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تهــای انســانی ،فرهنگــی و هنــری هــر
نهــای توســعه پایــدار برنامهر یــزی و سیاس ـتگذار یهای مــدون بــرای شــناخت ظرفی 
یکــی از بنیا 
جامعــه ـ ـ اعــم از کوچــک یــا بــزرگ ـ ـ درنظرداشــتن الگوهــا و معیارهــای بومــی اســت .چنانچــه یــک جامعــه در شــناخت تواناییهــای انســانی،
یشــک در مســیر سراشــیب توســعه پایــدار قــرار خواهــد گرفــت .در ایــن فراینــد ،نقــش هنرمنــدان
فرهنگــی و هنــری بهدرســتی عمــل کنــد ،ب 
یبــودن و برخــورداری از امــکان تأثیرگــذاری ذهنــی و روانــی بــر افــراد جامعــه _ بیــش از دیگــر گرو ههــا ،قابــل تأمــل و توجــه اســت؛
_ بــه دلیــل مردم 
ضمــن آنکــه نبایــد فرامــوش کــرد ذات هنــر انتقــال پیــام اســت و هنرمنــد عامــل انتقــال پیــام؛ پــس تــا حــد قابلتوجهــی معناداربــودن یــا تهــی از
معنابــودن جامعــه متأثــر از هنــر و هنرمنــد اســت.

تهــای نیــک و پســندیده ،باارزشتریــن ســرمایه هــر جامعـهای اســت کــه شایســته قدردانــی اســت؛
ـانی آراســته بــه خــوی و خصل 
ســرمایه انسـ ِ
آنگونــه کــه بزرگمــرد هنــر ایــران ،مرحــوم اســتاد جمشــید مشــایخی ،بــا تواضــع ،گذشــت و ســعه صــدر خــود محبــوب دل میلیونهــا نفــر بــود
و مانــد .بــه امیــد آنکــه قــدر و جایــگاه هنرمنــدان تأثیرگــذار بــر تعالــی فرهنــگ و هنــر ســرزمین ایــران را بیــش از پیــش بدانیــم و از نقــش آنهــا در
توســعه پایــدار جامعــه ایــران بیاعتنــا نگذر یــم.
سجاد  محمدیارزاده
دبیر علمی آیین نکوداشت استاد جمشید مشایخی
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در بره ـهای از تار یــخ ایــران هنرمندانــی پــا بــر عرصــه هنــر گذاردنــد کــه توانســتند خاطــره جمعــی را در پــس آثــار خــود ثبــت کننــد و بــه ســبب
مانــدگاری و هویتمنــد بــودن ،آن را بــه حافظــه تاریخــی نیــز مبــدل ســازند؛ همانگونــه کــه اســتاد جمشــید مشــایخی بــا نقشآفرینــی در آثــار
نســنگی چــون «کمالالملــک»« ،هزاردســتان» و «روز واقعــه» بــرای همیشــه در حافظــه مــردم ایــران ثبــت و جــاودان شــد؛ بهطــوری کــه وی
گرا 
را کمالالملــک ســینمای ایــران لقــب دادنــد .هنرمنــد اینگونــه در مقــام ســرمایهای انســانی ،خالــق ســرمایهای فرهنگــی و هنــری بهعنــوان
یشــود.
اصــل و بنیــان توســعه پایــدار م 
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توگو با بهمن نامور مطلق؛
گف 
سردبیر پژوهشنامهفرهنگستانهنر
فصلنامــه پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر که از ســال  1388انتشــار آن
متوقــف شــده بــود ،بــار دیگــر فعالیــت خــود را از ســر گرفــت .بــه ایــن
مناســبت بــا بهمــن نامــور مطلــق ،ســردبیر ایــن نشـ ّـریه گفتوگویــی
شــد تــا از ک موکیــف انتشــار مجــدد ایــن نشــریه مطلــع شــویم.
عضــو گــروه هنرهــای ســنتی فرهنگســتان هنــر در خصــوص فصلنامه
پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر اظهــار کــرد :ایــن نشــریه بــرای اولیــن بــار
در بهمــن و اســفند  1385ب هصــورت دوماهنامــه و ســپس فصلنامــه
منتشــر شــد .اقبــال و توجــه پژوهشــگران ،محققــان و هنرپژوهــان بــه
ایــن نشــریه علمیپژوهشــی موجــب شــد تــا انتشــار آن در ســالهای
بعــد نیــز تــداوم پیــدا کنــد کــه ایــن تــداوم از پاییــز  1388متوقــف
شــد .خوشــبختانه پــس از ســالها وقفــه ،بــا تدبیــر سرپرســت جدیــد
ً
فرهنگســتان هنــر مجــددا بنــا بــر نشــر ایــن نشــریه شــده اســت.
او در بــاره اهــداف و رویکــرد نخســتین ایــن نشــریه اظهــار کــرد :یکــی
از نقــاط ضعــف در حــوزه هنــر بهخصــوص در زمینــه اندیشــه هنــری،
ـود رویکردهــای مطالعاتــی اســت؛ ب هطــوری کــه مــا در دانشــگاهها،
نبـ ِ
تألیفــات و حتــی مرا کــز خلــق اثــر ،فاقــد رویکردهــای مطالعاتــی
بودیــم؛ ازایـنرو و بــا توجــه بــه اینکــه بــرای شــکوفایی مجــدد هنرمــان
نیازمنــد جبــران ایــن نقیصــه و کمبــود هســتیم ،دسـتبهکار شــدیم؛
زیــرا بــر ایــن بــاور بودیــم کــه حــوزه نقــد ،فقــط بــه شــناخت آثــار هنــری
یپــردازد؛ بلکــه میتوانــد شــرایط را بــرای خلــق بهتــر
و حــوزه خلــق نم 
نیــز فراهــم کنــد.
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نامورمطلــق در همیــن زمینــه ادامــه داد :نقــد و خلــق الزم و ملــزوم
یکدیگــر هســتند؛ ب هطــوری کــه خلــق میتوانــد بــه نقــد کمــک کنــد
ـود یکــی ،موجــب ضعــف
و نقــد نیــز میتوانــد یاریگــر خلــق باشــد و نبـ ِ
دیگــری خواهــد شــد .از آنجــا کــه جامعــه هنــری مــا ،چــه مؤلفــان و
یشــناختند ،متأســفانه وقف ـهای
چــه منتقــدان ،ایــن رویکردهــا را نم 
بــزرگ در ایــن مســئله افتــاده بــود .مــا بــا بســیاری از کشــورها در
ایــن مباحــث فاصلــه بســیاری داشــتیم .در صورتــی کــه در 60-50
ســال اخیــر اتفاقاتــی بــزرگ در حــوزه مطالعــات هنــر افتــاده بــود کــه
جامعــه مــا شــناختی انــدک نســبت بــه آنهــا داشــت .بــر همین اســاس
فرهنگســتان هنــر احســاس وظیفــه کــرد تــا بخشــی از ایــن دانــش را
کــه بومــی اســت ،احیــا کنــد و آن بخشــی را کــه بومــی نبــود ،بــه بدنــه
یمــان منتقــل کنــد.
هنر 
دانشــیار دانشــگاه شــهید بهشــتی ،در خصــوص دیگــر فصلنامههای
انتشــاریافته در فرهنگســتان هنــر توضیــح داد :بــا همیــن رویکــرد
نشــریات دیگــری نیــز چــون :خیــال ،گلســتان هنــر ،خیــال شــرقی و
گنجینــه نیــز منتشــر شــد کــه هــر کــدام بــه حــوزهای خــاص اختصاص
داشــت.
وی در بــاره رویکــرد پژوهشــنامه یــادآور شــد :وظیفــه پژوهشــنامه،
معرفــی رویکردهــای نقــد ،مطالعــه و گاهــی هنــر و ادبیــات بــه دلیــل
نطــور کــه وظیفــه گلســتان هنــر
قرابــت ایــن دو موضــوع بــود؛ هما 
برجســتهکردن تار یــخ و هو یــت هنــر بــود و تــاش میکــرد تــا آثــار
بهو یــژه تاریخــی را کــه بخشــی از هو یــت ماســت ،برجســته کنــد
و بــه همــه بشناســاند .پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر مثــل دیگــر
مجــات فرهنگســتان در آن زمــان ،مجل ـهای موفــق شــد؛ چــون
یشــد .ایــن نشــریه دنبــال
نمونــه آن در جایــی دیگــر منتشــر نم 
معرفــی رویکردهــای خــاص و كمتــر شناخت هشــده در ایــران بــود.
جمعــی از بهتریــن اســتادان متخصــص ایــن حوزههــا در ایــران بــا
نشــریه همــكاری داشــتند كــه ســرمایه خوبــی بــرای فرهنگســتان هنــر
بــه شــمار میرفتنــد .پژوهــش و اندیش ـههای ایــن بزرگــواران در ایــن
یشــد .مخاطبــان مــا ایــن مســئله را دریافتــه بودنــد
مجــات منتشــر م 
و مطالــب نشــریه را پــی میگرفتنــد.
ســردبیر ایــن نشــریه پژوهشــی بــه قطــع و گرافیــک آن اشــاره کــرد و
افــزود :در ایــن نشــریه حتــی بــه مســائل چــاپ ،قطــع و رنــگ ،تناســب
بــا زیبایــی هنــر بومــی خودمــان ،کــه گو یــا و بیانگــر باشــد ،توجهــی
خــاص شــد.
ـگر باســابقه در ادامــه بــه محتــوای منتشرشــده در هــر
ایــن پژوهشـ ِ
شــماره اشــاره و تصر یــح کــرد :هــر شــماره از پژوهشــنام ه فرهنگســتان
هنــر ،بهصورتــی تخصصــی مثــل اسطورهشناســی ،مضمونشناســی،

جامعهشناســی و ...بــه موضوعــی خــاص اختصــاص داشــت؛
بــه همیــن دلیــل عــاوه بــر شــورای علمــی و تخصصــی ،هــر شــماره
یشــد و بــر ایــن اســاس برنامــه
توســط دبیــر و گروهــی و یــژه راهبــری م 
و ســاختار منســجم خوبــی شــکل گرفتــه بــود .همچنیــن مســائل و
مباحــث زیباییشناســی هــم مــورد توجــه قــرار داشــت .خوشــبختانه
افــرادی صاحبنظــر ،حداقــل در ایــران ،از جملــه کســانی بودنــد کــه
در ایــن زمینــه بــا مــا همراهــی داشــتند .بــا اطمینــان میتوانــم ادعــا
کنــم کــه بســیاری از رویکردهایــی کــه در ایــن پژوهشــنامه مــورد
یشــدند.
بحــث قــرار گرفتنــد ،بــرای اولیــن بــار در کشــورمان مطــرح م 
بــرای مثــال مــا در ایــران مبحثــی ماننــد نقــد تکوینــی نداشــتیم ،جــز
کتابــی کــه بنــده و دکتــر اســدالهی نوشــته بودیــم .در هفتمیــن شــماره
پژوهشــنامه بــه ایــن مبحــث پرداختیــم؛ یــا مطالبــی در بــاره نقــد
تخیلــی یــا نشانهشناســی هنــر در ایــن نشــریه منتشــر شــد کــه حاصــل
نطــور
گروهــی بــود کــه در فرهنگســتان هنــر راهانــدازی شــد؛ همی 
نقــد واســازانه هنــر کــه در هیــچ کتــاب یــا نشــریهای بــه ایــن شــکل
منســجم مطــرح نشــده بــود .تــاش کردیــم هــم نقــد ســنتی هنــر را
بیاور یــم و هــم نقــد ســنتگرایان و هــر آنچــه را در بــاره نقــد وجــود دارد
مطــرح کنیــم تــا دانشــجویان ایرانــی شــکاف خیلــی ز یــادی ،از نظــر
معرفتی ،با دانشــجویان کشــورهای دیگر نداشــته باشــند و دستشــان
در نقدهــای بومــی بازتــر شــود؛ چــون در ایــن زمینــه منابــع و تأمــل
ً
کمتــری بــوده اســت؛ البتــه نمیتوانــم بگو یــم کامــا موفــق شــدیم ،امــا
نهــا بودیــم .وقتــی انتشــار پژوهشــنامه بعدهــا متوقــف شــد،
جــزو اولی 
یهــا متأســف شــدند.
خیل 

وی بــه توضیــح بیشــتر در بــاره وضعیــت نقــد در کشــور پرداخــت و

در پایــان ،ســردبیر پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر ایــن نویــد را داد
کــه ایــن فصلنامــه در آینــده بــه ســمت مجــات علمیپژوهشــی
بــرود و پژوهشــگرانی کــه تمایــل دارنــد مطالبشــان در آن منتشــر
شــود ،میتواننــد آثارشــان را بــه دفتــر نشــریه در معاونــت پژوهشــی
فرهنگســتان هنــر بفرســتند.

اولیــن شــماره دور جدیــد فصلنامــه پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر
بهــار  1398منتشــر شــد.
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نامورمطلــق بــه رویکــردی کــه بــرای انتشــار مجــدد دوره جدیــد ایــن
ً
نشــریه در نظــر گرفتــه شــده ،اشــاره و خاطرنشــان کــرد :تقریبــا ایــن
نشــریه یــک دهــه اســت کــه منتشــر نشــده و در ایــن دوره بســیاری
بهــا ،مقــاالت و نشــریات متعــدد بــه چــاپ
از مطالــب در کتا 
رســیده اســت .فضــا دگرگــون شــده و در راهــی کــه بــاز شــده ،نیــازی
بهــای پژوهشــی گذشــته نیســت .بالطبــع
بــه تکــرار مجــدد قال 
رویکــرد بــرای انتشــار دوره جدیــد متفــاوت اســت .ترجیــح میدهیــم
تمــام مباحــث یــک شــماره را بــه یــک مطلــب خــاص اختصــاص
ندهیــم ،امــا بــه توســعه دانــش هنــری و بهخصــوص نقــد هنــری در
جامع همــان بــه شــکلی کــه ممکــن باشــد ،ادامــه خواهیــم داد .چــون
یکــی از مشــکالت عرصــه هنــر ،نقــد هنــری اســت و اینکــه نقدپذیری
تهــای نقــد را
مــا در جامعــه کــم اســت ،بایــد تــاش کنیــم تــا ظرفی 
شهــای نقــد هنــوز شناخت هشــده نیســت
بــاال ببر یــم؛ ضمــن آنکــه رو 
و یــا در کار بــرد آن مشــکل وجــود دارد .امیــدوارم گشایشــی در زمینــه
نقدپذیــری بــه وجــود آیــد.

افــزود :هنــوز فاصل همــان بــا یــک نقــد ســازنده و تأثیرگــذار کــم نیســت
و بایــد در ایــن زمینــه جامعــه را آمــاده کنیــم .نقــد یــک امــر فرهنگــی
اســت و بایــد از خانــواده نهادینــه شــود؛ ز یــرا در جامع ـهای کــه نشــود
مــادر ،پــدر و یــا مدیــران جامعــه را نقــد کــرد ،چگونه میتوان به توســعه
و ســازندگی رســید؟ ایــن فاصلــه از چنــد وجــه بایــد بررســی شــود:
اینکــه نقدهایــی بــد در جامعــه وجــود دارنــد کــه علمــی نیســتند،
شهــای پژوهش ـیای کــه مغفــول ماندهانــد و بهدرســتی درک و
رو 
دریافــت نشــدهاند ،و اینکــه مؤلفــان از اهمیــت و دســتاوردهایی کــه
نقــد میتوانــد بــرای جامعــه داشــته باشــد ،کمتــر ســخن گفتهانــد.
جامعــه بــی نقــد دچــار ســکون ،اغتشــاش ،پسـ َـروی و تکــرار میشــود
و نقــد میتوانــد جامعــه را پو یــا کنــد .مــا بایــد نقــد را بیــش از پیــش
بشناســانیم .حتــی تخیــل همــراه بــا نقــد اســت .انســان اگــر نقــدی را
یشــود؛ ز یــرا خلــق و نقــد دو بــال
کــه بــر کارش اســت بپذیــرد ،خــاق م 
پرنــده هنــر هســتند تــا هنــر بتوانــد پــرواز کنــد.
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نشست تخصصی «هنر انقالب اسالمی»
الهام الیقی

یفــر ،مرتضــی حیــدری و
نشســت تخصصــی «هنــر انقــاب اســامی» بــه دبیــری علمــی محمدعلــی رجبــی و بــا ســخنرانی علیاصغــر فهیم 
محمــد خزایــی ،عصــر چهارشــنبه  11اردیبهش ـتماه  1398بــه همــت معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت محمدعلــی رجبــی ،عضــو پیوســته و عضــو گــروه هنرهــای ســنتی فرهنگســتان هنــر ،بــا ذکــر اینکــه نشســت امــروز
آغازگــر سلســله نشس ـتهایی در تبییــن مفاهیــم هنــر انقــاب خواهــد بــود ،توضیــح داد :چهــل ســال گذشــته دوران شــهود و شــوری بــود کــه
هنرمنــدان در نســبت بــا انقــاب اســامی داشــتهاند ،امــا دوران جدیــد ،دوران خودآ گاهــی اســت و هنرمنــدان میخواهنــد آنچــه را کــه کار
کــرده و بــه دســت آوردهانــد ،مــورد پرســش قــرار دهنــد و بررســی کننــد.
یفــر ،دانشــیار دانشــگاه تربیــت مــدرس و پژوهشــگر هنــر ،نخســتین ســخنران ایــن مراســم بــود کــه دربــاره زمینههــای
علیاصغــر فهیم 
شکلبخشــی بــه مکتــب هنــری انقــاب اســامی بــه ســخنرانی پرداخــت و توضیــح داد :هیــچ سیســتم نظــریای شــکل نمیگیــرد ،مگــر آنکــه
ً
فهــای اندیشــه مــا در حــوزه ســنت آن اســت کــه خیلــی بــا نقــد
بــا رویکــرد انتقــادی دائمــا بــه ارزیابــی و ســنجش خــود بپــردازد .یکــی از ضع 
بــه معنــای دقیــق کلمــه مأنــوس نیســت .بایــد تفکــر انتقــادی بیشــتر در مــا رواج داشــته باشــد تــا سیســتم و چارچــوب نظر یــه مشــخصی تحــت
عنــوان مکتــب شــکل بگیــرد.
ً
او بــا ایــن پرســش گفتوگــو را ادامــه داد کــه آیــا اساســا مکتبــی تحــت عنــوان مکتــب انقــاب اســامی وجــود دارد؟ و در تشــریح ایــن پرســش
گفــت :طــی چهــل ســال گذشــته صاحــب پدیــدهای سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی بــه نــام انقــاب شــدهایم کــه بایــد بررســی کنیــم و ببینیــم
ایــن خیــزش و جنبــش دارای ســازه نظــری و ســاختار شــده اســت یــا در حــد رفــرم باقــی مانــده اســت .بــه نظــر میرســد انقــاب اســامی بهرغــم
گــذر از چهــار دهــه هنــوز در بعضــی حوز ههــا تبدیــل بــه یــک ســازه نظــری نشــده اســت .البتــه تجربیــات ارزشــمند فراوانــی در چهــل ســال
گذشــته کســب شــده اســت کــه ایــن تجربیــات را بایــد نظــم داد ،چارچــوب داد و تبدیــل بــه شــبکهای از گزار ههــای معنـیدار کــرد .مادامــی کــه
یــک خیــزش ،تبدیــل بــه ســازهای نظــری نشــود ،هیــچ ضمانتــی بــرای امتــداد آن نیســت.
بهــا جهــان را هــم گرفتنــد امــا اتفاقــی نیفتــاد .کمکــم تمدنهایــی
نطــور کــه میدانیــد جر یــان اســام وقتــی شــروع شــد ،عر 
او ادامــه داد :هما 
کــه مســلمان شــده بودنــد در تألیــف و تلفیقــی کــه بــا اســام پیــدا کــرده بودنــد ،اســام را از دیــن بــه یــک فرهنــگ تبدیــل کردنــد .در اوج این ملل
گســازی اســام و تولــد تمــدن اســامی پیشــگاماند .شــرط مانایــی یــک
یهــا بودنــد کــه در حــوزه فلســفه و عرفــان و هنــر در حــوزه فرهن 
ایران 
حرکــت یــا خیــزش ـ ـ ا گــر بخواهــد از حالــت سیاســی رد شــود و بــه امــر پایــدار تبدیــل شــود ـ ـ آن اســت کــه معطوف به همه ســاحات نظری انســان
مــدرن و جامعــه مــدرن ،صاحــب نظر یــه باشــد .ایــن نظر یــات بایــد بــه قــدری راســخ و عملــی باشــد کــه بتوانــد تبدیــل بــه ســاختهای تمدنــی
نقــدر توانــا نباشــد کــه منجــر بــه تصــرف در مــاده و طبیعــت شــود ،در حــد اید ههــای نظــری باقــی میمانــد ،هرچقــدر
شــود .ا گــر یــک فرهنــگ آ 
خیلــی قدرتمنــد باشــد ،و ا گــر تبدیــل بــه ســاختهای تمدنــی نشــود ،آن هــم از حیــز انتفــاع ســاقط اســت.
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ایــن پژوهشــگر افــزود :بنابرایــن مــا بایــد ب هطــور جــد پرســش کنیــم کــه در کجــای جغرافیــای تئــوری انقــاب ایســتادهایم و ایــن تئــوری در
حــوزه هنــر متضمــن چــه مفاهیمــی اســت .بایــد نقــاط ضعــف و قـ ّـوت خــود را بشناســیم و نقــد از درون را بیــش از پیــش بپذیریــم .حکومــت
بایــد زمینــه ایــن نقــد را ایجــاد کنــد و بیــش از حــدی کــه االن هســت بایــد نقدپذیــر شــویم و نقــد از درون داشــته باشــیم .ایــن کمککننــده راه
یشــود.
پیشــرفت اســت و در ســیره ائمــه ،پیامبــر و بــزرگان دیــن هــم دیــده م 
ایــن محقــق گفــت :انقــاب اســامی داعیــه مبنــای نظــری دارد و رفــرم نیســت و فلســفه اســت و در برابــر تمدنــی غر بــی کــه در دنیــا آقایــی
میکنــد ایســتاده اســت .ا گــر بخواهــد در برابــر آن تمــدن همــاوردی داشــته باشــد ،بایــد ملزوماتــی را رعایــت کنــد کــه یکــی از آنهــا نقــد از درون
اســت تــا یــک ســازه نظــری عمیــق شــکل بگیــرد و بشــود تصرفــی کــرد و ایــن ســازه نظــری را عملــی کــرد.
او بــا پرسشــی بــه بحــث خــود ادامــه داد و گفــت :پرســش بنیادیــن مــا آن اســت کــه آیــا ایــن مکتــب انقــاب اســامی تولیــد شــده اســت؟ دربــاره
یشــناختی بیانــی بــه عــاوه
مکتــب هنــری بــه ایــن تعر یــف میرســیم کــه یــک مکتــب هنــری مجموع ـهای از دســتاوردها و ابداعــات زیبای 

یشــود .در یــک مکتــب هنــری مضامیــن و
شهــای فرهنگــی اســت کــه در هیئــت یــک ســاختار فرمــی ظاهــر م 
مجموعــه از مضامیــن و ارز 
یشــناختی و تکنیکــی همــان مکتــب ،رابطــه بدهبســتانی و دیالکتیکــی دارد .مفاهیــم و
موضوعــات بهعنــوان پیــام و محتــوا بــا بعــد زیبای 
یشــود .بــه عبارتــی ســاختمان فرمــی تکنیکهــا
مضامیــن و معانــی در یــک فراینــد هنــری منجــر بــه شکلبخشــی بــه ســاختاری و یــژه در هنــر م 
شهــای فرهنگــی خاســتگاه و ســاختمان فــرم،
شهــای فرهنگیانــد؛ یــا بــه تعبیــری دیگــر ،محتــوا و ارز 
تبلــور و ترجمــان محتــوا و همــان ارز 
ب هصــورت آثــار هنــری اســت.
پهــای فلســفی میــان فلســفه خودمــان و فلســفه غــرب را ادراک نکنیــم و نســبت ایــن ویژگیهــای تئوریــک را بــا
ایــن پژوهشــگر افــزود :ا گــر گ 
ً
ثهــا کامــا نظــری و معطــوف بــه عمــل
یمــان درک نکنیــم ،نمیتوانیــم واقــف باشــیم بــه کــدام سمتوســو میرو یــم .ایــن بح 
تجربیــات هنر 
و ســاختار و فــرم اســت.
ایــن نقــاش گفــت :ســه نــوع انقــاب در جهــان معاصــر دار یــم :انقــاب  1989فرانســه کــه انقالبــی لیبرالیســتی اســت؛ انقــاب  1917روســیه
نشــمول دارد انقــاب اســامی اســت کــه هنــوز تبدیــل بــه ســازه
و مارکسیســم؛ و انقــاب اســامی ایــران .تنهــا انقالبــی کــه داعیــه تفکــر جها 
ً
نظــری نشــده و مادامــی کــه تبدیــل نشــود تــداوم پیــدا نخواهــد کــرد .انقــاب فرانســه انقــاب روشــنگری بود کــه عمال غــرب جدیــد را از آن دوران
میبینیــم .از همــان ابتــدای انقــاب روشــنگری بــه نقــد خــود پرداختنــد کــه اولیــن منتقــد آن هــم کانــت در کتــاب نقــد عقــل محــض بــود .از
همــان ابتــدا بــه نقــد خــود پرداختــه و پــس از آن نیــز ســیل آثــار هنــری مرتبــط بــا آن ســاخته و پرداختــه شــده و بــه کشــورهای مختلــف مـیرود.
انقــاب مارکسیســتی هــم امتــداد هــگل اســت .همانگونــه کــه مارکــس امتــداد هــگل اســت ،در هنــر نیــز مدیــون هگلانــد .ایدئولوژیــک شــدن
نجــا شــروع شــد و مارکسیسـتها آن را بــه مانیفســت اجتماعــی ،و ایــن تفکــر را بــه مرامنامــه حز بــی تبدیــل کردنــد .یعنــی تفکــر را بــه
هنــر از هما 
تفکــر حز بــی تبدیــل کردنــد کــه چــون منطبــق بــا فطــرت انســانی نبــود و مغایــر بــا طبیعــت خداجــوی انســان بود ،بــه ورشکســتگی دچار شــد و از
بیــن رفــت .البتــه مارکسیســم سیاســی از بیــن رفــت امــا مارکسیســم تئــوری هنــوز موجــود اســت .بســیاری از فرانکفورتریهــا مارکسیسـتاند و
تولیــدات بســیاری در حــوزه ســینما ،تلویزیــون ،مطالعــات فرهنگــی و ...دارنــد کــه البتــه بســیاری از مؤلف ههــا و خصوصیــات آن بــا مارکسیســم
اولیــه متفــاوت اســت و هنــر را بهمثابــه ابــزار میدانــد .امــا اینهــا تبدیــل بــه یــک تفکــر شــدند و اید ههــای خــود را بــه ســازههای زیباییشــناختی
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تبدیــل کردنــد.
او بــا ایــن پرســش کــه انقــاب اســامی چــه کــرده اســت ادامــه داد :مــا حــدود  500ســال اســت کــه بــه
تعبیــر اقبــال از تفکــر دور ماندهایــم و تار یــخ اندیشــه ایرانــی بــه محــاق رفتــه اســت .تار یــخ اندیشــه ایرانــی
نتوانســته اســت اندیشـهای جدیــد ماننــد مالصــدرا تأســیس کنــد و حتــی در بــاره فلســفه مالصــدرا نیــز تعابیــر
و تفاســیری جدیــد اتفــاق نیفتــاده اســت؛ یعنــی نســبت بیــن ایــن تفکــر (حکمــت متعالیــه) و مســائل
اجتماعــی ،حقــوق اجتماعــی و هنــر و بانکــداری؛ یعنــی فلســفهای کــه بتوانــد زیرســاخت تمــام ســاحات
تفکــری انســان باشــد اتفــاق نیفتــاده اســت .ا گــر احســاس میکنیــم چیــزی از درون فرهنــگ و تار یــخ مــا
درمیآیــد بایــد آن را تبییــن و بررســی کنیــم کــه تــا چــه حــد قابــل امتــداد یافتــن اســت .مــن ب هشــخصه بــه
فهــا بــرای گفتــن هســت و تئور یهایــی بــزرگ در آن خوابیــده
حــد بضاعــت خــودم فکــر میکنــم خیلــی حر 
اســت .ا گــر انقــاب اســامی بخواهــد تبدیــل بــه مکتبــی هنــری شــود ،در درجــه اول بایــد از اندیشــه اســامی
یشــناختی را دارد تــا
لشــدن بــه ســازههای زیبای 
پرســش شــود کــه ایــن اندیشــه تــا چــه حــد قابلیــت تبدی 
ســاختهها و تجربیــات هنــری خــود را در راســتای آن جهــت دهیــم کــه بنــای اندیشــه اســامی را تحــت
عنــوان ظهــور مکتــب هنــری انقــاب اســامی شــاهد باشــیم.
یفــر افــزود :انقــاب اســامی فلســفهای دارد؛ بــرای همیــن ادعــای تفکــر فلســفی هــم دارد .نکتــه
فهیم 
بتــر اینکــه انقــاب اســامی بــا تفکــر فلســفی خــود در زمانــی رخ داده کــه جهــان مرعــوب فلســفه غــرب
جال 
بــوده ،امــا انقــاب ایــران تمــام ایــن معــادالت موجــود جهــان را بــر هــم زد.
شهــای تصویرگــری
وی در انتهــا بــه ذکــر تعریفــی از مفهــوم هنــر پرداخــت و گفــت :هنــر مجموع ـهای از رو 
یتــوان رابطه هنــر و معنــا را ارتباطی
زیبایــی اســت؛ بــه همیــن دلیــل در کنــار فــرم بــه محتــوا نیــز تکیــه دارد و م 
اتحادگونــه دانســت .هنرمنــد بــرای اینکــه بــه کارش قــوام بخشــد بایــد از کتــب و منابعــی بهــره ببــرد تــا اثــرش
را غنــی کنــد؛ بــرای مثــال قــرآن ،نهجالبالغــه و مثنــوی از جملــه ایــن منابــع ارزشــمند هســتند.
«ســیر تحــول نقاشــی انقــاب بــا تأ کیــد بــر ســبکگزینی» عنــوان ســخنرانی مرتضــی حیــدری ،نقــاش و
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس ،بــود کــه توضیــح داد :ســبک ،زیرمجموعــه مکتــب اســت
و شــوپنهاور آن را بــه معنــای تعییــن عینــی و تجســد یافتــن نــوع نــگاه میدانــد .اســتادان ادبیــات مــا چــون
نشــدهای
آقــای شــفیعیکدکنی و شمیســا نیــز ســبک هنــری را برخاســته از اندیشــه ســامانیافته و تبیی 
میداننــد کــه در تابلــو نقاشــی و شــعر و ...تعییــن یافتــه اســت.
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وی بــا توضیــح اینکــه جایــی نقیض ـهای را میبینــم ادامــه داد :فــردی ماننــد تیتــوس بورکهــارت بــا جــرأت
مینویســد« :هنــر دوره رنســانس بهرغــم داشــتن مضامینــی مذهبــی اعــم از بشــارت بــر مر یــم(ع) ،تولــد و
ً
سهــای دوره
شــهادت عیســی(ع) ،اصــا دینــی و مذهبــی نیســت ».ســیمین دانشــور در یکــی از در 
فوقلیســانس در دانشــگاه تهــران تحــت عنــوان تار یــخ هنــر ،درس ـتترین تعر یــف از ز بــان افالطــون را در
ایــن دوران ارائــه کــرده و گفتــه اســت :هنرمنــدان مقلدانانــد بــه ایــن شــرط کــه نگاهشــان بــه طبیعــت و
نظرشــان بــه مثــل باشــد .یونــان باســتان کــه مبنــای تقلیــد نوزای ـیاش در رنســانس اتفــاق میافتــد دو نــوع
ســبک هنــری دارد؛ یــک ســبک هنــری رئالیســتی مبتنــی بــر مطالعــه دقیــق طبیعــت و احســاس اصالــت
عینــی و طبیعــی و آناتومــی و تناســب بــا طبیعــت کــه ایــن رســمی و آ کادمیــک و در بــاری اســت ،و ســبک
دیگــر ،یــک هنــر غنــی و اصیــل کــه در صــدر مســیحیت اســت بــا هوشــیاری در تناســب بیــن اندیشــه الهــی
و وحیانــی حضــرت عیســی(ع)؛ آن ســبکی کــه در معبــد دلفــی روی بعضــی ســفالینهها ب هصــورت نقاشــی
یشــود ،امــا همــراه ایــن جر یــان فکــری و انقالبــات
شــرقمآبانه وجــود دارد .صــدر مســیحیت بــا ایــن آغــاز م 
عگــرای در بــاری و رســمی و آ کادمیــک یونــان باســتان مبنــای هنــر دوره
بینشــی کــه پیــش میآیــد ،آن هنــر واق 
یشــود.
رنســانس م 
وی بــا ایــن پرســش کــه چــه چیــزی مقـ ّـوم یــک ســبک و صورتبنــدی اســت ،بــه ســخن خــود ادامــه داد و
افــزود :اندیشـهای کــه در پــس آن قــرار دارد بســیار مهــم اســت؛ موالنــا در ایــن بــاره میگو یــد :هــر آن نقشــی کــه
میجویــد ،ز اندیشــه همیرو یــد.

ا گــر ســبک را بــه معنــای تعیینبخشــیدن و صــورت عینــی یــک نــوع اندیشــه و زاو یــه دیــد خــاص فــرض کنیــم،
بشــدن میگوییــم بــه ایــن دلیــل اســت
نشــدن اســت و اینکــه چــرا قل 
بشــدن و دگرگو 
انقــاب بــه معنــای قل 
کــه حالــش لحظهبهلحظــه بــا توجــه بــه محیــط و شــرایط و ...تغییــر میکنــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود :نقاش ـیهای ابتــدای انقــاب (از مــن و آقــای خســروجردی و چلیپــا و حبیــب
صادقــی و ،)...تحــت آموز ههــای هانیبــال الخــاص و دیگــران ،نوعــی رئالیســم سوسیالیســتی بــود کــه ایــن
شهــای چــپ کمــی سوسیالیســتی آقــای الخــاص
آموز ههــا آموز ههــای آ کادمیــک دانشــگاهیای بــود کــه بــا گرای 
شــکل گرفــت؛ ولــی ایــن تغییــر نــرم چــرا پیــش آمــد؟ چــه ملزوماتــی پیــش آمــد کــه موجــب ایــن تغییــر نرم و ســبک
شــد؟ بــر اســاس درک ایــن ضــرورت بــوده کــه ســبکمان متناســب بــا اقتضائــات و بیــان خــاص اندیش ـهمان
باشــد؛ وقتــی ذهنیــت و زاو یــه دیــد نظــام قبلــی تغییــر کــرده و متناســب بــا قــرآن ،احادیــث و اندیشــه وحیانــی
شهــا را بــرای تغییــر در آثــار کاظــم چلیپــا،
دگرگــون شــده اســت ،پــس ســبکمان نیــز بایــد تغییــر کنــد .ایــن تال 
حبیــب صادقــی ،مصطفــی گــودرزی و ...میبینیــم .امــا ایــن نکتــه هــم قابــل ذکــر اســت کــه هیچکــس به بررســی
ً
ایــن تطابــق بــا نگــره فلســفی نپرداخــت و در حــوزه هنــر بــه بحــث فلســفی و نظــری نپرداختنــد کــه مثال ایــن قالبی
کــه انتخــاب کردیــد تناســب دارد یــا نــه .ناصــر پلنگــی بــرای خــود روشــی را پیــش گرفــت ،کاظــم چلیپــا روشــی
دیگــر و...؛ البتــه آرامآرام نیــز در مســیر صــواب و درســت افتادهانــد .ایــن پو یــه بالنــده و پو یــا بایــد تقویــت میشــد
کــه مــا ایــن پو یــه را ندار یــم.
وی در انتهــا گفــت :در نقاشــی آقــای چلیپــا ،رئالیســم پرسپکتیویســم فقــط یــک ســجاده اســت کــه در افــق
اســت و بقی ـهاش روی هــم چیــده شــده و آن مــادر شــهید فرزنــدش را در دســت دارد و در پسزمینــه بــه 72
یســر ،و حضــرت ابیعبــداهلل الحســین(ع) ســوار بــر اســب ســفید ،اشــاره میکنــد و بــه تاریــخ پیونــد
شــهید ب 
دارد .یــک مــادر شــهید اســت کــه همــه آن را زینــب کبــری(س) میبیننــد.
ً
شهــای کامــا شــخصی توســط هنرمنــدان جــوان صــورت گرفــت .آن زمــان خودشــان اندیشــیدند و ســیر
ایــن تال 
فلســفی و تبیینــش را شــخصی کردنــد و دســت بــه خلــق آثــار زدنــد کــه االن شــما میتوانیــد بــه آن ســبک هنــر
انقــاب اســامی و نــه هنــر اســامی بگوییــد .هنــر اســامی ویژگــی و شــاخصههایی دارد کــه بایــد همــه وجــود
آن بــه شایســتگی فراهــم شــود و وحــدت و یکدســتی رابطــه قالــب و محتــوا ایجــاد شــود .ایــن را شــاید نتوانیــم
ادعــا کنیــم.
محمــد خزایــی ،آخریــن ســخنران ایــن مراســم ،در بــاره هنــر انقــاب اســامی و نیــاز بــه دانســتن مبانــی هنرهــای
تجســمی و بهکارگیــری آن در هنــر انقــاب ســخن گفــت و توضیــح داد :در زمــان انقــاب صنعتــی بــه دلیــل
بتــر مانــد و ایــن مشــکالتی ایجــاد کــرد کــه منجــر
یشــدن همهچیــز ،کارهــای هنــری عق 
ســرعتیافتن و ماشین 
بــه ایجــاد جنبــش  Arts & Crafts Movementشــد کــه بــه آشــتیدادن هنــر و ماشــین بینجامــد کــه موفــق هــم
نشــدند .پــس از آن ،مدرســه باهــاوس ( )Bauhausایــن مســئله را حــل کــرد و توانســت بــا بهرهگیــری از متفکــران و
نظری هپــردازان و وضــع مبانــی هنرهــای تجســمی ،بیــن هنــر و ماشــین آشــتی ایجــاد کنــد .دوره مدرســه باهــاوس
خیلــی طوالنــی نبــود و بســته شــد ،امــا منجــر بــه وضــع مبانــی هنرهــای تجســمی شــد کــه ایــن قوانیــن بهقــدری
قدرتمنــد بــود کــه توانســت در کشــورهایی مثــل چیــن و ژاپــن هــم اجرایــی شــود.

او در ادامــه بــا نمایــش تصاو یــری از آثــار هنــری ایــران در دور ههــای مختلــف تاریخــی بــه توضیــح و تبییــن
مفاهیــم خــود پرداخــت.
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وی افــزود :مــا نیــاز بــه وضــع مبانــی هنرهــای تجســمی خودمــان دار یــم .هنرهــای تجســمی از ســه روش قابــل
نمایــش اســت؛ یــا ب هصــورت بازنمایــی اســت (یعنــی هــر آنچــه در طبیعــت اســت ،عینبهعیــن بــه نمایــش
ً
گذاشــته شــود) ،یــا آنچــه را در طبیعــت اســت بازســازی کنیــم و ســادهتر ارائــه دهیــم و یــا اصــا نمــود طبیعــت
ً
نــدارد و ب هصــورت نمادیــن ،فرمــی را ارائــه دهیــم .هنــر ایــران معمــوال در بازنمایــی طبیعــت توفیــق چندانــی
نداشــته اســت و بیشــتر در زمینــه وجــه نمادیــن و تجر یــدی جلو هگــر بــوده اســت.

7

نمایشگاهنقاشی«انقالبهنر»
همزمان با  20فروردین ،روز هنر انقالب اسالمی ،نمایشگاهی از آثار
هنرمندان نقاش با عنوان «انقالب هنر» در نگارخانه خیال صبای
فرهنگستان هنر برگزار شد.
این نمایشگاه دربرگیرنده  80اثر نقاشی با مضامین انقالبی از
هنرمندان معاصر همچون احمد اسفندیاری ،حبیباهلل آیتاللهی،
حبیباهلل صادقی ،کاظم چلیپا ،مصطفی گودرزی ،ناصر پلنگی،
مرتضی اسدی ،غالمعلی طاهری و خیالینگار یهایی از آثار
استادانی چون محمد فراهانی ،علیاکبر لرنی ،منصور وفایی و
حسین حسینی بود که تا  10اردیبهشت  1398در نگارخانه خیال
مؤسسه فرهنگیهنری صبا برپا بود.
محمدعلی رجبی ،عضو پیوسته و عضو گروه هنرهای سنتی
فرهنگستان هنر ،که دبیری علمی این نمایشگاه را نیز بر عهده
داشت ،در خصوص نمایشگاه نقاشی «انقالب هنر» اظهار کرد:
این نمایشگاه بهعنوان حرکتی نمادین بر اساس روز «هنر انقالب
اسالمی» و پاسداشت روز شهادت شهید بزرگوار ،آوینی ،برگزار
شد .این نمایشگاه آغازگر کارهای پژوهشی و تحقیقاتی درباره هنر
انقالب اسالمی و در واقع اعالم حضور ما برای پرداختن به این هنر
است .هنرهای تجسمی انقالب بعد از شعر انقالب دومین هنری
است که رشد و گسترش یافت .در این دوره نیروهای جوان انقالبی
در عرصه تجسمی آثاری را ابداع کردند که بسیار اثرگذار بود .در
این نمایشگاه نیز تالش کردیم تا از آثار افراد شاخص استفاده کنیم.
او در همین زمینه ادامه داد :ما تالش میکنیم در آینده فقط به
برگزاری نمایشگاه و آثار عملی هنری بسنده نکنیم .این حرکت
همکاری و مشارکت همه ارگانها و سازمانهای پیشکسوتی را
که گنجینه بزرگ هنر انقالب را در خود جای دادهاند میطلبد .ما
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امیدواریم با تشکیل گروه هنر انقالب در فرهنگستان هنر ،به بهترین
نحو در این راستا قدم برداریم.
عضو پیوسته فرهنگستان هنر در خصوص دیگر برنامه
پیشبینیشده این روز اضافه کرد :همچنین به دنبال برگزاری
نمایشگاه «انقالب هنر» ،نشستی تخصصی نیز برگزار میشود تا به
ی و علمی پرداخته شود.
این موضوع بهصورت اصول 
این هنرمند در ادامه سخنان خود تصریح کرد :ما برای برگزاری
نشستهای تخصصی و یا نمایشگاه در عرصه تجسمی هنر
انقالب قائل به زمانی خاص نیستیم و معتقدیم در طول سال باید
این مبحث از زوایایی مختلف نقد و بررسی شود؛ زیرا بعد از انقالب
اسالمی ایران ،بهقدری در زمینه تجسمی فعال شدهایم که اگر
یک دوره یکساله به برگزاری نمایشگاه و نشستهای تخصصی
بپردازیم باز هم موضوع برای بحث داریم.
وی به گروه هنر انقالب در این فرهنگستان اشاره و خاطرنشان کرد:
فرهنگستان هنر دارای گروههای علمی در زمینههای مختلف
هنری است که عالوه بر رسیدگی به مسائل و موضوعات در هر یک
از زمینهها ،به رصد وضعیت موجود میپردازد و برای آینده هنری
کشور ،متناسب با مقتضیات زمانه ،برنامهریزی میکند و در جهت
اصالح بعضی از امور به نهادهای دیگر کمک فکری میرساند و یا
پیشنهادهایی به آنها ارائه میکند .گروه «هنر انقالب اسالمی» نیز
بهتازگی به جمع گروههای تخصصی فرهنگستان پیوسته و در حال
شکلگیری است.
محمدعلی رجبی در خصوص مباحثی پژوهشی که در حوزه هنر
انقالب صورت گرفته ،یادآور شد :پژوهش درباره هنر انقالب تاکنون
مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است .شاید دلیلش این

محمدعلی رجبی در پایان ،تاریخ اتمام نمایشگاه «انقالب هنر» را
 10اردیبهشت  1398در مؤسسه فرهنگیهنری صبا اعالم کرد.
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باشد که هنر انقالب ،هنری زنده و پویاست و هر لحظه کاری جدید
انجام میشود .امروزه بعضی از هنرها دیگر زندگیشان را از دست
دادهاند .به قولی وقتی فرهنگی به پایان رسید ،برایش دائرةالمعارف
مینویسند .اما به فرمایش مقام معظم رهبری ما در حال ورود به
چهلساله دوم انقالب هستیم .چهل سال تجربه کردیم و با شور
و احساسات و معرفت شهودی در تمامی زمینهها انقالب را جلو
بردیم؛ اما حاال باید به مرتبه خودآ گاهی برسیم و پرسش کنیم.
راهی را که تاکنون پیمودهایم ،باید بررسی کنیم؛ زیرا راه آیندهمان
در ظواهر امر تغییر کرده اما باید در مبادی همان باشد .باید مسائل
جدید در عرصه هنر شناسایی شوند و از عدهای از هنرمندان
انقالب و بعضی از شخصیتهایی که میتوانند هنر انقالب را مورد
پرسش قرار دهند دعوت کنیم تا در این زمینه با ما همکاری کنند تا
با برنامههای علمی و تحقیقاتی زمینهای را فراهم کنیم که در آینده
منجر به مجموعهای از نظریاتی در مورد هنر انقالب شود.

عضو گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر ،به گستردگی هنر
انقالب اشاره کرد و افزود :بررسی اشعار انقالبی ریشه در زمانهای
گذشته و قبل از انقالب دارد و شاعرانی را میشناسیم که برای
شعرشان آزار و اذیت شدند؛ اما پس از انقالب در حوزه تجسمی،
ً
خصوصا در عرصه نقاشی و گرافیک ،شاهد توسعهای شگرف
هستیم؛ البته سینما ،تئاتر ،موسیقی و ...نیز تحول بسیاری را در
این دوره تجربه کردهاند .ارتباط همه این مباحث با انقالب و نیز
ً
ارتباطشان با یکدیگر باید بررسی شود .مثال شعر انقالب چه ارتباطی
با سینمای انقالب یا نقاشی پیدا میکند .در این راه اصل ثابت
و مال ک ،هنرهای انقالب است و همه اینها آینه یک حقیقت
هستند .بررسی اینها مباحث جالب و سنگینی را ایجاد میکند که
جز فرهنگستان جای دیگری وجود ندارد که به این مباحث بپردازد.

9

به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

مولود زندینژاد

همزمان با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی25 ،اردیبهشت،
نشست تخصصی «پژوهشی در شاهنامهنگاری» به همراه
رونمایی از کتاب شاهنامه ابراهیم سلطان و افتتاح نمایشگاه
«شاهنامهنگاری» با حضور سرپرست و مسئوالن فرهنگستان هنر،
استادان ،دانشجویان و عالقهمندان در فرهنگستان هنر برگزار شد.
در آغاز این نشست آیدین آغداشلو ،نقاش ،گرافیست و نویسنده
درباره «تصویرگری در شاهنامههای خطی» به سخنرانی پرداخت.
وی با ابراز خرسندی از اینکه فرهنگستان هنر با فعالیتهایی
اینچنین به وظیفه خود عمل میکند ،اظهار کرد :انتشار کتاب
شاهنامه ابراهیم سلطان از کارهای بسیار مهمی است که
فرهنگستان به انجام رسانده و با این کار میتوان امید داشت که
فرهنگستان به وظیفه اصلی خود عمل کند.
این هنرمند در خصوص شاهنامههایی که دارای ارزش و اعتبار
جهانیاند ،یادآور شد :شاهنامههای ابراهیم سلطان ،بایسنقری
و محمد جوکی ،که از عصر تیموری به جا مانده ،از جمله آثار
درخشان فرهنگ ما هستند که متأسفانه بیگانگان درباره آن
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پژوهشیدر شاهنامهنگاری
بیشتر کار کردهاند .در واقع هرکدام از این شاهنامهها از جایی
خریداری شده است؛ البته فقط شاهنامه بایسنقری است که
متعلق به ماست .شاهنامه شاهطهماسبی را هم طی مراحلی
خریداری کردیم و خوشبختانه فرهنگستان هنر این کتاب را نیز
منتشر کرده است .پس در حقیقت کاری را که دیگران در حق ما
کردهاند ما باید بر عهده بگیریم؛ حتی اگر هنوز اول راه باشیم .چاپ
کتابهایی اینچنین ّ
مفصل و ّ
مزین ،کاری بسیار سخت است
که نیاز به امکانات ویژه دارد؛ اما ما نباید ناامید شویم و دست از
تالش برداریم .به هر حال هر اقدامی که از فراموششدن نقاط اوج
فرهنگ ایران جلوگیری کند ،باید مورد توجه قرار گیرد.
آغداشلو در ادامه سخنانش به تاریخ شاهنامهنگاری پرداخت و
خاطرنشان کرد :نسخههای مصور ،متعلق به بعد از اسالم است؛
البته شایع است که نسخههای مصوری پیش از اسالم وجود داشته
است .اگر اشتباه نکنم در تاریخ مسعودی اشاره شده که نسخهای
مصور با آرایهها و مضامین خاص در زمان ساسانی وجود داشته
که در آن ،هر کدام از تصاویر پادشاهها با رنگهای خاص طالیی،
نقرهای و ...کشیده شده بودند؛ اما آنچه بهعنوان نمونههای واقعی
در دست ماست ،نسخههای مصوری است که به زمان بعد از
اسالم تعلق دارد و مربوط به قرنهای  6و 7ق میشود.
او درباره تاریخچه تصویرسازی در نسخ یادآور شد :بار انتقال
معنایی یک فرهنگ در گذشته بهصورت مکتوب بوده و طبیعی
است که ما منابع مکتوب بسیاری داشته باشیم؛ اما اینکه
تصویرگری از کجا آغاز شد تاریخی دیگر دارد .قدیمیترین نمونه
تصویرگری را ما ابتدا به قابوسنامه معروفی که مرحوم مینوی درباره
آن نوشته و منتسب به قرن  4و 5ق است ،میدانستیم که بعد
ً
مشخص شد که این نمونه کامال جعلی است؛ بنابراین باید به
نسخی بپردازیم که شناسایی شده و مربوط به قرون شش و هفت
به بعد هستند.
او در همین زمینه ادامه داد :اینکه چرا باید نسخ تصویرگری
میشدند مورد پرسش است .بعضی نسخ ،علمی بودند و
میبایست مصور میشدند .در نسخی که درباره گیاهان،
جانوران و انسان بود ،داشتن تصویر ،الزامی بود .در این نسخ
متن را مینوشتند و نقاش صفحات را مصور میکرد .بهتدریج
تصویرسازی در دیگر نسخ رایج شد و بعضی از نسخهها آرامآرام
نفیس و مجلل شدند .بهعنوان مثال در شاهنامه شاهطهماسبی
میتوان رد کار ده هنرمند را دید؛ حتی بعضی از هنرمندان در این

اثر امضا هم دارند .این اثر ،کار گروهی بوده است.
نویسنده مجموعه مقاالت از خوشیها و حسرتها به چگونگی
سفارش آثار و نسخ خطی پرداخت و توضیح داد :این مسئله مورد
بحث است که این سفارش چه استفادهای داشت؟ دستگاههای
توزیع ثروت و تمرکز قدرت ،جزو وظایفی که برای شأن خود در نظر
میگرفتند ،تشکیل کتابخانه امرا و وزرا بود که در حکم یک آ کادمی
محسوب میشد که بهتدریج در دستگاههای حکومتی بهصورت
سنت درآمد؛ حتی در دربار سلطان محمود غزنوی ،که جنگجوی
طراز اول بود و فردی فرهیخته نبود و اوقات خود را به خوشگذرانی
طی میکرد،جمعی از شاعران گرد آمده بودند .بسیاری از آثار هنری
با چنین انگیزههایی تولید میشدند .بسا آدمهای سفارشدهنده
که درک واقعی از این آثار نداشتند .در حقیقت مراکزی به وجود
میآمد که سنت فرهنگمداری را در خود شکل دهد .هنرمندان
آثارشان را به این مراکز عرضه میکردند .این آثار دستهبندی و
بستهبندی میشدند و در کتابخانهها میماندند .بعضی اوقات
پادشاهان تورقی میکردند و از آن لذت میبردند ،اما بهطور کلی
مصرف عمومی نداشتند.

او درباره ارزش این آثار تصریح کرد :این آثار حتی در زمان خود
هنرمند بسیار گرانبها و باارزش بودند و معروف است که میگویند
یک تکه خط میرعماد را با یک اسب عربی تاخت میزدند که این
بسیار اثر بوده است .بیشترین مورد استفاده
مسئله حاکی از ارزش
ِ
این آثار توسط خود هنرمندان بود که این آثار را بررسی میکردند،
درباره آن بحث میکردند و خود این مسئله ،موجب ارتقای سطح
فرهنگ و هنر میشد و سبکهای جدید به وجود میآمد و رو به
کمال میرفت.
هنرمند باتجربه اضافه کرد :کار اصلی نقاشان تصویرگری
این
ِ
برای نسخ خطی بود اما تنها منحصر به تصویرگری نمیشد؛ بلکه
آثارشان مصارفی گوناگون داشت .از نقش فرش گرفته تا طرح و
نقش برای بناهای معماری ،نقاشی روی دیوار و ...جزو وظایف
کاری این نقاشان محسوب میشد .کتابخانهها که مرکزی آ کادمی
و کارگاهی به شمار میرفتند ،عمدهترین منبع برای سلیقهسازی
بودند و بسیاری از هنرمندان بر آن بودند که به این مراکز راه یابند.
کمالالدین بهزاد وقتی به سرپرستی کتابخانه درمیآید ،کارش
رصد امور بوده و در حقیقت یک مدیر فرهنگی و برنامهریز فرهنگی
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محسوب میشده و گزارشهای او از میزان پیشرفت آثار به شاه نیز
شاهد این ادعاست.
نویسنده کتاب از پیدا و پنهان درخصوص امکانات تصویرگران
یادآور شد :یک تصویرگر تمام امکاناتی را که در دوره معاصر وجود
دارد در آن زمان داشته است؛ یعنی سفارشدهنده دارد ،اجراکننده
دارد ،عمل جمعی هنرمندانی مختلف روی یک نسخه شکل
میگرفته است .فقط تنها تفاوت آن این است که امروزه سفارشها
به دست مردم میرسد ولی در گذشته عمومیت نداشته است.
آیدین آغداشلو در پایان سخنان خود به تاریخ تصویرگری در
شاهنامه پرداخت و گفت :بیشترین تصویرگریای که در طول
تاریخ صورت گرفته ،تصویرگری شاهنامه است که میتواند
علتهایی مختلف داشته باشد .شاهنامه پر از قصههای دلپذیر و
هیجانانگیز است ،یک متن ادبی زیباست و سرشار از اسطورهها،
پر از تخیل و موجودات عجیب و غریب و صحنههای جذاب
است و این مسئله زمینهای مناسب را برای بهتصویرکشیدن
متن شاهنامه ایجاد میکرده و بر تصاویر متن تأ کید میکرده و به
متن شدت میداده است .قدیمیترین نمونههای شاهنامهای
که تصویرگری شده و مصور است متعلق به قرن هشتم است که
به سفارش ایلخانان مغول تصویر شده است؛ داستان شاهنامه
مربوط به جنگ ایران و توران است و ایلخانان مغول در حقیقت
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همان تورانیان بودند که شکست میخورند و اینکه چرا به این
داستان شکست عالقهمند هستند ،جای پرسش دارد .این سنت
اوج میگیرد تا به خلق شاهنامه شاهطهماسبی میرسد و این
سنت همچنان باقی میماند تا دوران ناصری که شاهنامه معروف
داوری با نقاشی آقا لطفعلی صورتگر نقاشی میشود که بعد از آن
چاپ سنگی و ...است که نقاشی میان مردم نیز وارد میشود.
در ادامه این نشست مهدی حسینی ،عضو پیوسته و عضو گروه
تجسمی فرهنگستان هنر ،مقاله خود را با عنوان «سه برادر و سه
شاهنامه» ارائه کرد .او به فرهنگ ایرانیان و تأثیرگذاری این فرهنگ
بر فرهنگ قوم مهاجم اشاره و اظهار کرد :تاریخ نشان میدهد ما
ایرانیان انسانهایی استثنایی و عجیب هستیم؛ چراکه در طول
تاریخ به کمک فرهنگ غنیای که داشتیم ،بر اقوام مهاجم به
خاک سرزمینمان ،تأثیر گذاشتیم .تیمور از اقوام کوچرو و بیابانگرد
بود .این اقوام در سوارکاری و جنگجویی بسیار ماهر بودند و در
عین حال افرادی بسیار سفاک؛ اما از دانش و فرهنگ بیبهره
بودند .تحت تأثیر فرهنگ ایرانی فرزندان و نسلهای بعدی آنها
به شخصیتهایی مهم تبدیل میشدند؛ بهطور ی که میتوانیم
ردپای تاریخی آنها را در آثار هنری جستوجو کنیم.
این استاد دانشگاه به علت توجه به شاهنامهنگاری در دوره
ایلخانیان پرداخت و ادامه داد :یکی از دالیل شاهنامهنگاری در

این دوره ،تحکیم قدرت و مشروعیت سلطنت است .آنها از قبایل
بیگانه بودند و بهنحوی میخواستند خود را به مردم ایران تحمیل
کنند.
وی درخصوص شاهزادگان تیموری یادآور شد :بایسنقر میرزا،
محمد جوکی و ابراهیم سلطان پسران شاهرخ بودند که هر کدام
شاهنامهای از خود به یادگار گذاشتند .بایسنقر میرزا ،از هنرمندان
طراز اول در زمینه خطاطی و خوشنویسی محسوب میشود .قرآنی
که با خط محقق از او باقی مانده یکی از آثار هنری ارزشمند به
شمار میآید که متأسفانه برگبرگ شده و تنها چند برگ آن در موزه
ملک و کاخ گلستان موجود است .شاهنامه بایسنقری ،خمسه
بایسنقری و کلیله و دمنه بایسنقری ،از مجموعه آثار و نسخ بسیار
مهمی است که در کارگاهی که او برپا کرده نگاشته شده است.
این مدرس دانشگاه افزود :برادر دیگر بایسنقر میرزا ،ابراهیم
سلطان بوده که عالوه بر سفارش کتاب شاهنامهای که امروز در
فرهنگستان هنر رونمایی میشود ،از خوشنویسان بنام و طراز اول
به شمار میآمده است و قرآنی را به خط ثلث نوشته که امروزه در
موزه پارس نگهدار ی میشود و خوشبختانه بخشهایی از این
قرآن نیز منتشر شده است.
عضو گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر در همین زمینه ادامه
داد :از دیگر شاهنامهها باید از شاهنامه محمد جوکی نام برد که
خوشبختانه خانم باربارا برند ،تحقیقاتی جامع درباره این شاهنامه
انجام داده و مطالب تحلیلی بسیار خوبی دربارهاش نوشته و از
جمله کتابهایی است که باید ترجمه شود .حتی در تاریخ از
همسر محمد جوکی به نام عصمتالدنیا نام برده شده که بانویی
فرهیخته بود و سفارش تصویرگری خمسهای را در آن زمان میدهد.
این مسئله (رواج هنر) را در دربار تیموری میتوان مشاهده کرد.
مهدی حسینی به تشریح دیگر نمونههای شاهنامه پرداخت و
گفت :شاهنامههایی که در کارگاههای هنری بایسنقر میرزا ،محمد
جوکی و ابراهیم سلطان تصویرگری شده است ،هر کدام با نگاهی
متفاوت خلق شدهاند .بهعنوان مثال بیشتر ترکیببندیهای
شاهنامه محمد جوکی ،دور و به قول سینماگران النگشات
است؛ اما در شاهنامه ابراهیم سلطان ،تصاویر بهطور اغراقآمیزی
به صحنه و ماجرا نزدیکاند و هر مجلسی که باشد ـ فرق نمیکند ـ
بسیار نزدیک تصویر شده است .شاهنامه بایسنقری حالتی
نیمشات است و حالت میانه این دو شاهنامه را دارد.

مهدی حسینی با ذکر این مطلب که سخنگویی درباره شاهنامه
و تصویرگری آنها بسیار است و بررسی هر کدام از این تصاویر
بهتنهایی جلسهای تخصصی میطلبد ،سخنان خود را به پایان
برد.

وی به دیگر نمونههای شاهنامه و تصویرگری آنها پرداخت و گفت:
شاهنامهنگاری بعد از دوران تیموری هم ادامه پیدا میکند .باید از

آخرین سخنران این نشست ،بهمن نامورمطلق ،عضو گروه
هنرهای سنتی فرهنگستان هنر بود که به ارائه مقاله خود با عنوان
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شاهنامه شاه اسماعیل نام برد که  17تصویر در موزه رضا عباسی
از این مجموعه موجود است؛ همچنین شاهنامه قرچغایخان
که به شاهنامه وینزور معروف است و از دیگر نمونههای شاهنامه
در دوران صفوی است؛ البته هر کدام از این شاهنامهها با نگاهی
متفاوت تصویرگری شدهاند و نمیتوان این آنها را با یکدیگر
مقایسه کرد؛ حتی در سه شاهنامه بایسنقری ،ابراهیم سلطان و
محمد جوکی تنها سه مجلس بهصورت مشترک تصویرگری شده
که مربوط به «کشتهشدن دیو سفید به دست رستم»« ،رستم و
خاقان چین» و «فردوسی و شعرای غزنین» است .گرچه این سه
برادر تفاوت سنی اندکی با یکدیگر داشتند ،هر کدام در کارگاه
سلطنتی خود از هنرمندان توانمند بهره میبردند.

13

«مدیریت هنری ابراهیم سلطان و شاهنامهنگاری» پرداخت.
وی در ابتدا به بزرگداشت فردوسی اشاره و اظهار کرد :فردوسی
یکی از بزرگترین اسطورهپردازان دنیاست که خود اسطوره شد.
اگر شاهنامه نبود شاید بزرگترین اسطورههای تاریخمان فراموش
میشدند .او هویت ما را به ما برگرداند و جایگاهی بینظیر را در
فرهنگ ما به خود اختصاص داد .شاهنامه به قومی که به ما یورش
برد و در ایران حضور پیدا کرد ،مشروعیت داد .این قوم با ویرانهای
که ساخته بود ،شروع کرد و بعد افسون فرهنگ ایرانی شد و به ترمیم
آن پرداخت.
وی علت توجه به شاهنامه را چنین عنوان کرد :علت توجه به
شاهنامه ،مدنیت آن است .اقوام مهاجر و چادرنشین بهواسطه
شاهنامه دارای مدنیت شدند .شاهنامه آنها را تربیت کرد و آنها
نیاز به تربیت داشتند و این شاهکار هنرمندان ،اندیشمندان و
دانشمندان ایرانی بود که با دو نسل فاصله ،افرادی مانند ابراهیم
سلطان ،بایسنقر میرزا و دیگران را تحت تأثیر قرار دادند تا آنها به
اشاعه فرهنگ ایرانی بپردازند .امروزه متأسفانه باید از آنها بهعنوان
الگوهای مدیریتی یاد کنیم و چه خوب است که این الگوها
بازسازی شوند و مورد استفاده قرار گیرند.
سرپرست دانشگاه ایرانیاسالمی استاد فرشچیان به نقد شرایط
هنر معاصر پرداخت و خاطرنشان کرد :حال هنر و هنرمند در شرایط
فعلی خوب نیست و یکی از علل مهم آن عدم کارایی مدیریت
هنری است .شاید برای اصالح این مسئله باید به الگوهای
پیشین بومی خود رجوع و آنها را بهروز کنیم ،یا از الگوهای موفق
جهان استفاده کنیم.
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دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
در همین زمینه ادامه داد :ما روزی خود صادرکننده این الگوهای
مدیریتی بودیم و میدانیم دربار گورکانی و دربار عثمانی از این
الگوها و از هنرمندان ما و از عناصر هنریمان استفاده کردند
و صاحب مکاتبی بزرگ شدند .این الگوها آموختنی است؛
بهعنوان مثال به فرهنگستان اشاره میکنم که قرار بود در آن از
این کهنالگوها استفاده شود و شاهنامهنگاری و خمسهنگاری با
تولیت فرهنگستان صورت گیرد .شمس فرهنگستان برای اولین
بار تصویرگری شد؛ اینها تجربیات خوبی بود که متأسفانه ادامه
پیدا نکرد.
نویسنده کتاب درآمدی بر اسطوره شناسی راهکار برو نرفت از این
بحران را اینگونه تشریح کرد :ما نیازمندیم که الگوهای بومی خود را
احیا کنیم .ما باید به دنبال مدیریت مؤلف و خالق باشیم و آثاری
تازه ،فاخر و ماندگار را از دوره معاصر به یادگار بگذاریم؛ همانطور

که این سلسلهها به یادگار گذاشتند .با ارتباطات ،تنوع و جمعیتی
که امروز داریم باید این آثار بهمراتب فاخرتر از آثار گذشته باشد و
حالوروز دوره خود را در شاهنامه به تصویر بکشیم .هر جایی که
انسجام و همبستگی بوده ،و نگاه زیباییشناسی وجود داشته،
در آثاری چون شاهنامه ،خمسه و دیگر آثار هنری خودنمایی
کرده است .امروزه ما به دالیل بسیار ،بیش از هر زمان دیگر نیاز به
مصورکردن شاهنامهنگاری هستیم .ما باید شرایط خلق آثار فاخر
را ایجاد کنیم.
وی متذکر شد برای اینکه بدانیم چه عواملی به ایجاد مکتب
شیراز که متعلق به قرن نهم است ،کمک کرده باید این مکتب
را ارزیابی کنیم و به شاخصها و ویژگیهای مهم آن بپردازیم .او
سپس به تشریح این ویژگیها پرداخت و افزود :اگر به تاریخ رجوع
کنیم متوجه میشویم که دوره ابراهیم سلطان ،دورهای کمتر از
بیست سال است ،اما آثار فاخر و ارزشمند بسیاری در این دوره
وجود دارد .اولین ویژگی این دوران وجود کارگاههای هنری است
که موجب درونیکردن هنر نزد متولیان بوده است .در این دوران
چهار پسر شاهرخ (الغ بیک ،ابراهیم سلطان ،بایسنقر و محمد
جوکی) ،همه هنرمند بودند .ابراهیم سلطان خوشنویسی توانا و
چیرهدست بود که کتیبههایی بسیار در تخت جمشید و چندین
بقعه از وی به یادگار مانده است .او شاعر هم بوده و ساحت هنر را
بهدرستی درک و تجربه کرده است .ابراهیم سلطان ،تجربه زیسته و
امکان گفتوگو با هنرمند را داشته است .او از نظر زیباییشناسی
خود نیز دارای رای و نظر بوده است .ما در زمان ابراهیم سلطان
چندین گلچین نثر و نظم داریم که تصویریگری شده و به یادگار
مانده است.
مؤلف کتاب گفتوگومندی در ادبیات و هنر به شاخص بعدی
پرداخت و افزود :دومین شاخص ،نهادسازی است .امروزه
مدیریتها اغلب رویدادی هستند ،اما مدیریتی که بخواهد کار
بنیادین انجام دهد ،باید دست به ساختارسازی و نهادسازی
بزند .ابراهیم سلطان در عین حال که جنگ میکرده ،مدرسه
دارالصفا را ساخته و در کنارش داراالیتامی بنا کرده است .در
کنارش کارستان یا هنرستان مکتب شیراز را راهاندازی میکند که
آنجا تشکلی واقعی از هنرمندان است و برای آن کالنتری شایسته
انتخاب میکند .فرماننامهای برای خواجه نصیرالدین مذهب
دارد و رابطه تشکیالتی را که دیگران باید با آن داشته باشند در
آن تبیین کرده است .تمامقد از هنرمندان دفاع میکند .اینها
کارهایی بزرگ و ماندگار به شمار میرود.
نامورمطلق شناسایی اندیشه افرادی چون ابراهیم سلطان را که

دستپرورده فرهنگ ایرانی بودند ،عاملی دیگر در رشد و شکوفایی
هنر دانست و سخنان خود را اینگونه به پایان برد :ابراهیم سلطان
این شعر سعدی را خوشنویسی کرده است:
که را دانی از خسروان عجم  /ز عهد فریدون و ضحاک و جم
که بر تخت و ملکش نیامد زوال؟  /نماند بهجز ملک ایزد تعال
این مسئله نشان از اندیشه او نسبت به نیکمردی و کرمپروری
وی داشته و همین امر دلیلی بوده که او به مسئله فرهنگ و هنر
بسیار توجه داشته است.
در ادامه این نشست از کتاب شاهنامه ابراهیم سلطان نوشته
فیروزه عبداهلل یوا و چارلز ملویل با ترجمه اکرم احمدیتوانا
رونمایی شد و مترجم این کتاب به توضیحاتی درباره آن پرداخت
و تصریح کرد :این کتاب درباره متن شاهنامه نیست و فقط درباره
نسخه خطی شاهنامه ابراهیم سلطان است؛ البته در مقدمه آن
اشارهای کوتاه به شاهنامه شده است .در این نسخه  45داستان
به تصویر درآمده که در کتاب حاضر به تفسیر و تحلیل این نگارهها
پرداخته شده است.
اکرم احمدیتوانا یادآور شد :در این نسخه که بیشتر حالوهوای
پهلوانی دارد ،بیش از نیمی از نسخه به داستان و تصاویر رستم
اختصاص دارد؛ البته مرگ رستم به تصویر کشیده نشده است.

در واقع نویسندگان این کتاب تفسیری جالب از این نسخه دارند
که این نسخه برخاسته از آرزوهای ابراهیم سلطان است؛ البته در
زمان ترجمه این کتاب به مواردی برخورد کردم که با نویسندگان
ً
کتاب در میان میگذاشتم؛ مثال درباره تعداد فرزندان شاهرخ ،اما
آنها معتقد بودند که تا زمانی که منابع متقنی درباره این مسئله
وجود نداشته باشد ،نمیتوانند به آن بپردازند .در واقع من فقط
مترجم این کتاب بودم که از نظرات این نویسندگان دفاع میکنم.

وی در پایان درخصوص محل نگهداری نسخه شاهنامه ابراهیم
سلطان افزود :نسخه اصلی شاهنامه ابراهیم سلطان ،در مجموعه
نسخ خطی ِسر گور اوزلی وجود داشته و هنگامی که در نیمه
قرن نوزدهم ،کتابخانه بادلیان ،اقدام به خریداری نسخ خطی
مجموعه او میکند ،این نسخه به همراه دو نسخه شاهنامه دیگر
نیز خریداری میشود .شاهنامه ابراهیم سلطان به دلیل ارزش
نگارهها و خوشنویسیاش ،مورد توجه بیشتر قرار گرفت و درباره
آن چندین تحقیق انجام شد .این نسخه فاقد شیرازه است و به
صورت تکبرگ در قابهایی در این کتابخانه نگهداری میشود.
ادامه این نشست با پرسش و پاسخ حاضران همراه بود .در آخر
سجاد باغبانماهر ،مجری این برنامه ،حاضران را برای گشایش
نمایشگاه شاهنامهنگاری در مؤسسه فرهنگیهنری صبا دعوت
کرد.
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نمایشگاهشاهنامهنگاریدر نگارخانهآیینه
نگارخانــه آیینــه مؤسســه صبــا ۲۵ ،اردیبهش ـتماه  1398بــه مناســبت روز بزرگداشــت فردوســی
میزبــان نمایشــگاه «شــاهنامهنگاری» شــد.
ایــن نمایشــگاه در ادامــه برگــزاری نشســت تخصصــی «پژوهشــی در شــاهنامهنگاری» و رونمایــی از
کتــاب شــاهنامه ابراهیــم ســلطان ،در نگارخانــه آیینــه مؤسســه صبــا گشــایش یافــت.
در ایــن نمایشــگاه  33اثــر نگارگــری از هنرمندانــی چــون محمدباقــر آقامیــری ،مجیــد مهــرگان ،اردشــیر
تاکســتانی ،عبــاس جمالپــور ،محمدعلــی رجبــی و فر یــدون فخریجوقــان در کنــار  18اثــر نقاشــی
قهوهخانـهای از منصــور وفایــی و  20اثــر خوشنویســی بــا موضــوع شــاهنامه در نگارخانــه آیینــه مؤسســه
صبــا در معــرض دیــد عالقهمنــدان قــرار گرفــت.
سیوســه اثــر نگارگــری و  18اثــر نقاشــی قهوهخان ـهای کــه در ایــن نمایشــگاه بــه نمایــش گذاشــته
ـری آن ،در پــروژهای بــا عنــوان
شــد ،متعلــق بــه گنجینــه فرهنگســتان هنــر اســت کــه آثــار نگارگـ ِ
شــاهنامهنگاری طــی ســالهای  1385و  1386بــه ســفارش فرهنگســتان هنــر توســط هنرمنــدان
نامــدار خلــق شــده و بــا عنــوان «شــاهنامه فرهنگســتان هنــر» در گنجینــه ایــن فرهنگســتان حفــظ و
یشــود .همچنیــن آثــار فاخــری کــه از منصــور وفایــی ،نقــاش نامــدار قهوهخان ـهای ،بــه
نگهــداری م 
نمایــش گذاشــته شــده نیــز از آثــاری اســت کــه توســط فرهنگســتان هنــر خر یــداری شــده و در ایــن
گنجینــه محفــوظ اســت.
آثــار خوشنویســی غالمحســین امیرخانــی ،رســول مــرادی ،یــداهلل کابلــی خوانســاری ،علیرضــا
کدخدایــی ،الهــه خاتمــی ،محمدعلــی ســبزهکار ،علــی تــن و ...نیــز از دیگــر آثــار بــه نمایــش
گذاشت هشــده در ایــن نمایشــگاه اســت.
نمایشــگاه شــاهنامهنگاری تــا  7خــرداد  ،1398در نگارخانــه آیینــه واقــع در مؤسســه فرهنگیهنــری
صبــا ،میزبــان بازدیدکننــدگان بــود.
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داستان بازگشت شاهنامه شاهطهماسبی به ایران و اهمیت آن

چهار قرن غربت

محبوبه حاجیپروانه

نشســت «شــاهنامه :داســتان بازگشــت شــاهنامه شاهطهماســبی بــه
ایــران و اهمیــت آن» ،در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه روز یکشــنبه  19خردادمــاه  1398در ســالن
شهــای فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد ،آیدیــن آغداشــلو ،نقــاش،
همای 
گرافیســت و نویســنده؛ ســید محمدمهدی حجت ،از مدیران ارشــد
نگــذاران ســازمان میــراث فرهنگــی؛ زهــرا فریدنــی ،متخصــص
و بنیا 
هنــر و معمــاری اســامی از دانشــگاه هــاروارد؛ شــراره صالحــی ،نقاش
و شــاعر؛ و آرتــور هوتــن ،پژوهشــگر و رئیــس انجمــن سکهشناســی
امریــکا در ســالهای ۱۹۹۹-۱۹۹۴؛ بــه ســخنرانی پرداختنــد و
ـاهکار شــاهنامه
ارزش ایــن اثــر هنــری و چگونگــی بازگشــت شـ
ِ
شاهطهماســبی بــه ایــران را بازگــو کردنــد.
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شــراره صالحــی ،نقــاش و شــاعر و نخســتین ســخنران و گرداننــده
ایــن نشســت ،ســخنان خــود را بــا نــگاه بــه شــاهنامه فردوســی آغــاز
کــرد« :در بــاره شــاهکار فردوســی بایــد بــه ســه نکتــه مهــم توجــه کنیــم:
نخســت آنکــه ،هســته مرکــزی شــاهنامه ،جنــگ بیــن نیکــی و بــدی
(خیــر و شــر) اســت .دومیــن نکتــه ،نقــش و مقــام و اهمیتــی اســت
کــه خــرد در شــاهنامه فردوســی دارد .نکتــه ســوم ،نقــش و اهمیــت
زنانــی اســت کــه در شــاهنامه وجــود داشــتند .ایــن ســه نکتــه از
نکتههــای بنیادیــن و کلیــدی شــاهنامه اســت کــه بایــد بیشــتر و
بهتــر بــه آن پرداختــه شــود .در بــاره شــاهنامه شاهطهماســبی ،همیــن
بــس کــه نهتنهــا مهمتریــن اثــر مصــور دوره صفــوی اســت ،بلکــه از
یشــود».
شــاهکارهای هنــری جهــان نیــز شــناخته م 

وی بــه بیانــی مختصــر از تاریخچــه شــاهنامه شاهطهماســبی
پرداخــت و گفــت« :شــاه اســماعیل اول بعــد از رســیدن بــه قــدرت

تصمیــم میگیــرد شــاهنامهای در کتابخانــه ســلطنتی منتشــر شــود
کــه از شــاهنامه مغولــی بایســنقری بهتــر باشــد .شــاه طهماســب کــه
پس از شــاه اســماعیل بود و شــیفته نقاشــی و ادب ،دســتور به تهیه و
نگارگــری ایــن شــاهنامه میدهــد .ایــن شــاهنامه کــه حاصــل بیســت
ســال تــاش هنرمنــدان ایرانــی اســت ،در اواخــر ســده  16میــادی در
یشــود و ســی ســال در ایــران میمانــد و بــه
در بــار صفــوی تولیــد م 
مناســبت بــه تختنشســتن ســلطان ســلیم ،جــزو هدایایــی اســت
یشــود.
کــه از در بــار ایــران تقدیــم ســلطان ســلیم م 
ـار شــتر هدایــای دربــار
صالحــی در ادامــه یــادآور شــد 33 :یــا  34بـ ِ
ایــران بــه در بــار عثمانــی بــود .دو نســخه نفیــس جــزو ایــن آثــار بودنــد؛
یکــی قــرآن بــه خــط حضــرت علــی علیهالســام و یکــی شــاهنامه
شاهطهماســبی .ایــن هدایــا تحویــل کتابخانــه عثمانــی میشــود و
ســه قــرن بــه حیــات خــود ادامــه میدهد .در ســال  1906در نمایشــگاه
هنــر اســامی در پار یــس ،حــوزه هنرهــای تزیینــی ایــن شــاهنامه بــه
بازدیــد عمــوم درمیآیــد .در ســال  1959آرتــور هوتــن ،مــردی اهــل
دنیــای صنعــت و مدیر یــت ،ایــن شــاهنامه را از نــوه بــارون میخــرد.
 47بــرگ از ایــن شــاهنامه بــه مــوزه متروپولیتــن تقدیــم میشــود.
مابقــی شــاهنامه بــه قیمــت 20میلیــون دالر بــه دولــت وقــت ایــران
یشــود امــا ایــران آن را خر یــداری نمیکنــد و چندیــن
پیشــنهاد م 
ـان هوتــن ،بــاری دیگــر پیشــنهاد خریــداری را بــه دولــت
ســال بعــد وارثـ ِ
ایــران میدهنــد و چــون در آن زمــان افــرادی بودنــد کــه عالقهمنــد بــه
فرهنــگ و هنــر راســتین ایــران بودنــد (دکتــر مهــدی حجــت ،دکتــر
حســن حبیبــی و دیگــران کــه نقشــی پررنــگ در بازگشــت شــاهنامه
شاهطهماســبی بــه ایــران داشــتند) ،ایــن شــاهنامه پــس از چهــار قــرن
یگــردد».
غربــت بــه موطــن خــود برم 

زهــرا فریدنــی ،متخصــص هنــر و معمــاری اســامی از دانشــگاه
هــاروارد ،ســخنران دیگــر نشســت بــود کــه از راه اســکایپ بــرای
شــرکتکنندگان ایــن مراســم بــه ایــراد ســخنان خــود پرداخــت« :در

ســال  1994جمهــوری اســامی ایــران ،ایــن مبادلــه تاریخــی را انجــام
داد .شــاهنامه شــاهی معــروف بــه شــاهنامه شاهطهماســبی در ایــن
مبادلــه بــه ایــران بازگشــت و نقاش ـیای بــه ســبک اکسپرسیونیســم
انتزاعــی بــه خــارج از ایــران فرســتاده شــد .تفکــری غلــط رایــج اســت
کــه میگو یــد ایــن نقاشـیها کــه بــه ایــران برگردانــده شــد ،جــزو بهتریــن
نقاشـیها نبــود .چیــزی کــه مــد نظــر اســت ایــن اســت کــه بزرگتریــن
هنرمنــد ایــن شــاهنامه ،ســلطانمحمد ،نقــاش برگههایــی از
شــاهنامه اســت کــه بــه ایــران فرســتاده شــده اســت .در واقــع بهتریــن
برگ ههــا و نگارگریهایــی بــود کــه وجــود داشــت.
نتیجــه اینکــه شــاهنامهای کــه در ســال  1994بهعنــوان نســخهای
ارزشــمند و هنــری بــه ایــران فرســتاده شــد ،یــک دادوســتد فرهنگـ ِـی
جهانــی بــود و ایــن دادوســتد و حضــور شــاهنامه در ایــران بــه هیــچ
شگــذاری قیمــت ،بــرای ایــران قابــل
وجــه از لحــاظ تاریخــی و ارز 
مقایســه بــا هیچچیــز دیگــر نمیتوانــد باشــد».

وی در ادامــه ســخنان خــود از تیــم بازگرداننــده شــاهنامه
شاهطهماســبی بــه ایــران ،تشــکر و قدردانــی فــراوان کــرد و گفــت:
«تشــکر و یــژه میکنــم از دکتــر مهــدی حجــت و دکتــر آرتــور هوتــن و
بقیــه افــرادی کــه ایــن تبــادل را انجــام دادند ،نیــز از دکتر شــهریار عدل
و آقــای الیــور هــو و دیگــر کســانی کــه شــاید امــروزه میــان مــا نیســتند؛
آنانــی کــه در برابــر ســختیها ایســتادگی کردنــد و شــاهنامه را بــه ایــران
برگرداندنــد .پــس از سپاســگزاری فــراوان از ایــن عزیــزان ،بایــد بگو یــم:
چکــدام از دیــد
در جهــان شــاهنامههای بســیاری وجــود دارد؛ امــا هی 
یهــا و از لحــاظ کیفیــت ســاخت و فــرم آن،
نقاشــی و مینیاتورکار 
قابــل مقایســه بــا شــاهنامه شــاهی نیســت .شــاهنامه شاهطهماســبی
مجموعـهای اســت از آثــار شــهیرترین و ممتازتریــن هنرمنــدان ایرانی.
کســانی کــه مینیاتورهــای ایــن کتــاب را کشــیدند ،هم برای شــاهنامه
مکتبــی هنــری بــه وجــود آوردنــد و هــم از لحــاظ نقاشــی ترکمــن،
طراحــی ظر یــف و زیبایــی در مکتــب نقاشــی بهــزاد و هــرات بــه وجود
آوردنــد و نقاشــی مینیاتورگونــه ایرانــی را بــه جهــان معرفــی کردنــد».

آیدیــن آغداشــلو ،نقــاش ،گرافیســت ،و منتقــد فیلــم و از
دس ـتاندرکاران پیشــین مــوزه رضــا عباســی ،ســخنان خــود در
ایــن نشســت را اینگونــه آغــاز کــرد« :ا گــر بنــا باشــد در طــول تاریــخ
ِ
ـران کمتــر از هــزار ســال ،یــک نمونــه را
نســخههای مصــور خطــی ایـ ِ
مثــال بزنیــم شــاهنامه شاهطهماســبی ،آن نمونــه اســت .ایــن بــه
اجمــاع هنرشناســان و هنردوســتان اســت کــه از نظــر تعــداد تصاویــر،
قطــع کتــاب ،کیفیــت نقاش ـیها و خوشنویســی و در کل بهعنــوان
یــک کتــاب ،یــک شــاهکار محــض اســت .ایــن کتــاب مهمتریــن
نســخه خطــی مصــور تار یــخ ایــران اســت .شــاهنامه شــاهی حتــی
ا گــر بــا شــاهنامه بایســنقری هــم معاوضــه میشــد ،بــاز معاوض ـهای
بصرفــه بــود .کوشــش مرحــوم یحیــی ذکا بــرای بازگردانــدن باقــی
اوراق ایــن اثــر هرچنــد بــه نتیجــه نرســید ،قابــل تقدیــر و ارج اســت و
تــاش ارزشــمند شــهریار عــدل ،مهــدی حجــت و حســن حبیبــی کــه
نقــش اساســی در بازگشــت ایــن شــاهنامه بــه موطــن خــود داشــتند،
ســتودنی اســت».

او در ایــن بــاره کــه آیــا مبادلــه و معاملــه شــاهنامه شاهطهماســبی
بــرای ایــران متضمــن ضــرر و ز یــان بــوده یــا خیــر ،گفــت« :نکتــه قابــل
اشــاره در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه بحثهایــی بســیار و نامربــوط
پیــش آمــده کــه آیــا معاملــه شــاهنامه شــاهی بــه نفــع ایــران بــوده یــا
نــه؛ ایــن بحــث را مهنــدس کامــران دیبــا مطــرح کــرد کــه رئیــس مــوزه
ً
یهــای باســابقه بخواهیــم
پیــش از انقــاب بــود .ا گــر واقعــا مثــل بازار 
حســاب و کتــاب کنیــم ،مجموعــه باقیمانــده از ایــن شــاهنامه در
مــوزه معاصــر ایــران در یــک محاســبه ،یک میلیــارد و 500میلیــون دالر
اســت .هــر ورق 12میلیــون دالر قیمــت دارد .نقاشــی زن شــماره 3
دکونینــگ کــه بــا ایــن شــاهنامه معاوضــه شــد ،یــک بــار 147میلیــون
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شهــای
ایــن پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه هــاروارد در اهمیــت ارز 
تصویــری شــاهنامه شاهطهماســبی گفــت « :بــا قــدرت صفو یــان
در ســده دهــم هجــری ،تشــیع مذهــب رســمی شــد و نخســتین
نشــانههای تصویــر شــیعی در ایــن شــاهنامه اســت و اطالعاتــی
دربــاره نشــانههای نمادیــن شــیعی در قالــب تصاو یــر و مینیاتــور
ارائــه شــده اســت 14 .بــرگ از ایــن شــاهنامه ب هصــورت نمادیــن و
نوشــتاری در بــاره امامعلــی علیهالســام و فرزندانــش اســت و ایــن امــر
(ســتایش ائمــه) در دوره صفــوی رواج داشــته و اهمیــت ایــن نســخه
(شــاهنامه شاهطهماســبی) در ایــن اســت کــه اولیــن ســند تصویــری

شــیعه در تار یــخ ایــران اســت».
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دالر بــه فــروش رفتــه بــود و ب هطــور رســمی 58میلیــون پونــد بــرای آن
ارزشگــذاری کردنــد .بــه همیــن ســادگی باالتریــن و مهمتریــن مبادله
بســازی ایــران
بهــای تار یــخ کتا 
ـاب کتا 
قــرن را انجــام دادیــم و کتـ ِ
ِ
را بــه دســت آوردیــم».
او در ادامــه گفــت« :بلــی؛ بعضــی از تصاو یــر خیلــی مهــم بــه ایــران
نیامدنــد ،ولــی صاحــب گنجین ـهای شــدیم کــه تصــور آن در ذهــن
عاشــق هنــر نگارگــری ایــران نمیگنجــد؛ گنجینـهای کــه ایرانیــان بــه
یهــا ـ ـ تقدیــم
فاتحــان خــود ـ ـ آن هــم فاتحانــی ســرکش ماننــد عثمان 
کــرده بودنــد .مــا بایــد شــکر ایــن نعمــت را بــه جــای آور یــم .ایــن
معاملــه از حیــث فرهنگــی و مـ ّ
ـادی و معنــوی ،معاملــه قــرن اســت».
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نگــذاران
ســید محمدمهــدی حجــت ،از مدیــران ارشــد و بنیا 
ســازمان میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری ایــران ،معمار
و اســتاد بازنشســته دانشــگاه تهــران ،در بــاره بازگشــت شــاهنامه
شاهطهماســبی اینگونــه گفــت« :مــن قــرار اســت امــروز ظــرف چنــد
دقیقــه انگیز ههــای خــودم بــرای پیگیــری دریافــت ایــن شــاهنامه
نفیــس را بیــان کنــم؛ امــا چیــزی کــه ناراحتــم میکنــد ایــن اســت کــه
ً
نقــدر
چــرا مــا تبادلــی را کــه کامــا جنبــه فرهنگــی و هنــری دارد ،ای 
تنــزل بدهیــم کــه بــه ارقــام و اعــداد مـ ّ
ـادی بکشــانیم و بیندیشــیم کــه
تهــا بــا هــم مســاو یاند یــا نــه .در یونســکو
آیــا ایــن رق مهــا و قیم 
قاعــده و قانونــی وجــود دارد کــه کشــورهایی کــه امــوال فرهنگــی کشــور
دیگــری را دارنــد میتواننــد بــا توافــق هــر دو کشــور ،آن امــوال را بــه هــم
برگرداننــد .ماننــد انگلســتان و یونــان کــه تعدادی از اشــیای باســتانی
و کهــن خــود را بــا یکدیگــر معاوضــه کردنــد .در ایــن نــوع معاوضــه،
مهمتریــن نکتــه ایــن اســت کــه ایــن آثــار بــه رقــم ریالــی و دالری
یخــورد؛ ز یــرا
تنــزل پیــدا نکننــد؛ چــون امــکان معاملــه آنهــا برهــم م 
بحــث بیشــتر و کمتــر درمیافتــد .قــرار اســت در یونســکو اشــیایی کــه
متعلــق بــه فرهنــگ یــک ملــت اســت ـ ـ صــرف نظــر از قیمــت ـ ـ ا گــر
بــر اثــر توافقــات کشــورها امــکان دارد ،بــه کشــور موطــن و اصــل خــود
ـاحت
برگــردد .مــن خیلــی ُمصــر بــودم ایــن تبــادل ارزشــمند بــه سـ ِ
مالــی نــرود و مــا بحــث مالــی نکنیــم؛ البتــه از نظــرگاه مالــی هــم خیلی
ایــن قضیــه روشــن بــود کــه ایــران در ایــن دادوســتد بســیار ســود کــرد».

او در ادامــه ســخنان خــود ب هطــور خالصــه از انگیزههــای خــود
ً
بــرای پیگیــری ایــن تبــادل مهــم گفــت« :مــن حقیقتــا عاشــق
میــراث معنــوی و مـ ّ
ـادی ایــران هســتم و نخســتین چیــزی کــه در
ایــن دادوســتد برایــم مهــم بــود ،جلوگیــری از ور قور قشــدن ایــن اثــر
ارزشــمند بــود؛ ز یــرا بــا مــا تمــاس گرفتنــد و پــس از پیشــنهاد خریــد
شــاهنامه ،گفتنــد ا گــر شــما ایــن شــاهنامه را نخر یــد مــا آن را ور قورق
میکنیــم و اوراق را میفروشــیم .پــس نخســتین انگیــزه مــن جلوگیری
قشــدن و از همپاشــیدگی ایــن اثــر نفیــس بــود؛ حتــی اگــر
از ور قور 
هرگــز بــه ایــران نمیرســید .دومیــن انگیــزهام در بازگردانــدن شــاهنامه
شــاهی ایــن بــود کــه وقتــی موضــوع ایــن تبــادل و دادوســتد مطــرح
شــد ،مــن شــروع کــردم پروند ههــای حاشــیه ایــن تبــادل در پیــش از
انقــاب را مطالعــه کــردم و دیــدم اثــری فوقالعــاده و بینظیــر اســت
و مرحــوم ذکا اظهارنظــر کتبــی کــرده بودنــد کــه ایــن اثــر ارزشــمند و
بینظیــر ،فوقالعــاده اســت و متوجــه شــدم کــه ایــن کار (دادوســتد)
بایــد انجــام بپذیــرد .یکــی دیگــر از انگی زهــای مــن در پیگیــری تبــادل
شــاهنامه شاهطهماســبی ایــن خاطــره بــود کــه روزی بــه خدمــت
رهبــری رفتــه بــودم .ایشــان گفتنــد شــاهنامه فردوســی را بــه جهــت
نامــش و بیتوجــه بــه محتوایــش دارنــد از مــا میدزدنــد و بــه نــام
خودشــان میکننــد و شــما موظفایــد کــه ایــن کار انجــام نشــود.
ایشــان از مــن خواســته بودنــد در ایــن جهــت تــاش کنــم و خــدا را
شــکر میکنــم کــه توانســتم شــاهنامه شاهطهماســبی را بهعنــوان
اثــری شایســته و بســیار مهــم بــه ایــران برگردانــم».

فرزنــد آرتــور هوتــن ،امریکایــی ثروتمنــدی کــه شــاهنامه را خریــد،
بهعنــوان آخریــن ســخنران ،خاطــرات خــود از ســفر بــه ایــران و
چگونگــی بازگشــت شــاهنامه شاهطهماســبی را اینگونــه شــرح داد:
«مــن بــرای ششــمین بــار اســت کــه بــه ایــران و تهــران میآیــم و هــر
تهــای مــن از شــهرهای ایــران بــا دیدارهــای پیشــینم
کــدام از مالقا 
متفــاوت بــوده اســت .چیــزی کــه بــرای مــن جالــب بــود مالقاتــم بــا
خانــم دکتــر فریدنــی بــود .وقتــی بــا ایشــان صحبــت میکــردم حــس
شــادمانی درونــی ایشــان از دیــدن شــاهنامه شاهطهماســبی بســیار
زیبــا بــود .وقتــی بــرای نخســتین بــار چشمانشــان روی صفحــات

کتــاب افتــاد بســیار خوشــحال و مســرور شــدند و امیــدوار بودنــد کــه
کتــاب بــه ایــران بازگردانــده شــود.
پــدرم در اصــل بــه خر یــد هنــر اســامی عالقــه نداشــت و بیشــتر عاشــق
کتا 
بهــای انگلیســی بــود؛ امــا وقتــی پــدرم کتــاب شــاهنامه را دیــد،
متوجــه شــد کــه ایــن ،اثــر هنــری فوقالعــادهای اســت .پــدرم احســاس
کــرد بایــد ایــن کتــاب را داشــته باشــد؛ بنابرایــن آن را خر یــد و هیـچگاه
بــه دانشــگاه هــاروارد نــداد .برخوردهــای اولیــه مــن بــا شــاهنامه
فردوســی در دهــه  1960بــا دیــدن نقاش ـیهای زیبــای ایــن کتــاب
شــروع شــد 13 .یــا  14عــدد از ایــن نقاشـیها همیشــه رو بـهروی چشــم
پــدر و اهالــی خانــواده روی دیــوار نصــب شــده بــود کــه یکــی از ایــن
نقاش ـیهای بینظیــر ،مینیاتــور در بــار کیومــرث بــود».
او در ادامــه ســخنان خــود گفــت« :پــدرم  76یــا  78صفحــه از ایــن
کتــاب را بــه مــوزه متروپولیتــن هدیــه داد و بــه آنهــا اجــازه داد کــه
صفحــات را مطالعــه کننــد؛ البتــه مــن انگیــزه پــدرم را از ایــن کار
متوجــه نشــدم .در ســال  1990پــدرم درگذشــت و تمــام آنچــه در
بهــا ـ ـ توســط کســانی
طــول زندگــی داشــت ـ ـ از خانــه و زمیــن و کتا 
کــه پــدرم بــه آنهــا اعتمــاد داشــت (وکیــل ،مــادرم و مــن) رفعورجــوع
بهــای پــدر را بررســی
یشــد .مــا یکییکــی امــا ک و دارایــی و کتا 
م 
کردیــم و رســیدیم بــه شــاهنامه شاهطهماســبی و نمیدانســتیم بــا ایــن
کتــاب ارزشــمند و فوقالعــاده چــه کنیــم .مــن در آن روزگار در مــوزه
یکــردم و کســی را پیــدا کــردم کــه در بــاره ایــن امــر مهــم
کالیفرنیــا کار م 
بــا او گفتوگــو کنــم .اعتــراف میکنــم کــه نمیدانســتم بــا شــاهنامه
یشــناختم و
نقــدری کــه بایــد ،ایــن کتــاب را نم 
چــه کار کنــم و آ 
فقــط وظیفــه خــودم میدانســتم تمــام چیزهایــی را کــه بــه پــدرم تعلــق
یهــای پــدر
داشــت رفعورجــوع کنــم و بیشــترین ســود را از دارای 
ببــرم».

هوتــن در بــاره تصمیمــش بــرای بازگشــت شــاهنامه بــه ایــران گفــت:
«بــرای انجــام ایــن امــر را ههــای بســیاری را جلــوی خــود میدیــدم.
بــرای همیــن شــش مــاه بعــد بــه لنــدن رفتــم؛ زیــرا در آنجــا مهمتریــن
بازارهــا و موز ههــای هنــر اســامی وجــود دارد .هــم مجموعهدارهــای
یهــای حــراج ،خر یــداران خوبــی بودنــد؛ امــا
شــخصی و هــم کمپان 
مــن وظیفــه خــود میدیــدم کــه دیگــر حتــی یــک بــرگ از ایــن کتــاب
نبایــد کــم شــود و بیشــترین چیــزی کــه ذهــن مــرا درگیــر کــرده بــود ایــن
بــود کــه بــر خــود وظیفــه میدانســتنم کــه ایــن کتــاب را بــه جایــی کــه
بــه آن تعلــق دارد برگردانــم و آنجــا ،ترکیــه نبــود؛ ایــران بــود .بــرای همین
بــا افــراد متخصــص صحبــت کــردم .آقــای الیــور هــو را در جنــوب
لنــدن دیــدم و بــا او در بــاره چگونگــی بازگشــت کتــاب شــاهنامه بــه
ایــران صحبــت کــردم .او ،مــن و خانــوادهام را میشــناخت و اهمیــت
چیــزی را کــه مــن در بــارهاش بــا او گفتوگــو میکــردم میشــناخت.
مــن تأ کیــد کــردم کــه ایــن شــاهنامه نبایــد آســیب ببینــد و بایــد بــه
ایــران برگــردد ،و قــرار شــد کــه ایشــان بــه مــن خبــر بدهــد و بــرای ایــن
شــاهنامه در ایــران مشــتری پیــدا کنــد».
خالصــه دو ســال طــول کشــید و تمــام برنامههــای نقلوانتقــال
پیگیــری شــد و بــا حکومــت وقــت ایــران قــرار گذاشــتیم و با فــداکاری
و شــجاعت مثالزدنــی آقــای دکتــر حجــت و دوســتانش ،ایــن کار
فوقالعــاده انجــام شــد .ایــن تبــادل ،مهمتریــن اتفــاق زندگــی مــن
گهــا و جاهایــی را کــه تــا بــه آن
شــد .در ایــن راه ،مــن آد مهــا ،فرهن 
روز ندیــده بــودم ،دیــدم و مالقــات کــردم و دریافتــم کــه فرهنــگ مــردم
ایــران و امر یــکا بــا هــم متفــاوت نیســت و بســیار هــم بــه هــم شــبیه
اســت».
پایــان ایــن مراســم بــا پرســش حاضــران و پاســخ کارشناســان همــراه
بــود.
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سلسله گفتوگوهای موسیقی ردیف و مقامی ایران

«آداب اجرا و آموزش موسیقی»
نخســتین نشســت از سلســله گفتوگوهــای تخصصــی موســیقی
ردیــف و مقامــی ایــران بــا موضــوع «آداب اجــرا و آمــوزش موســیقی»
ـمان
جمعــه  23فروردیــن  1398در مجموعــه فرهنگیهنــری آسـ ِ
فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.
در ابتــدا مجــری برنامــه بــه توضیــح و تبییــن هــدف ایــن نشســت
یهــای پیشــین
اشــاره کــرد و تاریخچ ـهای مختصــر از گردهمای 
موســیقی دســتگاهی ارائــه داد و پــس از آن ،علــی بیانــی ،عضــو
گــروه موســیقی فرهنگســتان هنــر ،بهعنــوان نخســتین ســخنران ایــن
نشســت ،پــس از خوانــدن غزلــی از حافــظ ،ســخنان خــود را اینگونــه
آغــاز کــرد :صحبــت از ادب اســت و میخواهیــم بدانیــم ادب و
نقــدر بــزرگان مــا روی ادب تأ کیــد دارنــد؟ در
آداب چیســت و چــرا ای 
تمــام تار یــخ ،هــر نــوع هنــر و پیشــه و علــم و صنعتــی نــزد مــا ،بــر مبنــای
یشــد و هــر فــن و هنــری آداب خــاص خــود را
آداب پای هگــذاری م 
داشــت؛ چرا کــه بــزرگان مــا در گذشــته معتقــد بودنــد بــدون ایــن آداب
غیرممکــن اســت فــن و هنــر راه درســت خــود را بــرود و مســیر کمــال
را طــی کنــد .مــا در تار یــخ هنــر خــود ،افــراد ز یــرک بســیار داشــته و
داریــم .آنــان نــکات بســیار ظر یــف ،دقیــق ،اساســی و بنیادینــی را
پیــدا کردهانــد و بــه بهتریــن شــکل آن را بیــان کــرده و بــرای مــا بــه جــا
گذاشــتهاند .تمــام اینهــا بــرای ایــن اســت کــه مــا بــه آن عمــل کنیــم؛
چرا کــه عمــل بــه ایــن اصــول ،در نتیجــه کار مؤثــر اســت.
وی در همیــن زمینــه ادامــه داد :در معمــاری ا گــر اصــول و آداب
نباشــد ،معمــاری راه کمــال خــود را نمیتوانــد بــرود .کتابهایــی کــه
ً
در خصــوص آداب در تار یــخ مــا نوشــته شــده ،بســیار اســت .تقریبــا
در هــر فــن و پیش ـهای کتابهایــی در بــاره آداب آن فــن و پیشــه
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وجــود دارد .اشــارهای میکنــم بــه فهرســت کتــاب آدابالمریدیــن
نوشــته ضیاءالدیــن ابوالنجیــب ســهروردی :در آداب ســخنگفتن،
تکــردن مــر نفــس را ،در ذکــر آداب در صحبــت
در آداب مراعا 
(همنشــینی) دیگــران ،ادب ز بــان ،ادب دل ،ادب دســت تــا در
بیــان ادب ســماع ،کــه منظــور از آداب ســماع ،دو تــا اســت؛ یکــی
شــنیدن موســیقی و یکــی حــرکات حاصــل از موســیقی کــه نوعــی
یشــود.
وجــد محســوب م 
ایــن مــدرس موســیقی خاطرنشــان کــرد :کتابهــای فتوتنامــه
کــه متأســفانه مــورد غفلــت قــرار گرفتهانــد ،نکاتــی بســیار ظریــف
در بــاب آداب و مراعــات آن دارنــد .امــا آداب و ادب چیســت؟
یکــردن پوســت .ادب بــا دف یــا دپ
ادب از دباغــی میآیــد؛ دباغ 
(هنــوز در چیــن بــه دف ،دپ میگوینــد) همریشــه اســت؛ پوســت
را تــا از آلودگــی پــاک نمیکردنــد ،مســتعد نوشــتن نمیشــد .روح
ِ
انســان نیــز نیــاز بــه دباغــی دارد .هنــر ،صفــا و پا کــی و صیقلــی اســت؛
انعــکاس حقیقــت اســت .دباغــی بــرای هــر فــرد الزم اســت و ادب و
آداب بــرای ایــن آمــده کــه مــا را پــاک کنــد .آداب ،بــرای رســیدن بــه
نــور و حقیقــت اســت؛ نوعــی صیقلــی اســت .مــا ممکــن اســت در
زمینـهای هنــری از دیـ ِـد فــن خیلــی بــاال برو یــم؛ امــا هنــر ،نشــاندهنده
ـان معنــی و شــعور اســت .آداب هنــر ،مــا را
مهــارت نیســت ،بلکــه جـ ِ
بــه جــان معنــی و جــان آن هنــر ســوق میدهــد.
عبدالمجیــد کیانــی ،عضــو پیوســته و رئیــس گــروه موســیقی
فرهنگســتان هنــر ،دیگــر ســخنران ایــن نشســت بــود و اینگونــه بــه
ایــراد ســخن پرداخــت :موضــوع نشســت در بــاره ادب اجــرا و ادب
آمــوزش اســت کــه هــر کــدام ایــن آداب را یــک جــور میبینیــم.
آدابــی کــه در گذشــته داشــتیم و آدابــی
کــه امــروز بایــد داشــته باشــیم .کمــی
از گذشــته میگو یــم و کمــی از حــال.
در گذشــته تنهــا کســی کــه بهخوبــی بــه
آداب موســیقی توجــه کــرده ،عبدالقــادر
مراغـهای اســت .وی در فصلــی بهعنــوان
آداب مباشــرت ،دوازده صفــت را ذکــر
میکنــد و معتقــد اســت کســی کــه
میخواهــد موســیقی اجــرا کنــد بایــد ایــن
دوازده صفــت (فضیلــت) را در خــود
داشــته باشــد و در ادامــه بــه دوازده صفــت
دیگــر اشــاره میکنــد کــه نوازنــده نبایــد
آن صفــات را داشــته باشــد (رذیلــت).
دوازده فضیلــت بــا «امینبــودن» شــروع
یشــود .نوازنــده قبــل از هــر چیــزی بایــد
م 
امیــن باشــد و آنچــه را کــه بــه او ســپردهاند

ً
شهــای
بهخوبــی حفــظ کنــد؛ مثــا بایــد در حفــظ و نگهــداری رو 
شهــا ،کــه سینهب هســینه بــه او
موســیقی ،مثــل ردیــف و مقــام و آموز 
رســیده ،امان ـتدار باشــد و نبایــد بیجهــت آن را تغییــر دهــد؛ مگــر
اینکــه بــه مقامــی رســیده باشــد و بتوانــد بــه آن تغییــرات دسترســی
پیــدا کنــد .آنچــه امــروز میخواهیــم بــه آن بپرداز یــم ایــن اســت کــه
آیــا اینجــا ادب ،بــرای مــا فــن و صنعــت اســت یــا دانــش و فرهنــگ؟
بهطــور کلــی مــا بایــد در آموزشــمان پیــش از هــر چیــز ایــن فنــون را
بیاموز یــم .امــروز وقتــی خــوب نــگاه میکنیــم میبینیــم کــه خیلــی بــه
یشــود .یعنــی هنــر را _ پیــش از اینکــه چیــزی
ایــن مســئله توجــه نم 
از آن دریافــت کنیــم _ بــه چشــم یــک صنعــت میبینیــم .هنــر صــد
ســال پیــش جــزو صنایــع بــود .بعضــی هنرهــا جــزو صنایــع دســتی
بودنــد و بعضــی دیگــر جــزو صنایــع ظر یــف .موســیقی جــزو صنایــع
یشــد.
ظریــف محســوب م 
در ادامــه ایــن نشســت علیاکبــر شــکارچی ،مــدرس و پژوهشــگر
موســیقی ایران ،پس از اظهار تأســف درباره حوادث طبیعی و ســیل
اخیــر و تشــویق شــنوندگان بــه همیــاری و همــکاری بــا هموطنــان
خــود ،ســخنانش را اینگونــه آغــاز کــرد :مــن در بخشهایــی از کتابــی
ـوزش کمانچــه نوشــتم بــه نکاتــی در زمینــه آداب آمــوزش
کــه در بــاره آمـ ِ
نطــور کــه همــه
پرداخت ـهام کــه در اینجــا بــه آن اشــاره میکنــم .همی 
میدانیــم و اســتادان نیــز بــر آن تأ کیــد کردهانــد ،مــا یــک جســم و یــک
جــان دار یــم .همانگونــه کــه بــه جســم میرســیم ،بــه جــان و روان
خــود نیــز بایــد توجــه کنیــم و آن را بپرورانیــم .توجــه بــه روان ،زندگــی
در جــای پــاک اســت و ایــن پــاک در بیکینــه بــودن و بیخشــمی و
یکــردن اســت .موســیقی تــا جایــی چــون جســم اســت
درســت زندگ 
و اگــر ایــن جســم را بپرورانیــم ،میتوانیــم بــه اندیشــه بــدل کنیــم ،تــا بــه
ً
درد بخــورد؛ مثــا انــواع موســیقی کــه در میــان ایــات و عشــایر مــا رواج
دارنــد ،کار بــردی هســتند و بــا نــام و هــدف ّ
معیــن خلــق شــدهاند تــا
ـتم انســان بــا انســان و ســتم طبیعــت بــا انســان
ـس سـ ِ
مــردم بتواننــد از پـ ِ
برآینــد .راینــر مار یــا ریلکــه ،شــاعر آلمانــی ،میگو یــد« :هنرمنــد مثــل
درختــی میرو یــد؛ ولــی در روییــدن شــتاب نمیکنــد» .مــا ا گــر صبــور
باشــیم بســیاری از نتایجــی را کــه میخواهیــم از موســیقی بــه دســت
ً
بیاور یــم حتمــا بــه دســت میآور یــم.

وی در ادامــه بــه عوامــل دیگــری کــه بــه بحــران هو یــت در عرصــه

مهــدی آذرســینا ،مؤلــف و پژوهشــگر عرصــه موســیقی ســنتی ایــران،
ســخنران بعــدی ایــن نشســت بــود کــه در ســخنان خــود گفــت:
ً
وقتــی صحبــت از هنــر میکنیــم ،نهایتــا میرســیم بــه آنجایــی کــه
در مجموعــه هنــر ،پدیــدهای بــه اســم موســیقی شــکل میگیــرد .در
یشــوند و پشــت سـ ِـر نوازنــده ،آهنگســاز،
ایــن راه ،نوازند ههــا تربیــت م 
نغم هپــرداز ،پژوهشــگر و . ...بــا همــه ایــن صحبتهــا در موســیقی
ســنتی مــا ،نوازنــده نقــش خیلــی مهمــی دارد و بــرای کل ایــن قضایــا
بــه کار م ـیرود.
وی ادامــه داد :انســان دو ویژگــی و خاصیــت میتوانــد داشــته باشــد؛
یکــی خاصیــت طبیعــی و دیگــری خاصیت و ویژگی واالی انســانی.
خاصیــت طبیعــی ،همــان خاصیــت حیوانــی اســت کــه آدم را بــه
طــرف جوانبــی میکشــاند کــه بــه آن ارزش ز یــادی بدهــد .حــرص،
آز ،طمــع ،ثروتطلبــی ،شــهرت ،حســد از جملــه خصلتهــای
طبیعــی هســتند .امــا هــدف انســانهایی کــه بــرای تعلیــم و تربیــت
زحمــت میکشــند ـ ـ از پیامبرهــا گرفتــه تــا افــرادی کــه ادعــای تعلیــم
و تربیــت میکننــد و مــدار ایــن قضیــه را بــه دســت دارنــد ــــ ایــن اســت
کــه ویژگــی غیــر حیوانیــت و جنبــه انســانیت انســانها را تقویــت و
ً
تربیــت کننــد .موســیقی هــم بایــد قاعدتــا از همــان روزهــای اول بــر
همیــن مــدار بچرخــد.
عطــا امیــدوار ،معمــار ،شهرســاز ،نقــاش و موســیقیدان ،آخریــن
ســخنران ایــن نشســت بــود کــه ضمــن اجــرای قطعــهای از آواز
ایرانــی ،در ســخنان خــود بــا بیــان تاریخچـهای از موســیقی ایرانــی ،بــر
اهمیــت ایــن نــوع موســیقی تأ کیــد کــرد.
شــایان ذکــر اســت در فواصــل ســخنرانی ســخنرانان ایــن نشســت،
قطعــات موســیقی شــمال خراســان ،توســط دوتارنــوازان ایــن خطــه،
علیرضــا ســلیمانی و حیــدر ســلیمانی اجــرا شــد کــه روحــی تــازه و
فضایــی اصیــل را بــه ایــن نشســت بخشــید.
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رامبــد صدیــف ،خواننــده ،مــدرس آواز اصیــل ایرانــی و پژوهشــگر
عرصــه موســیقی ســنتی ایــران ،دیگــر ســخنران ایــن نشســت ،پــس
از تشــکر و قدردانــی از برگــزاری اینگونــه نشس ـتها و توجــه بــه
اســتادان عرصــه موســیقی ســنتی ایــران گفــت :بهرغــم فراگیــری
روزافــزون موســیقی نــزد جوانــان طــی ســالهای اخیــر و اســتقبال
یهــای فرهنگــی و ملــی و
ـود برنامهریز 
کمنظیــر از موســیقی ایــران ،نبـ ِ
هنــری توســط متولیــان اجــرای موســیقی ،از یــک ســو و نگــرش تفننــی
ـطحی عــام از ســوی دیگــر ،ســبب شــده آواز ســنتی
و بهرهگیــری سـ
ِ
و ایرانــی ـ ـ رکــن برجســته موســیقی ایرانیــان ـ ـ ارج و منزلتــی شــایان
ـیقی آوازی،
نداشــته باشــد .در ایــن راســتا تحر یــف محتــوای موسـ ِ
شــامل تقلیــد در لحــن ،بیــان ،القــا و روایــت نغم ههــا ،نســبت بــه
فرهنــگ بنیــادی موســیقی گذشــتگان ،شــرایطی را مهیــا کــرده کــه
معیــار ســنجش نیــک و بـ ِـد آواز ایرانــی را مشــکل کــرده و ســلیقه عــام
ـگ درک و دریافــت آواز ایرانــی قــرار داده و آن را بــه
را بــه جــای فرهنـ ِ
ـف ســبک و تجــاری ســوق داده اســت.
ســمت تصانیـ ِ

موســیقی آوازی ایــران منجــر شــده ،اشــاره کــرد :بیتوجهــی بــه منابــع
طشــده از آوازخوانــی صداهــای پیشــین
مکتــوب و آثــار صوتـ ِـی ضب 
در ســطح جامعــه و عالقهمنــدان در موســیقی آوازی از جملــه عللــی
اســت کــه ایــن روزهــا موســیقی مــا را تحتالشــعاع قــرار داده اســت.
همچنیــن بیمهــری و بیعنایتــی نســبت بــه اســتادان بیبدیــل آواز
ایرانــی طــی ســالهای گذشــته ب هشــدت رواج پیــدا کــرده کــه ایــن
خــود عاملــی اســت بــرای دورشــدن از اصل .متأســفانه طــی دهههای
پیشــین موســیقی بیمحتــوا و تجــاری از ســوی رســانههای ســمعی
و بصــری ترو یــج و معرفــی شــدهاند .ایــن رســانهها خوانندههــای
عــام را جایگزیــن فرهیختــگان هنــر آواز کردهانــد کــه باعــث جدایــی
بســبک شــده اســت .در
میــان هنرجو یــان و هنرآمــوزان صاح 
عیــن حــال ترو یــج موســیقی بیهو یــت توســط هنرآموزانــی کــه خــود
در ابتــدای راه فراگیــری قــرار دارنــد و در کوتاهمــدت ،هنرجویانــی را
پــرورش میدهنــد کــه عــاری از خالقیــت و درک واالی هنــر هســتند،
ایــن ســالها زخــم عمیقــی بــر پیکــر موســیقی آوازی مــا وارد کــرده
ـدن جــزو اندکــی از موســیقی ایرانــی بهعنــوان ردیــف
اســت .مطر 
حشـ ِ
موســیقی ســنتی کــه شــامل ملودیهایــی جهــت نوآموختــگان اســت
و بــه اشــتباه بعضــی تــا پایــان عمــر ،موســیقی ایرانــی را چیــزی فراتــر
از آن نمیداننــد نیــز ضرب ـهای مهلــک اســت کــه بهســادگی جبــران
یشــود .توجــه بــه مــواردی کــه ذکــر شــد بــه احیــای موســیقی ســنتی
نم 
مــا کمکــی شــایان میکنــد.
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رونمایی از دانشنامه نهضت هنرهای مردمی ایران
سمیرا خوانساری

مراســم رونمایــی از کتابهــای دانشــنامه نهضــت هنرهــای
مردمــی ایــران ،شــامل کتا 
بهــای قلمــکار نقاشــی ،نقاشــی قالــی،
نقشآفرینــی روی ســنگ و نقاشــی روی چــوب ،تألیــف هــادی
پــس از معــاون برنامهر یــزی و توســعه ســازمان زیباســازی شــهر
ســیف ،بر پــا شــد.
تهــران ،مجــری برنامــه ،اســتاد هــادی ســیف را بــه جایــگاه ســخنرانان
ـران نشســت و بهویــژه
مجموعــه دانشــنامه نهضــت هنرهــای مردمــی ایــران ،کــه بهتازگــی فراخوانــد .او ســخنانش را بــا قدردانــی از حاضـ ِ
توســط انتشــارات ســازمان زیباســازی شــهر تهــران منتشــر شــده دکتــر نامورمطلــق آغــاز کــرد.
اســت ،بــا حضــور فرهیختــگان ،پژوهشــگران و مدیــران عرصههــای
فرهنــگ ،هنــر و شهرســازی و نیــز بــا همــکاری فرهنگســتان هنــر ،ســیف ســخنانش را بــه گرامیداشــت یــاد و خاطــره بســیاری از
دانشــگاه هنرهــای اســامی فرشــچیان و کمیســیون ملــی یونســکو ،هنرمنــدان گمنــام ایرانــی ادامــه داد و بــا خوانــدن شــعری از مرحــوم
ســید صدرالدیــن شایســته شــیرازی ،در مــورد ایــن شــخصیت
 26فروردیــن  1398در فرهنگســتان هنــر رونمایــی شــد.
تأثیرگــذار در آثــارش گفــت« :شایســته شــیرازی ،نقــاش خطــه شــیراز،
در ایــن مراســم علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر؛ شــاگرد کمالالملــک و زندهکننــده مکتــب زندیــه در شــیراز بــود کــه
ـید نقــاش شــیرازی صــدا میکــرد .مــن ســالیان
احمــد مســجدجامعی ،عضــو شــورای اســامی شــهر تهــران؛ بهمــن کمالالملــک او را سـ ِ
نامورمطلــق ،سرپرســت دانشــگاه هنرهــای اســامی فرشــچیان؛ پیــش فرمــان ایشــان را در نقــش هنرمنــدان گمنــام در فرهنــگ ایــران
بهــروز فتحــی ،معــاون برنامهر یــزی و توســعه ســازمان زیباســازی؛ پــی گرفتــم و دوســتی ایــن اســتاد بــا مرحــوم پــدرم ســبب شــد کــه هــم
محمدمهــدی هراتــی ،عضــو گــروه هنرهــای ســنتی و صنایعدســتی مــرا بــه منــزل خــودش راه دهــد و هــم اتفاقــی را کــه او بــر دوش مــن
فرهنگســتان هنــر؛ و همچنیــن هــادی ســیف ،پژوهشــگری کــه گذاشــت ،ادامــه دهــم».
حاضــران در ســالن نشس ـتهای فرهنگســتان هنــر بــرای رونمایــی
پژوهشــگر عرصــه هنرهــای مردمــی در بــاره نظــر ایــن شــخصیت
بهــای او گــرد هــم آمــده بودنــد ،ســخنرانی کردنــد.
کتا 
بــزرگ در مــورد هنرهــای مردمــی توضیــح داد« :شایســته شــیرازی
ابتــدا سرپرســت فرهنگســتان هنــر ضمــن خیــر مقــدم بــه حضــار ،تأ کیــد داشــت بــر نهضتهایــی کــه پــس از پیــروزی مشــروطیت
پژوهشهــای اســتاد ســیف را اینگونــه توصیــف کــرد« :قلــم شــیوا ،در بیــن هنرمنــدان گمنــام رایــج شــد ،نــام رنســانس بگذاریــم .چــون
روان و ســبک خاصــی کــه اســتاد در نویســندگی دارنــد ،بســیار غربیهــا بــا یــک حرکــت مختصــر همیشــه منتگــذار ایــن هســتند
ارزشــمند اســت .وقتــی پژوه 
شهــای ایشــان را مطالعــه میکنیــم ،کــه مــا چنیــن کردیــم و چنــان کردیــم .مــا تنهــا در شــیراز ،یــازده
آنقــدر جاذبــه دارد کــه تــا انتهــا پیــش میرو یــم».
رنســانس بیچونوچــرا در عرص ههــای نقاشــی بــر کاشــی ،نقاشــی
بــر شیشــه ،نقاشــی بــر دیــوار ،نقاشــی بــر قالــی ،مکتــب گل ،در حــوز ه
علیرضــا اســماعیلی اظهــار کــرد :تاکنــون در فرهنگســتان هنــر نیــز بــه
خوشنویســی و غیــره دار یــم کــه بایــد قــدر آنهــا را بدانیــم».
ایــن حــوزه توجــه شــده؛ ولــی جــای فعالیــت در حیطــه هنــر عامــه و
هنــر مردمــی هنــوز بســیار اســت.
هــادی ســیف بــا بیانــی شــاعرانه ادامــه داد« :او دفترچ ـهای بــا جلــد
ی داشــت کــه اســامی همــه ایــن هنرمنــدان در آن بــود و خــدا
چرم ـ 
بهــروز فتحــی ،معــاون برنامهر یــزی و توســعه ســازمان زیباســازی،
ایــن توفیــق را بــه مــن داد تــا نقشهــای هنرمنــدان بــزرگ ســرزمینم
دومیــن نفــری بــود کــه بــه جایــگاه ســخنرانان رفــت .او در بــاره
را بنویســم کــه در واقــع عــزت را آنهــا بخشــیدهاند و مــن قلنــدری
فراینــد انتشــار ایــن کتــاب گفــت« :ســال گذشــته کــه مــن تــازه در
بــودم و درویشــی دور هگــرد کــه کوهب هکــوه ،برز نبهبــرزن در شــهرهای
ایــن ســمت ،فعالیتــم را آغــاز کــرده بــودم ،در جلسـهای کــه خدمــت
ســرزمینم ،کوب ههــای خانــه پــدری را بــه صــدا درآوردم؛ حوضهــای
اســتاد ســیف بودیــم ،بــه ایشــان قــول دادم کــه ایــن مجموعــه آثــار تــا
شکســته بــی ماهــی ،درختــان خشــکیده ،گچبریهــای ترکدیــده،
آخــر ســال منتشــر شــود و خوشــبختانه در اواخــر ســال قبــل ،انتشــار
نقاش ـیهای پوســتهداده و هنرمندانــی کــه نــه نــام داشــتند و نــه
ایــن مجموعــه پایــان گرفــت».
نشــان».

او بــا تشــکر از بهمــن نامورمطلــق و علیرضــا اســماعیلی بهمنظــور
همراهــی در شــکلگیری ایــن مراســم ،ســخنان خــود را بــه پایــان بــرد.
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نویســنده دانشــنامه نهضــت هنرهــای مردمــی ایــران بــه راو یــان
صــادق و عاشــقی کــه بــی هیــچ مــزد و منتــی گامب ـهگام او را پیــش
بردنــد و دســتش را بــرای بــه ســرانجام رســیدن ایــن کتابهــا
گرفتنــد ،اشــاره و از آنــان قدردانــی کــرد و افــزود« :خاطــرم میآیــد کــه
اســتاد رفعــت درودگــر گر هســاز ،یکــی از ش ـبهای اردیبهش ـتماه
در نارنجســتان شــیراز ،وقتــی در خدمتــش بــودم بــه مــن گفــت چطــور
میتوانــی ادای ِدیــن نکنــی؟ اینجــا پایتخــت بهــار عالــم اســت؛ نــه
شــیراز اســت نــه شــهر گل و بلبــل .مــن مدیــون همــه بــودم؛ از کوچــه
یجــای اصفهــان
حصیربافــان همــدان تــا محلــه فهــادان یــزد تــا جا 
زیبــا تــا شــیراز برتــر و عز یــزم».
او ســخنانش را بــا ایــن جمــات بــه ســرانجام رســاند« :ایــن مجلــس
را نخســت تقدیــم میکنــم بــه ســید جلیلالقــدر ،شایســته شــیرازی
کــه مــرا آشــنای چنیــن نهضتــی کــرد و بعــد بــه همــه هنرمنــدان
گمنــام ایرانــی».
پــس از اســتاد ســیف ،یکــی دیگــر از پژوهشــگران و هنرمنــدان عرصه
هنرهــای مردمــی ،بــه جایــگاه ســخنرانان رفــت تــا نظــرات خــود را
شهــای او بــا حضــار در میــان بگــذارد .محمدمهــدی
دربــاره پژوه 
تهــای امــروزم ،عنــوان “بــاز
هراتــی ،اینگونــه گفــت« :بــرای صحب 
هــم ُدرد عشــق” را از یکــی از کتابهــای اســتاد انتخــاب کــردهام.

چــون هنــوز هــم اســتاد ســیف از عشــق ازلــی کــه در هنرمنــد اســت،
مینویســد».
اســتاد هراتــی در بــاره ایــن پژوهشهــا افــزود« :کتابهــا را ورق زدم؛
هرکــدام از ایــن دانشــنامهها ،خــود یــک اثــر مســتقل هســتند و احــوال
و یــژهای دارنــد؛ بهعنــوان مثــال ،وقتــی کتــاب نقشآفرینــی روی
ســنگ را مطالعــه میکنیــم ،یــاد تخــت جمشــید میافتیــم .صــدای
تیشــه فرهــاد بــا قلــم اســتاد عجیــن شــده و هنرهــای ازیادرفتــه را بــه
یــاد مــا م ـیآورد .اســتاد در ایــن کتابهــا ،بــه بســیاری از هنرهــا از
جملــه چیتگــری و قل ـمکاری بــه تفصیــل پرداختهانــد».
بهمــن نامورمطلــق ،سرپرســت دانشــگاه هنرهــای اســامی
فرشــچیان ،ســخنران بعــدی نشســت بــود .او بــا تشــکر از ســازمان
زیباســازی شــهر تهــران ،کــه بــا همــت در نشــر چنیــن اثــری،
مرجعهایــی بــه مراجــع قبلــی مــا اضافــه کردهانــد ،و همچنیــن بــا
تقدیــر از فرهنگســتان هنــر بــرای برپایــی چنیــن برنامههایــی ســخنان
خــود را اینگونــه آغــاز کــرد« :مــن بهواســطه شــناختی کــه در ایــن
ســالها در حــوزه صنایــع دســتی و هنرهــای مردمــی حاصــل کردهام،
بــه شــما میگو یــم کــه ایــران ،بهشــت هنرهــای مردمــی اســت و تنــوع
قومــی و جغرافیایــی و زبانــی مــا ســبب ایــن رویــداد شــده اســت .بــر
اســاس گزارشهایــی کــه جامعــه جهانــی در حــوزه صنایــع دســتی
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ارائــه میدهــد ،مــا بیشــترین تنــوع را در حــوزه هنرهــای مردمــی و
صنایــع دســتی دار یــم؛ امــا متأســفانه کارهایــی کــه در ایــن حــوزه
انجــام دادهایــم نارســا بــوده و در اغتشــاش معنایــی بــه ســر میبر یــم.
ایــن هنرهــا ،کاربردیانــد و بــا زندگــی مــردم عجیــن هســتند و باعــث
میشــوند فضایمــان فضــای زیباییشــناختی باشــد ،کودکانمــان
ـری آینــده آنهــا از ایــن فضــا
در ایــن فضــا رشــد کننــد و ســلیقه هنـ ِ
نقــش بپذیــرد».
بهــا بیــان کــرد:
نامورمطلــق در مــورد روش تحقیــق در ایــن کتا 
«روشــی کــه ایشــان بــه کار بردهانــد ،روشــی بســیار مهم اســت و نگاه و
شهــای مردمــی دارد .اســتاد ســیف در
تحقیقــات مردمــی نیــاز بــه رو 
ـود هنرمنــدان ،کــه روش سینهب هســینه اســت،
حقیقــت بــا روش خـ ِ
پیــش رفتهانــد .ایشــان هنــرایــن هنرمنــدان را بــه روش سینهب هســینه
ضبــط کردهانــد و انتقــال دادهانــد و نوعــی نقالــی کردهانــد .در ایــن
دانشــنامه موضــوع ،روش و ســبک و نــگارش ،ترکیــب زیبایی دارد».
احمــد مســجدجامعی ،عضــو شــورای اســامی شــهر تهــران،
ســخنران بعــدی مراســم رونمایــی روز دوشــنبه بــود .او در آغــاز
صحبتهایــش ،بــا ذکــر ایــن جمــات توجــه مخاطبــان را بــه
مســامحه در زمینــه ســرمایههای فرهنگــی فراخوانــد و بیــان کــرد« :مــا
قــدر فرهنــگ ،هنــر ،تار یــخ و میــراث خودمــان را کــم میدانیــم .در
ایــن ســیل اخیــر و زلزلــه بــم مشــاهده کردیــم کــه بســیاری از بناهــای
قدیمــی مصــون ماندهانــد و خیلــی از بناهــای جدیــد ،دچــار ویرانــی
شــدهاند .پلــی کــه صدهــا ســال پیــش ســاخته شــده ،باقــی مانــده
و پلــی کــه بــا آهــن و ســیمان و محاســبات دقیــق ســاخته شــده ،از
بیــن رفتــه اســت .چهارصــد ســال پیــش در اصفهــان ،سیوس ـهپل
ســاخته شــد کــه در ســال  ،1357نفر بــر روی آن مســتقر بــود و تــا
یشــد .آرایههــای ایــن پــل
یکــی دو دهــه پیــش ،اتو بــوس از آن رد م 
بهقــدری زیباســت کــه زمــان وزارت بنــده ،گروهــی از مالــزی بــرای
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نمونهبــرداری ،بهمنظــور ســاخت پایتخــت جدیدشــان،آمدنــد تــا از
آن الگــو بگیرنــد».
وز یــر اســبق فرهنــگ و ارشــاد اســامی افــزود« :بــه نظــرم میرســد کــه
مــا در حــوزه هنــر ،پیشــرفت چندانــی نداشــتهایم و بــه ایــن میــراث
ارزشــمند توجــه ز یــادی نیــز نکردهایــم .قــدر اســتادان را ندانســتهایم
و بــه زندگــی ،شــرح آثــار و احوالشــان نپرداختهایــم و تواضــع ایــن
بــزرگان نیــز کار را مشــکلتر کــرده اســت».
مســجدجامعی بــا ذکــر نقلقولــی از هنرمنــدی خوشنویــس ،دربــاره
ادای ِدیــن او ـ ـ هنــگام خلــق اثرـ ـ بــه اســتادان پیــش از خــود تــا
میرعمــاد بــزرگ ،خاطرنشــان کــرد کــه ایــن احتــرام اســتاد و شــا گردی
را در هیچجــا نمیتــوان یافــت.
وی در ادامــه افــزود :ایــن ظرفیتهــا را بایــد در دنیــای مــدرن هــم
بــه کار گیر یــم و نبایــد از جهــان امــروز فاصلــه پیــدا کنیــم و در عیــن
حــال بــرای اینکــه شناســنامه خــود را داشــته باشــیم ،بایــد ایــن عقبــه
را حفــظ کنیــم.
او خطــاب بــه اســتاد ســیف بیــان کــرد :خیلــی خوشــحالم در محضر
شــما هســتیم .ســبک بیــان و قلــم شــما ،خــود شناســنامهای بــرای
ایــن آثــار اســت .امیــدوارم شــرایطی فراهــم شــود کــه از ایــن تجربــه
بیــش از پیــش اســتفاده کنیــم.
در پایــان ،بــا حضــور ســخنرانان نشســت و همچنین حجتاالســام
و المســلمین محمــود دعایــی ،سرپرســت مؤسســه اطالعــات،
و برز یــن ضرغامــی ،مدیرعامــل ســازمان زیباســازی شــهر تهــران،
چهــار اثــر قلمــکار نقاشــی ،نقاشــی قالــی ،نقشآفرینــی روی ســنگ
و نقاشــی روی چــوب رونمایــی شــد.
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فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران در راســتای
وظایــف اساســنامهای خــود ،بهمنظــور تجلیــل از نــامآوران
و مفاخــر هنــری ایرانزمیــن ،در نظــر داشــت آییــن
بزرگداشــت اســتاد مشــایخی را بــه پــاس ســالها حضــور
مؤثــر ایــن هنرمنــد نامــی در عرصــه ســینما و تئاتــر برگــزار
بنــام
ـت ایــن هنرمنــد صاح 
کنــد ،کــه متأســفانه درگذشـ ِ
در آغاز یــن روزهــای ســال  ،1398ایــن فرصــت و امــکان را
ســلب کــرد و دریغــی بــزرگ بــر دل دوســتداران هنــر ایــران
نهــاد.
امــا بــه دالیلــی کــه برشــمرده شــد ،فرهنگســتان هنــر
مقدمــات برگــزاری مراســم نکوداشــت ایــن هنرمنــد فقیــد
را بــا نظــر ایشــان بــه انجــام رســانده بــود و بــر خــود واجــب
میدانســت تــا بــه رســالت خــود ادامــه دهــد .بــه همیــن
منظــور 27 ،خردادمــاه  1398مراســم نکوداشــت ایــن
هنرمنــد بــزرگ را بــا حضــور جمعــی از اهالــی فرهنــگ و
هنــر و بــا مشــارکت و همــکاری بعضــی از ســازمانها و
نهادهــای هنــری برگــزار کــرد.
بــرای برگــزاری ایــن مراســم ،تهیــه و تدو یــن یادنامــه اســتاد
مشــایخی ،ســاخت مســتندی از آخر یــن مصاحبــه
تصویــری ایــن هنرمنــد فرهیختــه ،خلــق پرتــر ه نقاشــی
بنــام کشــور ،ســاخت
توســط یکــی از هنرمنــدان صاح 
ســردیس ،و ســخنرانی چنــد تــن از اهالــی ســینما را در
برنامــه خــود گنجانــد.
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سهــای شــخصی
همچنیــن رونمایــی از تعــدادی از عک 
اســتاد بــه همــراه مدالهــا ،نشــانها و تندیــس افتخــارات
ایــن هنرمنــد و منتخبــی از پوســترهای فیلمهایــی را
ش
کــه زند هیــاد جمشــید مشــایخی در آن بــه ایفــای نق ـ 
پرداختــه بــود ،در قالــب نمایشــگاهی در مجموعــه
ـمان هنــر فرهنگســتان هنــر بــرای
فرهنگــی و هنــری آسـ ِ
دوســتداران و عالقهمنــدان برگــزار کــرد.
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«جمشید مشایخی» اولین مسافر سال 1398
منصوره سیدتفرشیها

1

یشــود .امســال هــم
تقویــم ورق خواهــد خــورد و ســال جدیــد آغــاز م 
آدمهایــی چمدانهایشــان را خواهنــد بســت و بــه ســفر خواهنــد
رفــت؛ امــا اولیــن مســافر کســی اســت کــه جایــش را هیچکــس پــر
نخواهــد کــرد؛ کســی کــه دیالوگهایــش را شــاعرانه میگفــت؛ کســی
کــه غیــر از بازیگــری دغدغههــای دیگــری همچــون موســیقی ،شــعر،
کتــاب و نقاشــی نیــز داشــت .مــرد خاطرهســاز ایــن ســرزمین ،باقــی
ســال را در کنــار مــا نخواهــد بــود.
پرداختــن بــه زندگــی و آثــار جمشــید مشــایخی بــرای شــناخت بهتــر
ایــن بازیگــر سرشــناس ،بعــد از رفتــن او نیــز الزم و ضــروری اســت؛
یهــای درخشــانش پایانــی نیســت.
شهــای او و باز 
چــون بــرای نق 
لکــرده آلمــان و
در جاجــرود تهــران بــه دنیــا آمــد .پــدرش تحصی 
ســوئد بــود و در کارخانــه شــیمیایی ارتــش کار میکــرد .خــودش
دربــاره عالق ـهاش بــه تئاتــر در زمــان کودکــی گفتــه بــود« :زمانــی کــه
در کالس پنجــم ابتدایــی درس میخوانــدم ،نمایشــنامه مینوشــتم،
یکــردم».
یکــردم و در کنــار بچ ههــای محلــه بــازی م 
کارگردانــی م 
او در دوران تحصیــل هــم راه عالق ـهاش را پــی گرفــت و در رشــته
تئاتــر درس خوانــد؛ امــا تحصیال تــش را ناتمــام گذاشــت و در
23ســالگی در اداره تازهتأســیس هنرهــای دراماتیــک مشــغول بــه
کار شــد .از همــان زمــان کار بازیگــری را شــروع کــرد .او در 24ســالگی
صاحــب فرزنــدی بــه نــام نــادر شــد کــه از معروفتر یــن آهنگســازان
و موســیقیدانهای ایرانــی اســت .غیــر از او نغمــه و ســام نیــز دیگــر
فرزنــدان او هســتند .زندگــی عاشــقانه او در کنــار همســرش کــه
دخترعم ـهاش نیــز بــود بســیار مثالزدنــی اســت.
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جمشــید مشــایخی ســومین نفــر از جمــع دوســتان درگذشــته خــود
بــود؛ قبــل از او داوود رشــیدی در ســال  1395و عــزتاهلل انتظامــی
در ســال  1397از میــان مــا خداحافظــی کــرده بودنــد؛ امــا ایــن اســتاد
بــزرگ تنهــا  13روز از بهــار  1398را آن هــم در بســتر بیمــاری دیــد.
تصویــر همیشــگی او در نقشهــای رضــا تفنگچــی (خوشنو یــس)
در مجموعــه هزاردســتان ،کمالالملــک در فیلــم کمالالملــک،
حبیبآقــا ظروفچــی در فیلــم ســوتهدالن ،و دیگــر نقشهایــش در
شــازده احتجــاب ،خشــت و آینــه ،گاو ،قیصــر ،طلــوع ،چشــمه،
شهــای ایــن بازیگــر بــود.
ســرب و ...از جملــه بهیادماندنیتر یــن نق 
 .1کارشناسارشد پژوهش هنر

دهــه  1350را بایــد پرکارتر یــن دوره نقشآفرینــی او دانســت؛
زمانــی کــه ب هصــورت همزمــان در ســینما و تلویزیــون بــه هنرنمایــی
میپرداخــت .دهــه  1360یــادآور حضــور و درخشــش ایــن بازیگــر
تأثیرگــذار بــر پــرده سینماســت و در ســال  1363بــه خاطــر بــازی در
لهــای داوودی و کمالالملــک ،برنــده ســیمرغ بلوریــن
دو فیلــم گ 
بهتر یــن بازیگــر نقــش اول مــرد جشــنواره فیلــم فجــر شــد .دهــه 1370
شــروع همــکاری طوالنیمــدت و پیوســته او بــا صداوســیما بــود؛
هنرنمایــی و نقشآفرینــی او در نقــش مالصــدرا ،فیلســوف بــزرگ
ایرانــی ،بــار دیگــر یــادآور قــدرت بازیگــری او روی صحنــه بــود .در
ســال  1380بــا بــازی در فیلــم ســینمایی «خان ـهای روی آب» بــه
کارگردانــی بهمــن فرمــانآرا ،اثــری دیگــر را در کارنامــه خویــش ثبــت
کــرد و بــه دلیــل ایفــای نقــش در فیلــم ســینمایی «بانــوی مــن» در
 ،1381خانــه ســینما ،تندیــس بهتر یــن بازیگــر نقــش مکمــل مــرد
را بــه وی اهــدا کــرد .او همچنیــن ســال  1385در ششــمین دوره
چهر ههــای مانــدگار ،بهعنــوان چهــره مانــدگار ســینمای ایــران
برگز یــده شــد .حضــور ایــن بازیگــر در عرصــه ســینما و تلویزیــون در
ســالهای پایانــی دهــه  1380کمرنگتــر از گذشــته شــد و از ســال
 1387بــه مــدت دو ســال از ســینما فاصلــه گرفــت.
مشــایخی در  1393بهعنــوان ســفیر ســامت چشــم و بینایــی و
در  1394بهعنــوان ســفیر ســامت از طــرف وزارت بهداشــت ،و
دانشــکده علــوم پزشــکی دانشــگاه تهــران معرفــی و بــه وی تندیــس
ســامت اهــدا شــد.
در کارنامــه بازیگــری او  99فیلــم ســینمایی 65 ،مجموعــه نمایشــی
شهــای بســیاری ثبــت شــده کــه همــه و همــه
تلویزیونــی ،و نمای 
حکایــت از پــرکاری او در عرصــه فرهنــگ و هنــر ایــن کشــور دارد.
کمتــر بازیگــری همچــون او در تار یــخ ســینمای ایــران ظهــور خواهــد
کــرد .ســینما بعــد از او کار ســختی پیــش رو خواهــد داشــت.
آخریــن کار جمشــید مشــایخی «یــک بــوس کوچولــو» بــود؛ فیلمــی کــه
خیلــی دوســتش داشــت« :مثــل اینکــه خــودم بــودم و دارم میمیــرم.
مــن ایــن فیلــم را بهتریــن کار دوران بازیگــریام میدانــم».
از ایــن پــس قابعکــس او بــا نقشهایــش و یــک نــوار ســیاه در خاطــر
مــا خواهــد مانــد تــا همیشــه .و ایــن ماهیــت شــفاف زندگــی اســت.
روحــش شــاد و یــادش گرامــی!

چرا از مرگ میترسید؟
چرا زین خواب جانآرام شیرین روی گردانید؟
چرا آغوش گرم مرگ را افسانه میدانید؟
چرا از مرگ میترسید؟
نه فریادی ،نه آهنگی ،نه آوایی
نه دیروزی ،نه امروزی ،نه فردایی
جهان آرام و جان آرام
زمان در خواب بیفرجام
خوش آن خوابی که بیداری نمیبیند!
(بخشی از شعر زندهیاد فریدون مشیری)

فیلم مستند ،مروری بر زندگینامه جمشید مشایخی به کارگردانی الهام قرهخانی ،الهام و امیر مهرتاش.1385 ،
منابع اینترنتی:

http://www .Aftabnews.ir/fa/news/341427
http://www.bartarinha.ir/fa/news/67182
http://www.vista.ir/article/215114
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نوشــتن در بــاره هنرمنــد گرانقــدر تار یــخ معاصــر هنرهــای نمایشــی كاری بــس دشــوار اســت .زندگینامــه او در همهجــای تاریــخ معاصــر هنــر
بهوفــور یافــت میشــودُ .حســن شــهرت ،اخــاق ،انساندوســتی ،حمایــت و حتــی فدا كــردن جایــگاه خــود بــرای امتیــازدادن بــه جوانــان در
راه رشــد آنــان ،جــزو زندگــی روزمــره ایــن انســان بــزرگ اســت .بــودن در كنــار او ،چشــمههای مهــر و محبــت را بــاز میگشــاید .لحــن سرشــار از
پویایــی شــعف در مقابــل فرهنــگ و هنــر ،وجــدی را در انســان شــعلهور میكنــد كــه مگــو و مپــرس .دوســت مـیدارم و دوســت میدارنــد در
گمــردی كــه هرگــز تمایــل بــه قرارگرفتــن در هیــچ ویترینــی را پذیــرا نبــوده اســت.
كنــار او باشــند و او از دلمشــغولیهایش ســخن گو یــد .بزر 
دوســت م ـیدارد در پــس دندههــای قفســه ســینه مردمــان جایــی داشــته باشــد ،كــه دارد .ایــن جایــگاه از بلندتر یــن جایــگاه بلندمرتبــه
دستســاز بــرای او مه متــر و واال تــر اســت .گو یــا اقیانــوس مهربانــی راهــی بــه قلــب او دارد كــه تمامــی نــدارد .حتــی وقتــی نزدیــكان ،یــاران و
همراهــان شــغلی او بــا او بیمهــر میشــوند
او پاســخ آنــان را بــا مهــر و مهربانــی میدهد.
در كویــر تنهایــی زخمخــورده او ،بهســان
تمــام بــزرگان انساندوســت ،همیشــه ابــری
از مهربانــی بــه بار یــدن میافتــد و دوبــاره
روح آشــفته و مكدرشــده از زمانــه را جــا
میدهــد و آمــرزش میطلبــد .بهراحتــی
ا گــر احســاس كنــد روحــی را رنجانــده،
حتــی بهدرســت ،قــادر اســت از ایــن
عبــارت «پــوزش میخواهــم» اســتفاده
كنــد؛ لفظــی كــه اســتفاده از آن بــرای
بزرگساخت هشــدگان ،دشــوار اســت .او
ایــن بزرگــواری را دارد .دیدهانــد ،دیدهایــم و
میبینیــم كــه در ورای نــگاه مهربــان او ،جــز
نیكیخواســتن و ســرافرازی بــرای انســان،
تمنــای دیگــری حــس نمیشــود .او مــرد
خســاز حرف ـهاش اســت .او تاریــخ
تاری 
حرفــه خــود را خــود بــا وجــود خــودش ،و بــا
كــردار و رفتــارش ســاخته اســت .كســی آنــی
از ایــن زندگــی را بــرای او نیــاورده اســت .او
خودســاخته مهربانــی و گذشــت در زندگــی
اســت .مــردی ظر یــف ،حســاس ،عاشــق
رفتارهــای همیشــگی تنهاییــش ،همچــون حافــظ ،موالنــا ،و بهو یــژه فردوســی حكیــم و كبیــر اســت .گاه كــه در تنهایــی ،فریــادی دارد بــه
ســراغ ایــن عزیزانــش مـیرود .بــا ایــن قمــاش نجــوا میكنــد .بــه آرامــش میرســد و دو بــاره در یــای مهربانــی خــود را بــه تالطــم میانــدازد .باشــد
كــه همیشــه پایــدار بمانــد و زخــم زمانــه ،روح حســاس او را از راهــی كــه پیمــوده و میپیمایــد رنجیــده نگردانــد .یــادم هســت جملـهای بــرای
روز تولــد ایــن عزیــز مهربــان نوشــتم و اینجــا آن را تكــرار میكنــم:
تولدتان مبارك ای همیشهزنده در خاطره هنر این مرزوبوم!
* .کنگرانی ،منیژه ( ،)1398یادنامه استاد جمشید مشایخی ،تهران :متن ،صص .149-148

جمشید مشایخی ،گوهری درخشان
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اکبر عالمی
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در ســال  1363زمانــی کــه علــی حاتمــی یکــی دیگــر از آثــار خــود،
یعنــی فیلــم کمالالملــک را بــا انتخــاب جمشــید مشــایخی بــرای
ایــن نقــش ســاخت ،اثــری مانــدگار در ســینمای ایــران بــرای همیشــه
ثبــت شــد .در ایــن فیلــم بهیادماندنــی ،جمشــید مشــایخی بــا
نهــزار
ایفــای نقــش اول ،تحســین همــگان را برانگیخــت و هزارا 
هنرشــناس ،هنرمنــد و منتقـد ،ایــن فیلــم را ســتودند و امــروز هــم آرزو
نبــار آن را بیکموکاســت
دارم کــه تلویز یــون کشــورمان بــرای چندمی 
بــه نمایــش بگــذارد تــا جوانــان مــا در کنــار بزرگترهــا آن را تحســین
کننــد.

کــه اداره هنرهــای دراماتیــک ســازمانی نو پــا و نویــن محســوب
یشــد کــه ز یــر نظــر ادارهکل هنرهــای زیبــای کشــور فعالیــت
م 
ارزشــمند خــود را بــه انجــام میرســانید (در آن روزگار ،هنــوز بســیاری
از هنرهــا ،ازجملــه تئاتــر ،بهعنــوان هنــری شایســته شــناخته نشــده
نبــود و بعضــی از مــردم عامــی بــه آن مطر بــی میگفتنــد!) .هنــوز
موســیقی کالســیک و بســیاری از هنرهــای نویــن در ایــران ناشــناخته
بــود .بــد نیســت بدانیــد کــه در آن ســالها در دل همیــن وزارت
یشــماری ماننــد ادارهکل هنرهــای زیبــا فعالیــت
فرهنــگ ،ادارات ب 

جمشــید مشــایخی کــه یکــی از میراثهــای فرهنگــی و چهــرهای
یشــود ،در ســال
مانــدگار بــرای کشــور عزیزمــان محســوب م 
 1313در تهــران چشــم بــه جهــان گشــود .ایشــان امــروز در آســتانه
85ســالگی ایســتاده اســت .ایــن هنرمنــد توانــا قر یــب بــه هفــت
ده ـه ،از  1337تــا بــه امــروز ،در هنــر نمایــش ســرزمین مــا درخشــید
و تحســین شــد .حکایــت مانــدگاری ایــن نابغــه بازیگــری بایــد در
مرکــز توجــه جوانــان ،دوســتان و هنرشناســان قرارگیــرد .جمشــد
مشــایخی هنگامــی كــه فقــط یــازده ســال داشــت ،در کالس پنجــم
ابتدایــی نمایشــنامهای بــه نــام «شــتر و موتــور» را در دبســتان بــرای
معلــم و همکالس ـیهایش اجــرا کــرد و طعــم تشــویق را چشــید .در
دوران دبیرســتان همچنــان کار تئاتــر میکــرد .در دوران نوجوانـ ِـی
جمشــید مشــایخی ،خیابــان اللـهزار قطــب تئاتــر در ایــران بــود .هنــوز
نجــا
مــا دانشــکده تئاتــر و تاالرهــای پیشــرفته تئاتــر نداشــتیم .همی 
بایــد از عبدالحســین نوشــین کــه تئاتــر ایــران مدیــون اوســت یــاد
کنــم .در تئاترهــای الل ـهزار نصــرتاهلل محتشــم ،نقشــینه ،رفیــع
حالتــی ،ایــران دفتــری ،تفکــری و بســیاری دیگــر بودنــد.

* .کنگرانــی ،منیــژه ( ،)1398یادنامــه اســتاد جمشــید مشــایخی ،تهــران :متــن،
صــص .147-144

میکردنــد .در ادارهکل هنرهــای زیبــا بــود کــه بخــش ســینما و تولیــد
مســتندهای ســینمایی بــا تعلیــم اســتادان دانشــگاه ســیراکیوز در
تهــران بــه ثمــر نشســت .ایــن ادارهکل در خیابــان کمالالملــک در
پشــت کالنتــری میــدان بهارســتان بهعنــوان پیشــرفتهترین مرکــز
دولتــی ،پایهگــذار هنرهــای نویــن و ســنتی بــود .ایــن ادارهکل در ســال
ـگ
 1345بــه وزارت فرهنــگ و هنــر تبدیــل شــد و از دل وزارت فرهنـ ِ
آن زمــان ،وزارت علــوم هــم بیــرون آمــد .ســپس وزارت فرهن ـگ ،بــا
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جمشــید مشــایخی پــس از گذرانــدن دوران ســربازی در
تســالگی بــرای اســتخدام بــه اداره هنرهــای دراماتیــک واقــع
بیس 
در خیابــان شــاهآباد رفــت .ایــن مؤسســه علمــی و هنــری در دل
تهــا بــود کــه نــام
ـگ آن زمــان بــود .در آن ســالها مد 
وزارت فرهنـ ِ
وزارت معــارف بــه وزارت فرهنــگ تغییــر کــرده بــود .اداره هنرهــای
دراماتیــک بــا مدیر یــت دکتــر مهــدی فــروغ کــه تحصیال تــش را در
رویــال آ کادمــی لنــدن بــه پایــان رســانده بــود ،نگاهــی علمــی بــه هنــر
تئاتــر داش ـت .ســپس بــا کوشــش دکتــر فــروغ در آغــاز دهــه  1340بــه
هنرکــده و بعــد بــه دانشــکده هنرهــای دراماتیــک تغییــر کــرد  .نوشــتم
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نــام جدیــد وزارت آمــوزش و پــرورش بــه کارش
ادامــه داد کــه تحصیــات فرزنــدان ایــران از
کودکســتان ،دبســتان و دبیرســتان تــا پایــان دوره
دوم متوســطه ز یــر نظــر آن بــود.
جمشــید مشــایخی دلباختــه هنــر نمایــش بــود
و پــس از ســربازی در ســال  1335بــه ســراغ
اداره هنرهــای دراماتیــک رفــت .دکتــر مهــدی
فــروغ پــس از مصاحبــه و آزمونهــای اولیــه بــه او
یــک مــاه مهلــت داد تــا یــک نمایشــنامه را کــه
بهتازگــی از ز بــان انگلیســی ترجمــه کــرده بــود
تمریــن کنــد .یــادآوری میکنــم کــه در دهــه
 1330در ایــران هنــوز بــه معنــای عمیــق کلمــه
هنــر تئاتــر ب هصــورت علمــی بــرای اکثر یــت
قریــب بــه اتفــاق مــردم جــا نیفتــاده بــود و هنــوز
معنــای شایســتهاش را نداشــت! امــا جمشــید
مشــایخی بــرای بازیگــری آفر یــده شــده بــود و از
همیــن مالقــات آینــده او شــکل گرفــت.
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در ســال  1337اولیــن تلویز یــون متعلــق بــه
بخــش خصوصــی در ایــران از انتهــای خیابــان
الونــد بــا پخــش مســتقیم برنامههــا از ســاعت
 17تــا  24کارش را آغــاز کــرد .دو ســال بعــد
در آبــادان ،تلویزیــون پخــش برنامههایــش را در
شـبها آغــاز کــرد .بــه یــاد دارم کــه مــردم تهــران
و شــهرری در کنــار همســایگان بــه تماشــای
تلویزیــون مینشســتند (هنــوز دســتگاه ضبــط
تلویزیونــی نبــود) .نکتــه فراموشنشــدنی ایــن
بــود کــه چهارشنبهش ـبها ،مــردم تهــران و
شــهرری در خانههایشــان بــه تماشــای تئاتــر
شهــا بــا همــکاری
مینشســتند .ایــن نمای 
اداره هنرهــای دراماتیــک بــه خانههــا میرفــت.
چهارشــنبهها از صبــح زود ،در انتهــای خیابــان الونــد ،دکــور و لــوازم
را در اســتودیوی شــماره  2آمــاده میکردنــد تــا در ســاعت  9شــب
پخــش مســتقیم تئاتــر از ایــن شــبکه تلویز یــون ایــران آغــاز شــود .هنــوز
عــادت بــه رفتــن تئاتــر آنگونــه کــه شایســته اســت پدیــد نیامــده بــود.
یگــذرد،
حــاال کــه شــصت ســال از پیدایــش تلویز یــون در ایــران م 
در جــدول برنامههــا و در شــبکههای متعــدد تلویزیونــی ،جــای
تئاتــر خالیســت! و فرامــوش کردهایــم کــه تئاتــر مــادر تمــام هنرهــای
نمایشــی اســت و در ایــران باســتان کتابــی داشــتیم بــه نــام «مینــوی
خــرد» کــه در آن جمل ـهای بهیادماندنــی و قابــل تأمــل آمــده اســت

کــه ا گــر بــه آن دقــت کنیــم بســیاری از غفلتهــا جبــران میشــود؛
میگو یــد :علــم بــدون خــرد علــم نیســت ،هنــر بــدون علــم هنــر
نیســت! خــرد کــه وارد شــود ،جهــل و نادانــی بیــرون مــیرود.
روزهــای متمــادی در معنــای آن بــا خــود گفتــم اگــر هنــر نیســت،
ـف هنرمنــد بــا هنــرور و
پــس چیس ـت؟! تــا پاســخ گرفتــم کــه تعر یـ ِ
یــا هنــرورز ،بســیار تفــاوت دارد (اولــی شــغل اســت و دومــی مهــارت
اســت).
جمشــید مشــایخی مــرد خســتگیناپذیر هنرهــای نمایشــی تــا بــه
امــروز در  99فیلــم ســینمایی و در  46اثــر تلویزیونــی و تلهتئاتــر بــازی
کــرده اســت کــه شــاید هیــچ هنرمنــد دیگــری از نظــر کثــرت کار ،ایــن

نقشآفر یــن بــود کــه همگــی درخشــیدند.
مشــایخی بارهــا گفتــه اســت کــه مدیــون
علــی حاتمــی ،حمیــد ســمندریان ،دکتــر
محمدجعفــر محجــوب ،و دکتــر ناظــرزاده
(پــدر) و دکتــر مهــدی فــروغ بــوده اســت .و
یــادم آمــد کــه همیشــه در حســرت بــازی در
نقــش فردوســی ،حافــظ و بــزرگان ادب و خــرد
ایرانزمیــن بــود ولــی بــه آن دســت نیافــت.
از میــان کارهــای ســینمایی او فیلمهــای
طلــوع ،چشــمه ،شــازده احتجــاب ،یــک
بــوس کوچولــو ،گاو ،نفریــن ،ســوتهدالن ،و
قیصــر ،و در بیــن آثــار تلویزیونــی ایــن هنرمنــد
دوستداشــتنی کــه قلبــی پــا ک و بیریــا
دارد ،طــاق ،پاییــز صحــرا ،هزاردســتان،
ش ـبزدگان ،پهلوانــان نمیمیرنــد ،چــراغ
خانــه ،امامعلــی ،معمــای شــاه ،ســلطان
صاحبقــران ،افعــی طالیــی ،همگــی
مید ر خشــند .
شــورای ارزشــیابی هنرمنــدان کشــور متشــکل
از نماینــدگان وزارت علــوم و وزارت فرهنــگ و
ارشــاد چندیــن دهــه پیش از این ،نشــان درجه
یــک هنــر و فرهنــگ را بــه جمشــید مشــایخی
اعطــا کــرد کــه معــادل درجــه دکتراســت .امــروز
شــصت ســال حضــور ایــن چهــره درخشــان و
خســتگیناپذیر در صحنــه ســینما ،تئاتــر و
تلویز یــون باعــث تحســین اســت.

در ســال « 1342مردههــای بــی کفنودفــن» بــه کارگردانــی حمیــد
ســمندریان بــا بــازی جمشــید مشــایخی در انجمــن ایــران و فرانســه
بــه صحنــه رفــت و ابراهیــم گلســتان کــه کمالطلــب اســت ،او را
بــرای بــازی در فیلــم «خشــت و آینــه» انتخــاب کــرد .نمایشــنامه
«آنــدورا» نوشــته ما کــس فر یــش بــه کارگردانــی حمیــد ســمندریان
بــرای جمشــید مشــایخی بــه خاطــر بــازی چشــمگیر او ،افتخــار
بــه ارمغــان آورد .او همچنیــن در آوار ،شــب روی ســنگفرشهای
خیــس ،بهتریــن بابــای دنیــا ،آلونــک ،آی بــاکاله آی ب ـیکاله،
افعــی طالیــی ،بلبــل سرگشــته و ...و نمایشــنامههای متعــددی

ســامان و نغمــه و نــادر ،فرزنــدان جمشــید مشــایخی و همســر
نقــدرش خانــم گیتــی افــروز رئوفــی هســتند؛ کســی کــه بــا
گرا 
صبــوری و دوراندیشــی ســایه آرامــش را بــر ســر خانــواده گســتراند تــا
خانــواده مشــایخی بــه افتخــار و ســربلندی دســت یافــت.
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تعــداد اثــر نمایشــی در کارنام ـهاش نیســت.

و فرزنــد هنرمنــدش ،نــادر مشــایخی کــه در
ســال  1337در تهــران متولــد شــد ،پــس از
پایــان تحصیــات در هنرســتان عالــی موســیقی
تهــران ،راهــی اتر یــش شــد و در دانشــگاه موســیقی ویــن تحصیــات
تکمیلــی خــود را در رشــته آهنگســازی بــه موفقیــت بــه پایــان رســاند
و بــه کشــور بازگشــت.
َ
ُ
ماند خلفی به یادگارش
		
دل آن که از تبارش
خ ّرم ِ
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ّ
جمشید مشایخی ،هنرمندی مقل ِد صفا و دل

*

قطبالدین صادقی

1

جمشــید مشــایخی از معــدود بازیگرانــی اســت كــه هنــر و نــام و
كارش كهنگــی نمیپذیــرد و جــزو آن دســته از چهر ههــای ملــی و
یشــود كــه توانایــی تــوأم
ارزنــده هنرهــای نمایشــی ایــران محســوب م 
بــا تجریــه و احســاس و خــردش نــزد كمتــر كســی یافــت میشــود.
دهههاســت او در چهــار گوشــه كشــور و نــزد قشــرهای مختلــف و
طبقــات گونا گــون از عــزت و احتــرام خاصــی برخــوردار اســت كــه
آن را بــی غصــه و رنــج و كار بــه دســت نیــاورده اســت؛ و ایــن چنــد
دلیــل روشــن دارد:
 .1نخســت آنكــه جایــگاه و اقبــال او نــزد مردمــان جهشــی ،ناگهانــی،
سفارشــی یــا تبلیغــی نیســت .رشــد ،شــكوفایی و پیشــرفت هنــری او
طوالنــی ،گامبـهگام ،واقعــی ،مشــروع ،شــرافتمندانه و برآمــده از یــك
عمــر فعالیــت پیوســته و همیشــگی اســت؛ ز یــرا مشــایخی صرفنظــر
از خــوب یــا بــد بــودن شــرایط زمانــه ،از بدتریــن روزهــا گرفته تــا بهترین
تهــا ،همــواره در كنــار مــردم باقــی مانــده ،حضــوری فعــال
موقعی 
داشــته ،عرصــه را خالــی نكــرده ،و بــه كار و هنــر و زندگان ـیاش در
رابط ـهای تنگاتنــگ بــا مــردم ،و در میــان آنهــا ،وفــادار مانــده اســت؛
چجــا طلــب محبــت كــرده باشــد و یــا كســی را
بیآنكــه هرگــز از هی 
مدیــون و مرهــون خــود بدانــد.
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 .2چــه در تئاتــر كــه ســالیان دراز در آن فعالیــت چشــمگیر داشــت،
و چــه بعدهــا كــه بــا اوج پــا در ســینما گذاشــت ،و چــه هنگامــی
كــه در تلویزیــون همچــون چهــرهای محبــوب بــه كار هنــری خــود
تــداوم بخشــید ،هرگــز كســی ندیــده اســت و بــه یــاد نــدارد او در
كاری «ســبك»« ،تنكمایــه» یــا «ســخیف» ظاهــر شــده باشــد .آثــار
فراوانــی كــه او در آنهــا ظاهــر شــده و توانایــی خــود را هــر بــار بــه نمایــش
گذاشــته اســت ،آثــاری هســتند كــه از نظــر هنــری ارزشــمند و واال ،و
از نظــر محتوایــی همــواره ســودمند و گرانســنگ بودهانــد؛ و هــر كــدام
از ایــن آثــار در آن دوران بــه ســهم خــود تالشــی بودهانــد در جهــت
اثبــات هنــر و خالقیــت هنــر و توســعه فرهنــگ و اندیشــه زمانــه ،و
نــه بهان ـهای شــغلی بــرای تفننــی ب ـیارزش و درخوابكــردن ذوق و
اندیشــه مردمــان.

یتــوان گفــت جمشــید مشــایخی بارهــا
نخواهــد بــود .از ایــن نظــر م 
نشــان داده بازیگــری اســت توانــا ،خــاق و خوشقریحــه كــه قابلیــت
و شایســتگی اجــرای هــر نقــش و اثــری را دارد .او در هنــرش ســرگردان
نمانــده و در كارش پریشــان نیندیشــیده اســت؛ زیــرا چــه در عرصــه
نمایــش ،چــه بــر پــرده ســینما و چــه در قــاب تلویزیــون او بارهــا
شــخصیتهای بــزرگ و مانــدگاری آفر یــده اســت كــه از حافظــه
تاریخــی ،هنــری ،و عاطفــی مــردم نازدودنــی اســت .و اغراقآمیــز
نخواهــد بــود ا گــر بگوییــم گاه ایــن توانایــی آفرینــش در بازیگــری او بود
كــه بــه فیلمــی یــا مجموعـهای تلویزیونــی ارزش و اعتبــار میبخشــید.
 .4جمشــید مشــایخی دارای وجــودی پــر از شــادكامی و یــك
زندگانــی پــر از نی ـكروزی اســت؛ ز یــرا دو چهــره جداگانــه دارد كــه
بســیار بــر هــم منطبقانــد؛ یكــی چهــره خــداداد اوســت و دیگــری
چهــره فرهنگــی خوداندیــش او.
چهــره خــداداد او ـ ـ هرگــز بیآنكــه چیــزی پنهــان كنــد ــــ در تركیــب
حالــت چش ـمها و گون ههــا و بینــی و پیشــانی و دهــان ،بهاضافــه
نــگاه زنــده مهربانــش و آن موهــای ژولیــده ،در جمــع صورتــی
میســازد شــرقی ،ایرانــی ،خوشتركیــب ،مــوزون و احترامبرانگیــز .او
در چهــره خطوطــی نجیــب دارد كــه بــه دل مینشــیند ،و بــه هنــگام
ســخنگفتن نــگاه درشــتش برقــی میزنــد كــه مخاطــب را بــه خــود
جــذب میكنــد؛ چهــرهای كــه البتــه بهنرمــی از پــدری مفلــوك تــا
اســتادی مغضــوب ،از روســتایی ســاده تــا ســرهنگی غافــل ،از شــاه
قجــر تــا گــدای ژنــده ،و از خوشنو یــس مبــارز تــا پهلــوان معاصــر را
بهســهولت در قــاب و قامــت خــود جــای میدهــد ،بیآنكــه هرگــز از
وزن و وقــار آن چیــزی كــم یــا تحر یــف شــود.

چهــره دوم مشــایخی ،چهــره فرهنگــی اوســت .كســانی كــه حتی یك
ً
بــار او را از نزدیــك دیدهانــد ،میداننــد او فرهنگــی عمیقــا خالــص،
ایرانــی و نــاب هــم در بینــش و ســواد و معلومــات و هــم در منــش و
اخــاق و كــردار دارد .از ایــن نظــر میتــوان او را هنرمنــدی دانســت
بســیار راســتین ،بــه دور از خودشــیفتگی و بــی اطوارهــای جعلــی و
تظاهــرات بیگانهمآبانــه؛ بهگون ـهای كــه چــون درویشــی فروتــن حتــی
 .3طبیع ـ 
ی اســت ایــن مداومــت طوالنــی در كار ،و ایــن حضــور در ســخنانش همــواره از واژگانــی ســود میبــرد و اصطالحاتــی بــه
ـر
ـ
س
می
ـی
ـ
ی
توانا
و
ـت
ـ
ی
خالق
و
ـص
ـ
ص
تخ
ـی
ـ
ب
ـن،
ـ
ی
وز
ـار
ـ
ث
پررنــگ در آ
كار میبــرد كــه بیگمــان از فرهنــگ صوفیــان ،قلنــدران و پهلوانــان
میآیــد .در رفتــار بــا دیگــران و نشستوبرخاســت بــا بــزرگ و كوچــك
* .کنگرانــی ،منیــژه ( ،)1398یادنامــه اســتاد جمشــید مشــایخی ،تهــران :متــن ،نیــز بــه همینگونــه قلنــدروش ،عارفگونــه و لوطیمســلك اســت .و
صــص .136-134

در هــر زمــان و هــر مــكان كــه حضــور یابــد شــخصیتی از خــود نشــان میدهــد
یكدســت و خالــص كــه بزرگتر یــن ویژگــی آن «تواضــع» و «خاكســاری» اســت؛
ز یــرا غنــای درونــی او فرصتــی بــه جلوهفروشــی ســطحی در رفتــار نمیدهــد و
هیــچ رابطــه و شــرایطی شــخصیت او را دســتخوش دگرگونــی نمیكنــد.
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یتــوان گفــت كار ،چهــره ،شــخصیت و فعالیــت طوالنــی
بنابرایــن و در پایــان م 
و مانــدگار و ارزشــمند او در هــر ســه عرصــه تئاتــر ،ســینما و تلویزیــون باعــث
شــده اســت تــا همــگان او را بــا دل و فكــر بشناســند و بــه جــان تكر یــم كننــد؛
بهگون ـهای كــه او یكــی از معــدود شــخصیتهای هنــری معاصــر ماســت كــه
توانســته اســت تــا بدیــن پایــه نــزد قشــرهای مختلــف از بــزرگ گرفتــه تــا كوچــك،
از ســنتی گرفتــه تــا مــدرن ،و از عامــی گرفتــه تــا عالــی ،بــرای خــود و بــرای هنــر
ـب كنــد؛ ز یــرا عــاوه بــر اینكــه او بــه قــول شــمس
حرمــت و اعتبــار كسـ ّ
بازیگــری ّ
تبر یــزی «مقلـ ِـد دل اســت و مقلـ ِـد صفــا» ،هــر كســی میدانــد تــن و جــان او
سراســر محــل ذوق و مهــر ،و هنــر و رحمــت اســت.
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افسوس همه عمر دیر رسیدیم
«افســوس همــه عمــر دیــر رســیدیم» نــام قطعاتــی اســت کــه نــادر
مشــایخی بــا حمایــت بنیــاد رودکــی و همــکاری فرهنگســتان هنــر بــه
یــاد پــدرش ســاخت و در مراســم نکوداشــتی کــه بــرای زندهیــاد اســتاد
جمشــید مشــایخی برگــزار شــد ،بــا همراهــی بخشــی از اعضــای
ارکســتر ملــی اجــرا کــرد.
نــادر مشــایخی در خصــوص قطعاتــی کــه بــه یــاد پــدرش ســاخت
اظهــار کــرد :پــدرم بــه مرا مهــای اصیــل ایرانــی عالق ـهای خــاص
نطــور ادبیــات و شــعر را بســیار دوســت میداشــت و
داشــت ،همی 
در حــوزه موســیقی ،دســتگاه اصفهــان را میپســندید و همیشــه از
مــن میخواســت آثــاری بــا مضامینــی خــاص ،و در دســتگاههای
ایرانــی بســازم .بســیار پشــیمانم کــه ایــن کار را در زمــان حیــات او
انجــام نــدادم .بــه همیــن دلیــل بــا همــان الهاماتــی کــه بــرای او بســیار
مهــم بــود ،قطعاتــی را ســاختم بــا عنــوان «افســوس همــه عمــر دیــر
رســیدیم».
وی در همیــن زمینــه افــزود :پــدرم عاشــق ایــران
بــود و ایرانیبــودن را افتخــار میدانســت .در
دوران جوانــی و قبــل از انقــاب بــرای ادامــه
تحصیــل بــه و یــن رفتــم .در آن زمــان در ایــران،
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ـناخت هنــر ایرانــی وجــود
بیاعتنایــی و ضعفــی نســبت بــه شـ
ِ
داشــت .مــن هــم در همــان حالوهــوا بســیار خوشــحال بــودم کــه در
خــارج از کشــور زندگــی و تحصیــل میکنــم .وقتــی پــدرم بــرای دیدنــم
یــک مــاه را کنــارم گذرانــد ،ســعی کــرد بــه مــن بیامــوزد ایرانــی بــودن
شهــای کشــورم را بــه مــن گوشــزد کــرد و آنقــدر از
یعنــی چــه .او ارز 
فرهنــگ ایرانــی برایــم گفــت کــه مــن شــیفته آن شــدم .ایــن امــر در آن
زمــان بســیار برایــم تعیینکننــده بــود و دیدگاهــم را تغییــر داد و ایــن
مســئله مهمتریــن اتفــاق زندگ ـیام بــود.
ایــن موســیقیدان بــزرگ کشــورمان در بــاره اجــرای موســیقیای کــه
بــه یــاد پــدر ســاخته ،گفــت :اولیــن بخــش ایــن اجــرا ،ارکســتر ملــی
مراســم نکوداشــت بــا همراهــی مرشــد امیرمســعود خســروی بــود کــه
بــا اســتفاده از المانهــای موســیقایی کــه در ورزشهــای زورخانـهای
مــورد توجــه قــرار دارد ،ســاخته شــده اســت .او بــا ضرباهنــگ تنبــک،
گــروه را همراهــی میکنــد و در واقــع ارکســتر ماننــد فرشــی اســت
کــه ز یــر پــای مرشــد پهــن شــده باشــد .اجراهــای بعــدی ارکســتر نیــز
بــا همراهــی مبینــا آقاخانــی بــود کــه بــا وجــود آنکــه بســیار جــوان
اســت ،فــردی بســیار توانــا در اجــرای شــاهنامهخوانی اســت.
تهــای خــود تصریــح
نــادر مشــایخی در پایــان صحب 
کــرد :قطعاتــی کــه اجــرا شــد ،قطعاتــی نیســتند کــه از
ً
تفکــر غــرب نشــأت گرفتــه باشــند ،بلکــه تمامــا بــا تفکــر
پرداختــه
و مکانیــک ذهنــی ایرانــی ســاخته و ً ّ
شــدهاند؛ ز یــرا مــا ایرانیهــا اصــوال ِعلــی
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فکــر نمیکنیــم و علتومعلــول بهخصــوص در موســیقی برایمــان
جایگاهــی نــدارد؛ بلکــه بــه دنبــال ارزشهــا هســتیم .نکتــه دیگــر
آنکــه ،همجــواری موســیقی ایرانــی بــا غر بــی هیــچ منافاتــی را ایجــاد
نمیکنــد .تفکــر گذشــته در خصــوص اســتفاده از ســازهای غر بــی
اینگونــه بــود کــه موســیقی ایرانــی بایــد از ظرایفــش میگذشــت و
یهــا ایــن جنبــه مثبــت را دارنــد کــه
یکــرد .ایران 
آنهــا را حــذف م 
یهــا بــه آن
گوششــان بــه ریزپرد ههــا حســاس اســت ـ ـ نــه اینکــه غرب 
حســاس نباشــند ـ ـ بلکــه آنهــا تصورشــان از ریزپردههــا فالشنواختــن
اســت ،در صورتــی کــه بــرای مــا بیــان احســاس اســت و جنب ـهای
عاطفــی دارد و مــن بــه مــدت دو دهــه اســت کــه در ایــن بــاره در حــال
کار و پژوهــش هســتم و بهطــور قطــع میگو یــم کــه موســیقی ایرانــی و
غربــی هیــچ منافاتــی بــا یکدیگــر ندارنــد.

قطعــات «افســوس همــه عمــر دیــر رســیدیم» در مراســم نکوداشــت
زندهیــاد اســتاد جمشــید مشــایخی ،دوشــنبه  27خــرداد ،1398
اجــرا شــد و مــورد تحســین مخاطبــان قــرار گرفــت.
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مراسم نکوداشت زندهیاد جمشید مشایخی
آییــن نکوداشــت زند هیــاد اســتاد جمشــید مشــایخی ،بــا حضــور
و اســتقبال چشــمگیر اهالــی فرهنــگ و هنــر ،عصــر دوشــنبه 27
خــرداد  1398در مجموعــه فرهنگیهنــری آســمان برگــزار شــد.
در ایــن مراســم کــه بــا اجــرای ســید عبــاس ســجادی برگــزار شــد ،در
ابتــدا علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،اظهــار
کــرد :در بــاره اســتاد مشــایخی بســیار گفتهانــد و نوشــتهاند؛ هنرمنــدی
قمــدار کــه ب هشــدت عالقهمنــد بــه ادبیــات ،فرهنــگ
مردمــی و اخال 
و هنــر ایــران بــود و بیدر یــغ بــه مــردم کشــورش عشــق میورز یــد؛
هنرمنــدی افتخارآفر یــن بــا کارنام ـهای درخشــان و پربــار در ســینما،
تئاتــر و تلویزیــون ،بــا نقشهایــی مانــدگار و فراموشنشــدنی در
تاریــخ هنرهــای نمایشــی مــا.
وی بــا اشــاره بــه برنامههــای فرهنگســتان هنــر کــه در تجلیــل و
نکوداشــت مقــام هنــری هنرمنــدان بــزرگ کشــور برگــزار میشــود،
افــزود :در ادامــه نشس ـتهای فرهنگســتان هنــر ،در تجلیــل و
نکوداشــت هنرمنــدان پیشکســوت و مفاخــر هنــری کشــورمان کــه
جــزو برنام ههــای گروههــای تخصصــی فرهنگســتان هنــر اســت ،در
دیــداری کــه اواخــر ســال گذشــته بــا اســتاد مشــایخی داشــتیم ،قــرار
شــد ایــن مراســم در اردیبهشـتماه امســال برگــزار شــود کــه متأســفانه
ـت ایشــان ایــن امــکان از مــا ســلب شــد و جامعــه هنــری
بــا درگذشـ ِ
کشــورمان یکــی از بــزرگان خــود را از دســت داد.
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سرپرســت فرهنگســتان هنــر در همیــن زمینــه ادامــه داد :پــس از ایــن
ضایعــه تأس ـفبار ،بــا هماهنگــی خانــواده اســتاد بهویــژه اســتاد
نــادر مشــایخی کــه مــا را در ایــن مــدت همراهــی کردنــد ،بــا همــکاری
بعضــی از ســازمانهای هنــری توانســتیم برنامههایــی مناســب را
بــرای ایــن مراســم تــدارک ببینیــم؛ از جمله کتاب یادنامهای مشــتمل
بــر مقــاالت ،یادداش ـتهای بــزرگان ســینما و تئاتــر ،مصاحبههــای
تخصصــی و . ...ایــن کتــاب بــا همــکاری بنیــاد ســینمایی فارابــی
چــاپ و منتشــر شــد و در ایــن مراســم رونمایــی میشــود.
علیرضــا اســماعیلی در همیــن زمینــه افزود :به ســفارش فرهنگســتان
هنــر توســط اســتاد درخشــانی نقاشــی پرتــره اســتاد مشــایخی کشــیده
شــده اســت کــه امــروز رونمایــی خواهــد شــد و بــا کمــک بنیــاد رودکــی
قطعــات موســیقی توســط اســتاد نــادر مشــایخی فرزنــد گرامــی اســتاد
جمشــید مشــایخی بــه یــاد پــدر اجــرا خواهــد شــد .فیلــم مســتندی
ً
کــه آخریــن مصاحبــه تخصصــی اســتاد مشــایخی اســت و تقریبــا
یــک مــاه قبــل از درگذشــت ایشــان تهیــه شــده اســت در ادامــه برنامــه
بــه نمایــش گذاشــته میشــود .ســردیس اســتاد مشــایخی کــه توســط
احمــد عرببیگــی و بــه کمــک ســازمان زیباســازی شــهر تهــران
ســاخته شــده در ایــن مراســم رونمایــی خواهــد شــد و همینطــور
از گز یــده پوســتر فیلمهایــی کــه اســتاد مشــایخی در دورههــای
مختلــف در آن آثــار نقشآفرینــی کردهانــد بــه همــراه افتخاراتــی کــه
اســتاد مشــایخی کســب کردهانــد ،نمایشــگاهی برپــا شــده اســت کــه

در انتهــای مراســم ،افتتــاح خواهــد شــد.
او در پایــان ســخنان خــود بــه تــاش فرهنگســتان هنــر کــه در راســتای
اهــداف پژوهشــی گام برم ـیدارد اشــاره کــرد و از مســئوالن بنیــاد
رودکــی ،خانــه ســینما ،بنیــاد ســینمایی فارابی ،ســازمان زیباســازی
شهــای هنــری نیــاوران کــه
شــهر تهــران ،مــوزه ســینما و بنیــاد آفرین 
در برگــزاری ایــن برنامــه همــکاری داشــتند تشــکر و قدردانــی کــرد.
ســخنران بعــدی ایــن برنامــه ســید محمــد بهشــتی ،عضــو پیوســته
و عضــو گــروه تخصصــی ســینمای فرهنگســتان هنــر بــود .بهشــتی
عنــوان کــرد :مــا در عالــم معمــاری معاصــر ،تجرب ـهای جالــب بــه
دســت آوردهایــم کــه بــه مــا میگو یــد یــک معمــار چگونــه کار میکنــد
یشــود کــه ا گــر معمــاران مــا بــه آن توجــه کننــد
و کارش مانــدگار م 
کارشــان درســت میشــود.
وی بــا اشــاره بــه بنــای حافظیــه بــه ســخنان خــود ادامــه داد :حافظیــه
بنایــی اســت کــه مخاطب احســاس قرابــت و نزدیکی بــا آن میکند.
بنــای حافظیــه کــه در دوره معاصــر مــا ســاخته شــده ،خیلــی شــیرین
و آشناســت و عمــوم مــردم ایــن بنــا را دوســت دارنــد .انــگار ایــن بنــا با
زبــان فارســی بــا مــا صحبــت میکنــد و شــعری از جنــس شــعر حافــظ
را بــرای مــا قرائــت میکنــد .ایــن بنــا را یــک مهنــدس فرانســوی بــه
نــام «آنــدره گــدار» طراحــی کــرده؛ همــان کســی کــه مــوزه ملــی ایــران و

دانشــگاه تهــران را نیــز طراحــی کــرده اســت .او عالقهمنــد بــه تاریــخ
ً
معمــاری ایــران بــود و در زمانــی نســبتا طوالنــی بــا آثــار کهــن معمــاری
ایــران مأنــوس بــوده اســت .بنــای ســعدیه را آقــای مهنــدس محســن
فروغــی طراحــی کــرده و در آن نیــز از خیلــی از عناصــر ایرانــی ماننــد
گنبــد و کاشـیکاری و ...اســتفاده کــرده اســت؛ بــا ایــن حــال چیــزی
یســابقه اســت و در معمــاری مــا
کــه در مقبــره حافــظ میبینیــم ب 
نمونـهای نــدارد و مــا احســاس انــس بیشــتری بــا آن میکنیــم .علــت
آن ایــن اســت کــه آنچنانکــه آنــدره گــدار انــس زیــادی بــا معمــاری
ایرانــی داشــت ،مرحــوم محســن فروغــی نداشــت.
مشــاور عالــی شــورای عالــی خانــه هنرمنــدان تصریــح کــرد :در
واقــع بنــای حافظیــه کار معمــاری اســت کــه بــر اثــر مأنوسبــودن
بــا معمــاری ،ســازش کــوک اســت ،امــا چــون ســاز معمــار ســعدیه
کــوک نیســت بــا اثــر آن معمــار همنشــینی چندانــی نداریــم.
شــخصیت زند هیــاد مشــایخی ،حکایــت از ایــن دارد کــه او بــا مقولــه
شــاخصهای ایرانــی مطابقــت داشــت و ســاز آدم را کــوک میکــرد.
نقــش ،نقــش دلنشــینی اســت .ســاز کــوک اســت کــه صــدای
دلنشــین از آن شــنیده میشــود.
عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر در همیــن زمینــه ادامــه داد :مرحــوم
مشــایخی از معــدود ســرمایههای ســینمای ایــران اســت کــه بــا عمــر
صنعــت ســینمای ایــران همــراه بــود .درســت اســت کــه تاریــخ
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ُ
ســینمای ایــران از «دختــر لــر» آغــاز شــد ،امــا صنعــت ســینمای ایــران
همــواره مدیــون چهرههایــی اســت کــه بــا حضورشــان ســتونهای
اصلــی ســینمای کشــور را تشــکیل میدادنــد و یادگارهایــی
ارزشــمند را از خــود بــه جــا گذاشــتند.
او در پایــان ســخنان خــود گفــت :ا گــر مــا هنــوز بــه حافــظ تفــأل
میزنیــم و از او پاســخ میخواهیــم ،بــرای ایــن اســت کــه احســاس
میکنیــم حافــظ بــرای مــا زنــده اســت .مرحــوم مشــایخی نیــز بــا
ً
آثــاری کــه از خــود بــه جــا گذاشــته اســت حتمــا در ذخیــره حافظــه
تاریــخ هنــری مــا چنیــن جایگاهــی دارد و همیشــه در اذهــان مــا زنــده
و جاویــد اســت.
این مراســم با ســخنرانی مســعود کیمیایی ،کارگردان بنام ســینمای
ایــران ادامــه یافــت .او گفــت :مــن بــا بازیگــر توانا ،جمشــید مشــایخی
ــــ کــه هیچوقــت نمیتوانــم بگو یــم رفتــه اســت ـ ـ ســه فیلــم کار کــردم و
در فیلــم ســرب رابطــه خیلــی نزدیکــی بــا ایشــان پیــدا کــردم .در فیلــم
ســرب بــا ایشــان بــه محلههــای پاییــن تهــران رفتیــم و بــا هــم قــدم
یشــناختیم.
میزدیــم .هــر دو آن دیوارهــا و آن کوچ ههــا را م 
کارگــردان فیلــم گوز نهــا خاطرنشــان کــرد :مــن ز یــاد نمیتوانــم راجــع
بــه دوســتانی کــه هســتند و جسمشــان رفتــه حــرف بزنــم ،حالــم
یشــود؛ امــا راجــع بــه جمشــید مشــایخی تنهــا همیــن
خــوب نم 
را میتوانــم بگو یــم کــه افتخــار میکنــم ســه فیلــم را بــا ایشــان کار
کــردم .مشــایخی جــزو افتخــارات ســینمای ایــران اســت .جمشــید
مشــایخی الیههایــی بســیار داشــت بــا خلقوخوهایــی متفــاوت؛
الیههایــی کــه شــعر بــود .او کهنمــردی بســیار توانــا بــود .در گفتــن
نظرهــای خــود بســیار توانــا بــود و بهراحتــی حرفــش را م ـیزد .امثــال
مشــایخی کمیابانــد .او از جملــه کســانی اســت کــه میتوانــم
بگویــم افتخــار میکنــم کــه در ســه فیلــم بــا او همــکاری داشــتم.
در ادامــه ایــن مراســم ایــرج راد ،عضــو گــروه تخصصــی نمایــش و
ادبیــات نمایشــی فرهنگســتان هنــر ،بــه روی صحنــه رفــت و در بــاره
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جمشــید مشــایخی چنیــن گفــت :جمشــید مشــایخی هــر زمــان
کــه بــه روی صحنــه میآمــد دســتی بــه روی صحنــه میکشــید و
ّ
خــاک صحنــه را میبوســید .صحنــه بــرای او جایــی مقــدس و
محــل عبــادت بــود؛ مکانــی کــه بــرای او باالتر یــن مقــام را داشــت.
او عاشــق صحنــه بــود.
او بــه تحلیــل بازیگــری در صحنــه و زندگــی پرداخــت و گفــت:
بازیگــری در زندگــی بــه دور از حقیقــت اســت؛ امــا مــا روی صحنــه
میرو یــم تــا حقیقتــی را عیــان کنیــم تــا بتوانیــم در جســم و جــان
تماشــاگر تأثیرگــذار باشــیم .جمشــید مشــایخی از تئاتــر آغــاز کــرد.
تئاتــری کــه بســیار دشــوار اســت و بایــد در آن ماللتهــای بســیار
کشــید و زحمــات بســیاری را انجــام داد و بــه تمرینهــای ســخت
تــن داد .بایــد مطالعــه و تحقیــق کــرد تــا بتــوان نقشــی را ارائــه
داد کــه نقشــی متفــاوت بــا بــازی زندگــی باشــد؛ یعنــی نقشــی کــه
آشــکارکننده حقیقــت و واقعیــت باشــد .جمشــید مشــایخی کســی
بــود کــه بازیگــری در زندگــی و صحن ـهاش یکســان بــود .او همیشــه
یکــرد .او از صحنــه تئاتــر شــروع کــرد و
حقیقــت را بیتکلــف بیــان م 
تجــارب خــود را بــه ســینما بــرد.
راد در پایــان ســخنان خــود افــزود :جمشــید مشــایخی شــخصیتی
واال داشــت و کســی اســت کــه همیشــه در اذهــان مــا باقــی خواهــد
مانــد.
در ادامــه ایــن مراســم ،موســیقی ارکســترال «افســوس همــه عمــر دیــر
رســیدیم» ســاخته نــادر مشــایخی بــه روی صحنــه رفــت .در بخــش
نخســت ،ارکســتر ملــی بــا همراهــی مرشــد امیرمســعود خســروی
بــه اجــرای قطع ـهای پرداخــت کــه بــا اســتفاده از المانهــای
موســیقاییای کــه در ورزشهــای زورخانـهای مــورد توجــه قــرار دارد،
ســاخته شــده اســت .او بــا ضرباهنــگ تنبــک ،گــروه را همراهــی
یکــرد .اجــرای بعــدی ارکســتر نیــز بــا همراهــی مبینــا آقاخانــی بــا
م 
شــاهنامهخوانی بــه پایــان رســید.

ســپس نــادر مشــایخی در خصــوص قطعاتــی کــه بــه یــاد پــدرش
ســاخته اظهــار کــرد :پــدرم بــه مرا مهــای اصیــل ایرانــی عالق ـهای
خــاص داشــت ،همینطــور ادبیــات و شــعر را بســیار دوســت
میداشــت و در حــوزه موســیقی ،دســتگاه اصفهــان را میپســندید
و همیشــه از مــن میخواســت آثــاری بــا مضامینــی خــاص ،در
دســتگاههای ایرانــی بســازم .بســیار پشــیمانم کــه ایــن کار را در
زمــان حیــات او انجــام نــدادم .بــه همیــن دلیــل بــا همــان الهاماتــی
کــه بــرای او بســیار مهــم بــود ،قطعاتــی را ســاختم بــا عنــوان «افســوس
همــه عمــر دیــر رســیدیم».
وی در همیــن زمینــه افــزود :پــدرم عاشــق ایــران بــود و ایرانیبــودن را
افتخــار میدانســت .مــن در دوران جوانــی و قبــل از انقــاب بــرای
ادامــه تحصیــل بــه و یــن رفتــم .در آن زمــان در ایــران ،بیاعتنایــی
ـناخت هنــر ایرانــی وجــود داشــت .مــن هــم
و ضعفــی نســبت بــه شـ
ِ
در همــان حالوهــوا بســیار خوشــحال بــودم کــه در خــارج از کشــور
زندگــی و تحصیــل میکنــم .وقتــی پــدرم بــرای دیدنــم یــک مــاه را
یبــودن یعنــی چــه.
کنــارم گذرانــد ،ســعی کــرد بــه مــن بیامــوزد ایران 
شهــای کشــورم را بــه مــن گوشــزد کــرد و آنقــدر از فرهنــگ
او ارز 
ایرانــی برایــم گفــت کــه مــن شــیفته آن شــدم .ایــن امــر در آن زمــان
برایــم بســیار تعیینکننــده بــود و دیدگاهــم را تغییــر داد و ایــن مســئله
مهمتر یــن اتفــاق زندگ ـیام بــود.
در ایــن مراســم فیلــم مســتند کوتاهــی از آخریــن مصاحبــه تصو یــری
بــا زند هیــاد جمشــید مشــایخی کــه توســط فرهنگســتان هنــر تهیــه
شــده اســت بــه نمایــش درآمــد.
در ادامــه ایــن مراســم از پرتــره اســتاد مشــایخی اثــر حبیــب
درخشــانی ،کتــاب یادنامــه اســتاد جمشــید مشــایخی بــه کوشــش
منیــژه کنگرانــی ،و ســردیس اســتاد مشــایخی اثــر احمــد عرببیگــی
بــا حضــور علــی نصیر یــان ،عضــو گــروه نمایــش و ادبیــات نمایشــی
فرهنگســتان هنــر ،و جمعــی دیگــر از هنرمنــدان و مســئوالن فرهنگی
رونمایــی شــد.

در پایــان مراســم نیــز نمایشــگاه گز یــده پوســتر فیلمهایــی کــه
زند هیــاد جمشــید مشــایخی در آنهــا ایفــای نقــش کــرده ،بــه همــراه
تصاو یــر شــخصی و یادبودهــا و تندیسهایــی کــه وی در طــول عمــر
بازیگــری خــود دریافــت کــرده اســت ،گشــایش یافــت.
در ایــن مراســم حجتاالســام دعایــی ،محمدعلــی کینــژاد،
احمــد مســجدجامعی ،محمدجــواد حقشــناس ،ســید محمــد
مجتبــی حســینی ،منوچهــر شاهســواری ،علیرضــا تابــش ،علیاکبــر
یپــور ،محمدمهــدی حیدر یــان ،مجتبــی رحماندوســت و،...
صف 
از مســئوالن فرهنگــی کشــور حضــور داشــتند .همچنیــن داریــوش
اســدزاده ،علــی نصیر یــان ،مســعود کیمیایــی ،فاطمــه معتمدآریــا،
جمشــید گرگیــن ،بهــزاد فراهانــی ،جهانگیــر الماســی ،احتــرام
برومنــد ،ســیروس ابراهی ـمزاده ،منوچهــر طیــاب ،شــاهین فرهــت،
هــادی ســیف ،علــی اوســیوند ،علــی دهکــردی ،و ...از جملــه
هنرمنــدان حاضــر در ایــن مراســم بودنــد.
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یادنامهاستادجمشیدمشایخی

کتــاب یادنامــه اســتاد جمشــید مشــایخی بــه مناســبت برگــزاری مراســم نکوداشــت ایــن
بازیگــر فقیــد منتشــر و روز دوشــنبه  27خــرداد  ،1398در مجموعــه فرهنگــی و هنــری
ـمان فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران ،همزمــان بــا برگــزاری ایــن مراســم
آسـ ِ
رونمایــی شــد.

ایــن کتــاب توســط انتشــارات فرهنگســتان هنــر و بــا همــکاری بنیــاد ســینمایی فارابــی
منتشــر شــده اســت.
در ایــن کتــاب یادداش ـتهایی از آیدیــن آغداشــلو ،جهانگیــر الماســی ،ســید محمــد
بهشــتی ،قطبالدیــن صادقــی ،احمــد ضابطیجهرمــی ،حبیــب درخشــانی ،احمــد
ینــژاد ،اکبــر عالمــی ،محمــود عزیــزی ،بهــزاد فراهانــی ،حســین فرخــی ،بهمــن
طالب 
فرمــانآرا ،علیرضــا قاس ـمخان ،حمیــد (محمدهــادی) کاویانــی ،داریــوش مهرجویــی،
علــی منتظــری و ایــرج راد بــه چــاپ رســیده اســت.
نهــای «شــمایل هزارچهــره؛ ســیری در
همچنیــن ایــن کتــاب حــاوی مقاال تــی بــا عنوا 
کارنامــه بازیگــری جمشــید مشــایخی» از شــاهپور عظیمــی« ،کمالالملــک ســینمای
ایــران؛ جمشــید مشــایخی» از عبدالحســین اللــه« ،در جسـتوجوی اســطوره شــخصی
جمشــید مشــایخی» از بهمــن نامورمطلــق و «جمشــید مشــایخی ،رازهــای مانــدگاری
بــدون جوانــی» از امیــر پور یــا اســت.
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آخر یــن گفتوگــوی اســتاد جمشــید مشــایخی بــا حضــور بهمــن نامورمطلــق و علیرضــا
قاس ـمخان ،و گفتوگــو بــا اســتاد علــی نصیر یــان در بــاره شــخصیت برجســته اســتاد
مشــایخی از عبدالحســین اللــه و ایلیــا محمدینیــا را نیــز میتوانیــد در ایــن کتــاب
بخوانیــد.
کارنامــه شــصت ســال فعالیــت هنــری زند هیــاد جمشــید مشــایخی بــه همــراه تصاویــری
از عکسهــا و پوســتر فیلمهایــی کــه ایــن هنرمنــد بــزرگ در آنهــا نقشآفرینــی کــرده،
آخر یــن بخــش ایــن کتــاب اســت .یادنامــه اســتاد جمشــید مشــایخی بــه کوشــش منیــژه
کنگرانــی گــردآوری و تدو یــن شــده و در مؤسســه متـ ِـن فرهنگســتان هنــر بــه چــاپ رســیده
اســت.
کتــاب یادنامــه اســتاد جمشــید مشــایخی در کتابفروشــی فرهنگســتان هنــر عرضــه
میشــود.
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سیزدهم فروردین 1398

کتاب ایرانزمین ،ظرافتی برای فضیلت ایرانیان
محبوبه حاجیپروانه

کتــاب ایرانزمیــن بــه کوشــش انجمــن علمــی فضــای معمــاری
نــو ایــران و نشــر فضــا ،بــا همــکاری معاونــت علمــی و پژوهشــی
فرهنگســتان هنــر ،هشــتم اردیبهشــت  1398بــا حضــور جمعــی
از پژوهشــگران ،دانشــجویان و عالقهمنــدان در فرهنگســتان هنــر
رونمایــی شــد.

فرهنگــی ایشــان و تــاش بیانــدازه در شناســاندن هویــت ایرانــی
در ابعــاد مختلــف ،کاری بســیار تحســینبرانگیز اســت .نتیجــه
ایــن محافــل و گردهمآییهــای ایــن بنیــاد ،اثــر ارزشــمند کتــاب
ایرانزمیــن شــد .مــن بــه همــه آنهایــی کــه دســتی در ایــن خدمــت
فرهنگــی داشــتند ،آفر یــن میگو یــم».

ایــن کتــاب بــه قلــم عبدالمجیــد ارفعــی ،محمدمنصــور فالمکــی،
ژالــه آمــوزگار ،احســان اشــراقی ،کتایــون مزداپــور ،محمدصــادق
ملکشــهمیرزادی و جمعــی دیگــر از نویســندگان تهیــه شــده اســت.

آمــوزگار پــس از ســپاس و تقدیــر از کتــاب ،گزارشــی مختصــر از
مقال ههــای کتــاب ارائــه داد« :ایــن اثــر حــاوی ســی درســگفتار
اســت و تدو یــن موضوعــی نــدارد بلکــه بیشــتر بــه تاریــخ انجــام
ســخنرانیها جمـعآوری شــده اســت .مــن تــاش کــردم ایــن مقــاالت
را از نظــر موضوعــی تنظیــم کنــم و اکنــون بــه معرفــی کوتــاه هــر کــدام
یپــردازم ،ولــی بــه نــام نویســندگان اشــارهای نمیکنــم.
از آنهــا م 
در درســگفتاری بــا عنــوان تار یــخ ایــام مــا بــا ایــن دوره درخشــان
از فرهنــگ باســتانی ســرزمینمان آشــنا میشــویم .نویســنده در
شــرح ایــن تار یــخ چنــد دوره مشــخص را ردیابــی میکنــد .دوره
اســطورهای کــه بیشــتر منابــع آن بــه دوران ســومری بازمیگــردد کــه
ً
در دوره اور ســوم تنظیــم و ترتیــب یافتهانــد و احتمــاال ســابقه آنهــا
یگــردد .از داســتانهایی کــه بــه نخســتین
بــه دوره دورتــری هــم بازم 
شــاهان ســومری نســبت داده شــده اســت و بیشــتر متعلــق بــه دوران
یشــود .در مــورد ایالمیــان دو
پیشتار یــخ اســت ســخن گفتــه م 
درســگفتار دیگــر هــم دار یــم :یکــی بــا عنــوان وصیتنامــه ایالمــی
گیمیــل ادد از دوره ســوکلمخها و دیگــری بازرگانــی در ایــام

در آییــن رونمایــی از ایــن کتــاب عبدالمجیــد ارفعــی ،ایال مشــناس،
پژوهشــگر و متخصــص زبانهــای باســتانی؛ ژالــه آمــوزگار،
پژوهشــگر باســابقه و اســتاد دانشــگاه تهــران؛ محمدمنصــور
فالمکــی ،پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه؛ و محمدرضــا اصالنــی،
شــاعر ،ســینماگر و هنر پــژوه؛ ســخنرانی کردنــد.
ژالــه آمــوزگار پــس از قدردانــی از اثــر ارزشــمند انجمــن علمــی فضــای
معمــاری نــو و ســپاس از آنهایــی کــه بــرای تهیــه ایــن کتــاب تــاش
کردنــد ،ســخنان خــود را اینگونــه آغــاز کــرد« :دکتــر فالمکــی و
همــکاران ارجمنــد ایشــان در فضایــی صمیمــی و سرشــار از خــرد
گــرد هــم جمــع میآمدنــد و طــی ســخنرانیهایی در بــاب تار یــخ و
هویــت ایــران و ایرانــی ،بســیاری از نــکات تاریخــی را بــرای مــا روشــن
میکردنــد .راهانــدازی بنیــاد فضــای معمــاری نــو بــه خاطــر خدمــات
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باســتان؛ تحلیــل دو قــرارداد بــرای ســفرهای تجــاری کــه در ایــن
یشــویم .در درســگفتاری
دو درســگفتار بــا تمــدن ایالمــی آشــنا م 
دیگــر بــا عنــوان شــوش در گــذر تار یــخ گامبـهگام در خوزســتان پیــش
ـبد نــان ایــران بــود و
میرویــم کــه بــه دلیــل کشــاورزی گســترده آن ،سـ ِ
نســان
نخســتین حکومــت و شهرنشــینی در آنجــا پــای گرفــت .بدی 
اطالعاتــی ارزنــده از منطقــه زرخیــز خوزســتان بــه دســت میآیــد .در
زمینــه باستانشناســی دوران کهــن ،درســگفتاری در بــاره روســتای
هفتهزارســاله زاغــه در دشــت قزو یــن را میخوانیــم کــه نویســنده آن
نخســت از شــناخت ِگل صحبــت میکنــد کــه آن را انقالبــی بــزرگ
ُ
در زندگــی صنعتــی انســان میدانــد و تار یــخ آن را بــه حــدود نههــزار
یپــردازد بــا
ســال پیــش میکشــاند .ســپس بــه معرف ـی روســتایی م 
تهــزار ســال ،کــه قدیمیتر یــن جامعــه طبقاتــی در آن
قدمــت هف 
مشــاهده میشــود .تصویرهــای زیبــا و دقیــق نویســنده ،خواننــده را
بــا اعمــاق ایــن روســتا آشــنا میکنــد.
زیگــورات کاشــان درســگفتاری دیگــر در زمینــه باستانشناســی
تهــا
اســت کــه نویســنده ضمــن آن شــرح مبســوطی از کل زیگورا 
یهــای ســاختمانی آن میدهــد و ســرانجام مطلــب را بــه
و ویژگ 
زیگوراتهــای ســیلک کاشــان میکشــاند .ا گــر اشــتباه نکنــم اولیــن
بــار اســت کــه ایــن نویســنده بخشــی از ســیلک را بــا دیــده زیگوراتــی
ـول
نگریســته اســت .در مقالــه دیگــری بــا عنــوان ویژگــی فیزیکــی تحـ ِ
شــهر در پیــش از تار یــخ بــا مبحــث دیگــری از دنیای باستانشناســی
آشــنا میشــویم و بــه ایــن پرســش کــه نخســتین شــهرهای پیــش از
تاریــخ چگونــه و بــا چــه ویژگیهایــی شــکل گرفتهانــد پاســخ داده
میشــود».
وی تــا پایــان ســخنان خــود ،بــه شــرح مختصــر باقــی مقالههــای
کتــاب پرداخــت.
اســتاد ارفعــی نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه جــزو ســخنرانان نبــوده و بــه
احتــرام حضــور اســتادان در ایــن مراســم حاضــر شــده ،گفــت« :مــن
کاری نکــردم جــز اینکــه آقــای دکتــر فالمکــی از مــن خواســتند کــه
تعــدادی از اســتادان بنــام را دعــوت کنــم کــه ایــن درســگفتارها را
ســخنرانی کننــد و دیگــر تــاش آن اســتادان و آقــای دکتــر فالمکــی و
همــکاران ایشــان بــود کــه ایــن کتــاب را توانســتند بــه چــاپ برســانند.
مــن کار شــاخصی نکــردم».
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محمدرضــا اصالنــی پــس از تقدیــر و ســپاس از اســتادان :ارفعــی،
آمــوزگار و فالمکــی ،در تهیــه کتــاب ایرانزمیــن ،گفــت« :بــرای
اهمیــت ایــن کتــاب همیــن بــس کــه ا گــر نشــر فضــا همیــن یــک
کتــاب را منتشــر میکــرد بــرای منــت و قدردانــی از ایــن انتشــارات
و بنیــاد کافــی بــود .در ایــن کتــاب بــا کمــک دکتــر ارفعــی ،ابتــدا
در بــاب موضوعــات و بعــد در بــاره محققانــش اندیشــه شــده کــه
محققــان ایــن موضوعــات را برتابنــد؛ بیاینکــه بــه آنهــا تحمیــل شــده
باشــد .پژوهشــگران هــر کــدام در بــاب تخصــص خــود ،موضوعاتــی
را انتخــاب کردنــد و در فضایــی گــرم و صمیمــی ســخنرانی کردنــد.
خــود ایــن مقــاالت سیســتم چینشــی خاصــی داشــته کــه آنهــا را بــه

یــک منظومــه تبدیــل کــرده اســت .ایــن کتــاب حاصــل یــک دوره
ـگفتار برگزارشــده در مرکــز فضــای معمــاری اســت .شــاید
درسـ
ِ
ســخنگویان چنــدان از مباحــث یگدیگــر اطــاع نداشــتند؛ امــا
همدیگــر را بهخو بــی میشــناختند و ایــن یــک مســئله اساســی
اســت و هــر یــک میدانســتند کــه چــه خواهنــد گفــت و هــر کــدام
میخواســتند همدیگــر را کامــل کننــد و ایــن خــود یــک نــوع رفتــار
گزینشــی اســت و ایــن امــر باعــث شــده کــه ایــن منظومــه نهتنهــا
ادبــی بلکــه یــک منظومــه کیهانــی باشــد .ایــن کتــاب بــا زحمــت
آقــای خواجهونــد و دکتــر ارفعــی و دکتــر فالمکــی فراهــم شــده اســت.
ایــن کتــاب یــک تولیــد جامــع فرهنگــی اســت کــه خــود ایــن ،کار
هــر ناشــری نیســت و میتوانــد یــک نــوع الگــوی درســت بــرای هــر
ً
نشــری باشــد .ایــن کاری اســت کــه تقریبــا در گالیمــار فرانســه
یشــود .نشــر فضــا وابســته اســت بــه انجمــن علمــی فضــا ،و
انجــام م 
انجمــن علمــی فضــا در واقــع نــه در بــاره متــن کــه در پــی ایجــاد تفکــر
در بــاب فضــا اســت .از همیــن بحــث میتوانیــم بــه ضــرورت حضــور
ایــن کتــاب برســیم».
اصال نــی در ادامــه ســخنان خــود بــه توضیــح مقــاالت محمدمنصــور
فالمکــی در بــاب شهرنشــینی و شــهرآفرینی ایرانیــان پرداخــت
و گفــت« :ایــن کتــاب خــروج از اســطورهزدگی بــرای ورود بــه
اسطورهشناســی اســت .دکتــر فالمکــی در ایــن کتــاب نکتــه خاصــی
را بــه دقــت مطــرح میکننــد و آن هــم تفــاوت بیــن مدیریــت و
حکومــت اســت .ایشــان میگوینــد در تاریخهــای اولیــه مــا یــک
پایتخــت خــاص نداشــتیم؛ چرا کــه مدیر یــت بهصــورت بســیار
جــدی در ســطحی جــدا از زمــان بــوده؛ بــرای همیــن شــهرها زیــر
پوشــش یــک شاهنشــاهی بودنــد ،امــا اســتقالل خودشــان را
دا شــتند».
وی در همیــن زمینــه افــزود :زندگــی شــهری ایرانیــان بســیار جــدی
یشــده اســت و مدیر یــت فضــای شــهری بهصورتــی بــوده
اداره م 
کــه هزارانهــزار شــاه را بیافرینــد و از ایــن بیــن ،یــک تــن میتوانســته
شاهنشــاه باشــد و ایــن نظــام حکومتــی رایــج بــوده .صــورت دیگــر
آن یــک نظــام مدیریتــی بــود .دو پدیــدهای کــه بــا یکدیگــر زندگــی
میکردنــد؛ امــا یکــی از آنهــا آرامآرام مضمحــل میشــود و دیگــری
میمانــد و آن پدیــده مضمحلشــده ،نظــام حکومتــی اســت.
تــا پیــش از ورود اســام دو پدیــده اصلــی در شهریزیســتن و
شــهریبودن یکــی حکومــت و دیگــری مدیر یــت بــود.
ایــن ســینماگر بــه دوره بعــد اســام و خدمــات مدیریتــی آن پرداخت
و افــزود :بعــد از اســام از دو تــن بهعنــوان شــاخصههای مدیریــت نام
بردهانــد؛ یکــی نظامالملــک اســت و دیگــری خواجــه رشــیدالدین
فضـلاهلل کــه ایــن دو ،نــه حا کــم کــه مدیــران ایــن ســرزمین هســتند.
هــر دوی اینهــا نخســتین کاری کــه میکننــد ،بــرای تولیــد ارزش
افــزوده اقتصــادی ،نظــام آبیــاری ایــن ســرزمین را ســامان میدهنــد.
امــا خواجــه رشــیدالدین فض ـلاهلل بــرای ســاماندهی اساســی ایــن
ســرزمین ،کاری بنیــادی میکنــد؛ بــرای همیــن در هــر روســتا (مــا ســه
چهــار شــهر بیشــتر نداشــتیم و همــه ســرزمین وســیع ایــران از شــمال

چیــن تــا بالــکان روســتاهای پراکنــده و پرشــمار بودنــد) یــک مدرســه
و یــک حمــام میســازد .ایــن اندیشــه و تفکــری درســت اســت؛
زیــرا اقتصــاد بــدون فرهنــگ و اندیشــه مدیریتــی ،ســامان نخواهــد
گرفــت.
وی بــه توضیحــات بیشــتر در بــاره خدمــات خواجــه رشــیدالدین
فض ـلاهلل پرداخــت و ادامــه داد :او شــهر آرمانــی بغــداد را میســازد.
تهــای جهــان مــا نخســتین ملتــی
بــرای اولیــن بــار در تار یــخ مل 
هســتیم کــه توســط خواجــه رشــیدالدین فضـلاهلل یــک شــهر آرمانـ ِـی
یســازیم و آن بغــداد بــوده اســت .یــک قداســت فرهنگــی
فارابــی م 
ـت جهانـ ِـی فرهنگــی در آن بــه وجــود آمــد .شــهری بــوده
و یــک حرمـ ِ
کــه در آن شــصت ز بــان و شــصتهزار کتــاب در کتابخانــه آن
ـان متمــدن آن زمــان ـ ـ از چیــن،
موجــود بــوده اســت و از همــه جهـ ِ
هنــد ،بیزانــس ،ونیــز و ســرزمینهای شــمالی آفریقــا ماننــد مصــر
ــــ دانشــمندان در آن گــرد میآمدنــد .بغــداد شــهری بــود کــه فقــط
دانشــمندان و هنرمنــدان در آن زندگــی میکردنــد و کارگاههــای
بســیار بــزرگ کاغذســازی در آن بــوده کــه نخســتین کتــاب مهــم
منتشرشــده آن ،تار یــخ رشــیدیه (جامعالتوار یــخ) بــوده و نقاشــی
ایرانــی بعــد از یــک دوره وقفــه ب هطــور رســمی در بغــداد آغــاز بــه کار
بشــده اســت کــه شــهرهای
کــرد .و ایــن مدیر یــت مناســب و حسا 
ایرانــی بــا همــه هجومهــای اقــوام مختلــف قبیلـهای همچنــان بــر ســر
پــای میماننــد .ســقوط ســمرقند ،ســقوط بخــارا ،ســقوط اصفهــان و
باقــی شــهرهای بــزرگ ایــران ،باعــث ازبینرفتــن و نابــودی شــهر نشــد
و ایــن شــهرها همچنــان هســتند.
دکتــر فالمکــی پیــش از ســخنان خــود از حضــور اســتاد ارفعــی و
آمــوزگار سپاســگزاری کــرد و گفــت« :جنــاب دکتــر ارفعــی بانــی

ایــن کتــاب بودنــد .ایشــان کاری کردنــد کــه بتوانیــم کتــاب را بــه
ســرانجام برســانیم .مقولههــای اصلــی مر بــوط بــه کتــاب ،در دفتــر
ایشــان ســامان داده شــد و دلیــل اینکــه در فرهنگســتان هنــر بــرای
رونمایــی از کتــاب ایرانزمیــن ،گــرد هــم آمدهایــم ایــن اســت کــه
ایــن فضــا منــور بــه حضــور ایشــان اســت و خانــه دکتــر ارفعــی اســت
و میخواســتیم کــه ایــن کتــاب در خانــه اســتاد ارفعــی زاده شــود.
در برابــر نکتهســنجیهایی کــه از خانــم دکتــر آمــوزگار و آقــای
ً
دکتــر اصالنــی مــن شــنیدم ،مطلقــا چیــزی بــرای گفتــن نــدارم.
ایــن آمدوشــدها در حــدود دو ســال در فضایــی صمیمــی بــرای مــا
زندگــی شــد و ســازنده نظریههایــی شــد کــه در ذهــن بودنــد و بــه
بیــان نیامــده بودنــد و خوشــبختانه بــه بیــان آمدنــد .ســمجگونه و
از طر یــق جنــاب خواجهونــد دس ـتبهدامان خانــم دکتــر آمــوزگار
شــدیم و بــا همــه دشــواری بــرای دســتیابی ایشــان توانســتیم کتــاب
را مـ ّ
ـدو ن کنیــم و آخریــن مقال ـهای کــه آمــاده چــاپ شــد ،بخــش
دوم مقالــه خانــم آمــوزگار بــود .در کل مــن بعــد از ســخنان دوســتان
دیگــر چیــزی بــرای تعر یــف ایــن کتــاب نــدارم کــه بگویــم .نکتــه آخــر
اینکــه اگــر از دور بخواهیــم بــه تولیــد و تولــد ایــن کتــاب ،بــا تــاش
بینهایــت اســتادان بــزرگ بهو یــژه دکتــر ارفعــی و خانــم دکتــر آمــوزگار
در فراهمکــردن ایــن مجموعــه ،نــگاه کنیــم ،مــن یــاد یکــی از ایــن
ترجیعبندهــای ارجمنــد کشــورمان میافتــم کــه میگویــد:
مــا گوشهنشــینان خرابــات الســتیم  /تــا بــوی میــی هســت در ایــن
میکــده مســتیم».
در پایــان بــا حضــور اســتادان و ســخنرانان نشســت ،اثــر ارزشــمند
کتــاب ایرانزمیــن بــا دس ـتهای اســتاد ارفعــی رونمایــی شــد.
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به مناسب روز جهانی موزه

تقدیر از موزه داران برتر
آییــن «روز جهانــی مــوزه» و تقدیــر از مــوزهداران برتــر بــه همــت کمیتــه
بینالمللــی موز ههــا (ایکــوم) و بــا همــکاری فرهنگســتان هنــر عصــر
شــنبه 28 ،اردیبهشــت  ،1398در تــاالر ایــران فرهنگســتان هنــر
برگــزار شــد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور علیاصغــر مونســان ،معــاون
رئیسجمهــوری و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی
و گردشــگری؛ علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر؛
ســید محمــد بهشــتی ،عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر؛ ســید احمد
محیططباطبایــی ،رئیــس ایکــوم ایــران؛ محمدحســن طالبیــان،
معــاون میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری؛ محمدرضــا
کارگــر ،مدیــرکل موزههــای ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی
و گردشــگری؛ احمــد مســجدجامعی ،عضــو شــورای شــهر تهــران؛
علیرضــا قاس ـمخان ،عضــو گــروه ســینمای فرهنگســتان هنــر؛
محمــد ســجادیارزاده؛ سرپرســت معــاون پژوهشــی فرهنگســتان
هنــر؛ مســعود ناصــری ،مدیــرکل امــور هنــری؛ و ...برگــزار شــد ،از
تعــدادی از مــوزهداران برتــر و فعــاالن حــوزه مــوزه و مــوزهداری در
کشــور تجلیــل شــد.
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در ابتدای این مراســم علیرضا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان
هنــر ،ضمــن ابــراز خرســندی از میزبانــی ایــن مراســم اظهــار کــرد:
بــا توجــه بــه قدمــت تاریخــی کشــورمان و غنــای آثــار هنــری ،مــوزه
و مــوزهداری در ایــران از اهمیــت و جایــگاه و یــژهای ،بــرای معرفــی
بخشــی از ایــن میــراث عظیــم فرهنگــی ،برخــوردار اســت.
وی در همیــن زمینــه ادامــه داد :کارکــرد موزههــا امــروزه فراتــر از
آن چیــزی اســت کــه در گذشــته بــوده اســت؛ موزههــا بهعنــوان
مؤسســاتی پو یــا ،عــاوه بــر مکانــی بــرای حفــظ و عرضــه آثــار هنــری،
حلقــه واســط بیــن آثــار هنــری و فرهنــگ یــک کشــور بــا مــردم ســرزمین
خــود بهشــمار میآینــد .ب هطــور کلــی موزههــا مؤسســاتی چندوجهــی
از بــاب ایجــاد گفتمانهــای جدیــد هســتند کــه همیشــه در حــال
تبــادل فرهنــگ و هنــر از بســتر ســنت بــه دنیــای مــدرن و معاصــر
یتــوان اذعــان کــرد کــه آینــده ســنت و حفــظ و اشــاعه آن
هســتند .م 
تــا حــدودی بــه عملکــرد موز ههــا بســتگی دارد.
سرپرســت فرهنگســتان هنــر بــا اشــاره بــه آثــار هنــری کشــورمان در
داخــل و خــارج از مرزهــای جغرافیایــی ،خاطرنشــان کــرد :امــروزه آثــار
هنــری ارزشــمند کشــورمان و نســخ خطــی فــراوان آن زینتبخــش

مجموع ههــا و موز ههــای ز یــادی در داخــل و خــارج کشــور هســتند.
چندیــن برابــر آنچــه از آثــار هنــری و نســخ خطــی در داخــل کشــور
یشــود .شــاید در
داریــم ،در موز ههــای خــارج کشــور نگهــداری م 
نــگاه اول ایــن امــر بــرای مــا خوشــایند نباشــد؛ امــا از ایــن منظــر کــه
ایــن آثــار زینتبخــش موز ههــای جهانانــد و اینچنیــن فرهنــگ و
هنــر مــا را در اقصینقــاط جهــان میگســترانند ،بــر خــود میبالیــم.
کمتــر نقط ـهای در جهــان را میتــوان یافــت کــه آثــاری از ایــران در
موز ههــا و کتابخان ههــای آن موجــود نباشــد.
علیرضــا اســماعیلی بــه رویکــرد فرهنگســتان هنر نســبت بــه اینگونه
آثــار ارزشــمند پرداخــت و تصر یــح کــرد :فرهنگســتان هنــر نســبت بــه
شناســایی و معرفــی آثــار هنــری و نســخ خطــی ارزشــمند کشــورمان
در موزههــای داخــل و خــارج کشــور اهتمــام و یــژهای داشــته اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه موز ههــا محــل نگهــداری نشــانههایی هســتند
کــه پژوهشــگران آنهــا را بهعنــوان یکــی از مهمتریــن منابــع تار یــخ
هنــر رمزگشــایی میکننــد ،فرهنگســتان بــا شناســایی و معرفــی ایــن
بهــای نفیــس ،همــراه بــا تحقیــق و پژوهــش در
آثــار در قالــب کتا 
خصــوص آنهــا ،گامهایــی مؤثــر در ایــن زمینــه برداشــته اســت و بــرای
ایــن منظــور بــا موزههــای ز یــادی در داخــل کشــور ماننــد موز ههــای

ّ
ملــک ،مقــدم ،ملــی ،هنرهــای معاصــر و ...و موزههــای خــارج از
کشــور چــون موزههــای لهســتان ،مجارســتان ،بریتانیــا ،آلمــان و...
همــکاری داشــته اســت.
او ســخنان خــود را بــا قدردانــی از مــوزهداران خصوصــی بــه پایــان
بــرد و یــادآور شــد :از مــوزهداران خصوصــی کــه بهتنهایــی بخــش
ً
عمــدهای از بــار ایــن حــوزه را بــر دوش میکشــند و خصوصــا کســانی
کــه امــروز از شــهرهای دور و نزدیــک بــرای گرامیداشــت ایــن روز در
اینجــا حضــور دارنــد ،تشــکر و قدردانــی میکنیــم.
در ادامــه ایــن برنامــه ،علــی اصغــر مونســان ،معــاون رئیسجمهــور و
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری ،بــه
ســخنرانی پرداخــت و اظهــار کــرد :بیــش از چهــار دهــه از نامگــذاری
روز جهانــی مــوزه از ســوی شــورای بینالمللــی موزههــا (ایکــوم)
میگــذرد .طــی ایــن ســالها ،نهتنهــا نگــرش بــه اهمیــت موزههــا
دســتخوش تحــول شــده ،بلکــه موز ههــا از محــل نگهــداری اشــیای
فرهنگی-تاریخــی بــه مکانهایــی آموزشــی و فرهنگســاز تبدیــل
شــدهاند کــه بــه بهتریــن و زیباتریــن شــکل ممکــن زندگــی بشــر و
دســتاوردهای گذشــته او را برایــش روایــت میکننــد.
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وی بــه کارکــرد موزههــا در جهــت توســعه تعامــات فرهنگــی
پرداخــت و تصر یــح کــرد :برگــزاری نمایشــگاههای مشــترک از
داشــتههای تاریخــی و فرهنگــی کشــورها ،گامــی مؤثــر در تحقــق
کارکردهــای بینالمللــی موزههاســت؛ گامــی کــه پاســخی بــه نیــاز
جهــان امــروز اســت کــه همــان توســعه صلــح و دوســتی از طریــق
گســترش تعامــات فرهنگــی میــان دولتهــا و ملتهــا بــه شــمار
مــیرود .طــی ایــن ســالها ســازمان میــراث فرهنگــی بــا اعتقــاد
بــه چنیــن رویکــردی در برگــزاری نمایشــگاههای متقابــل بــا ســایر
کشــورها تالشــی مضاعــف کــرده اســت.
معــاون رئیسجمهــور بــه اهــداف اساســنامهای ایکــوم اشــاره و
خاطرنشــان کــرد :مــوزه بــر مبنــای اساســنامه ایکــوم ،مکانــی اســت
کــه پژوهــش ،حفاظــت و معرفــی میــراث فرهنگــی ،تاریخــی و
طبیعــی ،بهصــورت همزمــان و مســتمر در آن انجــام میشــود و
هــدف آن مطالعــه ،آمــوزش و فراه ـمآوردن شــرایط مناســب بــرای
ی عمومــی از هو یــت و فرهنــگ و زیس ـتبوم
ارتقــای ســطح آ گاه ـ 
اســت .همچنیــن از دیگــر اهــداف موز ههــا فراه ـمآوردن امــکان
بهرهمنــدی بازدیدکننــدگان برشــمرده شــده اســت .بدیــن ترتیــب
مــوزه ،مؤسس ـهای غیرانتفاعــی و دائمــی در خدمــت جامعــه و
در آن بــه روی عمــوم مــردم بــاز اســت و امــکان
توســعه آن اســت کــه ِ
ارتبــاط عمــوم بــا ایــن میــراث را از طر یــق نمایــش آن فراهــم مـیآورد.
این مقام مســئول با تأ کید بر شــعار امســال موزهها بیان کرد :امســال
شــورای بینالمللــی موز ههــا شــعار «موز ههــا بهمثابــه کانونهــای
فرهنگــی :آینــده ســنتها» را انتخــاب کــرد کــه نشــاندهنده
دغدغــه جــدی در بــاره حفــظ ســنتها و نقــش موزههاســت؛ ضمــن
آنکــه توجــه مــا را بــه تعریفــی عمیــق و همهجانبــه از ایــن مکانهــا
جلــب میکنــد؛ بنابرایــن موزههــا محلــی بــرای اشــاعه ســنتها
هســتند و مکانهایــی هســتند کــه ایــن ســنتها را بــه آینــده پیونــد
میزننــد.
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او بــه اهمیــت آمــوزش مباحــث مــوزهای در قالــب درســی اشــاره
و تصر یــح کــرد :بــر اســاس تفاهمنام ـهای کــه بــهزودی بــا وزارت
آموزشو پــرورش امضــا خواهیــم کــرد ،موضــوع مــوزه و مــوزهداری
بــه دانشآمــوزان آمــوزش داده خواهــد شــد و بــا ایــن هــدف امضــای
تفاهمنامــه بــا وزارت آموزشو پــرورش بــرای معرفــی و شناســاندن
میــراث فرهنگــی و موزههــا در قالــب کتابهــای درســی در دســتور
کار قــرار دارد.
در ادامــه ایــن مراســم محمدرضــا کارگــر ،مدیــرکل موزههــا و امــوال
منقــول تاریخــی میــراث فرهنگــی ،ضمــن قدردانــی از تمــام همراهان
موز ههــا و میــراث فرهنگــی گفــت :امــروز تــاش میشــود تــا از همــه
ً
ً
فرصتهــا اســتفاده شــود؛ خصوصــا رســانهها کــه انصافــا ایــن روزهــا
در اختیــار مــوزه و مــوزهداری قــرار دارنــد و در ایــن راســتا اطالعرســانی
نبــودن موز ههــا ،فرصتــی فراهــم شــد تــا
میکننــد .امــروز بــا رایگا 
مــردم بیشــتر بــه موزههــا ســر بزننــد و رشــد آمارهــای بازدیــد هــم نشــان
از همیــن امــر دارد.
وی بــه رشــد موزههــای فعــال در کشــور اشــاره کــرد و افــزود :مــوزه یــک
نهــاد فرهنگــی اســت و موز ههــا ولــو کوچــک میتواننــد بــا تمــام دنیــا
در ارتبــاط باشــند .امــروز در کشــور  ۶۸۰مــوزه فعــال داریــم و  ۲۰۸موزه
در ســال گذشــته افتتــاح شــد کــه بــا ایــن تفاصیــل رشــد ۲۰۰درصــدی
را در ایــن زمینــه شــاهد بودهایــم.
کارگــر یــادآور شــد :در ســال  1391کشــور دارای  ۴۶مــوزه خصوصــی
بــود ،امــا امــروز بیــش از صــد مــوزه در ایــن حــوزه دایــر شــده اســت.
در ادامــه ایــن مراســم احمــد محیططباطبایــی ،مدیــر ایکــوم ایــران،
تهــای ایکــوم اظهــار کــرد :ایکــوم ایران
در خصــوص بعضــی از فعالی 
بــه همــراه ســایر نهادهــا ســال پربــاری را پشــت ســر گذاشــت .دوره
آمــوزش بینالمللــی مدیر یــت بحــران در موزههــا را بــا همــکاری مــوزه

دفــاع مقــدس در ســال گذشــته برگــزار کردیــم .همچنیــن اجــاس
«ایکوفــوم» دومیــن رو یــدادی بــود کــه ســال پیــش بــا همــکاری ســایر
موز ههــا و نهادهــا و ســازمان میــراث فرهنگــی و بــا حضــور  20کشــور
در تهــران برگــزار شــد.
او بــه مشــارکت ســایر نهادهــا اشــاره کــرد و افــزود :شــاید در ظاهــر
کتابخان ههــا بهعنــوان مــوزه شــناخته نشــده باشــند؛ امــا از آنجــا
کــه نهــادی هســتند کــه از میــراث فکــری انســانها حفاظــت و آن
را معرفــی میکننــد بهعنــوان نهــاد مــوزهای در آییــن امــروز شــرکت
کردهانــد.
محیططباطبایــی بــه همراهــی مــوزه ملــی ایــران ،مــوزه علــم و
فنــاوری و ســایر مؤسســات انتفاعــی بــا مؤسســه ایکــوم اشــاره و
عنــوان کــرد :در ســال  ۲۰۲۰نیــز مــوزه ملــی علــم و فنــاوری ،اجــاس
بینالمللــی و ســاالنه موز ههــای دانشــگاهی را در تهــران میزبانــی
میکنــد .امســال هــم در اجالســی کــه در کیوتــو برگــزار میشــود ،بــار
دیگــر تعر یــف مــوزه مــورد تجدیــد نظــر قــرار میگیــرد تــا بــا تغییــرات
اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی جایــگاه و یــژه خــود را حفــظ کنــد
و موفقتــر شــود.
ســید محمــد بهشــتی ،عضــو پیوســته و رئیــس گــروه معمــاری و
شهرســازی فرهنگســتان هنــر ،یکــی دیگــر از ســخنرانان حاضــر در
ایــن مراســم بــود کــه در خصــوص عملکــرد موزههــا بــه ســخنرانی
پرداخــت و خاطرنشــان کــرد :آیــا مــوزه قــرار اســت جایــی باشــد کــه
چیزهایــی را بــه یــاد مــا آورد یــا اینکــه تبدیــل بــه فراموشــخانه شــود؟
آنچــه امــروز موز ههــا را تهدیــد میکنــد همیــن مســئله اســت کــه مــوزه
بایــد یادخانــه باشــد.
عضــو شــورای عالــی میــراث فرهنگــی و گردشــگری در ادامــه
ســخنان خــود بــه شــعار امســال ایکــوم اشــاره کــرد و افــزود :شــعار

امســال ایکــوم بــرای ایــن روز «موزههــا بهمثابــه کانونهــای فرهنگــی:
آینــده ســنتها» بــود .ســنت واژهای اســت کــه مــا مکــرر میشــنویم.
حــال ســؤال ایــن اســت کــه آیــا ســنت آن چیــزی اســت کــه تجــدد
آن را نقــض کــرده اســت و در آن امتنــاع وجــود دارد؟ در صورتــی کــه
ســنت در طــول تار یــخ بهعنــوان شــیوه آزمــوده اســت .ســنت امتنــاع
از نوشــدن نیســت .ســنت ابتــکار و خالقیــت شــما را افــزون میکنــد.
او بــا اشــاره بــه رویکــرد موز ههــا خاطرنشــان کــرد :عملکــرد موزههــا
بایــد بــه گونـهای باشــد کــه هــم بــه گذشــته رجــوع کنــد و ریشـههای
خــود را حفــظ کنــد ،هــم متصــل بــه آینــده باشــد .موزههــا بــه مــا نشــان
میدهنــد کــه در گذشــته چگونــه بودهایــم .هنرهــای دوره قاجــار
تکــرار هنــر صفــوی نبــود ،هنــر صفــوی نیــز تکــرار هنرهــای ماقبــل خــود
نیســت .امــروز ا گــر قصــد تولیــد ثــروت دار یــم بایــد اعتمــاد بــه نفــس
خــود را بــه دســت بیاور یــم و موز ههــا ایــن را بــه مــا نشــان میدهنــد.
ـام «تســوتان تسوتکوفســکی» ،مســئول دفتــر
در ایــن مراســم پیـ ِ
منطق ـهای یونســکو و پیــام مدیــر دفتــر منطق ـهای یونســکو و رئیــس
ایکــوم جهانــی ،قرائــت شــد.
همچنیــن معرفــی موزههــای برتــر کشــور در ســال  ۱۳۹۷و قدردانــی از
آنهــا ،تجلیــل از اعضــای ســابق هیئتاجرایــی ایکــوم ،اجــرای گــروه
موســیقی مــوزه صلــح اصفهــان ،اجــرای پرفورمنــس و اجــرای نمایــش
عروســکی از جملــه برنام ههــای ایــن مراســم بــود.
همزمــان بــا برگــزاری ایــن مراســم ،نمایشــگاهی بــا عنــوان «آینــده
ســنت» بــا آثــاری از پرو یــز تناولــی ،منیــر شــاهرودی فرمانفرماییــان،
بهــزاد اژدری ،مجیــد فداییــان ،بهــداد الهوتــی ،محمدرضــا خلجی،
مهــدی شــیراحمدی ،ســید علــی خانــی ،اعظــم حســینآبادی
و حجــت ســاالرمحمدی در تاال رهــای اســتاد لــرزاده و اســتاد
فرشــچیان مؤسســه فرهنگیهنــری صبــا گشــایش یافــت.
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نگاهی به فعالیت انتشارات فرهنگستان هنر
در آخرین نمایشگاه کتاب
تقــارن مــاه مبــارک رمضــان بــا زمــان برگــزاری سـیودومین نمایشــگاه
بینالمللــی كتــاب تهــران موجــب شــد تــا امســال ده روز زودتــر بــه
اســتقبال ایــن نمایشــگاه برو یــم و شــاهد برگــزاری آن از  4تــا 14
اردیبهشــت باشــیم.
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امســال هــم انتشــارات فرهنگســتان هنــر ماننــد ســالهای پیشــین بــا
تاز ههــای نشــر خــود در ایــن دوره از نمایشــگاه شــرکت کــرد و پذیــرای
هنردوســتان بــود .انتشــاراتی کــه بیــش از  15ســال اســت کــه بــا نشــر
بهــای تخصصــی در حوز ههــای مختلــف هنــری همچــون
کتا 
فلســفه هنــر و زیباییشناســی ،ادبیــات ،معمــاری و شهرســازی،
هنرهــای تجســمی ،موســیقی ،هنرهــای صناعــی ،هنرهــای
نمایشــی ،کلیــات و تار یــخ هنــر ،توانســته جایگاهــی در میــان
ً
قشــرهای مختلف کشــور خصوصا پژوهشــگران و دانشــجویان حوزه
هنــر کســب کنــد و اغــراق نیســت ا گــر بگوییــم کارنامـهای درخشــان
را بــرای خــود رقــم زده اســت؛ چرا کــه  41عنــوان از کتابهــای
تألیفــی یــا ترجم ـهایاش در زمــره جوایــز «کتــاب فصــل» و «کتــاب
یتــوان بــه هنــر نقالــی در
ســال» تقدیــر شــدهاند کــه از آن جملــه م 
ایــران ،مرشــدان پرد هخــوان ،جامــع االلحــان عبدالقــادر بــن غیبــی
حافــظ مراغــی ،هنــر و معمــاری دوران صفو یــه ،مصحــف روشــن،
دانشــنامه ُمهــر و حکا کــی در ایــران ،گفتارهایــی در پدیدارشناســی
هنــر ،بحــران واقعیــت در عکاســی معاصــر ،شــاهکارهای هنــر ایــران
در مجموعههــای لهســتان ،شــاهنامه شاهطهماســبی ،دانشــنامه
زیباییشناســی ،معنــا در معمــاری غــرب ،خوشنویســی اســامی
و ...اشــاره کــرد.
افشــین شــیروانی ،مدیرعامــل مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار
هنــری (متــن)  /انتشــارات فرهنگســتان هنــر ،در گفتوگویــی اعــام
کــرد کــه ایــن مؤسســه بــا بیــش از  500عنــوان كتــاب در نمایشــگاه
امســال حاضــر شــد كــه از ایــن میــان 24 ،عنــوان ،چــاپ جدیــد و
 13عنــوان تجدیــد چــاپ بــود .تعــدادی از كتابهــا نیــز ویراســتی
جدیــد از آثــار قبلــی فرهنگســتان هنــر بــه شــمار میرفــت.
از كتابهــای تــازه منتشرشــده مؤسســه متــن در ســیودومین

ُ
یتــوان بــه گتــاری در قابــی دیگــر،
نمایشــگاه كتــاب تهــران ،م 
كریســتوا در قابــی دیگــر ،مــروری بــر آثــار اســتاد شــباهنگی،
شــمایلنگاری صــور نجومــی در آثــار هنــر اســامی ،زیبایــی نــزد
روزبهــان ،قفلهــای دستســاز آذربایجــان ،مجموعــه مقــاالت
هنــر و اخــاق ،و دســترنج اشــاره کــرد .البتــه مؤسســه متــن در چــاپ
و نشــر کتابهــای هنــری تنهــا نبــوده اســت؛ بلکــه پژوهشــکده
هنـ ِـر فرهنگســتان هنــر نیــز چندیــن ســال اســت کــه بــه امــر تألیــف
و ترجمــه کتابهایــی مبــادرت م ـیورزد کــه نیــاز جامعــه هنــری
بهــا را منتشــر
اســت و هــر ســاله بــا همــکاری مؤسســه متــن ایــن کتا 
میکنــد و در دســترس عالقهمنــدان قــرار میدهــد.
پژوهشــکده هنــر آمــار کتابهــای چاپشــدهاش را تاکنــون 60
عنــوان اعــام کــرده اســت کــه در زمین ههــای نقــد و فلســفه هنــر،
تاریــخ هنــر ،هنــر معاصــر ،هنــر شــرق ،و تصحیــح نســخ خطــی بــوده
و از ایــن تعــداد ،هشــت عنــوان بــه تازههایــش اختصــاص داشــته
اســت.

مجموعــه مقــاالت شرقنگاشــت( )1و شرقنگاشــت()2؛ نظر یــه
بــرای مطالعــات پرفورمنــس؛ فرهنــگ نمادهــای چیــن؛ درآمــدی
بــر تار یــخ داســتانی ایــران؛ کنکاشــی در احــوال مجالــس مضحکــه
ســده ســیزده خورشــیدی؛ هنرهــای زیبــای چیــن؛ از جملــه
جدیدتر یــن آثــار پژوهشــکده هنـ ِـر فرهنگســتان هنــر هســتند کــه بــا
همــکاری مؤسســه متــن منتشــر و بــرای نخســتینبار در ایــن دوره از
نمایشــگاه عرضــه شــدند.
بهــای منتشرشــده ایــن مؤسســه در
ا گــر ســری بــه آمــار کتا 
ً
ســالهای قبــل بزنیــم ،بایــد بگوییــم فعالیــت ایــن انتشــارات تقریبــا
آهنگــی یکنواخــت داشــته اســت؛ البتــه افزایــش بهــای کاغــذ و در
نتیجــه افزایــش قیمــت تما مشــده کتــاب ،در امــر چــاپ و فــروش
بیتأثیــر نبــوده ،امــا هســتند عالقهمندانــی کــه بخواهنــد بعضــی از
کتابهــا را در ســبد مطالعاتــی خــود قــرار دهنــد و خواننــدگان ایــن
بهــا باشــند.
نــوع کتا 
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نقد و بررسی نمایشگاه قرآننگاری
سمیرا خوانساری

ننــگاری «آیین ـهای بــه رؤ یــت
نشســت تخصصــی نمایشــگاه قرآ 
آیــات» و آییــن بزرگداشــت ســهمالدین زمانــی ،هنرمنــد قرآننــگار،
در بهــار قــرآن برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه عصــر س هشــنبه 31 ،اردیبهش ـتماه 1398
مصــادف بــا میــاد مبــارک امــام حســن مجتبـی(ع) برگــزار شــد ،آثــار
قرآننــگاری ســهمالدین زمانــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
میثــم حس ـنخانی در ایــن نشســت ،هدایــت ســخنرانیها را بــر
عهــده داشــت و ســید رضــی موســویگیالنی ،دانشــیار مدرســه
اســامی هنــر ،بــا عنــوان «جایــگاه فهــم مســلمانان از قــرآن در
شــکلگیری هنــر اســامی»؛ محمدعلــی رجبــی ،عضــو پیوســته
فرهنگســتان هنــر ،بــا موضــوع «در تمجیــد و تکر یــم هنــر قرآنــی اســتاد
زمانــی»؛ و دکتــر ابراهیــم بازرگانــی ،اســتادیار مدرســه اســامی هنــر،
دربــاره «قــرآن بهمثابــه تصویــر» ســخن راندنــد.
ابتــدا ســید رضــی موســویگیالنی ،توجــه حاضــران را بــه موضــوع
تفــاوت میــان فهــم قــرآن و متــن قــرآن در طــول تار یــخ تمــدن فراخوانــد
و تشــریح کــرد کــه قــرآن متنــی اســت کــه جایــگاه اول را بــرای
مســلمانان دارد ،ولــی بایــد توجــه داشــت کــه میــان آنچــه حقیقــت
آن اســت و آنچــه فهــم مســلمانان از ایــن متــن اســت ،تفــاوت قائــل
باشــیم.
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موســویگیالنی ،ســخنانش را بــا ارائــه دو تعر یــف پیشــینی و پســینی
از منظــر خــود ادامــه داد و افــزود« :تعر یــف پیشــینی یعنــی متــن قــرآن
ـخن دانــای کل در بــاره هنرهــا چــه میگویــد؟ و تعریــف
بهعنــوان سـ ِ
پســینی آن ماجرایــی اســت کــه در تمــدن اســامی شــکل گرفــت
و اینکــه مســلمانان در تمــدن اســامی در بــاره هنــر چــه کارهایــی
کردهانــد؟»
عضــو هیئتعلمــی مدرســه اســامی هنــر ،افــزود :خداونــد در قــرآن
در بــاره بعضــی هنرهــا بهصــورت مســتقیم ســخن گفتــ ه ماننــد
ادبیــات ،تمثــال و ،...امــا پــارهای دیگــر از هنرهــا مثــل موســیقی،
نمایــش و ...بــه فهــم مــا بهعنــوان مســلمان از ســخن خداونــد در
یگــردد.
طــول تار یــخ برم 
او بــا ذکــر روایتــی از نهجالبالغــه عنــوان کــرد« :امیرالمؤمنیــن در
نهجالبالغــه میفرماینــد قــرآن را بــه ســخن وابداریــد .یعنــی مــا بایــد
ً
در بــاره قــرآن بیندیشــیم و دائمــا فه ممــان از ایــن متــن را بازبینــی
کنیــم و اندیشــه ورز یــم کــه آیــا فهــم مــا از قــرآن درســت اســت یــا خیــر».
موســوی ادامــه داد« :آغــاز تمــدن اســامی توســط قــرآن و بــا تعلیمــات
نبــوی شــکل گرفــت ولــی بعدهــا ایــن مســلمانان بودند که ایــن تمدن
را فربــه کردنــد و در طــول تار یــخ بــر غنــای آن افزودنــد .حتــی بــر ایــن
تصــورم کــه در دوره امو یــان و عباســیان نیــز کــه حا کمــان مشــروعیت

سیاســی نداشــتند ،بــا ایــن حــال در شــام و ســوریه ،تمــدن اســامی
شــکل گرفــت .در همــان فرهنــگ ،اولیــن مســاجد توســط ولیــد
ســاخته شــد و یــا مســجد طرقبــه در اســپانیا توســط حاکمــان امــوی
بنــا شــد و نقــوش اســلیمی نیــز در همیــن دوران شــکل گرفــت.
همچنیــن بعضــی از ســازههای اســامی مثــل محــراب توســط
عبدالملــک شــکل گرفــت و بــه اعتقــاد مــن مــواردی از ایــن دســت،
نشــان میدهــد کــه آنچــه تعالیــم نبــوی در حــوزه هنــر مــد نظــر داشــت
در ایــن دوران نیــز محقــق شــد؛ هرچنــد کــه در حاکمیــت سیاســی
اینگونــه نشــد».
او هنــر مجسمهســازی را بــرای فهــم بیشــتر ســخنانش بهعنــوان
مصــداق بیــان کــرد کــه در گذشــته ،بعضــی از مســلمانان بــه
ایــن دلیــل کــه ســاختن پیکــره بتهــا ،کار مشــرکان بــوده،
مجسم هســاختن را نیــز شــرکورزیدن بــه خــدا فهــم کــردهبودنــد و
ایــن یکــی از خوانشهــای نادرســت در حــوزه متــن قــرآن بــود.
تهــای
دیگــر ســخنران ایــن نشســت ،محمدعلــی رجبــی ،صحب 
خــود را بــا بیــان ایــن نکتــه کــه در نــگاه اول بــه آثــار نمایشــگاه
«آیین ـهای بــه رؤ یــت آیــات» بــا توجــه بــه مربعیبــودن تابلوهــا ،ابتــدا
محــور آنهــا بــه چشمشــان آمــده و پــس از آن مرکز یــت تابلوهــا ،ذکــر
کــرد :در همــه تابلوهــا «بس ـماهلل الرحمــن الرحیــم» در دایــره نقــش
بســته ،بهجــز ســوره توبــه کــه نشــانه برائــت اســت و متفــاوت بــا آثــار
دیگــر و ایــن قســمت بــا رنــگ ســیاه پوشــیده شــده اســت.

عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر ،بــا ارائــه توضیحاتــی دربــاره چهــار
شــاخه از هنــر اســامی بیــان کــرد« :اولیــن هنــری کــه در اســام ظهــور
کــرده ،شــعر بــوده و پــس از آن هنــر خوشنویســی و ســومین هنــر
تذهیــب اســت و چهارمیــن هنــر نگارگــری».
هنرمنــد نقــاش معاصــر افــزود :هنر در فارســی به معنی «نیکنفســی»
یــا «انســاننیک» اســت و مــا در ایــن ســاحت بــه دنبــال نیکنفســی
ـب شــأن میشــود و کســی
هســتیم و هنــر چنیــن هنرمنــدی ،صاحـ ِ
کــه بــا آیــات خــدا انــس پیــدا کــرده ،خداونــد در اثــرش تجلــی میکنــد
و آثــارش دلبــری میکنــد.
رجبــی در پایــان بــا جمال تــی از هنرمنــد قرآننــگار نمایشــگاه
«آیینـهای بــه رؤ یــت آیــات» تقدیــر و تشــکر کــرد و افــزود« :مــن اســتاد
یشــناختم ولــی آثارشــان را کــه دیــدم بــه مدیریــت
زمانــی را نم 
مؤسســه صبــا بــرای برگــزاری چنیــن نمایشــگاهی تبریــک گفتــم».
حجتاالســام والمســلمین ،ابراهیــم بازرگانــی ،آخریــن ســخنران
ایــن نشســت بــود و بــا اشــاره بــه نــام هنرمنــد قرآننگار یهــای
«آیین ـهای بــه رؤ یــت آیــات» یعنــی ســهمالدین زمانــی ،ذکــر کــرد کــه
ایشــان ســهم دیانــت خودشــان را از زمانــه بردهانــد و قــرآن را بــا زبــان
خودشــان ز بــاندار کردهانــد و گویــی قــرآن را بــه زبــان تصویــر ،تفســیر
کردهانــد.

گهــا ،دایــره نمــاد
رجبــی افــزود« :در فرهنــگ مــا و بســیاری از فرهن 
آســمان اســت و نمــاد امــر نامحــدود .در ایــن آثــار ،میبینیــم کــه
هنرمنــد ،در ِگــرد آن دایــره اول ،دایــره دیگــری نقــش زده و آیاتــی
از یــک ســوره یــا ســورهای ب هصــورت کامــل بــا خــط ثلــث در آن بــه
نمایــش گذاشــته اســت».

بازرگانــی بــا تشــریح بعضــی از آیــات قــرآن کر یــم بــه بیــان ایــن موضــوع
پرداخــت کــه آیــات قــرآن ،در دو وجــه مفهومی و روایی ارائه شــدهاند
و قــرآن ،بعضــی آیــات را در قالــب مفاهیــم بیــان میکنــد کــه حیــث
مفهومــی آیــات اســت و بعضــی آیــات دیگــر ،در واقــع تولیــد محتــوا
میکننــد کــه حــاوی تصاو یــر ســاکن ،متحــرک و رواییانــد و بعضــی
از ایــن تصاو یــر ،تصاو یــری فراواقعــی هســتند.

رجبــی ادامــه داد« :بس ـماهلل بــا ترکیبــی ثابــت در همــه تابلوهــا
مشــاهده میشــود؛ چــرا روی بسـماهلل الرحمــن الرحیــم تأ کیــد شــده؟
خواجــه عبــداهلل انصــاری میگو یــد :بس ـماهلل ،ماننــد داغــی اســت
کــه بــر انســان میزننــد و آن داغ ،داغ عبودیــت اســت».

در پایــان ایــن مراســم ،علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان
هنــر؛ محمدرضــا حســینخانی ،رئیــس مؤسســه صبــا؛ و محمدعلی
رجبــی ،عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر؛ از هنرآفرینــی ســهمالدین
زمانــی در حیطــه آیــات قرآنــی تجلیــل کردنــد.

نشریه خبری سفیر هنر ،سال چهارم ،شماره  ،29بهار 1398

57

نمایشگاه «آیینهای به رؤیت آیات»
در آغاز یــن روز مــاه خــدا و میهمانــی نــور« ،صبــا» بــا رونمایــی از
ننــگاری ســهمالدین زمانــی ،از پیونــد ُپردرخشــش و
 45ســال قرآ 
زیباییآفر یــن «هنــر اصیــل و فاخــر ایرانــی» بــا «کیمیــای کالم وحــی»
پــرده برداشــت.
ســهمالدین زمانــی در نمایشــگاهی کــه حاصــل نزدیــک بــه نیــم قــرن
تــاش اوســت ،تجربــه منحصرب هفــرد ســنت نگارگــری و تذهیــب
را بــا دریافتــی انتزاعــی و تجر یــدی از جوهــره و ماهیــت نقــش ،بــه
روح و مفهــوم کالم وحــی نزدیــک ســاخته و میــان طــرح و نقــوش و
رنگهایــش بــا معنــا و درونمایــه هــر آیــه انطبــاق ایجــاد کــرده اســت.
«آیین ـهای بــه رؤ یــت آیــات» کــه عصــر روز س هشــنبه  16اردیبهشــت
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 1398بــا حضــور علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان
هنــر؛ محمدرضــا حســینخانی ،رئیــس مؤسســه فرهنگیهنــری
صبــا؛ شــماری از چهر ههــای برجســته هنــری و عالقهمنــدان بــه هنــر
در نگارخانــه «خیــال» گشــایش یافــت ،مجموع ـهای از  114تابلــو را
شــامل میشــد کــه طــی  45ســال توســط ســهمالدین زمانــی طراحــی
و اجــرا شــده اســت.
در هــر تابلــوی ایــن مجموعــه کــه  114آیــه قرآنــی در آن ،بــه نشــان
از  114ســوره از مصحــف شــریف وحــی ،انتخــاب و اجــرا شــده،
نقــش و رنگهایــی متفــاوت و متنــوع و منطبــق بــا دریافــت و
حالوهــوای هنرمنــد از آن آیــه کار شــده و هیــچ رنــگ و طــرح و
حتــی هیــچ گل یکرنــگ و همســان بــا دیگــری در ایــن قــرآن بــه چشــم

نمیخــورد .بدینترتیــب در هــر تابلــو ـ ـ در ابعــاد  114ســانتیمتر در
 114ســانتیمتر (بــه نیــت  114ســوره شــریف قــرآن) ،بــا دو دایــره
متحدالمرکــز بــه قطرهــای  30ســانتیمتر (بــه نیت  30جــزء کالماهلل)،
و  14ســانتیمتر (بــه نیــت  14معصــوم) ـ ـ و در تمامــی  114آیــه ،بــا فــرم
و فضایــی خــاص و غیــر تکــراری رو بـهرو هســتیم کــه در آن ،نســبتی
میــان فــرم و زیباییشناســی بــا محتــوا و معنــا برقــرار شــده اســت.
ً
گهــای کامــا
رنگهــای بهکاررفتــه در ایــن مجموعــه از رن 
طبیعیانــد و در آثــار جدیدتــر ،تکنیــک اکرلیــک اســتفاده شــده
اســت.
در کنــار ایــن  114اثــر 6 ،تابلــوی دیگــر نیــز قــرار گرفتــه کــه مختــص
ســوره بقــره (دو تابلــو) ،ســوره منافقــون (دو تابلــو) و چهــارده معصــوم

(دو تابلــو) اســت.
ســهمالدین زمانــی تاکنــون در  89نمایشــگاه در ایــران و سراســر
نقــاط جهــان ،ایــن هنــر نفیــس را عرضــه کــرده و بســیاری از نــامآوران
و چهرههــای برجســته سیاســت ،دیــن ،هنــر و فرهنــگ دنیــا را از
آســیا تــا ارو پــا و امر یــکا بــه تحســین واداشــته اســت.
نکــردن ظرایفــی نابتــر ،نوتــر
«آیین ـهای بــه رؤ یــت آیــات» بــا نمایا 
و نادیدهتــر از هنرهــای قرآنــی ،حاصــل ذوق و ابــداع ایــن هنرمنــد
ایرانــی اســت کــه تــا  7خردادمــاه  1398در نگارخانــه «خیــال»
مجموعــه «صبــا» وعــدهگاه تمامــی عالقهمنــدان ایــن ســنت فاخــر
و ُپــرارج هنــری بــود.

نشریه خبری سفیر هنر ،سال چهارم ،شماره  ،29بهار 1398

59

نشریه خبری سفیر هنر ،سال چهارم ،شماره  ،29بهار 1398

60

نخستین هماندیشی آموزش عالی هنرهای سنتی
نخســتین هماندیشــی آمــوزش عالــی هنرهــای ســنتی بــه همــت
دانشــگاه اســامی _ ایرانــی اســتاد فرشــچیان ،بــا همــکاری دانشــگاه
آزاد اســامی و بــا مشــارکت فرهنگســتان هنــر بــا حضــور اســتادان،
پژوهشــگران ،اعضــای هیئتعلمــی و پیشکســوتان عرصــه
هنــر ،روز پنجشــنبه  23خردادمــاه  1398در دانشــگاه هنرهــای
اســامی _ ایرانــی اســتاد فرشــچیان برگــزار شــد.

سرپرســت دانشــگاه هنرهــای اســامی _ ایرانــی اســتاد فرشــچیان
عنــوان کــرد :یکــی از عناصــر ایــن نظــام آموزشــی ،شــیوه اســتاد _
شــاگردی اســت کــه در گذشــته منشــأ و خاســتگاه آثــار بینظیــری
شــده و در حــال حاضــر موز ههــای بــزرگ جهــان بــه داشــتن آنهــا
بــه خــود میبالنــد .ایــن شــیوه کــه مدتهاســت مــورد بیمهــری
قــرار گرفتــه ،اكنــون موضــوع اصلــی مجموعــهای از نشســتها
و هماندیش ـیها شــده كــه نهتنهــا بایــد متنهــای گوناگــون و
تجربیــات متفــاوت ایــن شــیوه و دســتاوردهای واقعــی آن بهطــور
دقیــق شناســایی و بررســی شــود ،بلكــه بایــد امــكان بهروزرســانی و
دانشــگاهیكردن آن نیــز مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.
وی افــزود :خوشــبختانه دوره سرمســتی و همگرایــی آموزشهــای
غیربومــی کــه وعدههایــی بــزرگ داده بودنــد ،بــه ســر رســیده و ایــن
شــیوه اســتاد _ شــاگردی بــی اینکــه بخواهــد دیگــر شــیوهها را نقــض
و انــکار کنــد ،بیــش از پیــش بــرای خــود جایــگاه و اعتبــار كســب
میكنــد.
سرپرســت دانشــگاه هنرهــای اســامی _ ایرانــی دانشــگاه اســتاد
فرشــچیان خاطرنشــان کــرد :هماندیشــی آمــوزش عالــی هنرهــای
ســنتی منطبــق بــا افــق انتظــار اســتادان و پژوهشــگران عرصــه آمــوزش
هنــر اســت و امیدوار یــم کــه ایــن نشس ـتها ادامــه یابــد.

  نامــور مطلــق :نظــام متناســب آموزشــی بــرای تربیــت هنرمنــدان خــاق
وجــود نــدارد
سرپرســت دانشــگاه هنرهــای اســامی _ ایرانــی اســتاد فرشــچیان
گفــت :خوشــبختانه ایــن نخســتین هماندیشــی مــورد توجــه و اقبــال
اســتادان و پژوهشــگران عرصــه آمــوزش هنــر بهخصــوص دردمنــدان
هنرهــای بومــی کشــور قــرار گرفــت.

نامورمطلــق تصر یــح کــرد :دانشــگاه هنرهــای اســامی _ ایرانــی
فرشــچیان بــرای احیــا و ب ـهروزآوری نظــام آموزشــی متناســب
راهانــدازی شــده اســت .ایــن دانشــگاه از ر یــزش و نیســتی هنرهــای
اصیــل و زیبــای ایــن مرزو بــوم جلوگیــری میکنــد و موجــب
شــکوفایی و گســترش آن میشــود.

ایمانــی :دانشــگاه فرشــچیان فرصتــی بــرای عجینکــردن هنرهــای ســنتی
و ادبیــات روز اســت
محمدحســین ایمانیخوشــخو در ایــن جلســه اظهــار کــرد :دانشــگاه
تهــای آموزشــی و پژوهشــی،
اســتاد فرشــچیان در کنــار فعالی 
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وی افــزود :آســیبها و کمبودهــای گوناگونــی موجــب تضعیــف
هنرهــای ســنتی و بومــی کشــور شــدهاند؛ چنانکــه بعضــی از آنهــا
بــه نیســتی تهدیــد شــدهاند .یکــی از مهمتر یــن آســیبهای ایــن
ـود نظــام متناســب آموزشــی بــرای تربیــت هنرمنــدان
هنرهــا ،نبـ ِ
خــاق و مؤلــف اســت.
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فرصــت و فضــای خو بــی بــرای اســتادان هنــر اســت کــه بــا بحــث و
تبــادل نظــر بتواننــد هنرهــای ســنتی را بــا ادبیــات روز عجیــن کننــد
کــه بــرای نســل جــوان جذابیــت داشــته باشــد.
وی افــزود :در ایــن جلســه بــه ارائــه چارچــوب مفهومــی معنو یــت
در فلســفه هنــر اســامی بــا تأ کیــد بــر نظــام اســتاد _ شــاگردی
میپرداز یــم.

وی ادامــه داد :هنرمنــد ا گــر بــا نــگاه الهــی بــه پیرامــون اطــراف خــود
نــگاه کنــد ،بــه آرامــش معنــوی قابلتوجهــی میرســد .بایــد در زمینــه
فرهنــگ و هنرهــای ســنتی ایرانــی توجهــی و یــژه صــورت بگیــرد .در
دوره شــاه عبــاس صفــوی تحــوالت سیاســی موجــب شــد در هنــر
رکــود بــه وجــود بیایــد؛ امــا او بــا نقاشــی تکورقــی تحولــی جدیــد را
در نگارگــری بــه وجــود آورد.

رئیــس کمیســیون هنــر و معمــاری شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
یتــوان بــه لــذت ،محــاکات،
بیــان کــرد :از عناصــر هنــر اســامی م 
خیــال ،تصو یــر و مابعدالطبیعــه اشــاره کــرد.
ایمانــی خوشــخو تصر یــح کــرد :در شــرایط فعلــی از نظــام
اســتاد _ شــاگردی فاصلــه گرفتهایــم کــه بایــد بــا الگوگیــری از قدمــا
در ایــن قضیــه ،فکــری جــدی کنیــم .بــرای نســل جــوان بایــد نظــام
اســتاد _ شــاگردی را بــه شــكلی درســت آمــوزش دهیــم و در دانشــگاه
فرشــچیان بــا پایلوتــی كــه بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده بــه ایــن مهــم
دســت یابیــم.

داداشی :صناعت در جوامع سنتی با خرد جمعی رقم میخورد
ایــرج داداشــی ،عضــو هیئتعلمــی پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر
اســامی ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه اســتعدادی کــه در زمینــه هنرهــای
ســنتی دار یــم ،بایــد بــه نســل جــوان هنرهــای ســنتی را بهطــور ویــژه
آمــوزش دهیــم.
وی افــزود :صناعــت چیــزی اســت کــه انســانها در جوامــع ســنتی
بــا خــر د جمعــی میتواننــد آن را رقــم بزننــد.
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عضــو هیئتعلمــی پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســامی بیــان کــرد:
پیامبــری کــه وحــی مـیآورد ،صاحــب صناعــت اســت کــه در واقــع
باالتر یــن صناعــت را دارد كــه شــمولیت دارد و همــه را دربرمیگیــرد
و قــرار اســت هنــر اســامی را بــه غایــت الهــی و ســعادت برســاند.

رحمتیــان :هنرمنــد امــروز بایــد زمینــه ارتقــای جایــگاه هنــر اســامی را
فراهــم کنــد
غزالــه رحمتیــان ،اســتاد هنــر دانشــکده فنــی شــریعتی ،نیــز در ایــن
جلســه اظهــار کــرد :فرشــته در آثــار هنــری ایرانــی نقشــی و یــژه داشــته
کــه از ابداعــات ایرانــی اســت کــه بــا گذاشــتن دو بــال در كنــار انســان
حالــت ملكوتــی بــه فرشــته میدهنــد.

داداشــی تصر یــح کــرد :هنــر بایــد مــا را بــه کمــال الهــی برســاند و مــا
بتوانیــم بهخوبــی نقــش خودمــان در جامعــه را بهعنــوان هنرمنــد
مســلمان ایرانــی ایفــا کنیــم.

وی افــزود :تجســم خورشــید یــا شمســه جایگاهــی و یــژه در هنــر
ایرانــی دارد.

وی عنــوان کــرد :هنرهــای ســنتی بایــد در قالــب نظام سلســلهمراتب
ارائــه شــود ،بایــد ارتبــاط عمیــق میان اســتاد و شــاگرد شــکل بگیرد.

اســتاد هنــر دانشــکده فنــی شــریعتی بیــان کــرد :هنرمنــد امــروز بــا
سرمشــق از شــاهکارهای هنرمنــدان عصــر گذشــته ،بایــد زمین ـهای
فراهــم كنــد كــه هنرهــای ســنتی اســامی _ ایرانــی بــه جایگاهــی
مطلــوب برســد.

عضــو هیئتعلمــی پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســامی بیــان
کــرد :در نظــام اســتاد _ شــاگردی ابتــدا شــاگرد نوآمــوز اســت ،ســپس
یشــود و پــس از گذرانــدن درجاتــی خــودش بــه
شــاگرد باتجربــه م 
مقــام اســتادی میرســد .بایــد مراقــب باشــیم بــا عقالنیــت و خــرد
جمعــی بــا هنرهــای ســنتی برخــورد شــود و هنرهــای ســنتی تحــت
تأثیــر نگــرش کنونــی قــرار نگیــرد.

رحمتیــان تصر یــح کــرد :هنرمنــد در خلــق آثــار هنــری بــه عنصــر
احســاس اهمیتــی و یــژه میدهــد و بــا نگــرش هنرمندانــه و الهــی بــه
طبیعــت مینگــرد.

فرشــچیان نامگــذاری شــده اســت .شــیوه اســتاد _ شــاگردی در
احیــای هنرهــای اســامی _ ایرانــی بایــد بهطــور ویــژه پیگیــری شــود.
پژوهشــگر فــرش ایــران بیــان کــرد :دانشــگاه فرشــچیان بــا ســاختار
اســتاد _ شــاگردی بنــا نهــاده شــده کــه امیــدوارم در ایــن زمینــه بــه
رشــدی قابلتوجــه برســد.

بنیاردالن :هنر یعنی بتوانیم حقایق زیبای الهی را ترسیم کنیم
اســماعیل بن ـیاردالن ،عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه هنــر،
خاطرنشــان کــرد :مهمتریــن عنصــر در تفکــر دینــی و شــیعه« ،تذکــر»
اســت و خداونــد در قــرآن بــه پیغمبــر ا کــرم(ص) میفرمایــد بــه امــت
خــود تذكــر بــده و ایــن تذكــر بــه معنــای یــادآوری اســت.
وی افــزود :ایرانیهــا فکــری فوقالعــاده دارنــد و ا گــر بخواهنــد از
عوامــل معنــوی صحبــت کننــد از راه هنــر بهخوبــی میتواننــد بــه
آن بپردارنــد .ایرانــی بــا هنــر بــه حقایقــی گونا گــون از عالــم رســیده
اســت .راه حقیقــت منفــک از زیســتن نیســت و هنــر یعنــی اینکــه
مــن بتوانــم حقایــق زیبــای الهــی را ترســیم و تبییــن كنــم.
بنــیاردالن تصر یــح کــرد :در هنرمنــدان و جامعــه هنــری وحــدت
خوبــی وجــود دارد .مــا بــا طبیعــت از نظــر جســمانی و روحانــی
نزدیــک هســتیم .حقیقــت طبیعــت آشــکارکردن گنجــی اســت
كــه در مــا وجــود دارد .بایــد بــه شــیوه آمــوزش قدمــا نگاهــی و یــژه
بیفکنیــم .
یهــا در
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه هنــر خاطرنشــان کــرد :ایران 
مقولــه هنــر بــه جزئیــات آن بهطــور کامــل میپردازنــد .آن دســته از
یهــا بــا هنــر بیــان میكننــد.
یتــوان بیــان کــرد ،ایران 
حقایقــی را کــه نم 

او افــزود :هنــر یکــی از صفــات خداونــد اســت و فرهنــگ را میســازد.
ا گــر در جامع ـهای هنــر پــرورش داده شــود جامعــه سرشــار از هنــر
خواهــد شــد.
آقامیــری عنــوان کــرد :دانشــگاه اســتاد فرشــچیان ارزشــگاهی اســت
کــه اســتادان هنــر را در کنــار هــم جمــع کــرده تــا فضایــی بــرای
پیگیــری اصالتمــان داشــته باشــیم.

ســیفی :دانشــگاه فرشــچیان بــرای احیــای نظــام اســتاد _ شــاگردی
تــاش میکنــد
نــدا ســیفی ،دبیــر علمــی هماندیشــی آمــوزش عالــی هنرهای ســنتی،
گفــت :یکــی از مهمتریــن دغدغ ههــای هــر جامعــه روبهرشــدی

نشریه خبری سفیر هنر ،سال چهارم ،شماره  ،29بهار 1398

محســنی :شــیوه اســتاد _ شــاگردی در احیــای هنــر بایــد ب هطــور و یــژه
پیگیــری شــود
محســن محســنی ،پژوهشــگر فــرش ایــران ،گفــت :دانشــگاه
فرشــچیان یکــی از دانشــگاههای خو بــی اســت کــه در حــوزه
هنــر بهتازگــی تأســیس شــده و افتخــاری اســت کــه بــه نــام اســتاد

آقامیــری :دانشــگاه اســتاد فرشــچیان اســتادان هنــر را در کنــار هــم جمــع
کــرده اســت
محمدباقــر آقامیــری ،اســتاد نگارگــری ،تصریــح کــرد :نظــام
اســتاد _ شــاگردی در حــال حاضــر در دانشــگاهها بــه شــکلی
درســت رعایــت نمیشــود.
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تربیــت و پــرورش نســلی کارآمــد و فرهیختــه اســت .نظــام آمــوزش هــر
کشــور بــا بهرهگیــری از مجموعــه ســاختارها ،اهــداف و فرایندهــا در
پــی تدو یــن اصــول و چارچو بــی مشــخص بــرای نیــل بــه یــک برنامــه
منســجم آموزشــی اســت.
دبیــر علمــی هماندیشــی آمــوزش عالــی هنرهــای ســنتی بیــان کــرد:
دانشــگاه فرشــچیان در راســتای رســالت خــود مبنــی بــر ارجنهــادن و
احیــای نظــام اســتاد _ شــاگردی ،جلســه هماندیشــی آمــوزش عالــی
هنرهــای ســنتی را برگــزار کــرد.

وی افــزود :در مســجد شــیخ لط ـفاهلل ،هنــر ایرانــی بهصورتــی
یشــود .مــا بایــد قــدر اســتادانی را کــه در حــوزه هنــر
برجســته دیــده م 
هســتند بدانیــم؛ آنهــا مثــل جواهــر هســتند.
رئیــس دانشــکده هنــر دانشــگاه الزهــرا(س) بیــان کــرد :از اســتادان
هنــر بهخوبــی اســتفاده نکردهایــم و بایــد در زمینــه اســتاد _ شــا گردی
فکــری اساســی و جــدی صــورت بگیــرد .ب ـهزودی بزرگداشــت
اســتادان هنــر را در دانشــگاه هنــر برگــزار میكنیــم.

ســیفی عنــوان کــرد :سیاس ـتهای آموزشــی هــر جامعــه گرفت هشــده
از الگــوی غالــب آن جامعــه اســت و خــط مشــی اصلــی آن متضمــن
کیفیــت رشــد خواهــد بــود.
وی ادامــه داد :بــا مطالعــه تار یــخ آموزشو پــرورش ایــران مشــخص
میشــود کــه رونــد ایــن آمــوزش بهو یــژه در بحــث هنرهــای دســتی و
آموختــن حرفــه بــه صــورت سینهبهســینه ،از پــدر بــه پســر و از اســتاد
بــه شــاگرد صــورت میگرفتــه اســت.
دبیــر علمــی هماندیشــی آمــوزش عالــی هنرهــای ســنتی تصر یــح
کــرد :در نظــام اســتاد _ شــاگردی ،شــاگرد بــرای رســیدن بــه مقــام
اســتادی بایــد ســطحها و مراحــل ز یــادی را پشــت ســر بگــذارد و
هنگامــی کــه از همــه ایــن مراحــل ســربلند بیــرون آمــد ،مجــاز بــه
اســتقالل اســت و ایــن کار ،گاهــی بــا دریافــت «اجازهنامــه» از اســتاد
یشــد .در نظــام تربیتــی و آموزشــی اســتاد _ شــاگردی،
میســر م 
شــاگرد بهنوعــی ســالكی بــود كــه میبایســت در ایــن روش ،عــاوه
كهــا ،آداب و طر یــق معنــوی و اخالقــی را
بــر آمــوزش فنــون و تكنی 
نیــز میآموخــت.
یتــوان
وی خاطرنشــان کــرد :از مهمتر یــن اهــداف ایــن هماندیشــی م 
بــه منبعشناســی آمــوزش هنرهــای ســنتی ،مطالعــه و شــناخت
نظــام آمــوزش اســتاد _ شــاگردی در هنــر و اســتفاده از نظا مهــا،
رویکردهــا و الگوهــای مختلــف در آمــوزش هنــر اشــاره کــرد.
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کاتب :از ظرفیت استادان هنر بهخوبی استفاده نشده است
فاطمــه کاتــب ،رئیــس دانشــکده هنــر دانشــگاه الزهــرا(س) ،اظهــار
کــرد :بــه رشــته صنایــع دســتی در حــوزه هنــر عالقـهای و یــژه دارم و بــا
کمــک ســازمان صنایــع دســتی اقدامــات خو بــی در دانشــگاه الزهــرا
انجــام دادهایــم .راجــع بــه معمــاری ایرانــی كار كــرده و كتــاب نیــز
چــاپ كــردهام.

ً
یاوری :هنرهای سنتی ایرانی صرفا تکنیکگرا نیست
حســین یــاوری ،پیشکســوت هنرهــای ســنتی ،اظهــار کــرد :نظــام
اســتاد _ شــاگردی در آمــوزش عالــی هنرهــای ســنتی جایــگاه و
نقشــی مهــم دارد.
وی افــزود :آمــوزش هنرهــای ســنتی در ایــران فقــط تکنیکگــرا
نیســت؛ بلکــه معرفــت و اخــاق و رفتــار نیکــو را نیــز یــاد میدهــد.
پیشکســوت هنرهــای ســنتی بیــان کــرد :مــرام و معرفــت و اعتقــاد بــه
یشــود هنــر مانــدگار شــود؛ احتــرام شــا گرد بــه اســتاد
خــدا موجــب م 
در دوران گذشــته ب هطــور و یــژه وجــود داشــت امــا امــروز نســل جــوان
بهخو بــی احتــرام اســتاد خــود را ندارنــد.

رجبی :موازین استاد _ شاگردی باید توسط استادان هنر تبیین شود
محمدعلــی رجبــی ،اســتاد هنــر دانشــگاه شــاهد ،گفــت :موازیــن
و مراتــب آمــوزش بــه روش اســتاد _ شــاگردی در هنــر اســامی بایــد
توســط اســتادان هنــر تبییــن شــود .در نظــام تعلیــم و تربیــت ،اســتاد
درس میدهــد ،علــم میآمــوزد و تربیــت میکنــد.

اســتاد هنــر دانشــگاه شــاهد بیــان کــرد :اســتاد بایــد کالس درس را بــا
نــام و یــاد خــدا آغــاز کنــد و بــا نــام او بــه پایــان ببــرد .در خوانــدن قــرآن
کریــم هــر ســوره را بــا «بســم اهلل الرحمــن الرحیــم» شــروع میكنیــم و
بــا «صــدق اهلل العلــی العظیــم» بــه پایــان میبر یــم .ا گــر شــاگردی در
محضــر اســتادی بمانــد و آن اســتاد ،شــاگرد خــود را قبــول داشــته
باشــد افتخــاری بــزرگ اســت .مــن افتخــار میكنــم كــه شــاگرد
اســتاد فرشــچیان هســتم.
وی خاطرنشــان کــرد :اســتادان بــه شاگردانشــان فقــطدر بعضــی
ً
حوز ههــا اجــازه میدادنــد؛ مثــا در حــوزه نقاشــی ،اســتاد بــه
شــا گردش فقــط اجــازه م ـیداد آبرنــگ را بــه هنرآمــوزان یــاد دهــد.
عضــو فرهنگســتان هنــر تصر یــح کــرد :در کالس درس هنرهــای
ســنتی شــاگرد بایــد بــه پوشــش خــود اهمیــت دهــد و بــا شــیوه
اســامی _ ایرانــی لبــاس بپوشــد.

نمونــه برجســته آمــوزش هنرهــای ســنتی اســت.
وی افــزود :آمــوزش هنرهــای ســنتی در قالب نظام اســتاد _ شــاگردی
بــا توجــه بــه کارکردهــای ســوء و دســتاوردهای نهچنــدان مؤثــر و
مطلــوب آموزشهــای آ کادمیــک ،در شــرایط فعلــی نیــاز اســت كــه
توســط اســتادان و هنرمنــدان دنبــال شــود.
پژوهشــگر هنــر بیــان کــرد :کارهــای پژوهشــی و تحقیقاتــی دربــاره
اســتاد فرشــچیان کــم بــوده کــه امیدوار یــم بــا تأســیس دانشــگاه
فرشــچیان ،اســتادان و هنرمنــدان بیشــتر بــه شــخصیت و هنــر او
بپردازنــد.

بخش دوم نخستین هماندیشی آموزش عالی هنرهای سنتی
بــا اجــرای دو پنــل در بعدازظهــر ،بخــش دوم نخســتین هماندیشــی
آمــوزش عالــی هنرهــای ســنتی طبــق برنامهریــزی از قبــل
نشــده ،برگــزار شــد و بــه کار خــود پایــان داد.
تعیی 
مراســم نخســتین هماندیشــی آمــوزش عالــی هنرهــای ســنتی بــه
میزیانــی دانشــگاه هنرهــای اســامی _ ایرانــی اســتاد فرشــچیان ،بــا
ســخنرانی و ارائــه مقــاالت در دو پنــل در بخــش بعدازظهــر بــه پایــان
رســید.

آزموده :حکایتی که از هنر باید دیده شود وجود ندارد
بهمــن آزمــوده ،پیشکســوت هنــر چــوب ،گفــت :حکایتــی کــه از هنــر
بایــد دیــده شــود ،وجــود نــدارد .در زمینــه هنــر ســفالگری حمایتــی
از طــرف دولــت نمیشــود و بایــد فکــری اساســی در ایــن بــاره كــرد.
پیشکســوت هنــر چــوب بیــان کــرد :در ترکیــه ،آثــار هنــری ایرانــی
ً
روی شیشــه ،لعــاب و ســفال را میبینیــم کــه واقعــا جالــب اســت.
آثــار برجســته هنــری بایــد در كشــور خودمــان باشــد .در عرصــه هنــر
بــه مدیــران دلســوز و متعهــد هنــری نیازمندیــم.
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رضایینبرد :پژوهش درباره استاد فرشچیان ضروری است
امیــر رضایینبــرد ،پژوهشــگر هنــر ،گفــت :اســتاد محمــود فرشــچیان

طبــق برنامــه ،ابتــدا در پنــل «شــیوههای آمــوزش هنرهــای ســنتی»
بــه ریاســت نــدا ســیفی ،بهترتیــب مقــاالت «منبعشناســی نظــام
آموزشــی اســتاد _ شــاگردی در خوشنویســی ایــران» از حمیدرضــا
قلیچخانــی؛ «جایــگاه نظــام اســتاد _ شــاگردی در آمــوزش عالــی
هنرهــای ســنتی» از حســین یــاوری؛ «مواز یــن و مراتــب آمــوزش بــه
روش اســتاد _ شــاگردی در هنــر اســامی» و «روششناســی و فراینــد
ســنتی و جدیــد آمــوزش و تولیــد دســتبافتهای گلیمــی» از لیــا
زینلــی؛ ارائــه شــد و ســؤاالت حضــار و اعضــای پنــل پاســخ داده
شــد.
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در آخریــن پنــل ایــن برنامــه بــا عنــوان «مــوارد و نمون ههــای آمــوزش
هنرهــای ســنتی» ،بــه ریاســت میثــم یــزدی ،بهترتیــب مهــدی
قربانــی مقالــه «اجازتنامــه و سلســله اســتاد و شــاگردی در
هنــر خوشنویســی عثمانــی» ،امیــر رضایینبــرد مقالــه «نظــام
اســتاد _ شــاگردی کارگاه حــاج میــرزا آقــا امامــی :اســتاد محمــود
فرشــچیان» ،حســن ســتاری ســاربانقلی مقالــه «آمــوزش هنرهــای
ســنتی بــر اســاس بازخوانــی نظــام فتوتنام ههــا در تمــدن اســامی:
مطالعــه مــوردی فتوتنامــه ســلطانی» و مــژگان درانــی مقالــه «ســفری
تاریخــی بــا اســتاد علــی کریمــی از صنایــع مســتظرفه تــا دانشــگاه
الزهــرا» را ارائــه و در پایــان بــه ســؤاالت حضــار پاســخ دادنــد.
میثــم یــزدی ،بــا اشــاره بــه فرصــت افــرادی کــه چکیــده مقالــه آنهــا
پذیرفتــه شــده اســت ،تأ کیــد كــرد :تــا ۱۵مــرداد  1398متــن كامــل
مقــاالت دریافــت و پــس از داوری نهایــی ،مقــاالت برگز یــده در

كتابچــه ویــژه هماندیشــی و یــا در قالــب ویژهنامــهای از مجــات
علمــی و پژوهشــی منتشــر خواهــد شــد.
وی افــزود :دانشــگاه هنرهــای اســامی _ ایرانــی اســتاد فرشــچیان
بهعنــوان کانــون برگــزاری کرس ـیهای نظریهپــردازی ،نقــد و مناظــره
در حــوزه هنــر ،برگز یــده و در حــال فعالیــت اســت؛ از ایــنرو همــه
شهــای مختلــف ،از جملــه
عالقهمنــدان بــه مباحــث هنــری در بخ 
شــركتكنندگان در هماندیشــی و محققــان در موضوعــات آمــوزش
عالــی هنرهــای ســنتی (كــه منتقدانــی از نظــام استاد_شــا گردی
یشــوند) ،میتواننــد پیشــنهادهای خــود را در
نیــز در آنهــا دیــده م 
بــاب برگــزاری كرس ـیهای نظریهپــردازی ،نقــد و مناظــره ،بــه ایــن
دانشــگاه یــا دبیرخانــه ارائــه دهنــد و مــا را در برپایــی نشس ـتهایی
بــا موضوعــات دلخواهشــان ،حمایــت کننــد.

نخستینجشنوارهملیهنرهایدیجیتال
نشس ـتهای تخصصــی «نخســتین جشــنواره ملــی هنرهــای
دیجیتــال» در روزهــای  26 ،25و  29خردادمــاه  1398بــه همــت
دانشــگاه هنــر و بــا همــکاری گــروه چندرســانهای فرهنگســتان هنــر
برگــزار شــد.

بــه اعتقــاد او ،مثــل هــر رســانه و پدیــده دیگــر کــه الزامــات ماهــوی
خــود را بــه انســان و شــرایط زیســتی او تلقیــن میکنــد ،هنــر دیجیتــال
ً
و اصــوال فنــاوری دیجیتــال نیــز جهــان تفکــری خــاص خــود را ایجــاد
میکنــد.

اولیــن روز از نشس ـتهای علمیپژوهشــی جشــنواره ملــی هنــر
دیجیتــال بــا عنــوان «هستیشناســی هنــر دیجیتــال» عصــر روز
شــنبه 25 ،خــرداد  1398در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

دلزنــده ،بــا تشــریح دیــدگاه بعضــی از صاحبنظــران از جملــه
جــان دیویــی ،خاطرنشــان ســاخت« :اندیشــیدن فلســفی بــه امــر
دیجیتــال ،در آغــاز راه خــود اســت».

در ایــن نشســت کــه بــا هــدف ارائــه چش ـماندازی نظــری و عملــی
از هنــر دیجیتــال و بــا حضــور جمعــی از اســتادان ،متخصصــان و
هنرمنــدان ایــن حــوزه شــکل گرفــت ،مباحثــی چــون هنــر دیجیتــال،
ناســازهها و انحــراف اپیســتمیک مفاهیــم ،حــق انتخــاب در
بازســازی حقیقــت و پرســش از هنــر دیجیتــال ،توســط هنرمنــدان
و منتقــدان و پژوهشــگران عرصــه هنــر مــورد بحــث و بررســی قــرار
گرفــت.

وی افــزود« :آغــاز هنــر معاصــر از ســالهای  1960میــادی اســت ،امــا
ســالهای ابتدایــی قــرن بیســتم ســالهای بســط و تشــریح نظریــه
معاصر یــت اســت؛ و درســت از همیــن سالهاســت کــه عرصــه هنــر
دیجیتــال نیــز آغــاز شــده اســت».

اندیشیدن فلسفی به امر دیجیتال در آغاز راه است
در بخــش ســخنرانی روز نخســت ،ســیامک دلزنــده ،منتقــد و
پژوهشــگر هنــر ،در ســخنانی بــا عنــوان «هنــر دیجیتــال ،ناســازهها و
انحــراف اپیســتمیک مفاهیــم» بــه تشــریح مســائل ماهــوی ایــن حــوزه
قشــدن در نظــام معرفتــی همبســته بــا فنــاور ی
پرداخــت .وی بــا دقی 
دیجیتــال و بررســی شــماری از مفاهیــم محــوری ایــن بحــث،
نمونههایــی از آثــار موســوم بــه «هنــر دیجیتــال» را تحلیــل کــرد .در
ایــن تحلیــل ،دلزنــده ناســازههایی را کــه ناشــی از جابهجایــی
نظامهــای معرفتــی و تداخــل مفاهیــم هســتند ،بــا نظــر بــه ایــن آثــار
بــه بحــث گذاشــت.

ایــن منتقــد و پژوهشــگر ،هنــر دیجیتــال را عرصـهای در حــال تکامــل
دانســت و گفــت« :بــرای درک بهتــر آن نیازمنــد زمــان بیشــتری
هســتیم».
ســیامک دلزنــده ،بــا تقســیمبندی بحــث خــود حــول ســه محــور امــر
دیجیتــال ،هنــر دیجیتــال و رســانههای دیجیتــال بیشــتر کوشــید
ماهیــت ایــن هنرهــا را تبییــن کنــد.

ایــن فیلــم کــه در ایــن نشســت در معــرض تماشــای حضــار قــرار
گرفــت ،بــرای تماشــا در سیســتم «وی.آر» طراحــی و ســاخته شــده و
بــه گفتــه فیلمســاز ،اولیــن فیلــم داســتانی در ایــن تکنیــک بــه شــمار
م ـیرود.
ســهیال گلســتانی ،در بــاره شــرایط دشــوار ســاخت فیلمهایــی از ایــن
دســت ســخن گفــت و افــزود« :کنتــرل عوامــل محیطــی و نیــز هزینــه
بــرای ســاخت ایــن دســته از فیلمهــا ،بســیار ســخت اســت».
بــه عقیــده خانــم گلســتانی ،ایــن نــوع فیلمســازی در مقایســه بــا
فیلــم متعــارف ،جذابیــت خــاص خــود را دارد و از شــرایط جدیــد
زیباییشناســی تبعیــت میکنــد کــه در آن ،بخــش قابــل توجهــی
بــرای مشــارکت مخاطــب در تولیــد معنــا در نظــر گفتــه شــده اســت.
ایــن فیلمســاز ،در ایــن بــه اشــترا کگذاری تجربــه ،چگونگــی
مواجهــه مخاطــب بــا اثــر «وی.آر» را توضیــح داد و فراینــد و شــیوه
تولیــد ایــن شــکل از رســانه هنــر دیجیتــال را تشــریح کــرد.
وی اظهــار کــرد :اســتفاده از تکنیــک «وی.آر» در کنــار تمــام
جذابیتهایــش ،هیجاناتــى را در ســازنده ایجــاد مىکنــد کــه گاهــى
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وی ســپس بــه تشــریح پارادای مهــای معرفتــی مدرنیســم و معاصــر و
نیــز بــه شــرح و بســط هنــر دیجیتــال پرداخــت.

تجربهای شهودی از اثر هنری با «وی.آر»
بخــش دوم نشســت ،بــه یــک تجربــه اختصــاص یافــت کــه موضــوع
حــق انتخــاب در بازســازی حقیقــت را بررســی میکــرد .در ایــن
بخــش ،ســهیال گلســتانی ،بازیگــر و کارگــردان ســینما و تئاتــر ،تجربــه
تولیــد فیلــم «وی.آر» خــود را بــا مخاطبــان بــه اشــتراک گذاشــت.
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مانــع از تصــور کامــل نتیجــه نهایــى اثــر مىشــود و در نهایــت تبدیــل
ً
بــه تصویــرى مىشــود کــه صرفــا ٣۶٠درجــه تصویر بــردارى شــده
بىآنکــه دلیلــی قطعــى بــراى اســتفاده از ایــن تکنیــک را در بطــن
خــود داشــته باشــد.
خانــم گلســتانی افــزود« :بــراى تولیــد اثــرى متفــاوت ،بایــد بــه فلســفه
ایــن جهــان چندســویه و دلیــل بهرهمنــدى از آن اندیشــید؛ روایتــى
کــه همپــاى چشــم جس ـتوجوگر تماشــاگر پیــش بــرود».
گفتوگوی تعاملی در باب هستیشناسی هنر دیجیتال
ـمت پنــل ،آقایــان مرتضــی
در بخــش ســوم نشســت و در قسـ ِ
احمدونــد ،مهــدی مقی منــژاد و علیرضــا اژدری توضیحاتــی در
بــاب هستیشناســی هنرهــای دیجیتــال دادنــد و پــس از آن
در گفتوگو یــی تعاملــی بــه همــراه هماندیشــان پنــل (شــامل
هشــت نفــر از جوانــان شــرکتکننده) ،زوایــای کمتــر دید هشــده از
هستیشناســی دیجیتــال را بررســی کردنــد.
در ایــن بخــش مطــرح شــد کــه هــرگاه «هنــر دیجیتــال» را از منظــر
کدنویســی و دیجیتــال بررســی کنیــم بــا پیکــرهای قانونمنــد و
غیرقابــل انعطــاف مواجــه میشــویم .هــرگاه پرس ـشهای مــا از هنــر
دیجیتــال عرصــه عواطــف و احساســات را مخاطــب قــرار دهــد
بــه اثــری غیرمــادی برمیخور یــم کــه راه را بــرای گریــز از تعر یــف
میگشــاید .ایــن ماهیــت دوگانــه ،مــا را وام ـیدارد تــا پرس ـشهایی
صریــح از هنــر دیجیتــال را بــه گفتوگــو بگذار یــم :نســبت دیجیتــال
و هنــر در گفتمــان هنــرى چگونــه اســت؟ ماهیــت هنــر دیجیتــال
چیســت؟ مــرز هنــر دیجیتــال بــا ســایر حوز ههــاى دیجیتــال در کجــا
قــرار دارد؟
در ایــن بخــش ،مهــدی مقیمنــژاد در بــاره جســمانیت اثــر هنــری ،و
مهــرداد اژدری از رســالت هستیشناســانه هنــر دیجیتــال و هنرمنــد
ســخن گفــت.
چگونگــی تبدیــل عواطــف و احساســات بهمثابــه موضــوع هنــر ،بــه
اعــداد دودو یــی از مــواردی بــود کــه مرتضــی احمدونــد مطــرح کــرد.

دومین روز از جشنواره ملی هنر دیجیتال
دومیــن نشســت از سلســله نشس ـتهای علمیپژوهشــی هنــر
دیجیتــال بــا عنــوان «فنــاوری دیجیتــال و هنــر» عصــر روز یکشــنبه
 26خردادمــاه  ،1398بــا همــکاری فرهنگســتان هنــر ،در چارچــوب
برنام ههــای نخســتین جشــنواره ملــی هنرهــای دیجیتــال و بهمنظــور
بررســی ،تبییــن و شناســایی هــر چــه بهتــر هنــر دیجیتــال ،در محــل
ایــن فرهنگســتان برگــزار شــد.
در ایــن نشســت ،ســه موضــوع «گفتمــان هنــر در گــذر از آنالــوگ بــه
دیجیتــال» در بخــش ســخنرانی؛ «هارمونــی» در بخــش یــک تجربــه؛
و «حــال و آینــده هنــر دیجیتــال» در بخــش پنــل گفتوگــو؛ توســط
اســتادان و متخصصــان حــوزه هنــر و هنــر دیجیتــال مــورد بحــث و
بررســی قــرار گرفــت.
گذر از آنالوگ به دیجیتال و تغییر نگرشها
عبدالحســین اللــه ،پژوهشــگر ســینما و عضــو هیئتعلمــی و
رئیــس گــروه چندرســانهای فرهنگســتان هنــر ،در ســخنرانی خــود
بــه موضــوع گــذر از آنالــوگ بــه دیجیتــال پرداخــت و ایــن موضــوع را
حــول ســه محــور فنشناســی ،نظــری و کارکردهــا شــکافت.
ـت
وی در تفــاوت آنالــوگ و دیجیتــال بــه ناپیوســتگی و عــدم قطعیـ ِ
ـت پدیدههــای
پدید ههــای دیجیتــال در مقابــل پیوســتگی و قطعیـ ِ
آنالــوگ اشــاره کــرد و افــزود« :در آنالــوگ تصاو یــر نماینــده تصاویــر
واقعــی و یــا ذهنــی هســتند ،امــا در دیجیتــال بازنماییهــا رقومیانــد
کــه بــر اســاس جهــان تصویــر تنظیــم شــدهاند».
ایــن پژوهشــگر ،چهــار ویژگــی ســرعت انتقــال ،حجــم بــاال ،ارزانــی
و ســهولت در دریافــت دادههــا را بــرای جهــان دیجیتــال در مقابــل
جهــان آنالــوگ برشــمرد و گفــت« :حــذف تدریجــی ُبعــد فیزیــک
مــواد ،جایگزینــی واقعیــت مجــازی و جهــان ذهنــی بــه جــای
جهــان حقیقــی ،تغییــر نگــرش انســان از نــگاه شــهودی و ادراکــی
تهــای علمــی و معلولــی ،و حــذف فاصلــه انســان بــا
بــه دریاف 
طبیعــت ،از دســتاوردهای جهــان دیجیتــال اســت».
عضــو هیئتعلمــی فرهنگســتان هنــر بــا طــرح ایــن موضــوع کــه هنــر
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پیشــین ادامــه طبیعــت اســت و هنــر مجــازی طبیعتــی دیگــر ،بــا
طــرح پرس ـشهایی همچــون :آیــا دیجیتــال فاصلــه بیــن انســان بــا
طبیعــت را بیشــتر خواهــد کــرد یــا کمتــر؛ و اینکــه آیــا ممکــن اســت
دیجیتــال جایگزینــی بــرای آغــاز تغییــر در روح ،احســاس و تعقــل
انســان باشــد؛ بــر اهمیــت تأثیرگــذاری هنــر دیجیتــال تأ کیــد کــرد و
ادامــه داد« :حــذف فاعلیــت بشــر از اثــر هنــری ،بنــا بر این دســتکاری
یشــود کــه چــه
طبیعــت ،در زمــان نیــز رخ میدهــد .دیگــر فرامــوش م 
کســی خالقیــت را در هنــر ایجــاد کــرده و ایــن اثــر هنــر دیجیتــال بــا
خالقیــت و هــوش چــه کســی شــکل گرفتــه اســت».
او افــزود« :بــا وســاطت جهــان دیجیتــال ،امــروز ســه واقعیــت
مــن ،واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده بــه وجــود آمــده اســت.
در واقعیــت افــزوده جهــان قطعــی نیســت و ُبعــد زمــان و مــکان،
مصنوعــی و تابــع اراده انســانی اســت».
بــه اعتقــاد رئیــس گــروه چندرســانهای فرهنگســتان هنــر ،جهــان
دیجیتــال در زیباییشناســی نیــز تغییــر ایجــاد کــرده اســت؛
بهگون ـهای کــه الگوســازی طبیعــت و الگوســاز یهای مجــازی در
حجــم ،زاو یــه دیــد و رنــگ جایگز یــن شــدهاند.
وی از تغییــر در ذات آثــار هنــری در جهــان دیجیتــال گفــت و افــزود:
گهــای دوازدهگانــه طبیعــت بــه رنگهــای
«در جهــان دیجیتــال ،رن 
یشــمار ،و حــوزه اختصاصــی نقــد هنــر بــه حــوزه عمومــی
ترکیبــی ب 
یشــود و باورپذیــری بــر اســاس تخیــل و حتــی
نقــد هنــر تبدیــل م 
توهــم بشــر نیــز میتوانــد شــکل بگیــرد».
مشارکت :هارمونی هنر دیجیتال
در بخــش یــک تجربــه ،ســاخت ملــودی بــا انتقــال نــور لیــزر روی ده
آینــه کــه بــا مشــارکت افــراد در یــک ســالن تار یــک رخ میدهــد ،بــه
نمایــش گذاشــته شــد .در ایــن فیلــم نشــان داده میشــود کــه نــور
یشــود و هــر آینــه از یــک
لیــزر از یــک آینــه بــه آینــه بعــدی منتقــل م 
الیــن موســیقی تشــکیل شــده کــه وقتــی آینههــا توســط نــور لیــزر بــه
یکدیگــر متصــل میشــوند ،موســیقی کامــل میشــود .ایــن فراینــد
توســط یــک نرمافــزار اندرو یــدی بــا عنــوان  IP CAMکامــل میشــود.

حســین مهاجــر و جــال هاشــمی ،ســازندگان ایــن تجربــه ،بــر ایــن
نکتــه تأ کیــد کردنــد کــه ز بــان بهعنــوان مهمتریــن رســانه ارتباطــی
هیچوقــت کامــل نبــوده و بــا محدودیتهــا و کاســتیهایی کــه
دارد ،میتوانــد مشکلســاز باشــد .ایــن دو در تجربــه خــود پــی بردنــد
کــه افــراد بــا هــر عقیــده ،فرهنــگ و ز بــان مختلــف وقتــی در کنــار هــم
قــرار بگیرنــد و بــا هــم مشــارکت میکننــد ،میتواننــد بــا هــم ارتبــاط
برقــرار کننــد.
آنچــه در ایــن تجربــه مهــم بــود مشــارکت بــود و اینکــه چطــور میتــوان
بــی اســتفاده از ز بــان مشــترک ،مشــارکت افــرادی را کــه بــرای کاری
گــرد هــم آمدهانــد ،بــه دســت آورد.
در ایــن تجربــه ،همچنیــن بــر اهمیــت تعامــل در خلــق اثــر هنــری
تأ کیــد و بیــان شــد کــه فنــاوری در هنــر ،رابطــهای دوگانــه ایجــاد
میکنــد .هنــر در زمینــه اجتمــاع خلــق میشــود و تأثیــر آن در زمینــه
اجتمــاع دیــده میشــود .آنچــه مــا را در ارتبــاط بــا فنــاوری دچــار
مشــکل میکنــد ،ایــن اســت کــه قواعــدش را نمیدانیــم و از آن
بهعنــوان ابــزار اســتفاده میکنیــم.
ایــن تجربــه بــه ســازندگانش نشــان داد کــه خلــق اثــر هنــری
بهخصــوص در هنــر دیجیتــال یــک فراینــد اســت کــه کار جمعــی و
مشــارکت گروهــی را بــرای خلــق اثــر میطلبــد و نکتــه مهــم دیگــر ایــن
اســت کــه بایــد بــرای مخاطــب اصالــت قائــل باشــیم.
هوش مصنوعی فراگیر؛ آینده هنر دیجیتال
در بخــش پنــل گفتوگــو ،حــال و آینــده هنــر دیجیتــال بــه بحــث
و تبــادل نظــر گذاشــته شــد .در ایــن پنــل کــه ریاســت آن را مجیــد
شــیخانصاری کارگــردان ســینما و تئاتــر و مــدرس دانشــگاه ،بــر
عهــده داشــت ،منصــور براهیمــی نویســنده و پژوهشــگر و مــدرس
دانشــگاه ،و بهنــام کامرانــی هنرمنــد و مــدرس دانشــگاه ،بهعنــوان
اعضــای پنــل شــرکت کردنــد .همچنیــن توفیــق بخشــمند،
مصطفــی پورمحمــدی ،مســتوره ســرحدی ،پــدرام عظیمــی،
حســین مهاجــر ،کیــوان نیکطبیعــت ،بهــارک میرزایــی و حمیــده
میرزایــی ،بهعنــوان هماندیشــان پنــل ،کوشــیدند تــا تأثیــر تحــوالت
ی دیجیتــال بــر چگونگــی ســبک و
فناور یهــای نــو بهو یــژه فنــاور 
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زبــان هنــر را تــا حــدودی بررســی کننــد.
در ایــن گفتوگــو پرس ـشهایی حــول موضــوع حــال و آینــده هنــر
دیجیتــال مطــرح شــد؛ از جملــه اینکــه :وضعیــت هنــر دیجیتــال
بــا توجــه بــه تحــوالت بهوجودآمــده در حــال حاضــر چیســت و چــه
تحــوالت عمــدهای را باعــث شــده اســت؟ و اینکــه چشـمانداز کلــی
وضعیــت هنــر و بهخصــوص هنــر دیجیتــال بــا توجــه بــه تحــوالت
فناورانــه در پیــش رو چیســت و انتظــارات ممکــن در ایــن خصــوص
چــه خواهــد بــود؟
شــیخانصاری بــا تأ کیــد بــر اینکــه نــه میتــوان مرزهایــی بــرای رابطــه
بیــن فنــاوری و هنــر متصور شــد و نــه میتوان به زوایــای آن پرداخت،
بــا طــرح ایــن مســئله کــه آیــا عرصــه هنــر دیجیتــال در مرحلــه تکامــل
بــه ســر میبــرد و یــا تحــول و انقــاب ،بــه ایــن مقولــه اشــاره کــرد کــه
«در عصــر دیجیتــال وقتــی مفاهیــم و فرایندهــا ناکارآمــد میشــوند
و امــکان ارتبــاط بیــن فنــاوری و هنــر از بیــن م ـیرود ،مــا بــا انقــاب
در مفاهیــم مواجــه هســتیم و بایــد در انقــاب ،الگــوی تغییــرات را
تشــخیص دهیــم».
در ادامــه و بــر اســاس تقســیمبندی ایــن عضــو هیئتعلمــی
دانشــگاه هنــر ،حوزههــای «خلــق اثــر هنــری توســط خالــق یــا هنرمنــد
یــا ابــزار و مــاده»« ،اثــر هنــری»« ،درک اثــر هنــری توســط مخاطــب و
رســانه» و «حــوزه دانــش هنــر شــامل مفاهیــم ،ادبیــات ،ز بــان و تار یــخ
و اصالــت» محــور گفتوگــوی پنــل قــرار گرفــت.
شــیخانصاری همچنیــن ایــن مســئله را مطــرح کــرد کــه ایــن چهــار
حــوزه در مواجهــه بــا تغییــر هنــر در عرصــه هنــر دیجیتــال چــه
تغییــرات و تحوال تــی را شــامل خواهنــد شــد.
وی همچنیــن بــه هــوش مصنوعــی بهعنــوان انقالبــی خطرنــاک یــا
امیدوارکننــده بــرای آینــده هنــر دیجیتــال اشــاره کرد و گفــت« :هوش
مصنوعــی فراگیــر ( )AGIنیازهــای اولیــه را از خــود مــا میگیــرد ولــی
در فــرد و هو یــت فــردی تشــکیک خواهــد کــرد».
وی تأ کیــد کــرد ســرعت و شــتاب تحــوالت فناورانــه از هنر دیجیتال
مــا را وارد فناور یهایــی نــو همچــون هــوش مصنوعــی میکنــد و
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واژگان اثــر هنــری ،دانــش هنــر ،خلــق و خالــق اثــر هنــری و درک اثــر
هنــری را از چرخــه واقعــی خــود خــارج میکنــد و ایــن ممکــن اســت
خطــری باشــد کــه در آینــده عرصــه هنــر دیجیتــال را تهدیــد کنــد.
منصــور براهیمــی نیــز بــه تحولــی عظیمتــر در آینــده هنــر دیجیتــال
اشــاره کــرد و گفــت« :ز بــان و مغــز و نوشــتار ،یــک آالیندگــی بــا
خــود م ـیآورد و هنرمنــد دیگــر رســالت نوشــتاری نــدارد .او مثــل
جادوگــری میتوانــد تجرب ـهای داشــته باشــد و آن تجربــه را بــه اثــری
هنــری تبدیــل کنــد».
بــه اعتقــاد براهیمــی ،شــاید رســانهها بــه مــا ایــن امــکان را میدهنــد
کــه تجربـهای کــه جادوگــر هنــر خلــق کــرده بــه مــا منتقــل شــود ،ولــی
یهــای دیجیتــال بــه مــا کمــک میکننــد کــه تجربــه هنرمنــد از
فناور 
آن مــا شــود .و مخاطــب در تجربــه هنرمنــد و خالــق اثــر هنــری ســهیم
شــود و ایــن معنــای هنرمنــد و خالــق اثــر هنــری را دچــار دگرگونــی و
تحــول میکنــد .در واقــع ،مخاطــب بــه جــای درک اثــر هنــری بــا آن
یشــود و در نهایــت اینکــه،
مواجــه و در آن تجربــه ،غــرق و غوطـهور م 
چیــزی بهعنــوان خلــق اثــر رخ نمیدهــد؛ بلکــه گســترش تجرب ـهای
در حــال رخدادن اســت.
بهنــام کامرانــی نیــز در ادامــه ضرورت ســازماندهی در هنــر دیجیتال
را بــرای آینــده ایــن حــوزه مطــرح کــرد و گفــت :بایــد مرزهــای بیــن هنــر
و هنــر دیجیتــال برداشــته شــود و بینرشــتهای بــودن ایــن حــوزه حــل
شــود و امــکان گفتوگــوی ایــن حــوزه از هنــر بــا ســایر رشــتههای هنــر
ایجــاد شــود؛ ز یــرا بایــد از ســازوکار هنــر دیجیتــال بهــره جســت .یکــی
یهــای مهــم هنــر دیجیتــال گســتردگی آن اســت.
از ویژگ 
بــه اعتقــاد وی ،فلســفه هنــر دیجیتــال و تار یــخ آن بــرای بســیاری
از هنرمندانــی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت میکننــد ،چنــدان مهــم
نیســت .نهادهــای هنــری و گالریهــا ُم ّ
عیــن میکننــد چــه اثــری
هنــری اســت یــا نیســت و ایــن بیانگــر ایــن اصــل اســت کــه رابطــه
بینرســانهای در کار هنــری امــروز بــه گون ـهای اســت کــه یــک
هنرمنــد میتوانــد درون رســانههای مختلــف جابهجــا شــود و ایــن
آزادی و خودمختــاری زمانــی مؤثــر اســت کــه نهادهــای هنــری ایــن
اجــازه را بــه هنرمنــد بدهنــد .ســازوکار نهادهــای هنــری بــه شــکلی
اســت کــه انعطــاف فضــای هنــری را تعر یــف میکنــد؛ بنابرایــن

آنچــه بــرای آینــده هنــر دیجیتــال ممکــن اســت خطرنــاک باشــد ،بــه
یهــا و نهادهــای هنــری بازمیگــردد.
درون گالر 
بهنــام کامرانــی همچنیــن تأ کیــد کــرد کــه آثــار دیجیتــال بــه ســمت
آثــار ســرگرمکننده نــرود و اینگونــه هو یــت ایــن حــوزه را مخــدوش
نکنــد.
منصــور براهیمــی نیــز در یــک جمعبنــدی اظهــار کــرد« :بازســازی
و برســاختن تار یــخ بــا هنــر دیجیتــال ممکــن میشــود .مخاطــب
میتوانــد بــا هنــر دیجیتــال ،در گذشــته و آینده حضور داشــته باشــد.
بــا هنــر دیجیتــال مرزهــای گذشــته ،حــال و آینــده برداشــته میشــود.
هنــر دیجیتــال ممکــن اســت ماننــد آزادشــدن انــرژی در یــک بمــب
اتــم خطرنــاک باشــد ،ولــی بــه خاطــر اهمیــت اساس ـیای کــه دارد
بایــد خطراتــش را پذیرفــت و بــا حضــور اغناکننــده در عرصــه هنــر
دیجیتــال بــه تأثیــر آثــار آن پاســخ داد .هنــر دیجیتــال کمــک میکنــد
مــا بــه اصــل هــر چیــز نزدیــک شــویم و ایــن همــان فراینــد تغییــر اســت
کــه علمــا از آن یــاد میکننــد .مــا بــا هنــر دیجیتــال میتوانیــم جهــان
را بــه اصــل آن نزدیــک کنیــم؛ جهانــی آشــکار و آشــکارتر.
سومین روز از جشنواره ملی هنر دیجیتال
ســومین نشســت از سلســله نشس ـتهای جشــنواره ملــی هنرهــای
دیجیتــال بهمنظــور بررســی ،تبییــن و شناســایی هــر چــه بیشــتر
هنــر دیجیتــال ،عصــر چهارشــنبه  29خــرداد  ،1398بــا عنــوان
شهــای
«هنــر دیجیتــال ،آســیبهای اجتماعــی» در ســالن همای 
فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.
ـش
در ایــن نشســت کــه همچــون دو نشســت قبــل ،از ســه بخـ ِ
ســخنرانی ،یــک تجربــه و پنــل تشــکیل شــده بــود ،شــرکتکنندگان
بهطــور مشــخص نقــش و تأثیــر هنرهــای دیجیتــال در حــل
آســیبهای اجتماعــی را بررســی کردنــد.

وی نحــوه مواجهــه بــا بــازی را نیــز بــه ســه گــروه تقســیم کــرد« :در گــروه
یکــردن چیــز یــاد میگیرنــد و باورهایشــان
اول ،افــراد فقــط بــا باز 
تغییــر میکنــد؛ در گــروه دوم آنهــا قادرنــد بــازی را تغییــر دهنــد و از
ـش افــراد از
ایــن طریــق چیــز میآموزنــد؛ و باالخــره در گــروه ســوم دانـ ِ
طر یــق قابلیــت طراحــی بــازی افزایــش مییابــد».
ایــن متخصــص علــوم رایان ـهای ،یــادآور شــد کــه آمــوزش فقــط
یهــای جــدی صــورت نمیگیــرد و در همــه انــواع
از طریــق باز 
نکــه
یهــای رایان ـهای میزانــی از آمــوزش وجــود دارد؛ همچنا 
باز 
یهــای ســنتی نیــز از گذشــته دور ،همــواره بــا میزانــی از آمــوزش
باز 
همــراه بــوده اســت.
ســخاوت بــا اذعــان بــه اینکــه مثــل هــر پدیــده دیگــری ،باز یهــای
رایان ـهای نیــز در کنــار جنبههــای مثبــت خــود جنبههــای منفــی و
آســیبهایی در پــی دارنــد ،بــه بحــث امنیــت و اخــاق در فضــای
باز یهــای رایانـهای اشــاره کــرد و گفــت« :رفتهرفتــه بــازی هوشــمند
یــاد میگیــرد عواطــف مــا را تشــخیص دهــد و آن را در بــازی دخیــل
ً
کنــد .بــه همــان نســبت کــه مثــا امــروز از نحــوه باز یکــردن یــک
فــرد میتــوان وضعیــت روانــی او را بررســی کــرد و از آســیبهای
روحــی او آ گاه شــد ،ممکــن اســت از ایــن اطالعــات بتــوان بــرای
تصمی مســاز یهای دیگــر نیــز اســتفاده کــرد».
وی در پایــان ســخنان خــود خواســتار برنامهریــزی بــرای طراحــی و
تولیــد باز یهایــی شــد کــه بهجــای دادن آمــوزش مســتقیم ،زمینــه
پرسشــگری و پــرورش تفکــر نقادانــه را در افــراد فراهــم ســازند.
ویدئوگیم یک فرصت است نه یک آسیب اجتماعی
در بخــش «یــک تجربــه» ،شــیوا مقانلــو و متیــن ایــزدی ،هنرمنــدان
و مدرســان دانشــگاه ،در گفتوگویــی دونفــره «فرصتهــا،
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باز یهای جدی؛ محیطی امن برای اشتباهکردن
در بخــش نخســت نشســت ،یونــس ســخاوت ،متخصــص علــوم
رایانــهای و مــدرس دانشــگاه ،در ســخنرانی خــود بــا عنــوان «هنــر
طراحــی باز یهــای جــدی بــرای تغییــر رفتارهــا» بــه بررســی نقــش
یهــای رایان ـهای پرداخــت.
باز 
ً
بــه اعتقــاد وی ،باز یهــای رایان ـهای دقیقــا همــان مشــخصات
یهــای بــازی زندگــی را دارنــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در بــازی
و ویژگ 
زندگــی اغلــب راهــی بــرای بازگشــت وجــود نــدارد و گاهــی آزمونگــری
و تجربهانــدوزی خطرنــاک و بــا ضر یــب ریســک بــاال همــراه
اســت .وی افــزود« :باز یهایــی کــه در قالــب گونــه راهبــردی،
فعالیتهایــی مثــل اداره یــک شــهر ،ســاختن یــک وســیله و حــل
یــک مشــکل را از بازیکــن طلــب میکننــد ،وســیلهای مناســب بــرای
جامعهپذیرســاختن افــراد و رشــد رفتارهایــی همچــون همزیســتی
مشــارکتی هســتند .امــروز حتــی سیاسـتمداران نیــز از طر یــق بــازی
میتواننــد قبــل از دس ـتزدن بــه یــک اقــدام آن را در محیطــی امــن
بیازماینــد».

ســخاوت بــا تقســی م باز یهــای رایانـهای بــه دو گونــه ســرگرمکننده و
جــدی ،از گونــه دوم بهعنــوان یکــی از وســیلههای مهــم و تأثیرگــذار
تقویــت
امــروز در آمــوزش ،تبلیغــات ،درمــان ،توانبخشــی و
ِ
خالقیــت ســخن گفــت.

71

تســازان و مخاطبــان نــو در جهــان دیجیتــال» را بررســی
فرص 
کردنــد.
آنهــا در ای ـن گفتوگــو ،بــا ذکــر نمونههایــی از طراحــی باز یهــا
یهــای
و برنامههــای تعاملــی در فضــای مجــازی (ازجملــه باز 
یهــای
رایانــهای ،کمپینهــا و مســابقههای فضــای مجــازی ،باز 
تعاملــی بــا فضاهــای زنــده زیســتی و )...بــه ویژگیهــا و کارایــی
امکاناتــی اشــاره کردنــد کــه جهــان دیجیتــال بــا کمتر یــن هزینــه در
یگــذارد.
اختیــار کار بــران م 
یهــای تعاملــی ایرانــی و
متیــن ایــزدی ،بــا مقایســه دو نمونــه از باز 
تهــای ایــن رســانه جدیــد در آمــوزش ،تبلیغــات
خارجــی ،از فرص 
و ســرگرمی ســخن گفــت و افــزود« :ده ســال طــول کشــید تــا ایــن
فرهنــگ کــه ویدئوگیــم مســاوی اســت بــا افزایــش خشــونت در میــان
بچههــا ،بــه پایــان برســد .بایــد بــه ایــن بــاور برســیم کــه ویدئوگیــم
یــک فرصــت اســت نــه یــک آســیب اجتماعــی .جامعــه دانشــگاهی
و پژوهشــی بایــد در موضــوع گیــم وارد شــود .تــا هنگامــی کــه ایــن
ِ
ـک آســیب اجتماعــی را از
جامعــه بــه موضــوع وارد نشــود و ایــن عینـ ِ
چشــم برندار یــم ،راههــای تــازهای بــاز نخواهــد شــد».
هنرهای دیجیتال ،آسیبهای اجتماعی
در پنــل ســومین روز نشســت ،تحــت عنــوان «هنــر دیجیتــال،
آســیبهای اجتماعــی» بــه مدیر یــت ســید حســن ســلطانی،
دبیــر جشــنواره و رئیــس دانشــگاه هنــر؛ غالمرضــا غفــاری،
جامعهشــناس ،مــدرس دانشــگاه و معــاون وز یــر علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری؛ رضــا محجو بــی ،جامع هشــناس و مشــاور وز یــر کشــور؛
شــهاب اســفندیاری ،پژوهشــگر حــوزه مطالعــات ســینما و رئیــس
دانشــگاه صداوســیما؛ بهعنــوان اعضــای پنــل حضــور داشــتند و
یشــرکا ،حمیــد صادقیــان ،امیــن طالبــی،
آرش احمــدی ،پیمــان بان 
علــی کیانیامیــن ،فاطمــه مرســلی و حســن نوزادیــان نیــز بهعنــوان
هماندیشــان پنــل در بحثهــا مشــارکت کردنــد.
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ضرورت ایجاد پل بین هنرهای دیجیتال و آسیبهای اجتماعی
ســید حســن ســلطانی ،دبیــر نخســتین جشــنواره ملــی هنرهــای
دیجیتــال و رئیــس پنــل ،در ابتــدای ســخنان خــود بــا خیرمقــدم
بــه حضــار و تشــکر از شــرکتکنندگان در پنــل ،بــرای مقدمــه ،از
یبــودن وجــود آســیبها یــا ناهنجار یهایــی در هــر جامعــه
بدیه 
یهــا
ســخن گفــت و نقــش هنــر در بررســی و حــل مؤثــر ایــن ناهنجار 
را خاطرنشــان ســاخت .بــه اعتقــاد وی ،در مقابــل رویکردهــای
ســنتی کــه مدافــع ز بــان و ابــزار کهــن هســتند ،رویکردهــای جدیــد
روشهــای نوآورانـهای را بــرای بیــان جسـتوجو میکننــد و هنرهــای
دیجیتــال یکــی از ایــن روشهــای بســیار قدرتمنــد اســت.
رئیــس دانشــگاه هنــر ،از ضــرورت ایجــاد پــل بیــن هنــر و جامعــه
ســخن گفــت و افــزود« :بــرای حــل معضــات و ناهنجار یهــای
اجتماعــی ،الزم اســت هــر دو عرصــه را بشناســیم؛ هــم عرصــه
یهــای آن در حــل معضــات ،و هــم خــود ایــن
فنــاوری و توانای 
معضــات و آســیبهای موجــود در جامعــه را».

وی بــه فور یــت و شــتاب تحــوالت اشــاره کــرد و وظیفــه متولیــان
و برنامهر یــزان را خطیــر دانســت و در ادامــه ،از حاضــران در پنــل
تقاضــا کــرد حــول ســه پرســش ســخن بگوینــد« :توانمندیهــا
و خصیص ههــای تأثیرگــذار هنرهــای دیجیتــال چیســت؟
آســیبهای اجتماعــی موجــود کدامانــد؟ چطــور میتــوان بیــن ایــن
دو ،ارتبــاط مؤثــر برقــرار کــرد؟»
مهاجران فضای مجازی تا بومیان آن
از
ِ
غالمرضــا غفــاری ،جامعهشــناس و رئیــس نخســتین جشــنواره ملــی
هنرهــای دیجیتــال ،ضمــن ابــراز خرســندی از برگــزاری شایســته
جشــنواره ،بــر ضــرورت تعامــل رشــتهها و تخصصهــای دانشــگاهی
در حــل مســائل اجتماعــی تأ کیــد کــرد و گفــت« :همــه کســانی کــه
بــه سیاس ـتگذاری امــور اجتماعــی و فرهنگــی میپردازنــد ،بــر
ایــن امــر اجمــاع دارنــد کــه امــروز بــه نــگاه و روشهــای بینارشــتهای
ً
نیازمندیــم .امــروز هیــچ دانشــی نمیتوانــد بهتنهایــی و منحصــرا
از پــس سیاس ـتگذاری بــرای حــل آســیبهای اجتماعــی و یــا
پیشــگیری از آنهــا بربیایــد».
وی از یــک ســو آســیبهای اجتماعــی را امــری اجتنابناپذیــر و
موضوعــی بدیهــی در جر یــان تطــور جوامــع دانســت و از ســوی دیگــر
ـان نوعــی «تجربــه تــازه» دانســت کــه بایــد مــورد توجــه دقیــق
در آن نشـ ِ
قــرار گیــرد.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وز یــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
بــا ارائــه بخشــی از نتایــج یــک پیمایــش دانشــگاهی کــه طــی آن
مشــخص شــده 48درصــد از پاســخگویان بیــن  2تــا  4ســاعت از
وقــت خــود را در فضاهــای مجــازی میگذراننــد ،گفــت« :در حالــی
کــه مــا خــود را مهاجــران بــه فضــای مجــازی احســاس میکنیــم،
نســل جدیــد خــود را بومــی آن میدانــد .ا گــر میخواهیــم مســائل
اجتماعــی را بررســی و حــل کنیــم نمیتوانیــم نســبت بــه ایــن دنیــا
بیاعتنــا باشــیم؛ بهخصــوص ا گــر دنبــال آن هســتیم کــه از آن بــه
شــکلی اثربخــش اســتفاده کنیــم».
غفــاری بــه نقــش و تأثیــر هنــر در ایــن امــر اشــاره کــرد و افــزود« :بــر
همیــن مبنــا بــود کــه معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم
تصمیــم گرفــت بــا مشــارکت وزارت کشــور در جشــنوارهای بــه نقــش
هنرهــای دیجیتــال در حــل آســیبهای اجتماعــی بپــردازد کــه بــا
زحمــات همــکاران دانشــگاه هنــر امــروز شــاهد بــه ثمــر نشســتن آن
هســتیم».
فضای مجازی؛ زیستبوم حقیقی نسل جدید
رضــا محبو بــی ،جامع هشــناس ،اســتاد دانشــگاه و مشــاور وزیــر
کشــور ،در ســخنان خــود ضمــن تشــکر از برگــزاری جشــنواره و
نشس ـتهای علمیپژوهشــی آن ،فضــای مجــازی را بــرای نســل
ً
جدیــد یــک فضــای کامــا حقیقــی دانســت و بــه طــرح مهمتریــن
ً
چالــش آن ،بهزعــم خــود پرداخــت« :آیــا اساســا میتــوان از ابــزار
دیجیتــال بــرای پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی پرداخــت؟ از
دیــد مــا جامعهشناســان شــواهدی وجــود دارد کــه ایــن خــود یــک
آســیب اجتماعــی اســت و حــاال مــا میخواهیــم از آن بــرای حــل

آســیبهای اجتماعــی اســتفاده کنیــم ».وی بــه ایــن نگرانــی کــه
از دو دهــه قبلتــر وجــود داشــت کــه فضاهــای اجتماعــی باعــث
یشــود اشــاره کــرد و گفــت :ایــن نــوع نگرانیهــا
انــزوای جوانــان م 
بــا توســعه فناور یهــای دیجیتــال امــروز بهمراتــب افزایــش یافتــه
اســت؛ ازجملــه :از بیــن رفتــن حر یــم خصوصــی ،فرســایش ســرمایه
اجتماعــی و. ...
درک ما از سالمت و از هنجار چیست؟
شــهاب اســفندیاری ،اســتاد مطالعــات ســینما و رئیــس دانشــگاه
صداوســیما نیــز در ســخنان خــود ،ابتــدا بــه چنــد پرســش پیرامــون
موضــوع پنــل پرداخــت کــه قبــل از پرداختــن بــه ســؤال اصلــی بایــد
ـوان پنــل چنــد پیشفــرض وجــود دارد:
بــه آنــان پاســخ داد« :در عنـ ِ
نخســت اینکــه هنــر دیجیتــال چیســت؟ دوم ،ایــن “مــا” کیســت؛
چــه کســی میخواهــد بــا آســیبهای اجتماعــی مقابلــه کنــد،
هنرمنــدان ،دولــت ،والدیــن یــا...؟ ســوم ،تعر یــف خــود آســیب
اجتماعــی چیســت؟ و باالخــره چهــارم اینکــه وقتــی میگوییــم
شفــرض میگیر یــم؛ درک مــا از ســامت
آســیب ،یــک ســامتی را پی 
و از هنجــار چیســت؟»
وی در ادامــه ســخنان خــود بــه تغییراتــی پرداخــت کــه فنــاوری
دیجیتــال در جهــان امــروز و انســان امــروز ایجــاد کــرده اســت« :در
جهانــی زندگــی میکنیــم کــه در آن انســان بــه یــک الگوریتــم تبدیــل
شــده اســت و نهادهایــی ایــن الگوریتــم را تحلیــل و بــرای آن خــوراک
ً
فکــری تهیــه میکننــد .ایــن نهادهــا طبعــا ،جهتگیــری ایــن
الگوریتــم را هــم شــکل میدهنــد و اینجاســت کــه زنــگ خطــر بــه
صــدا درمیآیــد».
اســفندیاری بــه تغییــرات پیــش رو ازجملــه حــذف فاصلــه فیزیکــی
انســان و فنــاوری دیجیتــال در آینــده نزدیــک اشــاره کــرد و افــزود:
«وقتــی از هنــر دیجیتــال و از آســیبهای اجتماعــی حــرف میزنیــم،
بایــد مفاهیــم کالنتــری مثــل حــوزه عملــی و حــوزه خصوصــی،
حاکمیــت ،شــهروندی و ...را هــم مدنظــر قــرار دهیــم».

در خاتمــه پنــل ،ســید حســن ســلطانی مباحــث مطرحشــده را
جمعبنــدی و از مشــارکت اعضــای پنــل و حضــار تشــکر کــرد.
افتتاح نمایشگاه منتخب آثار
در پایــان ســومین و آخریــن نشســت از سلســله نشس ـتهای

اختتامیه نخستین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال
نخســتین جشــنواره ملــی هنرهــای دیجیتــال کــه بهمنظــور معرفــی و
شناســایی هنــر دیجیتــال در عرص ههــای علمــی ،هنــری و سیاســی
از اســفندماه  1397بــا ارائــه فراخــوان بــرای دریافــت آثــار آغــاز شــده
بــود ،عصــر روز پنجشــنبه  30خــرداد  ،1398بــا برگــزاری اختتامیــه و
اعــام آثــار برگز یــده بــه کار خــود پایــان داد.
غالمرضــا غفــاری ،معــاون وز یــر علــوم ،تحقیقات و فنــاوری و رئیس
جشــنواره ،در آییــن اختتامیــه ضمــن تأ کیــد بــر نــگاه منظومــهای
و چندرشــتهای ایــن جشــنواره در عرص ههــای مخلتــف علمــی،
هنــری و سیاســی نســبت بــه معضــات و آســیبهای اجتماعــی،
گفــت« :ایــن جشــنواره بــا هــدف خلــق رســانههای کارآمــد جهــت
شناســایی و معرفــی آســیبهای اجتماعــی ،ایجــاد ارتبــاط بیــن
هنرمنــدان و نهادهــای مســئول و بهرهجســتن از زبــان و بیــان توانــای
هنــر در حــل معضــات و آســیبهای جامعــه ،ســعی داشــت
مســیری را آغــاز کنــد تــا در آینــده شــاهد دســتاوردهای خوبــی بــرای
رفــع آســیبهای اجتماعــی باشــیم و ایــن جــای قدردانــی بســیار
دارد».
وی از حضــور و حمایــت معاونــت اجتماعــی وزارت کشــور کــه
نقشــی مؤثــر بــرای حــل آســیبهای اجتماعــی داشــته و دارد،
در ایــن جشــنواره قدردانــی کــرد و گفــت« :امیــدوارم ایــن تجمیــع
سیاس ـتگذاران ،اســتادان ،دانشــگاهیان و هنرمنــدان بــرای رفــع
آســیبهای اجتماعــی در آینــده بــه ثمــر بنشــیند و نتایــج بســیار
خوبــی بــه همــراه داشــته باشــد».
در ایــن مراســم همچنیــن ســید حســن ســلطانی ،رئیــس دانشــگاه
هنــر و دبیــر جشــنواره ،برگــزاری ایــن جشــنواره را حرکتــی در ســه ُبعــد
آموزشــی ،پژوهشــی و فرهنگــی دانســت کــه در رفــع کمبودهــای
گذشــته در حــوزه هنــر دیجیتــال بســیار تأثیرگــذار خواهــد بــود.
شــناخت مشــکالت
وی از جملــه دســتاوردهای ایــن جشــنواره را
ِ
و مســیری دانســت کــه بــرای پیشــبرد اهــداف ،یار یرســان متولیــان
هنــر دیجیتــال در ایــران اســت .ســلطانی اظهــار کــرد« :زبــان هنــر
دیجیتــال ایــن امــکان را بــرای مــا فراهــم م ـیآورد تــا بتوانیــم تعهــد
خــاص خــود را بــه جامعــه ادا کنیــم و ایــن بــه زمــان نیــاز دارد و
امیدوار یــم کــه در جشــنوارههای بعــدی ،هنرمنــدان فرصــت
بیشــتری داشــته باشــند کــه در حــوزه اولویتهــای فرهنگــی و
اجتماعــی جامعــه حضــور یابنــد و آثــاری مؤثرتــر را خلــق کننــد».
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در ادامــه ،همیــاران پنــل دیدگاههــای خــود را پیرامــون موضــوع بحــث
مطــرح ســاختند .آرش احمــدی خواســتار تمایــز قائلشــدن بیــن
«جــرم» و «آســیب اجتماعــی» شــد .فاطمــه مرســلی بــر ایــن تأ کیــد
کــرد کــه بایــد بــه یــک بخــش مغفولمانــده در ایــن مباحــث ،یعنــی
موضــوع «مخاطــب» و ســواد فنــاوری وی توجــه شــود؛ چرا کــه بــه نظــر
میرســد هنــر دیجیتــال همچنــان هنــری نخبهگراســت .پیمــان
بانیشــرکا از الزاماتــی کــه هــر پارادایــم اجتماعــی بــه هنــر تحمیــل
میکنــد یــاد کــرد و خواســتار آن شــد کــه موضــوع از منظــر هنــر بررســی
شــود .امیــن طالبــی هــم خواســتار توجــه بــه مطالعــات و زمین ههــای
بینارشــتهای و بازبینــی در محتــوای درســی دانشــگاهها شــد.

علمیپژوهشــی جشــنواره ملــی هنرهــای دیجیتــال ،غالمرضــا
غفــاری ،معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری؛ بــه همــراه ســید حســن ســلطانی ،رئیــس دانشــگاه هنــر؛
شــهاب اســفندیاری ،رئیــس دانشــگاه صداوســیما؛ و جمعــی از
اســتادان و دانشــجویان و پژوهشــگران و هنرمنــدان حــوزه هنرهــای
دیجیتــال ،نمایشــگاه منتخــب آثــار نخســتین جشــنواره ملــی
هنرهــای دیجیتــال را افتتــاح کردنــد و بــه تماشــای  28اثــر هنــری
ارائهشــده در آن رفتنــد .ایــن آثــار در قالــب تصویــر ،ویدئــو ،موســیقی
و هنــر اجــرا (پرفورمانــس آرت) ،همـهروزه تــا شــنبه اول تیرمــاه 1398
در تــاالر آیینــه فرهنگســتان هنــر میزبــان ناظــران بــود.
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دبیــر جشــنواره هنرهــای دیجیتــال همچنیــن بــه بحــث
علمیپژوهشــی ایــن جشــنواره بهعنــوان دســتاورد دیگــر آن اشــاره
لهــا و ســخنرانیهای علمیپژوهش ـیای کــه
کــرد و گفــت« :پن 
در طــول نشس ـتها برگــزار شــد ،بســیار مؤثــر بــود و امیــدوارم بــه
همــت فرهنگســتان هنــر ایــن مجموعــه چــاپ شــود و در اختیــار
عالقهمنــدان قــرار گیــرد».
علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،ســخنران دیگــر
ایــن مراســم بــود کــه ضمــن خیرمقــدم بــه حضــار و اظهــار خشــنودی
از برگــزاری نشس ـتهای علمــی و اختتامیــه نخســتین جشــنواره
ملــی هنرهــای دیجیتــال در فرهنگســتان هنــر افــزود« :در اساســنامه
فرهنگســتان هنــر اهدافــی آمــده کــه دربرگیرنــده موضوعــات
مربــوط بــه ارتبــاط بیــن فرهنگســتان بــا دانشگاههاســت؛ لــذا
دفتــری در فرهنگســتان بــرای تعامــل بــا دانشــگاهها ،بهخصــوص
دانشــگاههای هنــر ایجــاد شــد و ایــن جشــنواره از مصادیــق ایــن
همــکاری و تعامــل اســت».
وی بــا تأ کیــد بــر اهمیــت هنــر دیجیتــال اظهــار کــرد« :فرهنگســتان
هنــر بــه دلیــل ایــن اهمیــت بــود کــه از بــدو تأســیس در کنــار ســایر
گروههــای تخصصــی ،گــروه چندرســانهای را نیــز تأســیس کــرد و
بهعنــوان یکــی از نخســتین نهادهــای دولتــی کــه بــه حــوزه هنــر
دیجیتــال وارد شــده بــود ،بــه فعالیــت در زمینــه گســترش ایــن
حــوزه از هنــر پرداخــت .خوشــبختانه امــروزه بــا ایجــاد رشــتههایی
در ایــن حــوزه در دانشــگاهها و برگــزاری چنیــن جشــنوارههایی در
شهــای دولتــی و خصوصــی و نیــز چــاپ و نشــر کتابهایــی
بخ 
در ایــن زمینــه ،بــه گســترش هنــر دیجیتــال در کشــور کمــک شــده
اســت».
اســماعیلی بــا اشــاره بــه فعالیتهــای گــروه چندرســانهای
در فرهنگســتان هنــر ،افــزود« :گــروه تخصصــی چندرســانهای
فرهنگســتان هنــر ،در اواخــر ســال گذشــته هماندیشــی پیرامــون هنــر
و رســانه را برگــزار کــرد کــه ماحصــل آن ،مقاال تــی اســت کــه بـهزودی
چــاپ و منشــر میشــود .ایــن گــروه همچنیــن مقدماتــی را فراهــم
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کــرده اســت تــا در آینــده بــا کمــک ســازمانهای مرتبــط ،همایشــی
بینالمللــی در حــوزه هنــر دیجیتــال برگــزار کنــد».
در ایــن مراســم کــه نمایندگانــی از وزارت کشــور و ســایر حامیــان
جشــنواره ،و جمعــی از هنرمنــدان و متخصصــان حــوزه هنرهــای
دیجیتــال حضــور داشــتند ،بیانیــه هیئ ـتداوران جشــنواره توســط
عبدالحســین اللــه خوانــده شــد .در بخشــی از بیانیــه بــا ســپاس
از شــرکتکنندگان و آرزوی دریافــت آثــار پربارتــر در دورههــای
آتــی جشــنواره ،بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت کــه «بــا توجــه بــه
نوآمدبــودن هنــر دیجیتــال و قرارداشــتن آن در مرحلــه آزمونگــری و
تجربــه ،هیئـتداوران از رتبهبنــدی آثــار در ایــن دوره اجتنــاب کــرد
و تعــدادی از آثــار را حائــز قدردانــی تشــخیص داد».
ـری حائــز قدردانــی در دو
در پایــان مراســم ،اســامی صاحبــان آثــار هنـ ِ
بخــش آزاد و آســیبهای اجتماعــی ،و نیــز مقالههــا و پایاننامههای
برگز یــده اعــام شــد و برگز یــدگان لــوح ســپاس و جایــزه نقــدی خــود
را دریافــت کردنــد .بــر اســاس اعــام هیئ ـتداوران ،بــه برگزیــدگان
جوایــزی اعطــا شــد .و امــا اســامی برگز یــدگان:
در بخــش آثــار برگز یــده :روجــا عزیززادهآرایــی ،محمدعلــی فامــوری،
حســین توقیــری ،حســین قیصــری ،فر یــد یاحقــی ،مهــدی نظــری،
فرشــید خدایــارزاده ،محمــد زارع ،معیــن کریمیقهــرودی ،مســعود
مــکاری ،ســهیال گلســتانی ،علــی دهقان ـیزاده ،همــا همایونــی،
ابراهیــم ســرداری ،حســین مهاجــری بروجــردی و ســید جــال
هاشــمی.

در بخــش مقــاالت برگز یــده :نرگــس یــزدی ،پیــام صیــدی و ســعیده
ســادات موســوی.
در بخــش پایاننام ههــای برگز یــده :مهنــاز یزدانــی ،الهــه شــا کری
داریانــی و روحاهلل جوانعلیبــدر.

پژوهشی درباره شاهنامه ابراهیم سلطان

مولود زندینژاد

سفری به شگفتیهایعصر شاهنامهنگاری

آفرینــش هنــری شــاهنامهها یــا بــه قولــی شــاهنامهنگاری و مصورســازی ایــن داســتان شــگفتانگیز ایرانــی بــه قــرون ششــم و هفتــم هجــری
یگــردد؛ البتــه روایتهایــی وجــود دارد از اینکــه پیــش از اســام نیــز مصورســازی وجــود داشــته امــا آنچــه بــه صــورت نســخ مصــور باقــی مانــده
برم 
بــه بعــد از اســام تعلــق دارد .بــه هــر روی ایــن ســنت ادامــه یافتــه تــا جایــی کــه بــه در بــار تیمــوری نیــز نفــوذ کــرده و متأثــر از فرهنــگ و هنــر ایــران
یشــود و بایســنقر میــرزا ،محمــد جوکــی و ابراهیــم ســلطان ،ســه شــاهزاده تیمــوری کــه جملگــی پســران شــاهرخ بودنــد،
نســخ باارزشــی خلــق م 
تصمیــم میگیرنــد تــا در کارگاههایــی کــه بهمنظــور خلــق آثــار هنــری بــه پــا کردنــد ،شــاهنامه فردوســی ،حماســه باشــکوه ایرانــی را بــه نگارههــا،
آرای ههــا و خطــی خــوش مزیــن کننــد.
بدینترتیــب شــاهنامه بایســنقری کــه هماکنــون در کتابخانــه کاخ گلســتان نگهــداری م 
یشــود بــا  22نــگاره ،شــاهنامه محمــد جوکــی بــا 31
تصویــر در مــوزه بریتانیــا و شــاهنامه ابراهیــم ســلطان بــا  45مجلــس در مجموعــه گنجینــه بادلیــان دانشــگاه کمبر یــج انگلســتان بهعنــوان
میراثــی گرانبهــا از تار یــخ فرهنــگ و هنــر ایــران در ایــن دوره تاریخــی برجــای میماننــد.
فرهنــگ شــاهنامهنگاری در کارگا ههــای هنــری شــاهان ادامــه مییابــد تــا در دوره صفــوی بــه اوج خــود میرســد و شــاهنامه شاهطهماســبی یــا
یشــود کــه اثــری ملــی و گرانبهــا و یکــی از برجســتهترین نســخ خطــی بــرای ایــران بــه شــمار
همــان شــاهنامه شــاهی در  258مجلــس خلــق م 
مـیرود .امــا پرداختــن بــه شــاهنامهها در ایــن مجمــل نمیگنجــد ،چرا کــه هــر بــرگ از شــاهنامههای خطــی خــود حدیثــی ّ
مفصــل اســت.
از ایــن میــان مــا بــه کتــاب شــاهنامه ابراهیــم ســلطان میپرداز یــم؛
یکــی از نســخ ارزشــمندی کــه چندیــن بــار در سراســر جهــان بــه
شهــای علمــی قــرار گرفــت
نمایــش درآمــد و دســتمایه بعضــی پژوه 
کــه از آن بیــن م 
یتــوان بــه کتــاب شــاهنامه ابراهیــم ســلطان ،نوشــته
فیــروزه عبــداهلل یــوا و چارلــز ملویــل ،و ترجمه ا کــرم احمدیتوانا اشــاره
کــرد کــه بهتازگــی توســط مؤسســه «متــن» ،انتشــارات فرهنگســتان
هنــر ،بــه چــاپ رســید و  25اردیبهشــت امســال ،بــه مناســبت
بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم فردوســی در محــل ایــن فرهنگســتان
رونمایــی شــد.
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ایــن کتــاب در واقــع پژوهشــی درباره شــاهنامه ابراهیم ســلطان اســت
کــه از ســال  2005میــادی توســط فیــروزه عبــداهلل یــوا ،اســتاد دانشــگاه
آ کســفورد ،و چارلــز ملویــل ،اســتاد دانشــگاه کمبر یــج ،صــورت
گرفــت و در ســال  2008میــادی بهعنــوان ســومین جلــد از مجموعــه
«گنجینــه کتابخانــه بادلیــان» منتشــر شــد؛ البتــه در مقدم ـهای کــه
نویســندگان بــرای ترجمــه ایــن کتــاب در ایــران نگاشــتهاند ،ذکــر
کردهانــد کــه نســخه خطــی شــاهنامه ابراهیــم ســلطان در هفــت ســال
گذشــته و در حاشــیه هــزاره ســرایش شــاهنامه در نمایشــگاه «هــزاره»،
در مــوزه فیتــز ویلیــام و نمایشــگاه «عشــق و صمیمیــت» در ملبورن به
نمایــش درآمــد و نقاشـیهای آن بــه بحــث گذاشــته شــد .پــس از آن
کارهــای علمــی مهمــی نیــز روی آن انجــام شــد :اولیــن مــورد بررســی
روی کتابآرایــی قــرون چهاردهــم و پانزدهــم میــادی بــود کــه ِالیــن
رایــت از نگار ههــای شــاهنامه ابراهیــم ســلطان اســتفاده کــرد .دومیــن
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اثــر نیــز مطالعــه بار بــارا برنــد اســت کــه بــه مقایســه شــاهنامه ابراهیــم
ســلطان و شــاهنامه محمــد جوکــی اختصــاص دارد.
نویســندگان همچنیــن در مقدمــه اشــاره میکننــد کــه پــس از انتشــار
نســخه انگلیســی معمــای ابیــات ابتــدای بخــش دوم ایــن نســخه نیــز
حــل شــد .ابیاتــی کــه میــان دو بخش متــن اصلی ،پیش از پادشــاهی
لهراســب ،آمدهانــد ،ســروده شــرفالدین علــی یــزدی ،مــورخ مشــهور
تیمــوری (متوفــی 858ق) هســتند کــه بــه ســفارش ابراهیــم ســلطان
تاریخــی از زمــان پدربزرگــش تیمــور نوشــت و آن را ظفرنامــه نــام نهــاد.
ایــن شــعر (از پشــت برگــه  237تــا پشــت برگــه  157 ،)239بیــت دارد
کــه در ســتایش فردوســی و اشــعارش ،و همچنیــن ابراهیــم ســلطان
کــه ســفارشدهنده ایــن نســخه بــوده ســروده شــده اســت.
پژوهشــی کــه فیــروزه عبــداهلل یــوا و چارلــز ملویــل در بــاره ایــن نســخه
یشــود .آنهــا
خطــی بــه انجــام رســاندند ،ابتــدا بــا شــاهنامه آغــاز م 
شــاهنامه فردوســی را حــاوی اســطورهها و افســانههایی از تار یــخ
یشــمارند و نقــش آن را چــون داســتانهای هومــر بــرای
قدیــم ایــران م 
تمــدن باســتانی مدیترانــه میداننــد؛ البتــه تصر یــح میکننــد کــه
شــاهنامه دو برابــر مجمــوع ایلیــاد و اودیســه هومــر اســت و بلندتریــن
شــعری اســت کــه تاکنــون در تار یــخ جهــان ســروده شــده اســت.
آنهــا در ایــن پژوهــش پرسشــی را مطــرح میکننــد و آن ایــن اســت
کــه چــرا شــاهنامه کــه متعلــق بــه فرهنــگ ایــران اســت و  400ســال
نقــدر مــورد توجــه
پیــش از شــاهزادگان تیمــوری ســروده شــده ،ای 
ایــن شــاهزادگان قــرار میگیــرد؟ آنهــا پاســخ بــه ایــن پرســش را اعتبــار
فرهنگــی شــاهنامه میداننــد .شــاهان بیگانـهای کــه خــود را مســلط
بــر ایــن کشــور کردهانــد از اهمیــت پذیــرش میــراث باســتانی در
نهــای خــود بهــره میبردهانــد.
جهــت تصدیــق آرما 
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ایــن نویســندگان ســپس بــه شــرح حــال فردوســی پرداختهانــد و
فردوســی را دارای شــخصیتی معرفــی میکننــد کــه خالقیتــی
شــگرف داشــت و فــردی بزرگمنــش بــود .پــس از آن بــه هجونامـهای
اشــاره کردهانــد کــه فردوســی بــه دنبــال شــاهنامه در وصــف ســلطان
محمــود ســراییده ،کــه بــه جــز شــش بیــت از آن چیــزی باقــی نمانــده
اســت.
شهــای خــود بــه ایــن
فیــروزه عبــداهلل یــوا و چارلــز ملویــل در پژوه 
ً
نکتــه اشــاره میکننــد کــه احتمــاال فردوســی ب هطــور غیرمســتقیم
بــه داســتانهای شــاهنامه دسترســی داشــته اســت و منابــع بیشــتر
ّ
بخ 
شهــای اول شــاهنامه مر بــوط بــه کتــاب اوســتا (کتــاب مقــدس
زرتشــتیان) اســت.
نویســندگان در ایــن کتــاب ،شــاهنامه را شــامل ســه قســمت
اســاطیری ،حماســی و تاریخــی قابــل تقســیم میداننــد و در ایــن

پژوهــش آوردهانــد کــه بخــش اول شــامل تشــکیل جامعــه انســانی،
یکــردن حیوانــات ،مبــارزه بــا نیروهــای اهریمنــی و تعییــن قلمــرو
اهل 
ایــران در عیــن احتــرام بــه همســایگان اســت .پادشــاهی جمشــید،
معمــای بخــش نخســت شــاهنامه اســت کــه پادشــاهی عــادل و
آبادگــر بــوده امــا بــه دلیــل غــرور مــورد خشــم ایــزد قــرار گرفتــه اســت.
بخــش طوالنــی حماســه نیــز روایتگــر ماجراهــای سیســتان و
داســتانهای رســتم و خانــدان او ،حاکمــان نیمهمســتقل سیســتان
بشــرقی ایــران اســت .ایــن پژوهشــگران عنــوان میکننــد
در جنو 
بــه دالیلــی متعــدد نمیتواننــد در ایــن بــاره کــه فردوســی از دیگــر
تهــا چشمپوشــی کــرده ،یــا بــه داســتانهای دیگــر
داســتانها و روای 
دسترســی نداشــته ،اظهــار نظــر کننــد.
ایــن کتــاب ســپس بــا مقدمـهای کوتــاه از زمــان تولــد ابراهیــم ســلطان
و چگونگــی بــه تخــت نشســتن او و حکومــت فــارس ادامــه مییابــد
و بعــد از آن بــه ســفارش شــاهنامه مصــور ابراهیــم ســلطان پرداختــه
شــده اســت.
آنچــه در ایــن کتــاب پژوهشــی آمــده بیانگــر آن اســت کــه ایــن نســخه
دارای شمسـهای زیباســت کــه در آن متــن اهدائیــه شــرح داده شــده
خگــذاری آن اشــاره شــده اســت .همچنیــن بــه یادداشــتی
و بــه تاری 
از ابراهیــم ســلطان پرداختــه کــه بعــد از صفحــات شمســه یافــت
شــده اســت .متأســفانه ایــن نســخه فاقــد انجامــه اســت و گمــان
م ـیرود کــه دلیــل آن ،مــرگ ابراهیــم ســلطان بــوده باشــد؛ البتــه در
خگــذاری ایــن نســخه نیــز شــبهاتی عنــوان میشــود ،امــا
مــورد تاری 
ـود مســتندات کافــی تنهــا پاس ـخهای شــبههآمیزی را بــر جــای
نبـ ِ
یگــذارد؛ البتــه ایــن دو نویســنده معتقدنــد تاریخــی کــه روی
م 
شمســه نگاشــته شــده کــه  30رجــب ســال  1003را نشــان میدهــد،
تار یــخ فهرســت کتابخانــه را حکایــت میکنــد ،امــا هویــت کتابخانــه
نیــز نامشــخص اســت و احتمــال م ـیرود کــه در هنــد ایــن نســخه
فهرســت شــده باشــد .فیــروزه عبــداهلل یــوا و چارلــز ملویــل عنــوان
میکننــد کــه پشــت برگــه  468جــای خالــی انجامــه و تزیینــات را
نشــان میدهــد و نــام مالــک کــه ب هصــورت ُمهــر در پــای صفحــه آمــده
و متأســفانه تاکنــون رمزگشــایی نشــده اســت.

ایــن کتــاب پژوهشــی ،مشــخصات نســخه خطــی شــاهنامه
ابراهیــم ســلطان را چنیــن توصیــف کــرده اســت« :در حــال حاضــر
شــاهنامه مصــور ابراهیــم ســلطان دارای  468بــرگ ( 936صفحــه)
ً
در انــدازه  28/8در  19/8ســانتیمتر (تقریبــا صفحــه  )A4اســت.
از جلــد اصلــی فقــط قــاب مرکــزی مزیــن بــه طــا و بــه ســبک ویــژه
ی مانــده اســت .نســخه مرتــب شــده
شــیراز بــا طــرح گلــدار زیبــا باق ـ 
و بــا جلــد چــرم اروپایــی ســیاه ســاده قــرن نوزدهمــی و یــک شــیرازه
جدیــد صحافــی شــده اســت .آســتر بدرق ههــا بــا کاغــذ اروپایــی ســاده

ً
حهــای پرنقــش و نــگار
ضخیــم پوشــیده شــده ،امــا احتمــاال طر 
بیشــتری داشــته اســت .در حــال حاضــر جلــد از شــیرازه جــدا شــده
و نقاش ـیها نیــز در ســال 1952م بــرای جلوگیــری از زوال بیشــتر از
نســخه جــدا شــده و در میــان صفحــات شیش ـهای قــاب شــدهاند.
شتــر ،ترتیــب اصلــی صفحــات ســرآغاز برهــم
در ایــن زمــان یــا پی 
زده شــده و حــاال چنــد قــاب شیش ـهای اول ترتیــب اصلــی خــود را
از دســت دادهانــد .کاغذهــا آب خوردهانــد و در چنــد جــا مرمــت
شــدهاند ،امــا جــدا از اوراق مصــور صفحــات هنــوز در وضعیــت
ً
کامــا خوبــی هســتند». ...
در ادامــه بــه تذهیــب ایــن نســخه اشــاره شــده کــه بهزیبایــی انجــام
شــده و در واقــع عنــوان شــده کــه تذهی 
بهــا از شــاهنامه فراتــر
رفتهانــد .ویژگــی دیگــر تذهیــب ایــن نســخه ،چلیپــا عنــوان شــده کــه
بــه شــکل نوارهــای تکــی یــا بیشــتر اســت .چلیپاهــا نزدیک بــه تصاویر
یشــوند و ب هطــور کلــی درســت قبــل از صفحــه نقاشــی قــرار
دیــده م 
گرفتهانــد .ســپس بــه سرداســتانها ،جدولکشــی و متــن ایــن اثــر
هنــری پرداختــه شــده اســت.

خواننــدگان عــاوه بــر آنکــه اطالعاتــی جامــع را میتواننــد از ایــن
نســخه بــه دســت آورنــد ،میتواننــد از تصاو یــر نیــز بــرای مطالعــات
پژوهشــی خــود اســتفاده کننــد.
شــاید پــس از مطالعــه کامــل ایــن کتــاب خواننــدگان بــه ایــن پرســش
برســند کــه چــرا ایــن آثــار هنــری کمتــر دســتمایه پژوهشــگران ایرانــی
قــرار گرفتــه اســت؟ ایــن آثــار از فرهنــگ ایرانــی برآمــده و شــاید
بســیاری از پژوهشــگران خارجــی در حــد حــدس و گمــان بــه نتایجــی
رســیده باشــند ،کــه مــا بــه آن واقــف باشــیم ،و دالیــل بهتــری بتوانیــم
بــرای هــر کــدام از پرسـشهای تاریخــی بیابیــم؛ امــا کمتوجهــی ،عــدم
پویایــی و بررسـیهای بنیادیــن توســط خــود پژوهشــگران داخلــی بــه
آن منتــج شــده کــه بخواهیــم بــه دســتاوردهای پژوهشــگران خارجــی
بســنده کنیــم و قدمــی بیشــتر دربــاره آن برنداریــم .امیــد اســت ایــن
کتــاب نهتنهــا مرجعــی متقــن بــرای کارهــای تحقیقاتــی باشــد بلکــه
بتوانــد موجــب خلــق آثــاری پژوهشــی باشــد کــه در فهرســت منابــع
خارجــی از آن یــاد کننــد.

ایــن دو اســتاد دانشــگاه تــاش کردهانــد تــا در ایــن کتــاب نمون ههــای
دیگــر نســخ شــاهنامه را کــه در موز ههــای ایــران و جهــان موجود اســت
بــا نســخه ابراهیــم ســلطان تطبیــق دهنــد و ســپس در بــاره تصاو یــر آن
ً
بــه بحــث بنشــینند؛ مثــا تصویــر  82کــه مر بــوط بــه «شــکار بهــرام و
آزاده» اســت بــا نمونــه بشــقاب نقــرهای دوره ساســانی کــه در مــوزه
ارمیتــاژ سـنپترزبورگ ،مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن دو حتی
دســت بــه مقایســه خــود نگار ههــا بــا یکدیگــر و هنرمندانــش زدهانــد؛
چنا 
نکــه بــه تصویــری در ایــن شــاهنامه میپردازنــد کــه مر بــوط بــه
دربــار ابراهیــم ســلطان اســت و احتمــال میدهنــد کــه هنرمنــد آن،
همــان کســی باشــد کــه صفحــات افتتــاح را نقاشــی کــرده اســت.

در پایــان منابــع تصویــری در موز ههــا یــا مطالعاتــی کــه شرقشناســان
در بــاره فرهنــگ و هنــر ایــن کشــور انجــام دادهانــد ،آورده شــده اســت.
ایــن کتــاب عــاوه بــر آنکــه پژوهشــی گســترده در بــاره نســخهای و یــژه
یگــذارد،
ـش رو م 
و مصــور از میــراث گرانبهــای تار یــخ کشــور را پیـ ِ
تصویــر  45نــگاره از ایــن اثــر هنــری را بــه نمایــش گذاشــته اســت و
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در پایــان ایــن کتــاب ،فیــروزه عبــداهلل یــوا و چارلــز ملویــل ،شــاهنامه
ابراهیــم ســلطان را نمون ـهای بینظیــر از میــان شــاهنامههای مصــور
معرفــی میکننــد .نتایجــی کــه آنهــا در ایــن پژوهــش بــه دســت
میآورنــد نیــز بســیار جالــب اســت؛ ماننــد اینکــه میــان تعــداد تصاو یــر
شهــای اول و دوم نســخه اختالفــی فاحــش وجــود دارد .آنهــا
بخ 
همچنیــن بــه تنــوع در انــدازه ،ترکیببنــدی و رنگبنــدی ایــن
نســخه میپردازنــد.
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زیبایی نزد روزبهان منتشر شد
یتــوان آموخــت ،بــه
کتــاب زیبایــی نــزد روزبهــان؛ آنچــه امــروز از او م 
همــت مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنــری (متــن) ،وابســته
بــه فرهنگســتان هنــر ،منتشــر شــد.
کتــاب زیبایــی نــزد روزبهــان ،نوشــته ســعید بینایمطلــق بهتازگــی
منتشــر شــد و در دســترس دوســتداران اندیش ـههای روزبهــان قــرار
گرفــت.
در پیشــگفتار کتــاب آمــده اســت :ایــن کتــاب پژوهشــی تاریخــی
نیســت .نویســنده سـ ِـر آن نــدارد کــه بــه تحــول معنــای زیبایــی نــزد
روزبهــان بپــردازد .نویســنده اســاس کار خــود را در ایــن کتــاب،
رســالههای عبهرالعاشــقین ،شــرح شــطحیات ،مشــارباالرواح،
کشفاالســرار ،عرائسالبیــان و چنــد رســاله کوتــاه دیگــر ،قــرار داده
اســت.
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یبــردن بــه
از آنجــا کــه آشــنایی بــا پــارهای از اصطالحــات بــرای پ 
مقصــود روزبهــان در بــاب زیبایــی ،ضــروری مینمــود ،مؤلــف
بــا روشــنگری بــه تبییــن التبــاس ،جمــال و جــال و ُحســن در
فصلهــای نخســت کتــاب پرداختــه و در بحــث «ســه طریــق
روزبهــان» ،تلقــی روزبهــان از زیبایــی را در تقابــل بــا دو نگــرش
«متواریــان لــذت» و «زاهــدان» قــرار داده اســت.
در فصــول دیگــر از منظــر زیبایــی یــک بــار بــه معرفــت ،بــار دیگــر
بــه عقــل و در نســبت بــا عقــل ،بــه عشــق پرداختــه شــده اســت؛
بدینســان در ایــن کتــاب ،جایــگاه عقــل و عشــق نیــز نــزد روزبهــان
روشــن میشــود.
کتــاب زیبایــی نــزد روزبهــان بــا شــمارگان  500نســخه 208 ،صفحــه و

بهــای 28هــزار تومــان توســط مؤسســه متن منتشــر شــد.
عالقهمنــدان میتواننــد ایــن کتــاب را از کتابفروشــی فرهنگســتان
نتــر از چهــارراه طالقانــی،
هنــر بــه نشــانی خیابــان ولیعصــر ،پایی 
شــماره  ،1550تهیــه کننــد.

مجموعه مقاالت «شرقنگاشت (»)1
منتشر شد
مجموعــه مقــاالت هنــر و معمــاری شــرق بــا عنــوان شرقنگاشــت()1
بــه همــت پژوهشــکده هنــر و بــا همــکاری مؤسســه متن منتشــر شــد.
مجموعــه مقــاالت شرقنگاشــت ( ،)1جلــد نخســت از مجموعهای
ســهجلدی بــا همیــن عنــوان اســت کــه محــور اصلــی آن بررســی
اهمیــت جایــگاه هنــر و فرهنــگ شــرق اســت.

در پشــت جلــد ایــن کتــاب آمــده اســت« :دایرةالمعــارف هنــر
( )The Dictionary of Artبــه کوشــش ِجیــن ترنــر گــردآوری شــده
اســت و دربرگیرنــده طیــف گســتردهای از مطالــب و موضوعــات
تهــا ،گروههــا ،مکاتــب و ســبکهای هنــری در
مربــوط بــه نهض 
نهــای شــرقی از دور ههــای پیــش از تار یــخ تــا دوره معاصــر
تمد 
اســت.

مجموعــه مقــاالت شرقنگاشــت ( )1بــا شــمارگان  500نســخه
در  278صفحــه و قیمــت 45هــزار تومــان بــرای نخســتین بــار
در س ـیودومین نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهــران در غرفــه
انتشــارات فرهنگســتان هنــر عرضــه شــد .ایــن کتــاب هماکنــون
در کتابفروشــی انتشــارات فرهنگســتان هنــر در دســترس
عالقهمندان است.
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ـش رو ،بــا عنــوان مجموعــه مقــاالت شرقنگاشــت (،)1
مجلــد پیـ ِ
کــه بــه بررســی اهمیــت جایــگاه هنــر شــرق میپــردازد ،گز یــدهای از
لهــای هنــد ،ژاپــن ،کــرهّ ،تبــت و چیــن ایــن دایرةالمعــارف
مدخ 
اســت».
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0

0

انتشار پژوهشنامه فرهنگستان هنر از سر گرفته شد

همایش هنر و تمدن حوزه هیرمند در فرهنگستان هنر

نخســتین شــماره از دوره دوم فصلنامــه علمیپژوهشــی پژوهشــنامه
فرهنگســتان هنــر بــا مطالبــی از بهمــن نامورمطلــق ،فیــروزه شــیبانی
رضوانــی ،محمدرضــا شــریفزاده ،هومــن زنــدیزاده ،محمــد
هاشــمی ،رامتیــن شــهبازی و میثــم یــزدی منتشــر شــد.

فرهنگســتان هنــر ،همایــش «هنــر و تمــدن حــوزه هیرمنــد :شــهر
ســوخته» را برگــزار میکنــد.

در بخشــی از ســرآغاز ایــن فصلنامــه بــه قلــم بهمــن نامورمطلــق،
مدیرمســئول و ســردبیر ،آمــده اســت:
«شــماره آغاز یــن پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر پــس از ســالها توقــف
نشــر ،پیــش روی عالقهمنــدان اســت . ...پژوهشــنامه فرهنگســتان
هنــر و ســپس نقدنامــه هن ـ ِر خانــه هنرمنــدان کــه برگرفتــه از همیــن
پژوهشــنامه بــود ،همــواره چندیــن هــدف اصلــی را دنبــال کردهانــد
کــه مهمتر یــن آنهــا عبارتانــد از :معرفــی رویکردهــای معاصــر و نــو
در عرصــه مطالعــات و نقــد هنــری؛ توســعه شــناخت نســبت بــه
یکــردن
رویکردهــای کمشناخت هشــده در عرصــه نقــد هنــر؛ کاربرد 
رویکردهــای مطالعــه در عرصــه هنــر و نقــد هنــری بهو یــژه هنــر ایرانــی؛
گســترش مناســبات بینارشــتهای در مطالعــات هنــری بــا حوز ههــای
دیگــر معرفتــی.
در دوره جدیــد نیــز ایــن پژوهشــنامه همــان اهــداف پیشــین را
پیگیــری خواهــد کــرد؛ ز یــرا همچنــان بــر ایــن بــاور اســت کــه یکــی از
ـود شــناخت
مهمتریــن آســیبهای پژوه 
شهــای هنــری کشــور ،نبـ ِ
کافــی نســبت بــه رویکردهــای مطالعاتــی و نقــد اســت. ...
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فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران در نظــر دارد بهمنظــور
بررســی تار یــخ هنــر و تمــدن شــهر ســوخته و ارائــه آخریــن
دســتاوردهای پژوهشــگران و باستانشناســان در ایــن زمینــه،
همایــش هنــر و تمــدن شــهر ســوخته را برگــزار کنــد.
در ایــن همایــش موضوعــات باستانشناســی ،هنرهــای باســتانی،
معمــاری باســتانی و باورهــای باســتانی در ســه دوره پیــش از تاریــخ
(آغــاز تاریخــی) ،تاریخــی (دوره هخامنشــی) و دوره اســامی،
طرحر یــزی شــده اســت.
دبیــر علمــی ایــن همایــش ،ســید منصــور سیدســجادی ،دكتــری
ایرانشناســی از دانشــگاه شرقشناســی ناپــل و عضــو گروههــای
بررســی و كاوش در محوطههــای تپــه قبرســتان قزویــن ،چغامیــش
خوزســتان ،حســنلوی آذربایجانغر بــی ،ماهیدشــت كرمانشــاه،
ایــذه بختیــاری ،غبیــرای كرمــان ،شــهر ســوخته ،و ...اســت.
همچنیــن الهــام طالبــی دبیــری اجرایــی ایــن همایــش را بــر عهــده
دارد.
همایــش «هنــر و تمــدن حــوزه هیرمنــد :شــهر ســوخته» پاییــز امســال
در فرهنگســتان هنــر برگــزار میشــود.

0
عبدالحسین الله سرپرست پژوهشکده هنر شد

ایــن نشــریه بــر آن اســت تــا بــا ارائــه آثــار پژوهشــگران و اندیش ـهورزان
عرصــه هنــر ضمــن گســترش مرزهــای دانــش و اندیشــه ،شــیوههای
صحیــح نقــد و پژوهــش و تحقیــق هنــری را معرفــی کنــد و ایــن مهــم
بــدون همدلــی و یــاری اهــل نظــر و هنــر ممکــن نخواهــد شــد».

عبدالحســین اللــه ،عضــو هیئتعلمی و رئیس گروه چندرســانهای
فرهنگســتان هنــر ،طــی حکمــی از ســوی علیرضــا اســماعیلی بــه
ســمت سرپرســت پژوهشــکده هنــر منصــوب شــد.

نخســتین شــماره دوره جدیــد پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر کــه
دارای اعتبــار علمیپژوهشــی از نظــر فرهنگســتانهای چهارگانــه
جمهــوری اســامی ایــران اســت ،بــه مدیرمســئولی و ســردبیری بهمــن
نامورمطلــق منتشــر شــده اســت.

مراســم تودیــع رئیــس پیشــین و معارفــه سرپرســت جدیــد پژوهشــکده
هنــر ،عصــر یکشــنبه  23تیــر  1398بــا حضــور علیرضــا اســماعیلی،
سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،مدیــران ایــن فرهنگســتان و اعضــای
هیئتعلمــی و کارکنــان پژوهشــکده هنــر برگــزار شــد.

عالقهمنــدان میتواننــد ایــن فصلنامــه را از کتابفروشــی
فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان ولیعصــر ،قبــل از تقاطــع خیابان
طالقانــی ،پــا ک  ،1550تهیــه کننــد.

در ایــن مراســم علیرضــا اســماعیلی ،از هــادی ربیعــی ،عضــو
هیئتعلمــی دانشــگاه هنــر و رئیــس ســابق پژوهشــکده هنــر ،بــرای
تهــای علمــی و پژوهش ـیای کــه در مــدت مدیریــت
انجــام فعالی 
وی بــه انجــام رســید ،قدردانــی کــرد .وی همچنیــن ،بــا اشــاره بــه

ســوابق مدیریتــی و علمــی و اجرایــی عبدالحســین اللــه بــرای وی
آرزوی توفیــق روزافــزون کــرد.

یمــاه  1398در فرهنگســتان هنــر برگــزار
برجســته دوران قاجــار ،د 
میشــود.

عبدالحســین اللــه ،متولــد  1341در تبر یــز اســت و مــدرک دکتــری
تخصصــی رادیــو ،تلویز یــون و ســینما ،و دکتــری تخصصــی
دراماتورژی از دانشــگاه آنکارای ترکیه دارد .او تدریس در دانشــکده
ســینما و تئات ـ ر دانشــگاه هنــر ،دانشــگاهآزاد اســامی (تهرانمرک ـز)،
دانشــکده صداوســیما ،دانشــکده خب ـر ،دانشــگاه هنــر تبریــز و
دانشــگاه نبیا کــرم(ص) تبر یــز را در کارنامــه خــود دارد.

اســتاد علیمحمــد اصفهانــی از مشــهورترین و پرکارتریــن هنرمنــدان
طــراح ،نقــاش و کاش ـیکار طــراز اول اواخــر دوره قاجاریــه اســت کــه
در تهــران و اصفهــان زندگــی کــرده و آثــار بســیاری از جملــه تابلوهــای
کاشــی ،ظــروف و گلــدان و کاش ـیهای قالبــی و اشــیای تزیینــی از
او بــه جــای مانــده اســت .او در ســال 1301ه ـ.ق بــا توصیــه رئیــس
اداره پســت و تلگرافخانــه دارالخالفــه ،بــه تهــران عزیمــت و
کارخانــه کاش ـیکاری در کنــار دروازه شــاهعبدالعظیم برپــا میکنــد
کــه تولیــدات ایــن کارخانــه جــزو بهتریــن نمونههــای کاشــیکاری
در تار یــخ هنــر ایــران بــه حســاب میآینــد .از آثــار مشــهور ثبتشــده
یتــوان بــه کتیبــه و کاش ـیکاری مســجد نظامالدولــه و
بــه نــام او م 
کتیبــه سراســری ایــوان ورودی حــرم حضــرت عبدالعظیــم(ع) از
صحــن عتیــق اشــاره کــرد .نمونههایــی از آثــار اســتاد علیمحمــد
اصفهانــی در موزههــای مشــهور دنیــا نگ ـهداری میشــود.

وی همچنیــن دارای تألیفــات ،ترجمههــا و مقــاالت علمــی
بهــای تبییــن
یتــوان بــه کتا 
بســیاری اســت کــه از ایــن میــان م 
جایــگاه داســتان در ادبیــات نمایشــی؛ دالیــل موفقیــت ســینمای
ایــران در جهــان؛ تخیــل در عصــر ســینمای دیجیتــال؛ ترجمــه
یادداش ـتهایی در مــورد ســینمای ترکیــه نوشــته نیلگــون آبیســل ،و
مقاال تــی چــون «با مــداد خ مــار ،محکم ـ ه اش ـرافیت»« ،نقــد بومــی
و بایســتههای فرهنگــی»« ،ســینمای ملــی ،مؤلف ههــای متناقــض»
و ...اشــاره کــرد.
تهــای هنــری اللــه ،نویســندگی و کارگردانــی آثــار تلویزیونی
از فعالی 
و نمایشــی اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه اپــرت حیدربابــا
ســام ،رکــورددار تئاتــر ایــران ،اشــاره کــرد کــه در ســه دهــه حضــورش،
ُ
نــه ســال بــه روی صحنــه رفتــه اســت.
مدیر یــت گــروه ادبوهنــر شــبکه دو ســیما از ســال  1378تــا 1382؛
ریاســت دبیرخانــه شــورای هنــر از ســال  1378تــا 1381؛ ریاســت
دفتــر رئیــس فرهنگســتان هنــر از ســال  1378تــا 1380؛ ریاســت مرکــز
تحقیقــات مردمشناســی (انجــوی) صداوســیما از ســال  1386تــا
1389؛ از جملــه ســوابق اجرایــی عبدالحســین اللــه اســت.

فراخوان همایش علمی استاد علیمحمد اصفهانی
منتشر شد
همایــش علمــی اســتاد علیمحمــد اصفهانــی ،کاش ـیکار دوران
قاجــار ،در فرهنگســتان هنــر برگــزار میشــود.
همایــش علمــی اســتاد علیمحمــد اصفهانــی ،کاش ـیکار و نقــاش

مهــدی مکینــژاد دبیــر علمــی ایــن همایــش اســت و آقایــان عبــاس
اکبــری ،علیرضــا بهارلــو ،کیانــوش معتقــدی ،هــادی ســیف،
محمدرضــا ریاضــی و ســعید خا کنــگار مقــدم ،نیــز اعضــای
هیئتعلمــی ایــن همایــش را تشــکیل میدهنــد.
«همایــش اســتاد علیمحمــد اصفهانــی» بــا تمرکــز بــر آثــار
بهجایمانــده از ایــن اســتاد نامــدار بــه همــت فرهنگســتان هنــر
بــا همــکاری موسســه فرهنگــی هنــری صبــا ،شــهرداری اصفهــان،
دانشــگاه هنرهــای اســامی ایرانــی اســتاد فرشــچیان و خانــه ســفال
کاشــان دی مــاه  ۱۳۹۸برگــزار میشــود.
عالقهمنــدان میتواننــد چکیــده مقــاالت خــود را تــا  ۱۵مهــر 1398
و اصــل مقــاالت را تــا  ۱۵آذر  1398بــه نشــانی پســت الکترونیکــی
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محورهــای ایــن همایــش عبارتانــد از :زندگــی و آثــار اســتاد
علیمحمــد اصفهانــی؛ معرفــی همــکاران و شــاگردان؛ بررســی
رســاله عملــی علیمحمــد اصفهانــی؛ تکنیکهــا ،فنــون
شهــای تولیــد کاشــی؛ شــیوههای شــخصی ،ســبک و
و رو 
ابداعــات علیمحمــد اصفهانــی در حــوزه کاش ـیکاری؛ مضامیــن
و موضوعــات آثــار؛ جایــگاه و تأثیــر علیمحمــد اصفهانــی در
کاش ـیکاری دوره قاجــار؛ مطالعــه آثــار بــا رویکــرد نشانهشناســی،
روایتشناســی و اسطورهشناســی و...؛ و بررســی آثــار علیمحمــد
اصفهانــی در موزههــای داخــل و خــارج.
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 alimohamad.kashi@gmail.comو یــا بــه نشــانی خیابــان
نتــر از تقاطــع خیابــان طالقانــی ،پــا ک ،1552
ولیعصــر ،پایی 
فرهنگســتان هنــر ،معاونــت پژوهشــی ،ارســال کننــد.

همایــش و مهــدی حســینی ،بهنــام کامرانــی ،یعقــوب آژنــد،
علیاصغــر میرزاییمهــر ،محمــد خزایــی ،مهــدی مکینــژاد ،علــی
تقــوی و منیــژه گنگرانــی بهعنــوان اعضــای هیئتعملــی ایــن
همایــش منصــوب شــدند.

0

همچنیــن طــی حکمــی از ســوی علــی تقــوی ،معــاون پژوهشــی
فرهنگســتان هنــر ،پروانــه رمضانــزاده بهعنــوان دبیــر اجرایــی ایــن
همایــش منصــوب شــد.

انتخاب شدند

از ســوی دبیرخانــه ایــن همایــش ،مهلــت ارســال چکیــد ه مقــاالت
تــا  15آبــان  1398و مهلــت ارســال اصــل مقــاالت تــا پایــان دی
 1398اعــام شــده اســت .شــرکتکنندگان میتواننــد اصــل
و چکیــده مقــاالت خــود را بــه نشــانی پســت الکترونیکــی
 khamseh@honar.ac.irارســال کننــد.

اعضای کمیسیون تخصصی فرهنگستان هنر
علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،طــی حکمــی
اعضــای کمیســیون تخصصــی فرهنگســتان هنــر را منصــوب کــرد.
بــه اســتناد مــاده  7آییننامــه تشــکیل هیئتممیــزه مشــترک
فرهنگســتانهای جمهــوری اســامی ایــران و جلســه  78شــورای
ینــژاد ،مصطفــی
تخصصــی فرهنگســتان هنــر ،محمدعلــی ک 
گــودرزی ،محمدعلــی رجبــی ،منوچهــر طیــاب ،علــی منتظــری،
عبدالمجیــد کیانــی هنــدی ،ســید محمــد بهشــتی ،از اعضــای
پیوســته فرهنگســتان هنــر ،بــه عضو یــت کمیســیون تخصصــی
فرهنگســتان هنــر درآمدنــد.
کمیســیون تخصصــی فرهنگســتان هنــر وظیفــه دارد نســبت بــه
اســتخدام اعضــای هیئتعلمــی ،بررســی ،تأییــد و تصو یــب
صالحیــت علمــی متقاضیــان تغییــر وضعیــت کارکنــان ،و
همچنیــن اتخــاذ تصمیــم در بــاره ارتقــای اعضــای هیئتعلمــی
بــه مرتب ههــای باال تــر بــر اســاس آییننامــه مصــوب اعضــای علمــی
دانشــگاهها و مرا کــز پژوهشــی کشــور اظهــار نظــر کنــد.
مدت این احکام دو سال تعیین شده است.
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عالقهمنــدان بــرای شــرکت در همایــش خمس ـهنگاری میتواننــد
بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر بــا شــمارههای 66954200 -5
(داخلــی  )1121تمــاس بگیرنــد و یــا بــه نشــانی خیابــان ولیعصــر،
نتــر از چهــارراه طالقانــی ،شــماره  ،1552دبیرخانــه همایــش
پایی 
مراجعــه کننــد.
«همایــش خمسـهنگاری؛ بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر» بــا هــدف
پژوهــش و بازجســت دقیــق و عمیــق قابلیتهــای هنــری خمســه
نســاز آن در حوزههــای گوناگــون
نظامــی و نقــش تأثیرگــذار و جریا 
یشــود.
هنــری و ادبــی ،برگــزار م 

0

0

رئیس و اعضای گروه فلسفه هنر فرهنگستان هنر
منصوب شدند

همایش خمسهنگاری منصوب شدند

سرپرســت فرهنگســتان هنــر طــی احکامــی رئیــس و اعضــای گــروه
فلســفه هنــر را منصــوب کــرد.

دبیر و اعضای هیئتعلمی
طــی حکمــی از ســوی علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان
هنــر ،دبیــر و اعضــای هیئتعلمــی همایــش «خمس ـهنگاری؛
بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر» منصــوب شــدند.
طــی ایــن حکــم بهمــن نامورمطلــق بهعنــوان دبیــر علمــی ایــن

بــه اســتناد مصوبــه چهاردهمیــن جلســه مجمــع عمومــی و تبصــره
یــک مــاده  12اساســنامه فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران،
علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،طــی احکامــی
جداگانــه رئیــس و اعضــای گــروه فلســفه هنــر فرهنگســتان هنــر را
منصــوب کــرد.

طــی ایــن احــکام ،شــمسالملوک مصطفــوی ،دانشــیار گــروه فلســفه
دانشــکده علــوم انســانی دانشــگاه آزاد اســامی ،بهعنــوان رئیــس
ایــن گــروه منصــوب شــد و ســید محمدرضــا حسینیبهشــتی ،عضــو
پیوســته فرهنگســتان هنــر ،بــه عضو یــت ایــن گــروه درآمــد.
همچنیــن پرو یــز ضیــاء شــهابی ،دانشــیار دانشــکده فلســفه هنــر
دانشــگاه آزاد اســامی؛ امیــر ماز یــار ،اســتادیار گــروه فلســفه هنــر
دانشــگاه هنــر تهــران؛ شــهرام پازوکــی ،اســتاد گــروه فلســفه مؤسســه
پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران؛ محمدتقــی طباطبایــی،
اســتادیار گــروه تار یــخ و تمــدن غــرب پژوهشــگاه علــوم انســانی و
مطالعــات فرهنگــی؛ محمدجــواد صافیــان ،دانشــیار گــروه فلســفه
دانشــگاه اصفهــان؛ اســماعیل پناهــی ،مدیــرکل امــور پژوهشــی
فرهنگســتان هنــر؛ بــه مــدت دو ســال بهعنــوان عضــو گــروه فلســفه
هنــر منصــوب شــدند.

0
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی
از فرهنگستان هنر دیدن کرد

0
محمدرضا خاکی عضو گروه نمایش و ادبیات
نمایشی فرهنگستان هنر شد
محمدرضــا خا کــی طــی حکمــی از ســوی علیرضــا اســماعیلی،
سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،بــه عضو یــت گــروه تخصصــی نمایــش
و ادبیــات نمایشــی فرهنگســتان هنــر درآمــد.

وی همچنیــن دارای تألیفــات ،ترجم ههــا و مقاالت علمی بســیاری
تهــای هنــری و مدیریتــی خا کــی
در زمینــه تئاتــر اســت .از فعالی 
میتــوان عضو یــت در شــورای مؤســس  I.T.I.ایــران (انســتیتوی
بینالمللــی تئاتــر)؛ ســردبیری فصلنامــه پژوهشــی تخصصــی
تئاتــر؛ دبیــری سلســله ســخنرانیهای فیلمخانــه تخصصــی هنــر؛
عضو یــت در شــورای ادبیــات نمایشــی ســیمافیلم؛ عضو یــت در
گــروه نقــد هنــر فرهنگســتان جمهــوری اســامی ایــران و ...را برشــمرد.

در ایــن دیــدار کــه بــا همراهــی علیرضــا اســماعیلی سرپرســت
فرهنگســتان هنــر ،معاونــان بخشهــای مختلــف فرهنگســتان
هنــر ،و محمدرضــا حســینخانی رئیــس مؤسســه صبــا انجــام شــد،
رئیــس فرهنگســتان ز بــان و ادب فارســی از نمایشــگاه «آیینــهای
یهــای «اســتاد ســهمالدین زمانــی»،
بــه رؤ یــت آیــات» ،قرآننگار 
آثــار شــاهنامهنگاری گنجینــه فرهنگســتان از اســتادان طــرازاول
نگارگــری ،نقاشــی ایرانــی ،خوشنویســی و نقاشــی قهوهخانــه،
بازدیــد کــرد .وی در ادامــه ایــن دیــدار ،در مــوزه بانــک پاســارگاد و
کتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان هنــر نیــز کــه در ایــن مجموعــه قــرار
گرفتــه حضــور یافــت کــه مســئوالن هــر بخــش بــه ارائــه توضیحاتــی
پرداختنــد.
غالمعلــی خــداد عــادل در پایــان بازدیــد چندســاعته خــود از ای ـن
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محمدرضــا خا کــی ،متولــد  1329از شــهر كرمانشــاه اســت و مــدرک
دكتــری تخصصــی تئاتــر از دانشــگاه ســوربن دارد .او همچنیــن
ســابقه تدر یــس در گــروه تئاتــر دانشــگاه پار یــس ،دانشــکده هنــر
دانشــگاه تربیــت مــدرس ،دانشــكده هنرهــای زیبــای دانشــگاه
تهــران ،دانشــگاههای آزاد تهــران و اراك و بوشــهر ،و نیــز دانشــگاه
ســوره را دارد.

صبــح روز سهشــنبه هفتــم خــرداد  ،1398غالمعلــی حدادعــادل،
رئیــس فرهنگســتان ز بــان و ادب فارســی ،بــا حضــور در فرهنگســتان
هنــر و مؤسســه فرهنگیهنــری صبــا ،از نمایشــگاههای در حــال
برگــزاری ،مــوزه بانــک پاســارگاد و کتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان
هنــر ـ ـ کــه بزرگتریــن کتابخانــه تخصصــی هنــری چندزبانــه در
یشــود ـ ـ دیــدن کــرد.
کشــور محســوب م 
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مجموعــه ،فرهنگســتان هنــر و صبــا را دارای قابلیتــی منحصربهفــرد
در مدیر یــت فرهنگــی هنــری کشــورمان دانســت و جهــت توســعه
همکار یهــا و انجــام پروژههــای مشــترک دو فرهنگســتان ز بــان و
ادب و فرهنگســتان هنــر ،ابــراز خوشــنودی و اعــام آمادگــی کــرد.
او بــا بیــان اینکــه بازدیــد از فرهنگســتان هنــر بــرای مــن ،هــم
مفیــد بــود و هــم آموزنــده و بــه عــاوه ،تجرب ـهای ارزشــمند هــم
محســوب م 
یشــود ،یــادآور شــد :نمایشــگاه شــاهنامه کــه آثــار
هنرمنــدان طــرازاول معاصــر بــا موضــوع شــاهنامه بــود و نمایشــگاه
یهــای اســتاد زمانــی و همینطــور مــوزه بانــک پاســارگاد
قرآننگار 
کــه شــاهکارهای هنــر معاصــر مــا را در خــود جــای داده ،در نــوع خــود
بســیار ارزنــده بــود و مــن را مصمــم کــرد تــا در آینــده بیشــتر بــا ایــن
مجموعــه در ارتبــاط باشــم.
وی بــا تشــکر از گــردآوردن چنیــن مجموعــه و مرکزیتــی بــرای هنــر
و هنرمنــدان ایرانــی ،خاطرنشــان کــرد :تــاش میکنــم بســیاری از
شــخصیتهای فرهنگــی ـ ـ چــه در داخــل و چــه در جهــان ـ ـ را بــرای
شــناخت هنــر امــروز ایــران و پیشــرفتهایش بــه ایــن مجموعــه
بفرســتم تــا از نزدیــک شــاهد واقعیــت هنــر مــا باشــند و تنــوع ،رشــد و
قهــای آن را در کشــورمان بــا چشــم خــود شــاهد باشــند.
گســتردگی اف 

0
دیدار سرپرست فرهنگستان هنر با محمدعلی کشاورز

نشریه خبری سفیر هنر ،سال چهارم ،شماره  ،29بهار 1398

84

و ادبیــات نمایشـ ِـی فرهنگســتان هنــر ،بــا محمدعلــی کشــاورز،
هنرمنــد پیشکســوت و صاحبنــام عرصــه نمایــش ،ســینما و
تلویزیــون دیــدار و گفتوگــو کردنــد.
در ایــن دیــدار علیرضــا اســماعیلی ،بــرای اســتاد کشــاورز آرزوی
شهــای مانــدگار ایشــان در تئاتــر،
ســامتی کــرد و بــا یــادآوری نق 
ســینما و تلویزیــون ،از اســتاد بــرای حضــور در جلســات گــروه
تخصصــی نمایــش و ادبیــات نمایشـ ِـی فرهنگســتان هنــر دعــوت
کــرد کــه مــورد اســتقبال قــرار گرفــت.
علــی منتظــری ،عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر ،نیــز از ســابقه
آشــنایی خــود بــا محمدعلــی کشــاورز در ســالهای پیــش از انقــاب
یهــای ایشــان تجلیــل کــرد.
گفــت و از توانای 
همچنیــن محمدعلــی کشــاورز ضمــن ابراز خرســندی از ایــن دیدار،
اظهــار کــرد :افــراد باســوادی از قبــل انقــاب وارد تئاتــر ایــران شــدند،
البتــه تئاتــر در برهـهای در حــال ازبینرفتــن بــود ،امــا خوشــبختانه در
چنــد دهــه گذشــته ،کشــورمان پیشــرفتی شــایان در زمینــه هنــر تئاتــر
داشــته و وزارت ارشــاد هــم کوش ـشهای بســیاری در ایــن زمینــه
کــرده اســت.
وی بــا ذکــر خاطراتــی از هنرمنــدان پیشکســوت درخصــوص فنــون
بازیگــری ،عنــوان کــرد :آنچــه بــرای یــک هنرمنــد مهــم اســت ،اول
نجابــت اوســت ،بعــد آنکــه بــا ادبیــات و فرهنــگ کشــورش آشــنا
باشــد .همیشــه بــه جوانــان توصیــه میکنــم بــه شــهرهای مختلــف
ســفر کننــد تــا ا گــر نقشــی بــه آنــان داده شــد بــا فرهنــگ آن شــهر آشــنا
باشــند و بتواننــد در کارشــان پیشــرفت کننــد؛ بــه شــهرها و روســتاها
برونــد و بــا رفتــار و فرهنــگ اقــوام ایرانــی آشــنا شــوند.
در پایــان ایــن دیــدار ،در خصــوص چــاپ و نشــر کتابــی کــه نــگار
حســینی در بــاره اســتاد کشــاورز در دســت تألیــف دارد ،گفتوگــو
شــد.

0
نمایشگاه عکس «هایالیتها و ریمالیتها در
طبیعت»  
صبــا در ادامــه میزبانــی تجرب ههــای نــو در حــوزه عکاســی خــاق،
تهــا در طبیعــت» بــود.
تهــا و ریمالی 
میزبــان نمایشــگاه «هایالی 
علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،بــا همراهــی
علــی منتظــری ،عضــو پیوســته و رئیــس گــروه تخصصــی نمایــش

ایــن نمایشــگاه کــه عصــر سهشــنبه  7خــرداد  ،1398در نگارخانــه
اســتاد فرشــچیان ایــن مجموعــه گشــایش یافــت ،شــامل چهــل اثــر
از  ۲۱هنرمنــد بــود .ایــن هنرمنــدان در قالــب گــروه «اهوراهــور»۱-

حاصــل پــروژهای دوســاله را روی بازتــاب نــور در طبیعــت و اشــیا و
پدیدههــای طبیعــی ،بــه نمایــش گذاشــتند.
هایالیــت و ریمالیــت در طبیعــت ،نتیجــه رویکــردی متفــاوت
و منحصرب هفــرد بــه پدیدارشناســی نــور بــه لحــاظ حکمــت نظــری
یشــد کــه دار یــوش
و جلــوه زیباشناســانه در طبیعــت را شــامل م 
محمدخانــی ،عــکاس حرفـهای و کیوریتــور ایــن نمایشــگاه ،تاکنــون
آن را در قالــب ســبکی تجربهنشــده در یــک نمایشــگاه و چنــد کارگاه
در ایــران و خــارج از کشــور معرفــی کــرده و بــه ثبــت رســانده اســت.
در افتتــاح ایــن نمایشــگاه ،چهر ههــای نامآشــنای عکاســی ایــران
از جملــه دار یــوش کیانــی ،امیرعلــی جوادیــان ،ســعید دســتوری،
بابــک برزو یــه ،اکبــر عالمــی و علــی قلمســیاه حضــور داشــتند.
گفتنــی اســت کتــاب آثــار ایــن نمایشــگاه نیــز در مراســم اختتامیــه
رونمایــی شــد.

0
کارگاه آموزش هنر قلمزنی و دواتگری به مناسبت هفته
صنایع دستی
مؤسســه فرهنگــی و هنــری صبــا بــه مناســبت هفتــه صنایــع دســتی،
کارگاه آمــوزش قلمزنــی و دواتگــری را بــه مــدت ســه روز در «رواق
هنــر» فرهنگســتان هنــر برگــزار کــرد.

زهــرا ســهروردی ،رامیــن فالحتــی ،یوســف مجــرد ،فــرزاد ابوالفتحــی،
فرزیــن رجبــی ،محمــد محمدنیــا ،شــقایق جزایــری ،فریبــا بختیــار،
فاطمــه حســینی ،باقــر خوشــبخت ،علیرضــا تقدیــری و آر یــا ارفعــی
هنرجویانــی هســتند کــه در مــدت شــش مــاه زیرنظــر محمــد
صحرانــورد ،تکنیــک ســاخت آثــار قلزنــی را آمــوزش دیدنــد.
ایــن کارگاه از  20تــا  23خــرداد  1398میزبــان عالقهمنــدان بــه ایــن
هنــر بــود.

«سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک»  
«ســومین ســمپوزیوم ملــی روز جهانــی گرافیــک» را «مؤسســه
فرهنگیهنــری عرصــه نقــش ایرانیــان» بــا همــکاری مؤسســه صبــا
همزمــان بــا روز جهانــی گرافیــک برگــزار کــرد.
ایــن ســمپوزیوم در دو بخــش علمــی (ســخنرانی و ارائــه مقــاالت
پژوهشــی) ،و خلــق آثــار و نمایشــگاهی (پوســترهای فتوگرافیســتی:
تلفیــق عکــس و گرافیــک) ،روز پنجشــنبه  10اردیبهشــت ،1398
بــا حضــور عالقهمنــدان و اهالــی هنــر و بهو یــژه هنرمنــدان حــوزه
گرافیــک در مؤسســه فرهنگــی و هنــری صبــا برگــزار شــد.
رویکــرد کلــی ایــن ســمپوزیوم ،پژوهشمحــور در عرصــه مطالعــات
نظــری گرافیــک ایــران و رهیافــت آن در ایــن حــوزه؛ ارزشگــرا ،توســعه
اجتماعــی و انســانی ،هنرمحــور و توســعه پایــدار بــود.
پــس از مراســم افتتاحیــه ایــن ســمپوزیوم ،ســخنرانی و ارائــه مقــاالت
تخصصــی در ســه پانــل ارائــه شــد .بخــش نخســت بــه «مطالعــات
تخصصــی گرافیــک» ،بخــش دوم بــه «هنــر در تعامــل بــا رشــتههای
علــوم انســانی و پزشــکی» و بخــش ســوم بــه «هشــت مقالــه برتــر
دانشــجویی» اختصــاص داشــت.
در ادامــه ایــن ســمپوزیوم ،نمایشــگاه منتخــب آثــار در نگارخانــه
«آیینــه» مؤسســه صبــا افتتــاح شــد .ایــن نمایشــگاه شــامل چهــل اثــر
از مجمــوع  285اثــر ارائ هشــده بــود کــه هیئـتداوران آنهــا را برگزیــده
اعــام کــرده بودنــد.

0
تورج ژوله عضو گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی
فرهنگستان هنر شد
بــا حکــم علیرضــا اســماعیلی سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،و بــه
پیشــنهاد گــروه هنرهــای ســنتی ،تــورج ژولــه محقــق و پژوهشــگر
فــرش ،بــه عضو یــت گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی
فرهنگســتان هنــر درآمــد.
تــورج ژولــه مؤلــف و محقــق حــوزه فــرش و مــدرس دانشــگاه اســت که
تــا بــه حــال چندیــن کتــاب علمــی و پژوهشــی از او چــون شــناخت
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ایــن کارگاه محــل گردهمایــی دوازده قلمزنــی بــود کــه در کنــار اســتاد
محمــد صحرانــورد بــه مــدت ســه روز میزبــان هنردوســتانی بودنــد
کــه بیهیــچ هزین ـهای میتوانســتند از نزدیــک بــا هنــر قلمزنــی و
چگونگــی آفرینــش یــک اثــر هنــری آشــنا شــوند.

0
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نمونههایــی از فــرش ایــران ،برگــی از قالــی خراســان ،شــناخت
فــرش؛ برخــی مبانــی نظــری و زیرســاختهای فکــری ،پژوهشــی در
فــرش ایــران ،عیــوب قالــی ،فــرش ایــران آیینــه فرهنــگ و عامیانههــا،
آشــنایی بــا طرحهــای فــرش ایــران (در ســه جلــد) و آشــنایی بــا
حهــای فــرش ایــران و جهــان (در دو جلــد) و ...منتشــر شــده
طر 
اســت .وی همچنیــن عضو یــت در هیئــت کارشناســان آثــار
فرهنگیهنــری ســازمان میــراث فرهنگــی ،داوری جایــزه جهانــی
کتــاب ســال جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه هنــر ،عضو یــت در
شــورای پژوهــش و آمــوزش مركــز ملــی فــرش ایــران ،تأســیس واحــد
تحقیقــات و مطالعــات فــرش در شــركت ســهامی فــرش ایــران،
ریاســت هیئتعلمــی آییــن بزرگداشــت فــرش دســتباف ایــران،
ســردبیری فصلنامــه قالــی ایــران و ...را در کارنامــه خــود دارد.

0
انتشار کتاب خاطرات علی نصیریان

ادبیــات نمایشــی؛ و جمعــی از مدیــران فرهنگســتان هنــر حضــور
داشــتند ،ضمــن تبر یــک ســال نــو و آرزوی ســامتی بــرای اســتاد
شهــای ایرانــی و نمایشنامهنویســی
نصیر یــان ،در خصــوص نمای 
ایرانــی گفتوگــو شــد.
علــی نصیر یــان در ایــن همنشــینی در خصــوص تاریــخ معاصــر تئاتــر
ایــران و اهمیــت نمایشنامهنویســی و لــزوم جدیگرفتــن آن تأ کیــد
کــرد و بــرای انتقــال تجــارب خــود در حــوزه هنرهــای نمایشــی ایــران
و بازخوانــی آن بــرای جوانــان عالقهمنــد اظهــار تمایــل کــرد .علیرضــا
اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،نیــز بــا توجــه بــه اظهــارات
ایشــان ،پیشــنهاد برگــزاری کارگاههــای عملــی نمایشهــای ایرانــی
در فرهنگســتان هنــر را مطــرح کــرد.
همچنیــن پیشــنهاد شــد کتــاب خاطــرات اســتاد علــی نصیریــان
کــه بــه کوشــش محمدعلــی منصــوری تدو یــن شــده و شــامل
زندگینامــه و ســلوک هنــری ایشــان اســت ،بــرای انتشــار در اختیــار
فرهنگســتان هنــر قــرار گیــرد.

0
معماری اندیشه؛ مدلسازی فکری در پژوهشهای
هنری
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پژوهشــکده هنــر فرهنگســتان هنــر ،كارگاه تخصصــی «معمــاری
لســازی فکــری در پژوهشهــای هنــری» را بــا حضــور
اندیشــه؛ مد 
«ســید غالمرضــا اســامی» برگــزار کــرد.

در دیــدار سرپرســت فرهنگســتان هنــر بــا اســتاد علــی نصیر یــان،
انتشــار کتــاب خاطــرات ایشــان توســط فرهنگســتان هنــر مطــرح
شــد.
در ایــن دیــدار کــه علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان
هنــر؛ دکتــر علــی منتظــری ،رئیــس گــروه تخصصــی نمایــش و

کارگاه تخصصــی «معمــاری اندیشــه؛ مدلســازی فکــری در
پژوهشهــای هنــری» بــا حضــور ســید غالمرضــا اســامی ،اســتاد
پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران ،روزهــای چهارشــنبه  ۲۲و
 ۲۹خــرداد 1398بــه مــدت دو جلســه برگــزار شــد.
«مدلســازی مفهومــی» یــا «معمــاری اندیشــه» یکــی از کارآمدتریــن
شهــای تفکــر اســت کــه در ایــن کارگاه بــا بهرهگیــری از آموزههــای
رو 
«طوفــان ذهنــی»« ،تفکــر افقــی»« ،طراحــی شــبکه موضوعــی» و...
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

0
درسگفتار «نقد شمایلنگاری ساسانیان»
پژوهشــکده هنــر فرهنگســتان هنــر درســگفتار «نقــد شــمایلنگاری
ساســانیان» را برگــزار کــرد.
ایــن درســگفتار آموزشــی بــه همــت کمیتــه هنــر ایــران پیــش از اســام
پژوهشــکده هنــر و بــا تدر یــس نــدا اخواناقــدم ،عضــو هیئتعلمــی
ایــن پژوهشــکده ،برگــزار شــد.
در ایــن درســگفتار ،نــدا اخواناقــدم ،عضــو هیئتعلمــی و مدیــر
گــروه تار یــخ هنـ ِـر پژوهشــكده هنــر ،ضمــن تعر یــف مفاهیــم کلــی
لشــکنی و هنــر ساســانی ،بــه
بحــث خــود از جملــه شــمایل ،شمای 
بررســی تعــدادی از آثــار ساســانیان کــه حــاوی تصاو یــر مقدســان و
خدایانانــد (نقــوش برجســته و ســکهها) پرداخــت .همچنیــن در
لشــکنی در ادیــان دیگــر از جملــه
ایــن درســگفتار تعر یــف شمای 
یهودیــت و مســیحیت و اســام نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت.
درســگفتار «نقــد شــمایلنگاری ساســانیان» روز چهارشــنبه 11
اردیبهشــت  ،1398میزبــان پژوهشــگران بــود.

0
نمایشگاه «کجایند مردان بیادعا»

بــه مناســبت ســالروز آزادســازی خرمشــهر ،نمایشــگاه نقاشــی
«کجاینــد مــردان بیادعــا» در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین بر پــا
شــد.
در ایــن نمایشــگاه  37اثــر از  37هنرمنــد در معــرض دیــد
عالقهمنــدان قــرار گرفــت.
ایــن نمایشــگاه ،سهشــنبه  31اردیبهشــت  1398گشــایش یافــت و

0
نمایشگاه «فراسوی بهار» برگزار شد
نمایشــگاه «فراســوی بهــار» بهعنــوان نخســتین نمایشــگاه گروهــی
تجســمی در ســال  1398در مؤسســه فرهنگیهنــری صبــا برگــزار
شــد.
«فراســوی بهــار» کــه عصــر دوشــنبه  26فروردیــن  1398در
نگارخانههــای «لــرزاده» و «فرشــچیان» گشــایش یافــت ،شــامل 110
اثــر از  70هنرمنــد بــود کــه از پیشکســوتان و نــامآوران تــا هنرمنــدان
جــوان و تجربههــای اول را کنــار هــم گــرد آورده بــود.
ایــن نمایشــگاه مجموع ـهای بــزرگ از هنرهــای تجســمی چــون
نقاشــی ،نگارگــری ،عکاســی و حجــم را شــامل میشــد .آثــار نقاشــی
ایــن نمایشــگاه در قالبهــا ،تکنیکهــا ،ســبکها و گرایشهــای
متنوعــی از رنــگ روغــن ،پاســتل ،کــوالژ ،ترکیــب مــواد و آبرنــگ
خلــق شــده بودنــد .همچنیــن مســتندنگاری در زمینــه عکــس و
شــیوههای تلفیقــی در زمینــه حجــم نیــز در ایــن نمایشــگاه بــه چشــم
میخــورد.
«فراســوی بهــار» مجموع ـهای از هنرمنــدان صاحبنــام چــون
ناصــر اویســی ،احمــد نصراللهــی ،جــال شــباهنگی ،رضــا بانگیــز
و بهــرام دبیــری را درکنــار نامهــا ،نگا ههــا و تجربههــای جــوان و
جس ـتوجوگر از نقــاط مختلــف کشــور (تهــران ،اصفهــان ،شــیراز،
مشــهد ،ســمنان ،کــرج ،رشــت ،لرســتان و )...گــرد هــم آورده بــود.
صبــا بــا «فراســوی بهــار» تــا  2اردیبهشــت  ،1398میزبــان عمــوم
عالقهمنــدان تجرب ههــای نــو در هنرهــای تجســمی بــود.
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مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین میزبــان نمایشــگاه نقاشــی بــا
ّ
موضــوع دفــاع مقــدس شــد.

تــا  6خــرداد میزبــان نــگاه گــرم هنردوســتان بــود.
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نمایشگاه «در امتداد ایثار»
نمایشــگاه آثــار هنرمنــدان شــاهد و ایثارگــر بهمنظــور حمایــت از
ســیلزدگان در نگارخانــه خیــال شــرقی صبــا برگــزار شــد.
نهــای نخبــگان و
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران ،بــا همــکاری انجم 
تشــکلهای شــاهد و ایثارگــر ،نمایشــگاه فــروش آثــار هنــری جامعــه
ایثارگــر بــرای کمــک بــه هموطنــان ســیلزده کشــور را بــه منظــری
روشــن از همدلــی ،مهــر و پیونــد هنــر ،ایثــار و وحــدت ملــی تبدیــل
کــرد.
نمایشــگاه «در امتــداد ایثــار» کــه عصــر دوشــنبه  9اردیبهشــت
 1398در نگارخانــه «خیــال شــرقی» مجموعــه صبــا گشــایش یافت،
شــامل  143اثــر از هنرمنــدان خانــواده شــاهد و ایثارگــر (اعــم از فرزنــد
شــهید ،جانبــاز و )...بــود .ایــن آثــار در رشــتههای مختلــف هنــری
اعــم از نقاشــی (در انــواع تکنیکهــا و گرایشهــا) ،خوشنویســی
(در همــه رشــتههای نســتعلیق ،نســخ ،ثلــث ،و ،)...نقاش ـیخط،
کاریکاتــور ،تصویرســازی ،عکاســی و صنایــع دســتی ارائــه شــده بــود
کــه بــرای فــروش بــه ایــن نمایشــگاه اهــدا شــد و تمامــی عوایــد آن بــه
هموطنــان ســیلزده در اســتانهای جنو بــی و شــمالی کشــورمان
اختصــاص یافــت.
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بنــام و برجســته هنــر کشــور از جملــه
حضــور چهر ههــای صاح 
کامبیــز درمبخــش ،رضــا برجــی ،داود عامــری ،اردوان منظــم،
غالمعلــی طاهــری و ...در ایــن عرصــه بــزرگ همدلــی و مهــر ،از
یهــای ایــن نمایشــگاه محســوب میشــد.
جملــه ویژگ 
آثــار ارائهشــده ،آزاد و در تنوعــی از موضــوع و مضمــون و همچنیــن
شهــای هنــری گونا گــون بــود کــه بــا فراخــوان انجمنهــای هنــری
گرای 
نخبــگان ایثارگــر و شــاهد ،جمـعآوری و عرضــه شــد.
«در امتداد ایثار» پیوندی از خالقیت هنری و شــور ملی در حمایت
از هموطنــان آســیبدیده و بیپنــاه ـ ـ از گلســتان تــا خوزســتان ـ ـ را
بــه نمایــش گذاشــت کــه تــا شــنبه  14اردیبهشــت  ،1398پذیــرای
همــت و همدلــی بــا هــدف یــاری بــه مصیبتدیــدگان بــود.

«اطلس مهر» در آیینه صبا گشوده شد
صبــا همزمــان بــا روز جهانــی گرافیــک ،بــا گشــایش نمایشــگاه هنــری
«اطلــس مهــر» ،میزبــان مجموع ـهای دیگــر از نوآفریدههــای هنــر
معاصــر بــا محور یــت همدلــی و وفــاق اســتادان هنــر ــــ از پیشکســوتان
تــا جوانــان ـ ـ شــد.
ایــن نمایشــگاه کــه عصــر روز دوشــنبه  9اردیبهشــت  1398در
نگارخانــه «آیینــه» گشــایش یافــت ،مجموع ـهای شــامل  120اثــر از
 40هنرمنــد را کــه همــه از اســتادان گــروه هنــر دانشــگاه فنــی دختــران
شــریعتی هســتند ـ ـ از اســتادانی پیشکســوت و صاحبنــام تــا نســل
بهــای خالقیــت و ارائــه هنــری و
جــوان ـ ـ در طیــف وســیعی از قال 
شهــای متنــوع و گونا گــون بــه نمایــش گذاشــت.
گرای 
نقاشــی ،نقاش ـیخط ،خوشنویســی ،تصویرســازی ،پوســتر،
عکــس ،حجــم ،از قالبهایــی بــود کــه ایــن هنرآفرینــان هنرآمــوز
بــرای ارائــه و بیــان اید ههــای خــود برگزیدنــد.
در «اطلــس هنــر» نا مهــای درخشــانی از بــزرگان هنــر معاصــر ایــران هم
یخــورد کــه بــا حضــور
در کنــار اســتادان هنرمنــد دیگــر بــه چشــم م 
خــود بــه ایــن نمایشــگاه ،رنــگ و درخششــی دیگــر بخشــیدند :ســید
جــال شــباهنگی ،محمــد معمــارزاده ،خلیــل کویکــی ،عبــاس
ســیدی ،حســین محجو بــی و. ...
این نمایشگاه تا  19اردیبهشت  1398ادامه داشت.

0
نمایشگاه کاریکاتور «آیا صبح نزدیک نیست؟»
بــه مناســبت روز جهانــی قــدس ،نمایشــگاه کاریکاتــور «آیــا صبــح
نزدیــک نیســت؟» بــا  66اثــر از هنرمنــدان کشــورهایی چــون برزیــل،
نــروژ ،ترکیــه و ...در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین برگــزار شــد.
آییــن گشــایش ایــن نمایشــگاه ،چهارشــنبه  8خــرداد  1398بــا
حضــور جمعــی از هنرمنــدان و عالقهمنــدان بــه کاریکاتــور ،برگــزار
شــد.
این نمایشگاه تا  13خرداد  1398دایر بود.
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