعطایی
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تاملی در كتابهای عاشورایی
انتشاراتفرهنگستانهنر
واقعــه عاشــورا روایتیاســت تاریخــی کــه در ســنت و رســم شــیعیان جایــگاه ویــژهای دارد و هــر
ســال بــا برگــزاری یادمانهــا و عزاداریهــا گرامــی داشــته میشــود .در دورههــای مختلــف بــرای زنــده
نگهداشــتن آرمانهــای ایــن حماســه عظیــم از ابزارهــای مختلفــی اســتفاده شــده اســت کــه هنــر
یکــی از مهمتریــن ابزارهاســت .هنرمنــدان در طــول تاریــخ بــا تکیــه بــر اعتقــادات و آرمانهایــی
کــه واقعــه عاشــورا بــرای انســان بــه همــراه دارد ،آثــار گوناگونــی خلــق کردهانــد کــه هنــر تعزیــه یــا
شــبیهخوانی ،پردهخوانــی ،نقاشــی ،خوشنویســی و دیگــر هنرهــای معاصــر و مــدرن از آن جملــه
اســت .هنــر عاشــورایی هنــری بیمــرگ و باقــی اســت چــرا كــه هنرمنــد معتقــد از عمــق وجــودش
بــا عشــقی وصــف ناپذیــر میخواهــد تمــام درد جانــكاه خــود را بــه دوسـتداران اهــل بیــت انتقــال
دهــد .امــا بازتــاب ایــن روایــات ،همــان اســناد تاریخیانــد كــه بایــد در انتشــار آن كوشــید تــا روایــات
هنــری از انتقــال ســینه بــه ســینه بــه صــورت مكتــوب درآیــد.
موسســه تالیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنــری فرهنگســتان هنــر در ســالهای اخیــر اقــدام بــه انتشــار
كتابهایــی در زمینــه هنرهــای دینــی و عاشــورایی كــرده اســت كــه بــه ســبب مقــارن شــدن ایــن
شــماره از نشــریه ســفیر هنــر بــا مــاه محــرم و ایــام عاشــور بــر آن شــدیم بــه معرفــی برخــی از ایــن
کتابهــا بپردازیــم.

مرشدان پرده خوان ایران (دفترهای )30-1

مجموعــه ســی جلــدی مرشــدان پرد هخــوان ایـران تالشــی اســت در راســتای حفــظ هنرهــای آیینــی و
میــراث شــفاهی ایــران كــه چــاپ نخســت ایــن كتــاب در زمســتان  1386انجــام شــده و در پنجمیــن
دوره كتــاب فصــل مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه اســت.
ایــن مجموعــه ارزشــمند دســتاورد رجــوع مســتقیم و میدانــی بــه منابــع زنــده اســت و بــا قلــم دكتــر
حمیدرضــا اردالن بــه رشــتة تحریــر درآمــده .ایــن مجموعــه حــاوی تصاویــر زیبایــی اســت كــه گویــای
صحنههــای واقعــی پردهخوانــی مرشــدان در نواحــی مختلــف ایــران اســت.
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غالمرضــا درویشــی ،كریــم كریمیمهــر ،حســین میریــان ،اســماعیل نســوحی ،میرزاعلــی خنــدان،
اكبــر عبــدهللازاده ،محمدعلــی جاللیــه ،علــی صادقیپــور ،محمــد عارفیــان ،ابراهیــم دهدشــتی،
شــكرهللا كریمــی ،ســلیمان حیــدری ،قاســم دانشپــژوه ،علیاكبــر جوانبخــت ،نبــیهللا بهــاری،
اكبــر دباغیــان اصفهانــی ،حســن میرزاعلــی ،ذبیـحهللا بهــاری ،میرزاعلــی شــفائی ،محمــد احــدی،
عزیزمحمــد درویشــی ،تقــی صبــاغ همدانــی ،رجبعلــی صالحــی ،محمدعلــی درویشــی ،قاســم
همتــی ،عــزتهللا فرخــی ،علــی مداحــی ،حســین حوائجــی ،رســول میرزاعلــی و محســن میرزاعلــی
از جملــه پــرده خوانهایــی هســتند کــه در ایــن مجموعــه معرفــی شــدهاند.

تعزیه در عراق و چند کشور اسالمی

کتــاب تعزیــه در ع ـراق و چنــد کشــور اســامی؛ تالیــف عبــاس خــدوم جمیلــی و ترجمــه مجیــد
سرســنگی از دیگــر كتابهــای منتشــر شــده توســط موسســه متــن اســت كــه مطالعــهای در
خصــوص ارزشهــای ادبــی ،اجتماعــی و سیاســی تعزیــه را در بــر میگیــرد.
ایــن رســاله در ســال  1999میــادی در آکادمــی مطالعــات عالــی آکســفورد ارائــه شــد و شــامل دو
بخــش اســت :بخــش اول بــه تعزیــه و ریشـههای پیدایــش آن ،بهویــژه تأثیــر عزاداریهــای محــرم
در شــکلگیری تعزیــه در عــراق و چنــد کشــور اســامی دیگــر اختصــاص دارد و نویســنده در
بخــش دوم بــه تأثیــر مصیبــت کربــا در نمایــش و شــعر مــدرن عــرب میپــردازد.
نگارنــده بــر آن اســت تــا زمینههــای اجتماعــی و سیاســی تعزیــه را بررســی كنــد و بــا فراهــم آوردن
اطالعاتــی جامــع در مــورد زمینههــای پیدایــش و پیشــینه تعزیــه در عــراق و تحلیــل رونــد توســعه
ایــن نمایــش مذهبــی ،اطالعــات ارزشــمندی بــرای نویســندگان ،نمایشنامهنویســان ،هنرمنــدان و
پژوهشــگران فراهــم آورد.

تعزیه از نگاه مستشرقان (تعزیۀ علی اکبر و قاسم)

كتــاب تعزیــه از نــگاه مستشــرفان (تعزیــه علــی اكبــر و قاســم) كــه محمــود عزیــزی آن را ترجمــه و
تدویــن كــرده اســت ،نیــز از جملــه كتابهــای موسســه متــن اســت كــه بــه منظــور آشــنایی قشــر
هنــری جامعــه بــا مباحــث تاریــخ تئاتــر ،بــه ویــژه تئاترهــا و آیینهــای دینــی ،در ســال  1388منتشــر
شــده اســت.
در کتــاب حاضــر بــا تأکیــد بــر نقــش تئاتــر در حضــور جمعــی و شــور همگانــی در قالــب یــک
آییــن ،دیــدگاه برخــی از نظریهپــردازان بــزرگ تئاتــر بررســی شــده و تشــابهات و مناســبتهای
تئاتــر مردمــی بــا نمایــش تعزیــه در ایــران و همچنیــن تــا حــد امــکان اهــداف هــر یــک نشــان داده
شــده اســت.
ایــن کتــاب بــا موضوعاتــی چــون رقــص و تئاتــر در ایــران ،مجیــد رضوانــی؛ تئاتــر ایرانی،الکســاندر
شــودزکو؛ تئاتــر ایرانــی ،شــارل وی رولــو؛ شــهادت علــی اکبــر(ع) ،البــه روبرآنــری دو ژنــره تنظیــم
شــده اســت.
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هنر نقالی در ایران

كتــاب هنــر نقالــی در ایـران نیــز بــا هــدف معرفــی هنــر و تكنیــك نقالی در ایــران و چگونگی بهرهگیری
از زایندگــی وجــودی ایــن هنــر و مناســب روز شــدن اشــكال مختلــف آن بــه قلــم ســهیال نجــم در بهــار
 1390بــه رشــته تحریــر درآمــده و در هفدهمیــن دوره كتــاب فصــل ،مــورد تقدیر قرار گرفتهاســت.
در ایــن كتــاب ابتــدا تعریفــی كلــی از نقــال و نقالــی بــه طــور عــام و ســپس در ایــران بــه طــور خــاص
ارائــه میشــود .در ادامــه نقالــی در ایــران از زوایــای گوناگــون مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل
گســترد ه قــرار میگیــرد .بــه ایــن منظــور طــی بخشهــای جداگانــه،پــس از كنــد و كاو در ریشـهها و
بررســی تاریخچــه ،تقســیمبندی جامعــی از انــواع نقالــی در ایــران بــر اســاس جنبههــای گوناگــون
ارائــه میشــود .ســپس از میــان ایــن انــواع ،نقالــی بــر اســاس محتــوی و مضمــون برگرفتــه شــده و
بــه نقالــی مذهبــی و نقالــی حماســی و زیرگونههــای آن بــه تفصیــل پرداختــه میشــود .همچنیــن
بــه واســطۀ ویژگــی خــاص نقالــی منطق ـهای ،فصلــی نیــز بــه آن اختصــاص داده شــده اســت .در
بخــش نقالــی مذهبــی ،انــواع مختلــف و اشــكال نقالــی مذهبــی ،از نظــر آیینــی ،فضــای اجــرا ،متــن و
جنبههــای نمایشــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد و نقالــی حماســی بــه عنــوان یكــی از محوریتریــن و
نمایشـیترین انــواع نقالــی در ایــران بــا جزئیــات و گســتردگی بیشــتری از نظــر تكنیكهــای اجرایــی
نقــال و چگونگــی بهرهگیــری از آن در صحنههــای نمایــش ،فضــا و مــكان اجــرا (بــه ویــژه قهوهخانــه)
طومارهــای نقالــی ،شــاهنامهها و متــون دیگــر ارائــه میشــود.

نامۀ تعزیه (جلد)1

كتــاب نامــۀ تعزیــه (جلــد 32 )1مجلــس تعزیههــای جدیــد ،بــه قلــم غالمعلــی نادعلـیزاده اســت
كــه در پاییــز  1390توســط مؤسســه تالیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنــری( متــن) منتشــر شــده اســت.
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ایــن كتــاب حاصــل مطالعــه و بررســی اشــعار تعزیــه بــه همــراه اصــاح متــون گذشــتگان در ایــن
بــاره و در واقــع خلــق و ســرایش مجالــس تعزیــه بــه صورتــی کامــا ً جدیــد اســت کــه در ایــن میــان
از منابــع و مآخــذ معتبــر بســیاری از جملــه قــرآن کریــم ،تاریــخ انبیــا ،متــون داســتانی و کتــب
مقتــل ماننــد منتهیاآلمــال ،نفسالمهمــوم ،ناس ـخالتواریخ ســپهر و لهــوف ســید طــاووس بهــره
گرفتــه شــده اســت .آن دســته از مجالســی کــه در اخبــار تاریخــی و داســتانهای مــدون ذکــری از
آنهــا بــه میــان نیامــده نیــز بــا اســتفاده از فــن نمایشنامهنویســی و بــا توجــه بــه سلســله نســب،
مقطــع زمانــی زندگــی بــه طــور تقریبــی و داســتان شــهادت ،بــه تصویــر درآمدهانــد .هــر کــدام از
ایــن مجالــس بــا شــرحی مختصــر از تعزیــه و ســپس بیــان دقیــق نقشهــا و تــدارکات مــورد نیــاز
بــرای تعزیــه آغــازشــده و در ادامــه تعزیـ ه ســروده شــده بــرای هــر مجلــس بــه صــورت کامــل ذکــر
گردیــده اســت .تعزیــۀ بابالحوائــج (ع) ،حســنین (ع) ،حضــرت یوســف (ع) از قعــر چــاه تــا تخــت
شــاه ،هابیــل و قابیــل ،تنــور خولــی ،جنــگ صفیــن و لیلةالهریــر ،شــهادت پســران امالبنیــن (س) و
حضــرت موســی (ع) و فرعــون از جملــه مجالســی اســت کــه در ایــن کتــاب ذکــر آنهــا رفتــه اســت.
عالقهمنــدان میتواننــد ایــن كتابهــا را از كتابفروشــی فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان
ولیعصــر (عــج) پایینتــر از چهــارراه طالقانــی ،شــماره  1550تهیــه نماینــد.

پژوهشکده هنر برگزار کرد:

«درسگفتارهای تفسیر فلسفی فیلم» در
پژوهشكده هنر
پژوهشــكده هنــر درسگفتارهــای تفســیر فلســفی فیلــم را بــا حضــور
ســید مهــدی ناظمیقرهبــاغ برگــزار كــرد.
درسگفتارهــای تفســیر فلســفی فیلــم بــه همــت گــروه نظریــه و نقــد هنر
پژوهشــكده هنــر و بــا حضــور ســید مهــدی ناظمــی قرهبــاغ ،پژوهشــگر
و مــدرس فلســفه هنــر ،روزهــای سهشــنبه از ســاعت  ۱۵تــا  ۱۷در
پژوهشــكده هنــر برگــزار شــد.
فیلمهــای پنجــره عقبــی (آلفــرد هیچــكاك) در روز  4مهرمــاه ،پرســونا
(اینگمــار برگمــان) روز  11مهرمــاه ،بیگانــه (ریدلــی اســكات)  18مهرمــاه
و اســتاكر (آنــدره تاركوفســكی) روز  25مهــر مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
همچنیــن دو فیلــم ماتریكــس (بــرادران واچوفســكی) و خــط باریــك
قرمــز (ترنــس مارلیــك) نیــز بــه ترتیــب در روزهــای  2و  9آبــان در ایــن
درسگفتارهــا از منظــر فلســفی بررســی میشــوند.
مؤسسه متن برگزار کرد:

دانشگاه تهران میزبان كتب فرهنگستان هنر

موسســه متــن وابســته بــه فرهنگســتان هنــر نمایشــگاهی از كتابهــای
منتشــر شــده خــود را در پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران برپــا
كــرد.
در ایــن نمایشــگاه کــه بــا همــکاری موسســه تالیــف ،ترجمــه و نشــر
آثــار هنــری (متــن) و معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی پردیــس هنرهــای
زیبــای دانشــگاه تهــران برگــزار شــد ،بیــش از چهارصــد عنــوان از كتــاب
تخصصــی هنــری بــا تخفیــف  30درصــدی در اختیــار عالقهمنــدان قــرار
گرفــت.

انتشــارات فرهنگســتان هنــر كــه تاكنــون در نمایشــگاههای داخلــی و
خارجــی حضــوری فعــال داشــته از  22تــا  26مهرمــاه از ســاعت  9تــا 16
میزبــان دانشــجویان ،اســاتید و پژوهشــگران بــود.

هماندیشی «نقش و نقشبند»
معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر ،هماندیشــی «نقــش و نقشبنــد»
را بــا موضــوع غیاثالدیــن علــی نقشبنــد یــزدی ،طــراح و بافنــده چیــره
دســت ایرانــی ،آذر مــاه امســال برگــزار میكنــد.
ایــن هماندیشــی بــه منظــور پاسداشــت و صیانــت از هنرمنــدان و
هنرهــای ســنتی بــا موضــوع شــرح احــوال و آثــار «غیاثالدیــن علــی
نقشبنــد یــزدی» برگــزار میشــود.
«معرفــی ابعــاد شــخصیتی و زندگــی غیاثالدیــن»« ،شــیوه طراحــی و
فنــون بافــت در آثــار او»« ،تنــوع نقــوش ،تركیببنــدی و رنــگ در آثــار
او»« ،بررســی ابداعــات هنــری غیاثالدیــن»« ،غیاثالدیــن و پــرورش
شــاگردان و فرزنــدان»« ،نقــش غیاثالدیــن در تولیــد بافتههــای دربــاری
و صــدور آن بــه دیگــر كشــورها»« ،شناســایی و معرفــی آثــار غیاثالدیــن
در موزههــای ایــران و جهــان»« ،بررســی تأثیــر ادبیــات و نقاشــی بــر هنــر
غیاثالدیــن» از جملــه محورهــای ایــن هماندیشــی بــه شــمار میرونــد.
هماندیشــی غیاثالدیــن نقشبنــد یــزدی ،آذرمــاه  1396در فرهنگســتان
هنــر برگــزار میشــود.

دورۀ پاییزی كارگاههای آموزشی سرامیك
معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر ،دورۀ پاییزی كارگاههای سرامیك را
از مهرماه امسال شروع میكند.
كارگاههــای آموزشــی ســرامیك در شــاخههای «شــناخت بدنــه»« ،لعــاب
ب « ،»3چــرخكاری»« ،قالبگیــری ســرامیك» و «قالبگیــری
« ،»1لعــا 
تكمیلــی ســرامیك» برگــزار میشــود.
كارگاه «شــناخت بدنــه» روزهــای شــنبه از ســاعت  10تــا  13و «لعــاب
 »3روزهــای چهارشــنبه ســاعت  9تــا  12زیــر نظــر رســول جلیلــی آمــوزش
داده میشــود.
پیمــان ســجادی روزهــای سهشــنبه از ســاعت  15تــا  18بــه آمــوزش
«چــرخكاری» میپــردازد .همچنیــن كارگاههــای «قالبگیــری تكمیلــی
ســرامیك» دوشــنبهها از ســاعت  9تــا  12و «قالبگیــری ســرامیك»
دوشــنبهها از ســاعت  12تــا  15زیــر نظــر صــادق باقــری آمــوزش داده
میشــود .مــدرس كارگاه «لعــاب  »1نیــز نــگار كفیلــی اســت كــه روزهــای
چهارشــنبه از ســاعت  12تــا  15برگــزار میشــود.
ایــن كارگاههــای آموزشــی ،در فرهنگســتان هنــر ،بــه نشــانی خیابــان
ولیعصر(عــج) ،پایینتــر از چهــارراه طالقانــی ،شــماره  1552برپاســت.
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موسســه متــن آثــار خــود را در حوزههــای «معمــاری و شهرســازی»،
«فلســفههنر و زیباییشناســی»« ،هنرهــای تجســمی»« ،ادبیــات»،
«هنرهــای صناعــی»« ،هنرهــای نمایشــی»« ،كلیــات و تاریــخ هنــر» و
«موســیقی» در ایــن نمایشــگاه عرضــه کــرد.

معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار میکند:
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