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جایگاه نقد هنری در چهلسالگی انقالب اسالمی

ً
شهــا و رویكردهــای نقــد هنــری میشناســند ،امــا نقــد پدیــدهای صرفــا غر بــی نیســت ،بلکــه در هــر
امــروزه غــرب را منشــأ مهمتریــن جه 
یتــوان فرهنــگ ،هنــر و
زمــان و در هــر تمدنــی کــه هنــر و خالقیــت هنــری وجــود داشــته ،نقــد نیــز وجــود داشــته اســت .بــر ایــن اســاس نم 
ادبیــات غنــی ایرانزمیــن بــا چنــان شــهرت و اعتبــاری جهانــی را بــی نقــد و نقــادی متصــور شــد؛ اینجاســت کــه جسـتوجوی پیشــینه
یشــود پدیــدهای جدیــد اســت .از قــرن نوزدهــم
نقــد هنــر در ایــران ضــرورت مییابــد .امــا نقــد هنــر بــه معنایــی کــه امــروزه از آن مســتفاد م 
َ
و بــا تحوال تــی کــه حاصــل آشــنایی ایرانیــان بــا فرهنــگ ارو پــا بــود ،فرهنــگ و هنــر دچــار تحوال تــی شــد و شــیوهها و اشــکالی از نقــد در
ایــران رواج یافــت .امــا ب هطــور خــاص بایــد ورود هنــر مــدرن در ایــران را ســرآغاز نقــد هنــری ،و نخســتین هنرمنــدان مدرنیســت را اولیــن
منتقــدان هنــری در ایــران بدانیــم .در ایــن ســالها معــدود هنرمنــدان و منتقــدان و یــا روزنام هنــگاران پیشــرو بــه فعالیــت نقــد نمایشــگاهی
اهتمــام داشــتند و هــدف از چنیــن نقدهایــی آشــناکردن مخاطــب بــا ســبک آثــار و و فضــای ذهنــی هنرمنــد بــود و ایــن جریــان تــا طلیعــه
انقــاب اســامی رواج داشــت .بــا وقــوع انقــاب اســامی و بــا تغییــرات و تحــوالت سیاســی ،عقیدتــی ،اجتماعــی ،و ،...هنــر و بــه تبــع
ِ
تهــا بــا اقبــال کمتــری مواجــه بــود .ب همــرور بــا تثبیــت اوضــاع اجتماعــی و فرهنگــی و بــا رشــد و افزایــش نمایشــگاهها
آن نقــد هنــر تــا مد 
و دوســاالنههای هنــری و فراهمآمــدن شــرایط انتشــار نشــریات هنــری و ،...ز بــان و شــکل هنــری تغییــر کــرد و توجــه نویســندگان بــه نقــد
هنــر معطــوف ،و آثــاری ب هصــورت پراکنــده ترجمــه و تألیــف و منتشــر شــد .در ایــن میــان بایــد از فرهنگســتان هنــر در جایــگاه یکــی از
نهادهــای پیشــگام و تأثیرگــذار در معرفــی و گســترش دانــش نقــد هنــر در ایــران یــاد کــرد .فرهنگســتان هنــر کــه خــود محصــول انقــاب بــود
و بــا تأییــد شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه ســال  1379تأســیس شــد ،نقشــی بســزا در تولیــد دانــش و مطالعــات نظــری هنــر ،مطالعات
میانرشــتهای و بهو یــژه نقــد هنــر در جامعــه ،بــر عهــده داشــته اســت .شــاید بتــوان فرهنگســتان هنــر را یکــی از مراکــز اصلــی و مهـ ِـم
تأثیرگــذار در معرفــی ،گســترش و تبییــن نقــد هنــری اصولــی و کارآمــد در حــوزه هنــر بهو یــژه در دهــه  1380دانســت .ایــن مهــم بــا تدابیــر
َ
یتــوان بــه تشــکیل نخســتین حلقههــای نظــری و
گونا گــون و در قالــب اشــکال متنــوع آموزشــی و پژوهشــی صــورت پذیرفــت .از آن میــان م 
فکــری هنــر در قالــب گرو ههــای علمــی ،برگــزاری ســمینارها و نشسـتهای پژوهشــی ،برگــزاری جلســات نقــد نمایشــگاهی و کارگاههــای
آموزشــی متعــدد و نیــز انتشــارات اشــاره کــرد کــه نقشــی بســزا در گســترش مباحــث نظــری و درک و دریافــت دانــش نقــد و کاربــرد نقــد هنــر
در جامعــه داشــتند .در ایــن میــان بهو یــژه بایــد بــه انتشــار پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر اشــاره کــرد کــه یکــی از منابــع تخصصــی در حــوزه
نقــد هنــر در ایــن ســالها بــوده اســت.

منیژه کنگرانی
مدیركل گروههای علمی فرهنگستان هنر
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در ســالهای اخیــر بــه دالیلــی متعــدد همچــون گســترش رســانههای عمومــی و شــکلگیری فضاهــای مجــازی ،تکثــر منابــع نوشــتاری
اعم از ترجمه و تألیف و چاپ کتاب و جراید ،و نشــریات هنری (شــامل نشــریات عمومی و تخصصی هنر) ،بروشــورها و كاتالوگهای
نمایشــگاهی ،روزافزونـ ِـی شــمار آموزشــگاهها و مرا کــز آموزشــی خصوصــی و دانشــگاهی ،توجــه بــه نقــد هنــری و نقــش تأثیرگــذار آن افزایــش
یافتــه اســت .امــا بــه واقــع بــا وجــود پیشــرفتهای صورتگرفتــه در ایــن عرصــه ،همچنــان بایــد گفــت نقــد هنــر در ایــران در آغــاز راه
ی و بهخصــوص تأثیرگــذاری آن بــر گــردش
ن اثــر هنــر 
ی بــر تکویــن و تعالــی هنــر ایــران،معرفــی و شناســاند 
اســت ،و از نقــش نقـ ِـد هنــر 
چرخــه مالــی و اقتصــادی هنــر غفلــت شــده اســت .نقــد هنــر هنــوز جایــگاه تأثیرگــذار خــود را نیافتــه و جایــگاه نقــد و بهخصــوص منتقــد
در ایــران ناشــناخته اســت .هنــوز ســازوکار و چارچوبــی مشــخص بــرای نقــد هنــر در کشــور تعییــن و تدو یــن نشــده اســت .هنــوز مرجــع
و نهــادی رســمی بــرای معرفــی ،حمایــت و گســترش نقــد هنــری در جامعــه وجــود نــدارد .همچنــان ســاختار و ویژگیهــای نقــد مغفــول
مانــده و تدبیــری مشــخص بــرای آمــوزش اصولــی نقــد هنــر در ایــران اندیشــیده نشــده اســت و نقــد هنــری جایگاهــی در میــان رشــتههای
دانشــگاهی نــدارد .هنــوز بایگانــی منســجمی از نقدهــای منتشــره در ایــران وجــود نــدارد و . ...ایــن مــوارد نشــان میدهــد کــه وضعیــت
نقــد هنــری در کشــور نیازمنــد بازاندیشــی اســت تــا بتــوان ضمــن فراه ـمآوردن اوضــاع و شــرایط مناســب آمــوزش ،زمینههــای الزم بــرای
نظری هپــردازی بــا نــگاه ایرانیــاســامی در ایــن حــوزه را مهیــا کــرد و معیارهــا و مؤلفههایــی بــرای نیــل بــه نقــد بومــی را فراهــم کــرد و ایــن
مهــم ،عــزم نهادهــا و مرا کــز دولتــی متولــی هنــر ،فرهنگســتان و دانشــگاهها را میطلبــد تــا توجــه بــه نقــد هنــر را بهصورتــی جــدی در دســتور
کار خــود قــرار دهنــد.
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عملکرد گروههایتخصصیفرهنگستانهنر
در دور جدیــد فعالیتهــای فرهنگســتان هنــر ،بــا توجــه بــه ضــرورت احیــا و اســتمرار سیاس ـتها و وظایــف بنیادیــن اساســنامهای
و بهرهگیــری از خــرد جمعــی در برنامهریزیهــا و اســتفاده بهینــه از تــوان علمــی و پژوهشــی جامعــه هنرمنــدان ،از اســتادان هنرمنــد و
حهــا ،برنام ههــا و اید ههــای نــو هنــری خــود را بــا ایــن فرهنگســتان بــه اشــتراك
پژوهشــگر دعــوت شــد تــا در قالــب گرو ههــای تخصصــی ،طر 
بگذارنــد تــا در برنامهر یــزی منســجمی بتــوان افقــی روشــن را در مقــوالت كالن هنــری ترســیم كــرد .بــه ایــن منظــور گروههــای تخصصــی
«معمــاری و شهرســازی»« ،نمایــش و ادبیــات نمایشــی»« ،موســیقی»« ،ســینما»« ،هنرهــای ســنتی و صنایعدســتی»« ،هنرهــای تجســمی»،
«چندرســانهای»« ،فلســفه هنــر» و «هنــر انقــاب» شــكل گرفــت و رئیــس و اعضــای آنهــا طــی حكمی از ســوی علیرضا اســماعیلی ،سرپرســت
حهــا و برنام ههــای ایــن گرو ههــا كــه بعضــی از آنهــا بــا توجــه بــه شــرایط اعتبــاری،
فرهنگســتان هنــر ،مشــخص و منصــوب شــدند .عمــده طر 
بــا همــكاری معاونتهــا و مؤسســات تابعــه فرهنگســتان صــورت تحقــق بــه خــود گرفتــه اســت ،بــه شــرح ز یــر اســت:
گروه تخصصی موسیقی فرهنگستان هنر
مجیــد كیانــی رئیــس گــروه تخصصــی موســیقی اســت و شــاهین فرهــت ،محمدســعید شــریفیان ،دار یــوش طالیــی ،علیاصغــر بیانــی،
احمــد صــدری و كاوه خورابــه اعضــای ایــن گــروه را تشــكیل میدهنــد.
حهــا و برنام ههــای آتــی ،ازجملــه پیشــنهاد تعییــن شــاخصهای
ایــن گــروه بــا برگــزاری جلســاتی مســتمر بــه بیــان دیدگا ههــای خــود در بــاره طر 
هنــری؛ پیشــنهاد تأســیس رشــتههای دانشــگاهی (میانرشــتهای هنــر) بــه مراجــع ذیر بــط؛ آسیبشناســی آمــوزش و پژوهــش در حــوزه
موســیقی کشــور؛ اعــام حمایــت از تألیــف و ترجمــه منابــع موســیقایی در ســطح ملــی؛ بررســی طــرح گــردآوری پارتیتورهــای آهنگســازان
شهــای مرتبــط؛ طــرح بزرگداشــت اســتادان ایــن رشــته هنــری؛ گــردآوری بایگانــی جامــع موســیقی
موســیقی کالســیک؛ برگــزاری همای 
ایــران؛ برگــزاری شـبهای ســاز ایرانــی؛ طــرح تجلیــل از هنرمنــدان برتــر حــوزه موســیقی؛ برگــزاری کارگاه و نشســت تخصصــی در حوزههــای
گونا گــون موســیقی؛ برگــزاری کنســرتهای موســیقی کالســیک ،ردیــف دســتگاهی و نواحــی مختلــف ایــران؛ نشــر کتــب تخصصــی تألیفــی
و ترجم ـهای در حــوزه موســیقی؛ طــرح آشــنایی بــا جامعــه موســیقی ایــران؛ تهیــه فیل مهــای مســتند موســیقایی و ...پرداختنــد.
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حهــای مذکــور چندیــن طــرح بــه اجــرا درآمــد یــا در حــال پیگیــری اســت کــه از آن میــان میتــوان بــه برگــزاری بزرگداشــت امیراشــرف
از میــان طر 
آریانپــور؛ برگــزاری کنســرت موســیقیپژوهی بــا عنــوان « 25تصنیــف قدیمــی بــه روایــت اســتاد عبدالمجیــد کیانــی» و برگــزاری نخســتین
نشســت از سلســله گفتوگوهــای تخصصــی موســیقی ردیــف و مقامــی ایــران بــا موضــوع «آداب اجــرا و آمــوزش موســیقی» اشــاره کــرد.
همچنیــن انتشــار فراخــوان و مقدمــات برگــزاری پیشهمایــش «بازخوانــی آرای فارابــی در بــاب موســیقی» بــا موضــوع «تنبــور خراســانی»؛
گــردآوری بایگانــی موســیقی ایــران بــا همــکاری کتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان هنــر؛ تهیــه فیلمهــای مســتند موســیقایی بــا همــکاری
بخــش فرهنــگ و هنــر شــفاهی فرهنگســتان هنــر ،در دســتورکار ایــن گــروه تخصصــی قــرار گرفــت و در حــال اجراســت .بــه منظــور حمایــت از
بهــای تخصصــی تألیفــی و ترجمـهای در حــوزه موســیقی كالســیك ،ردیــف دســتگاهی و نواحــی مختلــف ایــران ،چــاپ ترجمــه
نشــر كتا 
رســاله االدوار ،اثــر عمادالدیــن یحیــی بــن احمــد كاشــی و تصحیــح نزهـةاالرواح بتطریباالشــباح در جلســات گــروه موســیقی بــه تصویــب
رســید.
گروه تخصصی هنرهای تجسمی
مصطفــی گــودرزی رئیــس گــروه تخصصــی هنرهــای تجســمی فرهنگســتان هنــر اســت و محمــد احصایــی ،حبیـباهلل صادقــی ،حبیـباهلل
آیتاللهــی ،مهــدی حســینی ،جــال شــباهنگی ،صداقــت جبــاری ،زهــرا رهبرنیــا ،حســن بلخــاری ،ســید مجتبــی حســینی و اصغــر
فهیمیفــر اعضــای ایــن گــروه را تشــکیل میدهنــد.
ضــرورت تأثیرگــذاری بیشــتر فرهنگســتان هنــر در ســاحتهای هنــر کشــور ،بررســی چگونگــی برگــزاری نمایشــگاههای هنــری فرهنگســتان
نظیــر دوســاالنههای جهــان اســام و طبیعــت و دیگــر نمایشــگاههایی کــه توســط مرا کــز و ســازمانها و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی

لشــدن نشــریات پژوهشــی و بررســی آســیبهای حــوزه
یشــود ،فعا 
بــرای برگــزاری در فضاهــای فرهنگســتان پیشــنهاد م 
آمــوزش ،از جملــه موضوعــات مطرحشــده در جلســات گــروه تجســمی اســت .پیشــنهاد تألیــف و ترجمــه کتــاب هنرهــای
تجســمی ،انجــام اصالحــات الزم در اساســنامه فرهنگســتان هنــر ،نکوداشــت محمودخــان ملکالشــعرا صبــا ،پیشــنهاد
بررســی و تجدیــد ارزیابــی آثــار هنــری موجــود در گنجینــه فرهنگســتان هنــر و همچنیــن فراهمآمــدن شــرایط برگــزاری
نمایشــگاههای پژوهشــی از ایــن آثــار و ایجــاد زمین ههــای الزم بــرای انتشــار آنهــا ب هصــورت کتــاب و کاتالــوگ
نمایشــگاهی بــه همــراه متــون پژوهشــی ،از دیگــر برنامههــای پیشــنهادی گــروه هنرهــای تجســمی بــوده
اســت.
انتشــار نشــریه علمیــپژوهشــی مطالعــات عالــی هنــر؛ معرفــی و پیشــنهاد طــرح پژوهشــی جهــت
تهیــه و تدو یــن شــیوهنامه نحــوه وا گــذاری آثــار هنــری و ثبــت رســمی نقــل و انتقــاالت؛ همــكاری
در برپایــی نمایشــگاه آثــار اعضــای جاو یــد فرهنگســتان هنــر؛ همــكاری در تجلیــل از مقــام
هنــری اســتاد جــال شــباهنگی بــه همــراه برگــزاری نمایشــگاه مــروری بــر آثــار ایــن هنرمنــد؛
لچــراغ هنــر ،جســتاری
ارائــه پیشــنهادها و دیدگاههــا بــرای برگــزاری همایــش «چه 
در چهــل ســال هنــر انقــاب اســامی ایــران» و شــرکت در آن؛ و برگــزاری نشســت
تخصصــی «خوشنویســی ،نظر یــه و تار یــخ» بــا مشــارکت دانشــکده هنرهــای
تجســمی پردیــس هنرهــای زیبــا و پژوهشــکده تار یــخ علــم دانشــگاه تهــران؛ از
فعالیتهــای گــروه در طــی ایــن مــدت اســت.
گروه تخصصی هنرهای سنتی و صنایع دستی
حســن بلخــاری رئیــس گــروه تخصصــی هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی
فرهنگســتان هنــر اســت و محمــود فرشــچیان ،غالمحســین امیرخانــی،
محمدعلــی رجبــی ،مجیــد مهــرگان ،محمدمهــدی هراتی ،محســن محســنی،
ینــژاد ،حســین
بهمــن نامورمطلــق ،عبدالمجیــد شــریفزاده ،مهــدی مک 
یــاوری و تــورج ژولــه اعضــای ایــن گــروه را تشــکیل میدهنــد.
ایــن گــروه بــا تعییــن و ترســیم نقشــه راه خــود توســط اعضــا ،و ارائــه برنام ههــا
بــرای ســال  1398در جهــت احیــای رویکــرد فرهنگســتان هنــر ،بحــث و تبــادل
نظــر در بــاره مــواردی همچــون برگــزاری نشســتی بــا موضــوع چهــل ســال فرازوفــرود
فــرش در کشــور؛ برگــزاری همایــش بینالمللــی «اســتاد علیمحمــد اصفهانــی»
از هنرمنــدان طــراح ،نقــاش و کاشــیکار دوره قاجــار؛ انتشــار فصلنامــه گنجینــه
بهــای
هنرهــای ســنتی؛ برگــزاری کرس ـیهای نظریهپــردازی هنــر؛ بررســی کتا 
مرتبــط بــا گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی؛ همــکاری بــا مجمــع هنرمنــدان و
صنعتگــران صنایــع دســتی؛ بزرگداشــت و تهیــه یادنامــه اســتاد حســین زمرشــیدی؛ احیــای
جایــزه «ســرو هنــر» بهمنظــور تقدیــر از اســتادکاران هنرهــای ســنتی و نکوداشــت ایشــان؛ بررســی
تهــای هــر رشــته و همچنیــن برگــزاری
رشــتههای مختلــف صنایــع دســتی و شــناخت نیازهــا و ضرور 
نشسـتهای تخصصــی بــرای بررســی وضعیــت تولیــد و صــادرات فــرش را در دســتورکار خــود قــرار داد کــه از
تهــا و واحدهــای مختلــف فرهنگســتان بــه
حهــا و مصوبــات ،برنامههایــی را بــا همــكاری معاون 
میــان ایــن طر 
مرحلــه اجــرا درآورد.

برپایــی نشســت تخصصــی «پژوهشهــای معاصــر خوشنویســی در پنجــاه ســال اخیــر»؛ برگــزاری
نشســت تخصصــی «ســیر تحــول خوشنویســی اســامی»؛ برپایــی نمایشــگاه خوشنویســی بانــوان
بــا عنــوان «چلــه خــط» بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد انقــاب اســامی ایــران؛ رونمایــی کتــاب
از دولــت قــرآن بــه همــراه نمایشــگاه آثــار خوشنویســی خدیجــه فالحــی از بانــوان خوشنویــس
مطــرح کتابــت قــرآن کر یــم؛ برگــزاری نشســت تخصصــی نمایشــگاه «آیینـهای بــه رؤیــت آیــات»؛
تجلیــل از پنــج دهــه تــاش اســتاد یــداهلل کابلــی با عنوان «تماشــای خورشــید»؛ و برپایی نشســت
تخصصــی و نمایشــگاه «فــرش بلــوچ ،از رنــج تــا گنــج» از جملــه برنامههایــی اســت کــه در یــک
ســال اخیــر بــا همفکــری گــروه هنرهــای ســنتی فرهنگســتان هنــر بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.
گروه تخصصی معماری و شهرسازی
ســید محمــد بهشــتی رئیــس گــروه تخصصــی معمــاری و شهرســازی فرهنگســتان هنــر
اســت و ســید محســن حبیبــی ،مهــرداد قیومــی بیدهنــدی ،محمدحســن طالبیــان،
پیــروز حناچــی ،محمدســعید ایــزدی ،کامبیــز نوائــی و فرزانــه صادقمالواجــرد اعضــای
ایــن گــروه را تشــکیل میدهنــد.
گــروه تخصصــی معمــاری و شهرســازی پــس از شــروع مجــدد فعالیتهــای خــود ،ایــن
برنامههــا را در دســتوركار خــود قــرار داده اســت :تهیــه آییننامــه ثبــت میــراث زنده انســانی
در حــوزه معمــاری و حوز ههــای مرتبــط؛ تهیــه طــرح تأســیس ســازمان نظــام مهندســی
معمــاری کشــور بهمنظــور ارائــه بــه مجلــس شــورای اســامی؛ تهیــه آییننامــه جایــزه
طــرح برتــر بــرای پایاننام ههــای کارشناسیارشــد و دکتــری معمــاری؛ طــرح پژوهشــی
تهــای ترجمــه در معمــاری و شهرســازی؛ طــرح پژوهشــی جایــگاه معمــاری و
اولوی 
بهــای درســی آمــوزش و پــرورش؛ پیشــنهاد دو بیانیــه «راههــای
شهرســازی در کتا 
تحقــق هو یــت شــهری در شهرســازی امــروز ایــران» و «شــیوه بهرهگیــری از فرهنــگ دینــی
در معمــاری ایــران» بــرای طــرح و تصو یــب در شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی وزارت
راه و شهرســازی؛ پیشــنهاد برگــزاری دوره آموزشــی «روش تحقیــق در معمــاری»؛ طــرح
برگــزاری دور ه آموزشــی «آداب تعلیــم در کارگاه طراحــی معمــاری»؛ پیشــنهاد برگــزاری
دوره آموزشــی «شــهر و شهرســازی معاصــر ایــران» از دوره قاجــار تــا امــروز؛ برگــزاری مراســم
بزرگداشــت بــرای اســتادان فاخــر و منتخــب حــوزه معمــاری و شهرســازی؛ همــکاری در
بشــرق ایــران ،بــا محور یــت شــهر ســوخته»؛ برگــزاری
برگــزاری همایــش «هنــر و تمــدن جنو 
نشس ـتهای تخصصــی «معمــاری معاصــر مســاجد» و طــرح نشــر پایاننامههــای برگزیــده
کارشناسیارشــد رشــته مطالعــات معمــاری ایــران و دکتــری معمــاری ،در فرهنگســتان.
یتــوان بــه برنامههایــی
حهــا و مصوبــات ایــن گــروه كــه بــه مرحلــه اجــرا درآمــد م 
از میــان طر 
نظیــر کارگاه تخصصــی معمــاری «آداب تعلیــم در کارگاه طراحــی معمــاری» بــا آمــوزش کامبیــز
نوایــی؛ کارگاه تخصصــی معمــاری بــا عنــوان «تار یــخ شــهر ایرانــی» بــا تدر یــس محســن حبیبــی؛
سلســله نشسـتهای «معمــاری معاصــر مســاجد» بــا همــكاری دبیرخانــه شــورای عالــی شهرســازی
و معمــاری؛ صــدور بیانیــه در بــاره رودخانههــای شــهری در هفتمیــن کنفرانــس جامــع مدیریــت و
مهندســی ســیالب؛ ارســال دو بیانیــه «را ههــای تحقــق هو یــت شــهری در شهرســازی امــروز ایــران» و
«شــیوه بهرهگیــری از فرهنــگ دینــی در معمــاری ایــران» بــه شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی وزارت راه
و شهرســازی ،اشــاره کــرد.

گروه تخصصی سینما
محمدمهــدی حیدر یــان رئیــس گــروه تخصصــی ســینمای فرهنگســتان هنــر اســت و دار یــوش مهرجو یــی ،مجیــد مجیــدی ،ســید محمــد
بهشــتی ،منوچهــر طیــاب ،احمــد ضابطیجهرمــی ،منوچهــر شاهســواری ،امیرمحمــد دهســتانی ،نــادر طال ـبزاده ،علیرضــا قاس ـمخان و
محمــد شــهبا اعضــای ایــن گــروه را تشــکیل میدهنــد.
گــروه تخصصــی ســینما بــا برگــزاری جلســات خــود ،مــواردی از ایــن دســت را اولو یــت خــود دانســته و بــه فرهنگســتان هنــر و دیگر ســازمانهای
مرتبــط جهــت اجــرا و اقــدام الزم پیشــنهاد داده اســت :لــزوم توجــه بــه فیل مســازی اقتباســی؛ ارزیابــی و تعییــن شــاخصهای ســینمای کشــور؛
تعریــف دوره آمــوزش نقــادی (مشــترک بــا ســازمان ســینمایی) جهــت پــرورش نقــادان خــوب؛ تعییــن راهکارهایــی جهــت تألیــف کتــب
مرجــع در حــوزه ســینما؛ رســیدن بــه دســتاوردهایی تــازه در تعامــل و نشســت مشــترک بــا ســینماگران ،اســتادان ،مدیــران و سیاسـتگذاران؛
انتخــاب آثــار برگز یــده و بزرگداشــت اســتادان ســینما در برنامههــای ســال 1398؛ اهــدای جایــزه بهتریــن پژوهــش ســال در حــوزه ســینما
بهطــور پیوســته و هرســاله توســط فرهنگســتان هنــر؛ تشــکیل کمیتههــای تخصصــی انیمیشــن و مســتند ز یــر نظــر گــروه ســینما؛ بررســی
پیشزمینههــای آمــوزش نقــد؛ برگــزاری سلســله نشس ـتهای تار یــخ تحلیلــی ســینما؛ ده عنــوان کارگاه تخصصــی ســینما بــا مشــارکت
ســازمان ســینمایی؛ و همــکاری در برگــزاری آییــن نکوداشــت زند هیــاد اســتاد جمشــید مشــایخی.
گروه تخصصی نمایش و ادبیات نمایشی
علــی منتظــری رئیــس گــروه تخصصــی نمایــش و ادبیــات نمایشــی فرهنگســتان هنــر اســت و محمــود عز یــزی ،علــی نصیریــان ،مجیــد
سرســنگی ،تاجبخــش فناییــان ،بهــزاد قــادری ،ایــرج راد ،نــادر برهانیمرنــد و محمدرضــا خا کــی اعضــای ایــن گــروه را تشــکیل میدهنــد.
گــروه نمایــش و ادبیــات نمایشــی ،ضمــن مــرور فعالیتهــا و دســتاوردهای پیشــین خــود و بحــث و گفتوگــو پیرامــون وضعیــت تئاتــر کشــور،
بــا بررســی پیشــنهادها و طرحهایــی همچــون ارزیابــی وضعیــت موجــود تئاتــر کشــور؛ ایجــاد مرکــز مطالعــات نمایشهــای ســنتی ایرانــی؛
پیگیــری تأســیس مــوزه تئاتــر ایــران؛ برگــزاری نشس ـتها و میزگردهــا و کارگا ههــای پژوهشــی؛ تأســیس جایــزه ســال ادبیــات نمایشــی و
کارگردانــی توســط فرهنگســتان هنــر؛ برگــزاری نشسـتهای مشــترک بــا وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و مجلــس شــورای اســامی بهمنظــور
پیگیــری سیاس ـتها و مســائل چالشبرانگیــز تئاتــر کشــور؛ مجموعــه فعالیتهایــش را بــا برپایــی نمایشــگاه اســناد تصویــری اکبــر رادی ،و
نیــز دیــدار بــا هنرمنــدان پیشکســوت ایــن حــوزه بهمنظــور تجلیــل از مقــام شــامخ ایشــان ،از ســر گرفــت.
عمده اقدامات این گروه در دوره جدید فعالیت به این شرح است:

گروه تخصصی چندرسانهای
عبدالحســین اللــه رئیــس گــروه تخصصــی چندرســانهای فرهنگســتان هنــر اســت و محمدعلــی کینــژاد ،نصــراهلل جهانگــرد ،بهــروز مینایــی،
علیرضــا گلپایگانــی ،محمدرضــا آزادهفــر ،غالمرضــا آذری و یونــس ســخاوت اعضــای ایــن گــروه را تشــکیل میدهنــد.
گــروه چندرســانهای بیشــتر در صــدد انجــام و اجــرای برنامههایــی اســت کــه تأثیــر واقعــی تکنولوژ یهــای نو یــن را در انــواع هنــر نشــان دهــد.
بــر ایــن اســاس گــروه چندرســانهای ایــن موضوعــات را مــورد توجــه قــرار داده اســت یــا در دســت اجــرا دارد :بررســی وضعیــت چندرســانهای
در کشــور و نهادهــای دانشــگاهی ذیر بــط و فعــاالن ایــن حــوزه؛ بررســی توانایــی موجــود بــرای ورود بــه بازارهــای جهانــی؛ سیاس ـتگذاری
و ســاماندهی وضعیــت چندرســانهای کشــور؛ واکاوی ماهیــت هنــر تعاملــی در فضــای جدیــد؛ شناســایی فرصتهــای اقتصــاد هنــر
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الــف) تصو یــب برگــزاری سلســله جلســات ســخنرانی «مســائل تئاتــر ایــران» بــا تمركــز بــر :تئاتــر خصوصــی در ایــران (مســئلهها ،ضرورتهــا
و الزامــات)؛ راهبــرد آیند هنــگاری در تئاتــر ایــران ،مالحظــات نظــری؛ تئاتــر معاصــر و مســئله بازخوانــی ســنن اجرایــی در ایــران؛ نقــد در تئاتــر
تهــای صنفــی در تئاتــر معاصــر ایــران؛ تئاتــر و آمــوزش؛ بررســی آسیبشناســانه آمــوزش تئاتــر در
معاصــر ایــران؛ آسیبشناســی فعالی 
ایــران (آموزشهــای دانشــگاهی و آزاد)؛ گروهگرایــی و نقــش آن در تــداوم حیــات تئاتــر .ب) تصو یــب نشــان (دوســاالنه) ادبیــات نمایشــی
شهــای برگز یــده نمایشــی و تهیــه و تصویــب
فرهنگســتان هنــر و تهیــه و تصو یــب ســاختار اجرایــی آن .ج) تصو یــب جایــزه ســال پژوه 
ســاختار اجرایــی آن.
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در فضــای مجــازی؛ حمایــت از پایاننام ههــای دانشــجویی مرتبــط؛ برگــزاری ســمینار بینالمللــی «گفتمــان هنــر در عصــر دیجیتــال» در
یهــای دیجیتالــی و فضــای مجــازی؛ تهیــه اســتراتژی ملــی رســانههای دیجیتــال بــا همــکاری
چهــار حــوزه بــازی ،فیلــم و پویانمایــی ،طراح 
نهادهــای مرتبــط؛ مسئلهشناســی مباحــث هنــر و رســانه و بــازی ،هنــر و ارتباطــات ،هنــر و فقــه و اخــاق؛ تهیــه و تدو یــن فرهنگنامــه توصیفــی
در حــوزه هنــر ،ارتباطــات و چندرســانهای.
گروه تخصصی فلسفه هنر
شــمسالملوک مصطفــوی رئیــس گــروه تخصصــی فلســفه هنـ ِـر فرهنگســتان هنــر اســت و ســید محمدرضــا حسینیبهشــتی ،شــهرام
پازوکــی ،محمدجــواد صافیــان ،محمدتقــی طباطبایــی ،پرو یــز ضیــاء شــهابی ،امیــر ماز یــار و اســماعیل پناهــی اعضــای ایــن گــروه را تشــکیل
میدهنــد.
در جلســات گــروه تخصصــی فلســفه هنــر ،وضعیــت آمــوزش و پژوهــش در حــوزه فلســفه هنــر و زیباییشناســی ،بررســی و مــرور شــد.
همچنیــن مقــرر شــد محتــوای رشــتههای فلســفه هنــر بــا توجــه بــه تحــوالت معاصــر در حــوزه زیباییشناســی و هنــر ،پایــش و ارزیابــی شــود
و نتایــج در قالــب طرحــی بــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری پیشــنهاد شــود .از دیگــر مباحــث مطروحــه در ایــن جلســات میتــوان بــه
بهــا و مقــاالت؛ معرفــی
ـش روی ایــن گــروه؛ پیشــنهاد ارزیابــی و آسیبشناســی کتا 
گفتوگــو و رایزنــی در بــاره راهبردهــا و فعالی 
تهــای پیـ ِ
شهــای برتــر در ســطح ملــی و تقدیــر از آنهــا؛ بررســی مســائل روششناســی؛ و نیــز ایجــاد زمینــه ایدهپــردازی بــرای اهالــی
پایاننام ههــا و پژوه 
فلســفه هنــر و زیباییشناســی اشــاره کــرد.
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بعضــی از برنام ههــای در دســت اقــدام ایــن گــروه بــه ایــن شــرح اســت :طــرح گــردآوری و تدو یــن اطالعــات پایاننامههــای فلســفه هنــر و
زیباییشناســی؛ طــرح انتخــاب و حمایــت از پایاننام ههــای برتــر فلســفه هنــر و زیباییشناســی؛ طــرح فراخــوان اندیشــمندان داخلــی و
خارجــی بــرای بحــث و گفتوگــو و اقتــراح درخصــوص مســائل و چالشهــای اصلــی فکــری و فلســفی هنــر معاصــر ایــران؛ برگــزاری درسگفتار
تخصصــی فلســفه هنــر و زیباییشناســی بــرای اســتادان و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی هنــر و فلســفه هنــر؛ برگــزاری درسگفتارهــای
بازتــاب اندیش ـههای فلســفی در آثــار هنــری بــه همــت ســید محمدرضــا بهشــتی؛ برنامهر یــزی مدیر یــت محتوایــی نشســت فلســفه هنــر و
زیباییشناســی در کنگــره بینالمللــی فارابــی.
گروه تخصصی هنر انقالب
تشــكیل گــروه هنــر انقــاب در آخر یــن جلســه مجمــع عمومــی فرهنگســتان هنــر در نیمســال دوم  1397مصــوب شــد و محمدعلــی رجبــی از
ســوی سرپرســت فرهنگســتان هنــر بــه ســمت رئیــس ایــن گــروه منصــوب شــد.
ایــن گــروه در نخســتین اقــدام ،در برگــزاری همایــش «چهلچــراغ هنــر؛ جســتاری در چهــل ســال هنــر انقــاب» در روزهــای  24و  25دی
 1397بــا معاونــت علمــی و پژوهشــی فرهنگســتان هنــر همــكاری داشــته اســت .دیگــر برنامــه گــروه كــه بــا همــكاری مؤسســه صبــا و معاونــت
علمــی و پژوهشــی بــه ثمــر نشســت ،برگــزاری نشســت تخصصــی و نمایشــگاه نقاشــی «انقــاب هنــر» بــه مناســبت روز هنــر انقــاب اســامی
در فروردیــن  1398بــود.

گفتوگو با دبیر علمی همایش بینالمللی «هنر و تمدن جنوبشرق ایران ،با محوریت شهر سوخته»

مولود زندینژاد

سفری به شگفتیهای هنری شهر سوخته
با روایت سید منصور سیدسجادی

بشــرق
فرهنگســتان هنــر ،پاییــز امســال همایــش «هنــر و تمــدن جنو 
ایــران ،بــا محور یــت شــهر ســوخته» را در تهــران برگــزار میکنــد.
ســید منصــور سیدســجادی ،دبیــری علمــی ایــن همایش را بــر عهده
شهــای
دارد و میشــود گفــت حــدود پنــج دهــه اســت کــه در کاو 
باســتانی شــهر ســوخته شــرکت داشــته و بــه قولــی ســالها خــاک ایــن
منطقــه را خــورده و دســتاوردهای بســیاری را در ایــن ســالها معرفــی
و دربــاره آنهــا پژوهــش کــرده اســت.
بــه ایــن مناســبت بــا او گفتوگو یــی کــردم .سیدســجادی ،بــا بیانــی
شــیوا راوی بیــش از چهــار دهــه کاوشهــای باســتانی اســت کــه
هنــر و تمــدن ایــن شــهر را نشــان میدهــد .بــا هــم ایــن گفتوگــو را
میخوانیــم:
ً
تقریبــا نیــم قــرن از اولیــن کاوشهــای باستانشناســی شــهر ســوخته
یگــذرد .چــرا ایــن شــهر همچنــان مــورد کاوش قــرار میگیــرد و مســائل
م 
آن همچنــان مــورد بحــث اســت؟
اهمیــت شــهر ســوخته در وجــود دادههــا و اطالعاتــی اســت کــه
میتوانــد بــه جامعــه پژوهشــگران در زمین ههــای مختلــف ارائــه
شــود .چــون ایــن اطالعــات بســیار فــراوان اســت ،هیـچگاه قدیمــی و
شهــای شــهر ســوخته از ســال
یشــود .بــا اینکــه اولیــن کاو 
کهنــه نم 
 1347آغــاز شــده ،امــروزه فقــط کمتــر از 5درصــد ایــن شــهر حفــاری
شــده اســت .ایــن مســئله بــه ایــن معناســت کــه بــا وجــود تمــام
کارهایــی کــه تاکنــون انجــام شــده ،مــا فقــط 5درصــد اطالعــات
داریــم .بدینترتیــب بایــد در شــهر ســوخته ،چنــد نســل از کاوشــگران
کار کننــد تــا بــه نتیجــه مطلــوب و نهایــی برســیم.
این کاوشها در چه مدتزمانی به انجام میرسد؟
یــک فصــل حفــاری ،بیــن  45تــا  50روز زمــان نیــاز دارد و بـهازای هــر
فصــل حفــاری حداقــل دو فصــل کار مرمــت ،حفاظــت و مطالعــه
الزم اســت و بــه ایــن ترتیــب بــرای رســیدن بــه نتیج ـهای مطلــوب
حداقــل  50فصــل حفــاری دیگــر نیــاز اســت و بنابرایــن خودتــان
میتوانیــد محاســبه کنیــد چــه مقــدار زمــان بــرای حفــاری یــک
شــهر بــزرگ ماننــد شــهر ســوخته الزم اســت .ایــن موضوعــی عجیــب
نیســت ا گــر ببینیــم شــهری مثــل شــوش از ســال  1848و زمانــی کــه
بــرای نخســتین بــار اوفتــوس انگلیســی در آنجــا حفــاری کــرد تــا بــه
ً
امــروز (البتــه بهجــز بعضــی ســالها مثــا در خــال جنگهــای

جهانی) ،در حال حفاری و پژوهش اســت و هنوز کار در آنجا تمام
نشــده اســت! چــون حفــاری تنهــا کنــدن زمیــن و بیــرو نآوردن اشــیا
و ســپردن دســتاوردهای حاصــل از کاوش بــه موزههــا نیســت؛ بلکــه
بایــد روی آن تحقیــق و بررســی شــود؛ بهعنــوان مثــال قطعهســفالی
شکســته کــه ممکــن اســت بــرای بعضــی ارزش قابلمالحظــهای
نداشــته باشــد ،حداقــل بایــد  17مرحلــه کاری را پشــت ســر بگــذارد
تــا بــه نتیجــه برســد .بعضــی از یافتههــا بــر اثــر تجربــه و ممارســت
زودتــر مــا را بــه نتیجــه میرســاند و اطالعــات بســیاری ممکــن اســت
ً
در بــاره آن داشــته باشــیم ،امــا بــه هــر حــال ایــن زمــان تقریبــا بــرای
تمــام یافت ههــا کمتــر از آنچــه گفتــم نیســت.

چــه اطالعــات و دســتاوردهایی در
کاوشهــای اخیــر بــه دســت آمــده
ا ســت؟
شــهر ســوخته ایــن قابلیــت را داشــته کــه مــا هــر بــار
کــه در آنجــا دســت بــه کاوش میزنیــم ،اطالعاتــی
جدیــد و جالبتوجــه را میتوانیــم بــه دســت
بیاور یــم .بــه همیــن دلیــل هــم میگوییــم کــه ایــن موضــوع
هی ـچگاه کهنــه نمیشــود؛ مشــروط بــه اینکــه پژوهشــگرانی
کــه در آنجــا کار میکننــد روی مــواد فرهنگــی و ارگانیکــی کــه
بــه دســت میآورنــد ،مطالعــه کننــد؛ بهعنــوان مثــال دوســالونیم
ً
پیــش کــه حفــاری میکردیــم ،قبــر کودکــی ـ ـ احتمــاال ناقصالخلقهـ ـ
گــزارش شــد ،بعــد از آن یکــی از انسانشناســان اظهــار کــرد کــه ایــن
اســکلت مر بــوط بــه انســان نمیشــود .تــا اینکــه در ســال گذشــته
همــکار جانورشناســی بــه گــروه ملحــق شــد .او بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه ایــن اســکلت مر بــوط بــه یــک میمــون اســت .او پــس از
سلســله مطالعــات عمیقــی کــه روی آن انجــام داد ،متوجــه شــد کــه
ایــن میمــون ز یــر پنــج ســال داشــته و یکــی از پاهایــش شکســته و در
یکــرده اســت .دیگــر اینکــه ایــن میمــون متعلق
اســارت هــم زندگــی م 
بــه حیاتوحــش ایــران نبــوده ،بلکــه متعلــق بــه شــمال هندوســتان
تــا بخــش آســیای مرکــزی و چیــن بــوده اســت و ایــن ســؤال مطــرح
شــد کــه پــس ایــن حیــوان در ایــن شــهر چــه کار میکــرده و چــرا بــا
رعایــت مراســم مذهبــی ماننــد انســانها تدفیــن شــده اســت.
ایــن خبــری جدیــد بــود کــه چنــد مــورد را بــه مــا نشــان مـیداد؛ یکــی
ایــن مســئله کــه ایــن شــهر دارای مــراودات تجــاری بــا مناطــق شــرق
آســیا بــوده اســت .بــه غیــر از ایــن میمــون ،اشــیای دیگــری نیــز از هنــد
یکــرد .دیگــر اینکــه ایــن حیــوان
یافــت شــد کــه ایــن خبــر را تأییــد م 
در بعضــی از مناطــق هندوســتان بهعنــوان نیمهخــدا پرســتش
ً
میشــده و احتمــاال میبایســت صاحبــی هنــدی داشــته باشــد کــه
بــا شــیوه تدفیــن انســانی خاکســپاری شــده اســت .ایــن صاحــب
ً
هنــدی احتمــاال تاجــر بــوده و مــواد فرهنگــی را جاب هجــا میکــرده
اســت .دیگــر اینکــه داشــتن میمــون بــه سلســله اعتقاداتــی کــه در
مصــر و فلســطین و بینالنهریــن وجــود داشــته برمیگــردد؛ اینکــه
یشــده و ایــن جانــور بهعنــوان
میمــون بــه افــراد نخبــه جامعــه اهــدا م 
یشــده اســت.
جانــوری نیمهاهلــی خانگــی نگهــداری م 
یافتــه جدیــد دیگــری کــه مر بــوط بــه دوســه ســال اخیــر میشــود،
قبــر شــماره  ،6705متعلــق بــه خانمــی اســت کــه از یــک چشــم
نابینــا و دارای یــک چشــم مصنوعــی اســت .آناتومــی ســاخت ایــن
چشــم مصنوعــی بــا آناتومــی چشــم انســان یکســان اســت و حتــی
مویرگهــای طالییرنــگ ـ ـ کــه از مفتولهایــی اســت کــه از مــوی
فتــر اســت ـ ـ در ایــن چشــم مصنوعــی بــه کار رفتــه
ســر انســان ظری 
ـت ایــن اســکلت بــا چشــم مصنوعــی بــه  26ز بــان
اســت .خبــر یافـ ِ
ترجمــه و بــه همــراه تصاو یــرش در تمامــی دنیــا منتشــر شــد .در
میــان مــردم اصیــل سیســتان ـ ـ شــاید بــه ســبب وضعیــت
ً
آبوهوایــی ـ ـ چشــمانی میبینیــد کــه ظاهــرا دارای
گهــای طالییرنــگ هســتند و بــه همیــن دلیــل در
مویر 
ایــن چشــم مصنوعــی نیــز مویرگهایــی طالیــی
ســاخته شــدهاند .یافــت ایــن اســکلت نشــان
میدهــد کــه عــاوه بــر دانــش پزشــکی ،تبحــر
در ســاخت و ظرافــت هنــری نیــز در

آن گویاســت .ایــن خانــم بایــد یکــی از کاهنــان ،یــا نیمچهجادوگــری
بــوده باشــد .اثــر یاخت ههــای روی پلــک چشــم ایــن زن نیــز پشــت ایــن
چشــم مصنوعــی موجــود اســت.
چه دستاوردهای هنریای در این شهر پیدا شده است؟
یکــی دیگــر از خصوصیــات شــهر ســوخته وجــود مــواد فرهنگــی
بســیار فراوانــی اســت کــه در ایــن شــهر وجــود دارد؛ بهعنــوان مثــال
ســفالهای بســیاری در ایــن شــهر یافــت شــده کــه روی آنهــا
میتوانیــد اشــکال هندســی ،نقــوش حیوانــی و انســانی را مشــاهده
کنیــد .عــاوه بــر آن مظاهــر هنــری فــراوان دیگــری هــم در جایجــای
شــهر دیــده میشــود و البتــه ایــن بســتگی بــه تفاســیر مــا از هنــر دارد؛
ً
مثــا ببینیــم کار ســفالگری یــک هنــر اســت یــا صنعــت ،و یــا تلفیقــی
از ایــن هــردو ،و یــا کار در روی چــوب (ســاختن اشــیای گوناگــون) و
خراطــی ،یــا نوعــی منب ـتکاری ،هنــر اســت یــا نــه؛ اگــر بپذیریــم کــه
اینهــا نوعــی هنــر بــه شــمار مـیرود ـ ـ البتــه بــا توجــه بــه زمانــــ در شــهر
ســوخته آثــار هنــری فراوانــی دیــده میشــود؛ حتــی مظاهــر هنــری
دیگــری (ماننــد نقاشــی) هــم بــه شــکلهایی گوناگــون بهروشــنی
ً
وجــود دارد؛ مثــا در کــف یکــی از قبــور ابتــدا یــک «بــوم» نقاشــی
ـرد درگذشــته ،نقوشــی روی آن
درســت شــده و قبــل از تدفیــن فـ ِ
کشــیده شــده اســت.
یکــی از ســفالهایی کــه در ایــن شــهر یافــت شــد ،حرکــت را در نقــوش
نشــان میدهــد .راجــع بــه ایــن ســفال معــروف توضیــح دهیــد.
بلــه؛ ســفال معروفــی اســت کــه حرکــت یــک بــز را ترســیم کرده اســت.
ً
هنرمنــدان باســتانی بــرای ابــراز تفکــرات هنــری خــود معمــوال ســطح
روی ظــروف ســفالی را مناســب تشــخیص دادهانــد .ایــن هنرمنــدان
ً
باســتانی روی ســطح ظــروف ســفالی معمــوال نقــوش گوناگونــی را
ترســیم میکردهانــد؛ چــه اشــکال هندســی و چــه اشــکال مرتبــط
بــا طبیعــت .غالــب ایــن نقــوش شــکلهای ایســتایی از جانــوران و
پرنــدگان را نشــان میدادهانــد؛ امــا نقــوش روی ایــن ظــرف متفــاوت
اســت؛ یعنــی هنرمنــد سیســتانی خواســته نحــوه تغذیــه یــک جانــور
(بــز) را نشــان دهــد و بــه همیــن ســبب بــا اســتفاده از دو ِا ِلمــان یعنــی
یــک بــز و یــک درختچــه (بوتــه) در فریمهایــی گوناگــون حرکــت ایــن
بــز و ســپس تغذیــه ایــن بــز را از درختچــه نشــان داده اســت.
به غیر از سفال چه چیزهای دیگری یافت شده است؟
اشــیای شــهر ســوخته بســیار متنوعانــد و از مــواد و اجناســی گوناگــون
درســت شــدهاند .خطکشــی بــا دقــت نیــم میلیمتــر ،چــوب
آتشزنــه و همینطــور مهر ههــای بســیاری در آنجــا کشــف شــده
کــه بهصــورت آو یــز و گردنبنــد ،دس ـتبند و ...مــورد اســتفاده قــرار
میگرفتهانــد .البتــه ســاخت مهــره در درجــه اول یــک صنعــت بــه
شــمار میآیــد؛ چــون ســازنده میبایســت از تکنیــک ســاخت ّ
مطلــع
یبــوده و تبحــری فــراوان هــم میداشــته اســت.
م 
جنس این مهرهها از چه بوده است؟
ایــن مهرههــا از ســنگ الجــورد ،فیــروزه ،یشــم و ...ســاخته شــده
و کار بــردی تزیینــی داشــته اســت؛ بهخصــوص ســنگ الجــورد

بدخشــان از دیگــر ســنگها بیشــتر بــه کار میرفتــه اســت .ایــن
مســئله تأ کیــدی بــر رابطــه تجــاری بــا شــرق بــوده اســت .چــون
تشــده مرغوبیــت بســیاری دارنــد و
ســنگهای الجــورد یاف 
ـورد دیگــر نقــاط دنیــا
مشــخص شــده بــا ســایر ســنگهای الجـ ِ
متفاوتانــد و از ســویی دیگــر از تنهــا معــدن قابلتوجــه و مرغــوب
جهــان کــه در کوههــای بدخشــان در افغانســتان قــرار دارنــد بــه شــهر
ســوخته میرســیده اســت.
َ
مهرهها در همین شهر تولید میشدهاند؟ چه اشکالی دارند؟
کارگاههایــی در ایــن شــهر یافــت شــدهاند کــه مخصــوص ســاخت
تشــده از ابــزار و ادوات در آنهــا،
ایــن مهرههــا بودهانــد .بقایــای یاف 
از ایــن حکایــت دارد کــه ســنگهای الجــورد ابتــدا بهصــورت
یشــده و در
کهــای قابلحمــل بــه شــهر ســوخته وارد م 
الشــه و بلو 
کارگاههــا مراحــل فــراوری را طــی میکردهانــد تــا ب هصــورت ســنگ
قابلاســتفاده درآینــد .ســپس مهرههــا در ایــن کارگاههــا ســاخته
نقــدر ظر یــف ســوراخ شــدهاند کــه
میشــدهاند .بعضــی از مهرههــا آ 
خهــای خیاطــی امــروزی ب هســختی بــه رشــته درمیآینــد.
حتــی بــا ن 
فیروزههایــی بیضیشــکل و اســتوانهای هــم در میــان آنهــا بــه چشــم
یخــورد .بعضــی از ایــن مهرههــا دارای نقــوش حیوانــی و گیاهــی و
م 
انســانیاند و هــر کــدام از اینهــا راوی یــک داســتاناند.
آیا در این شهر خبری از نساجی و بافت پارچه هم هست؟
بلــه؛ پوشــش بــدن و حفاظــت از ســرما و گرمــا یکــی از نیازهــای اولیــه
انســان بــوده اســت .بــه احتمــال فــراوان پارچــه را زنــان ،و در خانههــا
میبافتهانــد .در ســایتهای پیــش از تار یــخ بــه علــت قدمــت
یتــوان ادوات ز یــادی یافــت؛ چرا کــه بــر اثــر مــرور زمــان از
فــراوان نم 
بیــن رفتهانــد ،امــا در حــدود  700تــا  800قطعــه پارچــه در ایــن شــهر
پیــدا کردهایــم کــه همــه منشــأ جانــوری دارنــد و از پشــم شــتر ،بــز و
گوســفند بافتــه شــدهاند؛ حتــی النگوهایــی پیــدا شــده کــه از دوســه
رنــگ نــخ بافتــه شــدهاند .بافــت بعضــی از ایــن پارچههــا بهگون ـهای
بــود کــه تزیینــات خاصــی را درون خــود داشــت؛ ماننــد پارچههایــی
کــه در چنــد ســال اخیــر در ارو پــا بســیار مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه
طــرح و نقــش ،حاصــل از نــوع بافــت تارو پــود بــود و درون خــود نوعــی
تزیینــات خــاص داشــت .نــوع بافــت بــرای آن زمــان ،کاری هنــری
یشــده اســت.
محســوب م 
نطــور کــه بــا نســاجی آشــنا بودهانــد ،نشــانی از فــرش هــم در
آیــا هما 
ایــن شــهر بــه جــا گذاشــتهاند؟
فــرش بــه شــکل بافت هشــده خیــر ،امــا مفــروش حصیــر ،بســیار فــراوان
در آنجــا یافــت شــده اســت؛ حتــی در بســیاری از قبرهــا از حصیــر
اســتفاده میشــده اســت؛ بهعنــوان مثــال قبــری خانوادگــی کــه بــه
احتمــال فــراوان متعلــق بــه رؤســای قبایــل بــوده ،در آنجــا یافــت
شــده کــه دو نفــر از ایــن خانــواده روی فــرش حصیــری دفــن شــدهاند.
یکــی از آنهــا متعلــق بــه خانمــی جــوان و ثروتمنــد بــوده کــه بــه همــراه
وســایلش بــه خــاک ســپرده شــده اســت.
در صحبتهایتــان بــه بافــت دس ـتبند رنگــی اشــاره کردیــد؛ پــس در

آن زمــان رنــگ هــم در زندگــی مردمــان
ایــن شــهر کار بــرد داشــته اســت؟
بلــه؛ ب هجــز اســتفاده از رنــگ در نســاجی ،در
نقاشــی هــم اســتفاده بســیار داشــته اســت .و
پیشتــر گفتــم کــه بهعنــوان نمونــه بایــد بــه یکــی از
فشــده اشــاره کنــم کــه مر بــوط بــه شــخصی
قبرهــای کش 
متمــول بــوده و کــف آن ابتــدا رنــگ و بعــد نقاشــی شــده
اســت .ایــن نقاشــی بایــد بازســازی شــود تــا تصویــر آن بهوضــوح
مشــخص شــود .بــه گمانــم ایــن نقاشــی ،تصویــر ســه زن را نشــان
میدهــد کــه ب هصــورت نیمــرخ در کنــار یکدیگــر ایســتادهاند؛ البتــه
همکارانــم غیــر از ایــن تصــور میکننــد؛ آنهــا اعتقــاد دارنــد اینهــا
خطــوط هندس ـیاند.
بهغیــر از نقاش ـیها ،بــه ُمهرهــای بســیاری برمیخوریــم کــه
بهصــورت اســتامپی و مســطح هســتند .شــبیه ُمهرهــای امــروزی
ســاخته میشــدند و روی آنهــا نقــوش هندســی و گیاهــی و حیوانــی
یشــود .کار بــرد ایــن ُمهرهــا بیشــتر ،ال ک و ُمهــر
و انســانی دیــده م 
ُ
کــردن خمر ههــای محتــوی مــواد غذایــی ،و انبارهــای عمومــی
کــه متصــدی داشــته و بــرای کنتــرل اقتصــادی و حتــی اقتصــاد
خانــواده از آنهــا اســتفاده میشــده ،بــوده اســت .مســئولیت کنتــرل
و کارهایــی از ایــن دســت بــر عهــده زنــان بــوده اســت.
چه شواهدی وجود دارد که متصدی این کار زنان بودهاند؟
بــه ایــن دلیــل کــه ُمهرهــا در داخــل قبرهــای زنــان یافــت شــده و
هــر کســی کــه فــوت میکــرده بعضــی از وســایلش همــراه او مدفــون
یشــده اســت .در بســیاری از مــوارد ایــن مهرهــا روی مــچ دســت یــا
م 
در کنــار بــازو و یــا کمــر خانمهــا پیــدا شــده اســت.
پس نظامی زنساالر در آنجا رواج داشته است؟
خیــر؛ البتــه ایــن ســؤالی اســت کــه اغلــب پرســیده میشــود .شــواهد
نشــان میدهــد چــون مردهــا مســئول کارهــای کشــاورزی ،دامــداری
و کارهــای بیــرون از خانــه بودهانــد ،زنــان چنیــن کارهایــی را بــر
عهــده داشــتهاند.
از دیگــر یافتههــای ایــن شــهر کــه بــا هنــر ارتبــاط دارنــد ،چــه چیزهایــی را
یتــوان مشــاهده کــرد؟
م 
میل ههــای بافتنــی و ســبدهای متعــددی در آنجــا پیــدا شــده اســت.
بــاز هــم شــاهد مثــال آن ،قبــر دختربچ ـهای 13ســاله اســت کــه دو
زنبیــل تودرتــو در آن پیــدا کردیــم کــه بــه آن دلیــل کــه در الیههــای
شــنی قــرار گرفتــه بودنــد ،بســیار نــو ماندهانــد .عیــن ایــن اســت کــه
در همیــن زمــان بافتــه شــده باشــند .کیف آرایشــی بافتهشــدهای
نیــز در قبــر دیگــری وجــود دارد .درون ایــن کیــف آیینــه ،شــانه،
میلــه سرمهکشــی ،ســرمهدان مرمــری ،هــاون نرمکــردن
ســرمه بــه همــراه کاس ـهای کــه ســرمه در آن کوبیــده
یشــود.
یشــده ،دیــده م 
م 

آیینه داخل این کیف از چه جنسی است؟
در گذشــته آیینههــا از فلــز صیقــل دادهشــده کــه بیشــتر جنسشــان
مســی بــود ،ســاخته میشــدند .ایــن آیینــه ،قابــی چو بــی هــم دارد؛
یشــوند.
شــبیه قــاب آیینههایــی کــه امــروزه هــم اســتفاده م 
بهغیــر از قــاب چوبــی آیینــه کــه بــه آن اشــاره کردیــد ،آیــا محصــوالت
چوبــی دیگــری در ایــن شــهر یافــت شــدهاند؟
امــروزه تصــور میکننــد هنــر معــرقکاری متعلــق بــه دوره ایلخانــی
اســت و از چیــن بــه ایــران آمــده اســت؛ امــا شــانهای کــه در این کیف
آرایشــی یافــت شــده ،بــا چــوب آبنــوس ب هصــورت دورنــگ کار شــده
اســت .مــورد دیگــر ،یــک تختــه بــازی اســت کــه هنرمنــدی خــراط،
مــاری را روی ایــن صفحــه کنــده کــه ایــن مــار بــا پیچوخمهایــی
بیســت حلقــه ـ ـ بــرای گذاشــتن مهرههــای باز یـ ـ ایجــاد کــرده اســت؛
بــه ایــن صــورت کــه حلق ههــا از ســر مــار شــروع میشــود و بــا پیچیــدن
مــار بــر بــدن خــود ادامــه مییابــد و بــا بهدهانگرفتــن ُدم مــار پایــان
میگیــرد .در حقیقــت پیچوتابهــای بســیار بــدن ،از ســر تــا دم،
َ
اشــکالی را ترســیم کــرده اســت؛ ا گــر ایــن هنــر نیســت ،پــس چــه
نطــور هنــر خراطــی و منب ـتکاری نیــز
چیــزی میتوانــد باشــد؟ همی 
در ایــن شــهر وجــود داشــته و مــا از هــر کــدام از ایــن هنرهــا یــک یــا
دو نمونــه پیــدا کردهایــم؛ البتــه در جیرفــت ایــن آثــار هنــری ،مثــل
انســانها و جانــوران اســطورهای بهوفــور دیــده میشــود کــه در شــهر
یشــود و شــاید دلیلــش موقعیــت جغرافیایــی
ســوخته دیــده نم 
جیرفــت بــوده کــه ارتباطــات بیشــتری بــا دیگــر نقــاط داشــته اســت.
آیــا در شــهر ســوخته خــط نیــز وجــود داشــته و نشــانی از آن در دســترس
اســت؟
خیــر؛ خــط و کتیبــه در ایــن شــهر تاکنــون یافــت نشــده اســت .یکــی
از خصوصیــات ســایتهای باستانشناســی در شــرق ایــران ،ایــن
اســت کــه فاقــد خــط هســتند؛ بــا دو اســتثنا :یکــی در گورســتان شــهر
کرمــان کــه فقــط یــک عبــارت در دهانــه خمــرهای یافــت شــده و
ً
دیگــری در جیرفــت کــه اخیــرا پیــدا شــده اســت .در اینجــا تنهــا یــک
لوحــه گلــی (یــک فاکتــور یــا صورتحســاب) پیــدا شــده کــه محــل
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تولیــد آن مشــخص نیســت و ایــن تنهــا نوشــته ایــن شــهر اســت.
وسعت شهر سوخته چه مقدار است و معماری آن چگونه است؟
سهــا و تصاو یــر هوایــی از شــهر ســوخته کــه آن را نیــروی
اولیــن عک 
ً
هوایــی ارتــش در ســال  1958گرفتــه ،وســعت شــهری را تقریبــا 151
هکتــار تخمیــن زدنــد؛ امــا در تصاو یــر و نقش ـههای هوایــی کــه بــا
دســتگاههای مجهزتــر بعــد از چنــد فصــل کاوش بــه دســت آمــد،
ً
مشــخص شــد کــه وســعت آن تقریبــا  280هکتــار اســت.
از ایــن مقــدار هشــتاد هکتــار مر بــوط بــه فضــای ساختمانهاســت.
پانــزده هکتــار بــه منطقــه صنعتــی شــهر اختصــاص دارد و 20درصــد
از کل منطقــه فضایــی بــرای جم ـعآوری آب بــرای تغذیــه انســانی و
دامهــا بــوده اســت .همینطــور فضــای بایــری در ایــن شــهر وجــود
دارد کــه بــرای کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت.
آیا آنها با فضاسازی شهری و محاسبات معماری آشنا بودهاند؟
بلــه؛ خان ههــا وســعتی بیــن  90تــا  150مترمربــع داشــتهاند .اتاقهــا
یشــدهاند .درهــا همیشــه یکطرف ـ ه بــوده و
راستگوشــه ســاخته م 
محــل استقرارشــان مشــخص اســت ،امــا هیــچ دری بــه جــا نمانــده
اســت .همینطــور محــل پا گــرد هــم وجــود دارد .ایــن خانههــا بــی
پنجرهانــد و نــور از ســقف خانــه تأمیــن میشــده اســت .کــف
ُ
قهــا را بــا ســفالهای خــرد و کوبیــده شــده میســاختهاند و بعــد
اتا 
روی آن را بــا پوشــش حصیــر مفــروش میکردهانــد .ســاختمانها
ً
طــوری ســاخته میشــدهاند کــه انبارهــا عمومــا در قســمتهای
انتهایــی خانــه قــرار میگرفتــه و ا گــر کســی میخواســته بــه بخــش

انبــار در خانــه برســد ،میبایســت از چنــد اتــاق میگذشــته ،کــه
ایــن کار بــرای حفاظــت صــورت میگرفتــه اســت .آغــل و اســطبل
یشــده اســت .عمــوم خانههــا
هــم در جــوار خان ههــا ســاخته م 
یکطبقهانــد ،امــا خان ههــای دوطبقــه هــم در ایــن شــهر وجــود
داشــتهاند .پلــکان هــم در ســاختمانها کار بــرد داشــته کــه بــرای
رفتــن بــه پش ـتبام یــا در مــواردی بــه طبقــه دوم بــوده اســت.
در منطقــه صنعتــی شــهر بــه کارگا ههــای تولیــدی برمیخور یــد؛
بهعنــوان نمونــه بنــای شــماره یــک ،بــرای مدتــی کار بــری مســکونی
داشــته و طــی تحقیقــات مشــخص شــده کــه بعــد از مدتــی کار بــری
قهــا بقایایــی پوســیده از
صنعتــی پیــدا کــرده اســت؛ چــون در اتا 
دار بافتنــی را یافتیــم و همینطــور قســمت اســطبل و تنــور کــه جــزو
خانههــا محســوب میشــده اســت .بــرای همیــن میگوییــم کــه
ابتــدا کار بــری مســکونی داشــته اســت.
بخش شاهنشین و کاخ نیز در این شهر وجود داشته است؟
یکــی از خصوصیــات دوره باســتانی داشــتن بخــش شاهنشــین
اســت .مــا در شــهر ســوخته چهــار بخــش دار یــم .در بخــش بناهــای
یادمانــی چنــد بنــای بــزرگ یافتهایــم کــه یکــی از آنهــا بــه نــام بنــای
یادمانــی شــناخته شــده اســت .بنــای دیگــر ،ســاختمانی بســیار
بــزرگ اســت کــه بــه نــام کاخ ســوخته از آن یــاد میشــود؛ البتــه هنــوز
از کار بــری آن مطمئــن نیســتیم .ممکــن اســت بخشــی اداری یــا
همگانــی بــوده باشــد .امــا ب هطــور کلــی نمیتوانیــم آنهــا را 100درصــد
کاخ یــا شاهنشــین بنامیــم.

آثار معبد و نیایشگاه در شهر وجود دارد؟
بلــه؛ ســاختمان شــماره بیســت بــه احتمــال فــراوان معبــدی
کوچــک اســت .مــردم شــهر ســوخته بــه دنیــای پــس از مــرگ اعتقــاد
داشــتهاند و تصــور میکردهانــد کــه بعــد از مــرگ نیــز زندگــی مــادی
ـزار کار صنعتگــر و هنرمنــد
خواهنــد داشــت .در بســیاری از قبــور ابـ ِ
را بــه همــراه غــذا و نــذورات مختلــف میگذاشــتهاند .بــرای مــردم
شــهر ســوخته مــرگ ماننــد خــواب و ادامــه زندگــی بــوده و خــارج از
ً
ایــن نیســت .احتمــاال ایــن مــردم ز یــاد گر یــه و زاری نمیکردهانــد.
از دیگــر اعتقاداتشــان میشــود عالقهمنــدی آنهــا را بــه نــور دانســت
و اینکــه گاو را ســتایش میکردهانــد؛ چرا کــه از نیــروی کششــی ،شــیر
و مــوی گاو در زمــان زندهبــودن اســتفاده میشــده و در هنــگام مــرگ
هــم از اســتخوانهایش بــرای ســاخت ادوات و ابــزار بهــره گرفتــه
یشــده و ب هطــور کلــی منبــع معــاش خانــواده بــه شــمار میرفتــه
م 
اســت.
و آخر یــن ســؤال؛ تمدنهــای شــهر ســوخته و جیرفــت از لحــاظ دوره
زمانــی چگونهانــد و آیــا بــا یکدیگــر در ارتبــاط بودهانــد؟
ایــن دو شــهر بــا یکدیگــر همزمــان بودهانــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در
جیرفــت بــه دالیــل جغرافیایــی ،آثــار و پدیدههــای بیشــتری را بــه
ســبب تبــادالت تجــاری شــاهدیم .ارتبــاط ایــن دو شــهر مشــهود
نیســت و ا گــر ارتباطــی وجــود داشــته خیلــی گســترده نبــوده اســت.
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جشنواره ملی نقاشی ارتنگ :انسان؛ بازپیدایی
نخســتین جشــنواره ملــی نقاشــی ارتنــگ بــا موضــوع «انســان؛
بازپیدایــی» بــه همــت انجمــن علمــی دانشــجویی نقاشــی دانشــگاه
«علــم و فرهنــگ» و بــا همــکاری فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

مقالــه را هئی ـتداوران (علیاصغــر میرزاییمهــر ،مهــدی اخویــان،
جــواد آقاجانــی ،مهــدی انصــاری و فــواد نجمالدیــن) برگزیــده اعــام
کــرد.

ایــن جشــنواره در دو بخــش «نمایشــگاهی» و «پژوهشــی» اقــدام
بــه دریافــت آثــار کــرد .در بخــش نمایشــگاهی  720اثــر و در بخــش
پژوهشــی  52اثــر از دانشــگاهای سراســر کشــور بــه دبیرخانــه جشــنواره
ارتنــگ ارســال شــد .در داوری اول  78اثــر و در داوری دوم 54
اثــر را هئی ـتداوران بخــش نمایشــگاهی (کاظــم چلیپــا ،جــواد
علیمحمــدی اردکانــی ،مهــدی فرهادیــان ،زروان روحبخشــان و
امیرحســین زنجانــی) انتخــاب کــرد کــه ایــن آثــار بــه نمایشــگاه راه
یافــت.

ایــن جشــنواره یکــم تیــر  1398بــا برگــزاری بخــش نمایشــگاهی در
مؤسســه فرهنگیهنــری صبــا ،وابســته بــه فرهنگســتان هنــر ،آغــاز
شــد و بــا برگــزاری نشســتی پژوهشــی بــا حضــور اســتادان ،هنرمنــدان،
دانشــجویان و عالقهمنــدان ،عصــر دوشــنبه  3تیــر  1398در
فرهنگســتان هنــر ادامــه یافــت.

در بخــش پژوهشــی نیــز در داوری اول  17مقالــه و در داوری دوم 4
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در بخــش نخســت ایــن نشســت ،جــواد علیمحمــدی اردکانــی و
رضــا صمیــم بــا موضــوع «مناســبات شــهر؛ شــهروند و بازنمــود آن در
آثــار نقاشــان معاصــر ایــران» ســخنرانی کردنــد.

«تــداوم ســنت نگارگــری در نقاشــی معاصــر ایــران» عنــوان دومیــن
بخــش از ایــن نشســت بــود کــه بــا ســخنرانی علیاصغــر میرزاییمهــر
و مســعود ناصــری برگــزار شــد.
ســومین بخــش از ایــن نشســت بــا موضــوع «مفهوم انســان در فلســفه و
بازتــاب آن در نقاشــی معاصــر ایــران» ادامــه یافــت که فــواد نجمالدین
و مهــدی انصــاری ســخنرانان این بخــش بودند.
ســعید اســدی و آرش حیــدری نیــز ســخنرانان بخــش چهــارم ایــن
نشســت بودنــد کــه بــه موضــوع «جامعهشناســی بــدن در نقاشــی
معاصــر ایــران» پرداختنــد.
شهــای نقاشــی معاصــر ایــران بــا
بخــش آزاد در بــاره مســائل و چال 
ســخنرانی زروان روحبخشــان برگــزار شــد.

پــس از پایــان نشســت پژوهشــی ،فر یــال طاهــری ،دبیــر اجرایــی
نخســتین جشــنواره ارتنــگ؛ ســعید هاشــمی ،رئیــس دانشــگاه علــم
و فرهنــگ؛ علیاکبــر هاشــمیراد ،معــاون فرهنگــی دانشــگاه علــم
و فرهنــگ؛ علیاصغــر میرزاییمهــر ،دبیــر علمــی جشــنواره؛ مهــدی
اخو یــان ،رئیــس دانشــکده هنــر؛ و اســتاد علــی قلمســیاه؛ جوایــز
نفــرات برگز یــده را اهــدا کردنــد.
در نخســتین جشــنواره ملــی نقاشــی ارتنــگ بــا موضــوع «انســان؛
بازپیدایــی» بهترتیــب هلیــا عطــاران شــیرازی ،آذیــن ذولفقــاری
و زهــرا پیــران ،بهعنــوان نفــرات اول تــا ســوم بخــش نمایشــگاهی
شــناخته شــدند .همچنیــن در بخــش پژوهشــی ،دنیــا مؤذنــی نفــر
نخســت شــد ،فر یــال طاهــری و ســوری عبدالهــی نفــرات دوم شــدند،
و نازنیــن نبــوی حائــز رتبــه ســوم شــد.
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میراث هنری ایران و قفقاز؛
با تأ کید بر کتیبهها و تزیینات معماری
محبوبه حاجیپروانه

نشســت تخصصــی و نمایشــگاه «میــراث هنــری ایــران و قفقــاز؛ بــا
تأ کیــد بــر کتیب ههــا و تزیینــات معمــاری» در فرهنگســتان هنــر برگــزار
شــد.
در نشســت تخصصــی «میــراث هنــری ایــران و قفقــاز» مرتضــی
نفــر ،عضــو هیئتعلمــی پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی
رضوا 
و گردشــگری ،در بــاره پــروژه میدانــی «میــراث مشــترک ایــران و
جهــان؛ بــا تکیــه بــر کتیبههــای فارســی» کــه طــی چنــد ســال اخیــر
در کشــورهای چیــن ،تانزانیــا ،کنیــا ،ترکیــه ،جمهــوری آذربایجــان،
ـاز روســیه ،ب هصــورت فــردی انجــام
هندوســتان ،ارمنســتان و قفقـ ِ
داده اســت ســخنرانی کــرد.
ایــن نشســت ،دوشــنبه  14مردادمــاه  ،1398بــا حضــور علیرضــا
اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر؛ علــی تقــوی ،معــاون
پژوهشــی فرهنگســتان هنــر؛ عبدالمجیــد ارفعــی ،پژوهشــگر و
یشــناس؛ بهــروز عمرانــی،
متخصــص زبانهــای باســتانی و ایالم 
رئیــس پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی؛
اکبــر عالمــی ،پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس؛ برگــزار
شــد.
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در ابتــدای نشســت ،مســعود ناصــری ،مدیــرکل امــور هنــری
فرهنگســتان هنــر و دبیــر ایــن نشســت ،ســخنان خــود را اینگونــه
آغــاز کــرد« :در هم هجــای جهــان
اشــتراکات فرهنگــی ماننــد دیــن،
ادبیــات ،آییــن ،شــعر ،اســطوره
و هنــر ،بیــن اقــوام و ملیتهــای
مختلــف وجــود دارد؛ امــا وقتــی
ایــن اشــتراکات ز یــاد شــود و بهطــور
پیوســته باشــد ،میتوانیــم آنهــا
را نا مگــذاری کنیــم؛ نامهایــی
ماننــد جهــان شــرق ،جهــان غــرب،
ـران فرهنگــی
جهــان اســام و . ...ایـ ِ
نیــز بــه همیــن شــکل نامگــذاری
شــده اســت .از دیــدگاه مــن ســه
مــورد از ایــن اشــتراکات فرهنگــی
بســیار مهــم هســتند؛ “دیــن”،
“اســطورهها”“ ،ز بــان” .ز بــان بســیار

شهــای عاطفــی ،عقالنــی و منطقــی
مهــم اســت و حامــل همــه واکن 
جامعــه و مهمتر یــن وجــه اشــتراکات جامعــه اســت .ایــن ســه عنصــر
در ایجــاد ایــران فرهنگــی بســیار مؤثــر بــوده اســت ».وی همچنیــن
بــه پیشــینه چنیــن نشس ـتهایی (بــا دیــدگاه ایــران فرهنگــی) در
فرهنگســتان هنــر اشــاره کــرد و گفــت« :فرهنگســتان هنــر پیشتــر
نیــز روی “هــزار شــهر” کار کــرده اســت .در همایشهــا تــاش
فرهنگســتان بــر ایــن بــوده کــه ایــران فرهنگــی را بهعنــوان معرفــی
مشــترکات فرهنگــی ،عرضــه کنــد و نمایــش دهــد».
در ادامــه مرتضــی رضوانفــر ،ســخنان خــود را بــا سپاســگزاری از
فرهنگســتان هنــر و حضــور اســتادان و بــزرگان شــرکتکننده شــروع
کــرد و گفــت« :پــروژه میــراث مشــترک ایــران فرهنگــی از پنــج ســال
پیــش آغــاز شــده اســت؛ از جایــی کــه وزارت امــور خارجــه منعکــس
کــرد کــه در بعضــی از کشــورها ماننــد ازبکســتان ،ترکمنســتان،
ارمنســتان و ...کتیب ههــای فارس ـیزبان را بــه بهانههــای گوناگــون
برمیدارنــد و یــا جایــش را بــا کتیبههایــی بــه زبانهــای دیگــر
عــوض میکننــد .در هنــد 7هــزار کتیبــه بــه ز بــان فارســی داریــم کــه
متأســفانه بــه آنهــا توجــه نمیشــود .ایــن تحقیقــات میدانــی بســیار
خــاص بــود و بــرای نیــل بــه ایــن هــدف بــزرگ ،یــاری رایزنهــای
فرهنگــی ایــران در کشــورهای مختلــف و بعضــی ســفارتخانهها
بســیار شــایان توجــه اســت».

وی بــا ارائــه تصاو یــری از کتیب ههــا و بنانوشــتههای بررسیشــده،
ادامــه داد« :دلیــل اینکــه مــا بــه کتیب ههــا روی آوردیــم ایــن بــود کــه
ـش شــمایلنگاری و نقاشــی و مجسم هســازی و
خوشنویســی ،نقـ ِ
معمــاری مســیحی را در دوران اســامی بــر عهــده گرفــت .بــا ســرعت
رشــد جهــان اســام ،ســاخت مســاجد ،مــدارس ،تکایــا و خانقاههــا
افزایــش یافــت و بــرای اینکــه ایــن بناهــا شناســنامهدار شــوند،
کتیبــهدار هــم شــدند و کتیب ههــا مهمتر یــن تزیینــات اســامی
شــدند».
رضوانفــر در ادامــه بــه اهمیــت ز بــان فارســی در جهــان اشــاره کــرد و
یهــا ز بــان فارســی را بــه ارو پــای شــرقی بردنــد و ســند
گفــت« :عثمان 
ایــن حــرف ،کتیب ههــای فراوانــی اســت کــه بــه ز بــان فارســی در ارو پــا
موجــود اســت؛ ز یــرا ز بــان فارســی ،ز بــان میانجــی آن روزگاران بــوده
اســت .بهعنــوان نمونــه دیگــر ،نام ـهای در مــوزه واتیــکان اســت کــه
ایــن نامــه از طــرف امپراتــور چیــن بــرای پــاپ اعظــم ارو پــا بــه ز بــان
فارســی نگاشــته شــده اســت و در آن بیــان شــده کــه امپراتــور چیــن
نهــای مغولــی و چینــی نیــز نوشــته امــا احتمــال داده
نامــه را بــه زبا 
کــه در در بــار واتیــکان ،نتواننــد خــط چینــی و مغولــی را بخواننــد،
بنابرایــن نامــه را بــه ز بــان فارســی نیــز نوشــته و آورده :نامــه را بــه ز بــان
فارســی هــم نوشــتهام ،ز یــرا ز بــان جهانــی اســت».
رضوانفــر بــا توضیــح در بــاره شــهر تاریخــی دربنــد داغســتان بــه شــرح

آثــار باســتانی و کتیبههــای موجــود در ایــن شــهر پرداخــت و بــا ارائــه
تصاو یــر گفــت« :شــهر دربنــد دیــواری چهلکیلومتــری دارد کــه
12/5کیلومتــر آن باقــی مانــده اســت .ایــن دیــوار اهمیتــی فوقالعــاده
در ادیــان یهودیــت ،مســیحیت و اســام دارد؛ زیــرا معتقدنــد کــه
ایــن دیــوار ذوالقرنیــن اســت کــه در برابــر یأجــوج و مأجــوج کشــیده
شــده و ا گــر برداشــته شــود ،یأجــوج و مأجــوج حملــه میکننــد و روز
قیامــت میرســد .ایــن دیــوار مهــم و اســتراتژیک کــه در ســال 2003
ثبــت جهانــی شــده اســت 1500 ،ســال اســت کــه کارکــرد دفاعــی
خــود را حفــظ کــرده و در معیارهــای جهانــی ،نمــادی از معمــاری
ساســانی اســت .دیــوار بــه قلع ـهای ختــم میشــود کــه نارینقلعــه
نــام دارد .نارینقلعــه و دیــوارش در مجمــوع  32کتیبــه پهلــوی
دارد .مهمتریــن خصوصیــت یکــی از ایــن کتیبههــای پهلــوی
ایــن اســت کــه تار یــخ دارد و نشــان میدهــد کــه از دوره انوشــیروان
اســت .در واقــع ایــن دیــوار را قبــاد و فرزنــدش انوشــیروان ســاختهاند.
دربنــد قدیمیتر یــن شــهر روســیه و تنهــا شــهر شیعهنشــین آن اســت
(تصو یــر ».)1

رضوانفــر بــا اشــاره بــه اهمیــت شــهر دربنــد از دیــد جهانــی بــا توجــه
بــه  150بنــای ثبــت جهانیشــده در آن گفــت« :در یکــی از مســاجد
ایــن شــهر (تصو یــر  )4مــا کتیب ـهای بــه ز بــان فارســی یافتیــم کــه از
اهمیتــی خــاص برخــوردار اســت و دلیــل ایــن اهمیــت هــم ایــن
اســت کــه کتیبــه فارســی در محــراب مســجد قــرار دارد .مــا در ایــران
بهــای مســجد ندار یــم ،ولــی در قفقــاز ســه
شــعر فارســی در محرا 
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وی همچنیــن در بــاره اهمیــت و جایــگاه شــعر و زبــان فارســی بــا
اشــاره بــه تصاو یــر کتیبههــا گفــت« :عثمانــی و صفویــه بــا هــم
دشــمن بودنــد ،امــا نکتــه جالــب ایــن اســت کــه هــر دوی آنهــا از
یــک کتیبــه و یــک شــعر بــرای ســردر در بــار خــود اســتفاده کردهانــد.
ایــن امــر نشــاندهنده جایــگاه واالی ز بــان فارســی بهعنــوان زبانــی
جهانــی فــارغ از سیاســت و حکومــت و جنــگ اســت .عثمانیهــا
بــا اینکــه ز بــان رســمی در بــار و کشورشــان فارســی نبــوده و دشــمن
ایــران نیــز بودنــد ،شــعر فارســی را بــر ســردر در بــار ،مســاجد و مــدارس
خــود بــه کار میبردنــد .قــدرت نفــوذ ز بــان فارســی در ایــن کتیبههــا
ً
و سردرنوشــتهها کامــا آشــکار اســت .در اهمیــت زبــان فارســی
یتــوان گفــت کــه مــا در ایــران ،شــعر فارســی در
ایــن نکتــه را نیــز م 
محرابهــای مســاجد ندار یــم ،ولــی در قفقــاز ســه مســجد پیــدا
کردیــم کــه شــعر فارســی در محــراب داشــتند (تصاویــر 2و ».)3
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مســجد پیــدا کردیــم کــه در محــراب ،شــعر فارســی دارنــد .شــعر
مســجد شــهر دربنــد از محتشــم کاشــانی و همتار یــخ بــا خود محتشــم
اســت یعنــی مر بــوط بــه دوره صفــوی و ســال نهصــد و انــدی اســت.
همچنیــن کنــار نارینقلعــه در شــهر دربنــد ،دو آرامســتان وجــود دارد
لتــن و آرامســتان کفــار .نکتــه جالــب ایــن
بــه نا مهــای آرامســتان چه 
اســت کــه تمــام ســنگ مزارهــای ایــن آرامســتانها بــه ز بــان فارســی
اســت .هــر ســنگ قبــر ،شــعری بــه ز بــان فارســی دارد و هــر چهــار طرف
ســنگ مــزار شــعر فارســی حــک شــده اســت (تصویــر ».)5
نفــر بــا نمایــش تصاو یــر و اشــاره بــه روســتاهایی کــه نامهایــی
رضوا 
ایرانــی دارنــد ،ادامــه داد« :در دل روســیه و در شــهر دربنــد ،روســتایی
بــا نــام “پــارس” وجــود دارد کــه اهالــی روســتا مازندرانــی و تبر یــزی
ـید مازندرانــی اســت.
ـزرگ روســتا نیــز سـ ِ
هســتند و نــام شــخص بـ ِ
یافتــن ایــن روســتا کشــفی بــزرگ بــود؛ ز یــرا در هیــچ جــا و هیــچ
نقشــهای نامــی از ایــن روســتای ایرانینشــین نیســت (تصو یــر .)6
همچنیــن در کنــار کاوشهایمــان دو روســتای پهلویز بــان نیــز
پیــدا کردیــم کــه مردمشــان تار یــخ خودشــان را از ســده دوم و ششــم
میدانســتند و میگفتنــد انوشــیروان ســربازان و معمارانــی از نقــاط
مختلــف ایــران گــرد آورد و در اینجــا ســاکن کــرد تــا هــم بافــت منطقه
ایرانــی شــود و هــم اینــان از مرزهــای شــمالی ساســانی محافظــت
کننــد .یکــی از معلمــان ایــن مناطــق نزدیــک بــه هــزار واژه پارســی را
گــردآوردی کــرده اســت (تصو یــر ».)7
وی پــس از اتمــام توضیحــات در بــاره شــهر دربنــد ،تصاو یــر مر بــوط
بــه شــهر اوســتیا را نمایــش داد و گفــت« :مــن همــواره در کنــار نــام
اوســتیا ،آالنیــای شــمالی را مینویســم؛ ز یــرا مــردم ایــن شــهر بــر
ایــن باورنــد کــه اوســتیا ،نامــی گرجــی اســت و آنهــا خــود را آریایــی
میداننــد و بــرای همیــن نــام شــهر خــود را آالنیــا میداننــد .در ایــن
شــهر نیــز ماننــد دربنــد ،دیــواری وجــود دارد کــه از در یــای مازنــدران
تــا دریــای ســیاه کشــیده شــده اســت و بــر اســاس مــدارک و شــواهد و
اشــیای یافتهشــده در دیــوار ،ایــن بنــا را بنایــی ساســانی میداننــد.
یکــی از مناطــق اوســتیا  /آالنیــا“ ،واالایــر” نــام دارد؛ “واال” یعنــی
اولیــا و برتــر و “ایــر” یعنــی ایــران؛ یعنــی ایــران اولیــا .همچنیــن رودی
َ
َ
مهــم دارنــد بــه نــام “ا ُردن” کــه زبانشناســان “ار” را همــان “ایــر” بــه
معنــای ایــران و ُ
“دن” را آب میداننــد .مــردم اوســتیا  /آالنیــا نــام
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جمهــوری خــود را “ایرســتون” و ز بــان خــود را “ایرونــی” میداننــد.
ً
شــدیدا بــه فرهنــگ ایرانــی عالقهمنــد هســتند و زبــان و دیــن و قــوم
خــود را ایرانــی میداننــد و بــر آن اصــرار میورزنــد؛ زیرا تمام شــهرهای
دورتــادور آنهــا تــرک هســتند .بــرای همیــن بــر ایرانیبــودن خــود
اصــرار دارنــد و دوســت دارنــد کــه باستانشناســان و زبانشناســان
روی آثــار باســتانی آنهــا و سکههایشــان بررســی و پژوهــش کننــد
یبــودن آنهــا باشــد .همچنیــن در اوســتیا
تــا ســندی بــر تأییــد ایران 
روســتایی بــه نــام “ایــران” وجــود داشــت (تصو یــر  .)8شــهردار ایــن
روســتای بــزرگ گفــت کــه نــام روســتای مــا ایــران اســت ،امــا هیــچ
نمــادی از کشــور ایــران ندار یــم و خیلــی دوســت داریــم کــه تندیــس
یــا مجســمهای از تخــت جمشــید یــا یــک نمــاد ایرانــی در روســتای
خــود داشــته باشــیم».
رضوانفــر در ادامــه ســخنان خــود بــه کشــف کتیب ـهای اشــاره کــرد
کــه نزاعــی بیستســاله را بــه پایــان بــرده بــود و گفــت« :در پایتخــت
اوســتیا مســجدی اســت بــه نــام “مســجد ایرانیــان” .بــر ســر اینکــه
چــه کســی یــا کســانی در چــه دورهای ایــن مســجد را ســاختهاند
در شــهر دعوایــی بیستســاله بر پــا بــود .اهــل باکــو میگفتنــد
یهــا و دریانیهــا میگفتنــد پــدران
اجــداد مــا ســاختهاند و تبریز 
مــا ســاختهاند .مــن کتیب ـهای در مســجد دیــدم کــه بــا ترجمــه متــن
کتیبــه ،متوجــه شــدیم کــه ایرانیــان ایــن مســجد را ســاختهاند و
دعــوای بیستســاله ایــن شــهر بــه پایــان رســید .بیــت شــعری کــه
در کتیبــه مســجد نوشــته شــده بــود و گــره ایــن نــزاع را بازکــرد ،ایــن
اســت:
چــو ایرانــی بهمــت در جهــان از خلــق ممتــاز اســت  /بهــر شــهر و بهــر
کشــور بــکار خیــر انبــاز اســت (تصو یــر )9
متــن کتیبــه مادهتار یــخ هــم داشــت کــه تار یــخ دقیــق نــگارش کتیبــه
یکــرد .کشــف و ترجمــه ایــن کتیبــه امــری مهــم و
را مشــخص م 
ارزشــمند بــرای مردمــان اوســتیا بــود؛ بهگون ـهای کــه چندیــن بــار
بــا مــن گفتوگــوی تلویزیونــی کردنــد و همایشهایــی بــزرگ بــرای
کشــف آن بر پــا کردنــد».
وی همچنیــن در ادامــه ســخنان خــود در اهمیــت و دیرینگــی زبــان

پارســی در ایــن مناطــق و شــهرها ،گفــت« :در اوســتیا قلـهای هســت
بــه نــام ِ“ال ِبــروس” کــه زبانشناســان میگوینــد همــان “البــرز”
اســت و بــر ایــن باورنــد کــه آریاییهــا کــه بــه ســمت هنــد و ارو پــا و
در نهایــت ایــران آمدنــد ،هــر جــا کــه میرفتنــد بــرای چیزهــای مرتفــع
و بلنــد ،واژه البــرز را اســتفاده میکردنــد کــه در معنــای بلندمرتبــه
و رفیــع اســت .ایــن قلــه بلندتریــن قلــه ارو پــا اســت کــه ســی متــر
از دماونــد کوتا هتــر اســت و نامــش البــرز اســت .تعــداد بســیاری از
پســران و مردانــی کــه در ایــن منطقــه زندگــی میکننــد نامشــان البــرز
اســت (تصویــر ».)10
نفــر در ادامــه بــه ســفر خــود بــه جمهــوری آذربایجــان اشــاره کــرد
رضوا 
و گفــت« :آتشــکدهای در با کــو هســت کــه هجــده کتیبــه بــه ز بــان
سنســکریت و پنجابــی دارد و یــک کتیبــه پارســی .خودشــان اعتقــاد
دارنــد کــه زرتشــتیان هنــد و ایــران در روســتایی بــه نــام “ســوراخانی”
خســوراخ بــود) کــه آتــش از ســوراخهایش خــارج
(چــون سورا 
بشــوران” کنــار “بادکوبــه” ایــن آتشــکده
یشــد ،در اســتان “آ 
م 
را برپــا کــرده بودنــد .ا گــر بــه نــام مناطــق دقــت کنیــد میبینیــد کــه
تمــام نا مهــا ایرانــی اســت .در کل در کشــور جمهــوری آذربایجــان
نامهــای ایرانــی بــرای شــهرها و روســتاها بســیار فــراوان اســت؛ از
جملــه روســتای “نــارداران” کــه همــان نــاردران اســت؛ ز یــرا از زمیــن
روســتا آتــش بیــرون میآمــده اســت .همچنیــن در کاخ شروانشــاهان
باستانشناســان هفتصــد کتیبــه را در ز یــر آب ،حدود ســیصدمتری
ســاحل پیــدا کردنــد (تصو یــر  .)11مســجد با کــو چندیــن کتیبــه
فوقالعــاده دارد؛ از جملــه کتیبــه فرمــان شــاه عبــاس و کتیبــه شــاه
طهماســب اســت کــه متــن ایــن کتیبههــا در بــاره عفــو مالیاتــی
اســت .بســیار ســنگ مــزار آنجــا هســت کــه اشــعار فارســی دارد.
همچنیــن ســومین مســجدی کــه محــراب آن شــعر فارســی دارد در
همیــن شــهر با کــو اســت (تصو یــر  )12و از ایــن جهــت (دارابــودن شــعر
فارســی در محــراب نمــاز) بســیار اهمیــت دارد».
او در پایــان ســخنان خــود بــه شــرح مهمتر یــن کتیبــه قفقــاز جنو بــی
پرداخــت و ادامــه داد« :دو نخسـتوزیر ایــران از روســتای “اردو بــاد”
در شــهر نخجــوان بودنــد؛ صدراعظـ ِـم شــاه عبــاس و فرزنــدش ،هــر
دو اهــل روســتای اردو بــاد بودنــد .همچنیــن بســیاری از عالمــان و
شــاعران ایرانــی از ایــن محــل برخاســته بودنــد .مدرس ـهای در ایــن

شــهر هســت کــه کتیب ههــای آن بــه علــت بیتوجهــی دارد از بیــن
ً
م ـیرود و ایــن واقعــا حیــف اســت .مســجدجامع اردوبــا د کتیب ـهای
دارد کــه مهمتر یــن کتیبــه قفقــاز جنو بــی اســت .ایــن کتیبــه حــاوی
فرمــان شــاه عبــاس اســت کــه اردو بــاد را مادامالعمــر از مالیــات
معــاف کــرده اســت؛ ز یــرا اردو بــاد دو بــار توســط تــرکان عثمانــی بــا
خــاک یکســان شــده و بــرای همیــن شــاه عبــاس طــی فرمانــی کــه در
ایــن کتیبــه ثبــت شــده اســت ،بــرای همیشــه اردوبــاد را از پرداخــت
مالیــات معــاف کــرده بــود .متأســفانه جمهــور یای کــه امروزه ســنگ
عثمانیــان را بــه ســینه میزنــد و ایرانســتیزی میکنــد ،بایــد بدانــد
کــه روزگاری دو بــار توســط همیــن عثمانیهــا بــا خــاک یکســان شــده
بــوده و شــاه ایــران مالیــات را از آنهــا برداشــته بــوده اســت(تصویر
».)13
در انتهــای نشســت ،بــا حضــور شــرکتکنندگان و اســتادان،
نمایشــگاه تصاو یــر آثــار و کتیبههــای فارس ـیزبان قفقــاز در گالــری
لــرزاده مؤسســه فرهنگیهنــری صبــا گشــایش یافــت.
در ایــن نمایشــگاه کــه حاصل یک پروژه پژوهشـ ِـی فراملیـــمنطقهای
بــود ،میــراث مشــترک ایــران و قفقــاز بــا تکیــه بــر کتیبههــا و تزیینــات
معمــاری از ز بــان تصاو یــر بــه نمایــش درآمد.
ایــن روایــت تصویــری ،برآمــده از پــروژهای جامــع و طوالنیمــدت
اســت کــه مرتضــی رضوانفــر ،آن را از پنــج ســال پیــش آغــاز کــرده
اســت .در ایــن پــروژه کــه همچنــان هــم ادامــه دارد ،بــه ردپــای
میراثهــای مشــترک ایــران و جهــان ـ ـ از شــرق چیــن تــا قلــب آفریقاــــ
در معمــاری ،تزیینــات معمــاری و کتیبهنگار یهــا پرداختــه شــده
اســت.
معمــاری ایرانــی در
در ایــن بخــش ،کتیبههــا و تزیینــات
ِ
جمهور یهــای قفقــاز شــمالی (داغســتان ،اوســتیا  /آالنیــا،
جمهــوری کاباردینــا  /بالکار یــا) و قفقــاز جنوبــی (آذربایجــان و
ارمنســتان) ،در قالــب  25تابلــوی پژوهشــی شــامل نمــای کلــی آثــار
و تصاو یــر کتیبههــا و توضیحــات مر بــوط بــه هــر یــک (بهصــورت
دوزبانــه) قــرار داشــت.
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نشست تخصصی و نمایشگاه
«فرش بلوچ؛ از رنج تا گنج»
سمیرا خوانساری

نشســت تخصصــی و نمایشــگاه میــراث دس ـتبافتههای بلــوچ
بــا عنــوان «فــرش بلــوچ؛ از رنــج تــا گنــج» در فرهنگســتان هنــر برگــزار
شــد.
در ایــن نشســت کــه روز س هشــنبه  15مــرداد  1398برگــزار شــد،
مهــدی مکینــژاد ،عضــو هیئتعلمــی فرهنگســتان هنــر و عضــو
گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی ایــن فرهنگســتان ،مدیر یــت
نشســت را بــر عهــده داشــت و تــورج ژولــه ،عضــو گــروه هنرهــای
ســنتی و صنایــع دســتی فرهنگســتان هنــر و عضو کمیتــه تخصصی
مرکــز تحقیقــات فــرش دســتباف ایــران؛ ایمــان زکریاییکرمانــی،
پژوهشــگر فــرش و عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه هنــر اصفهــان؛
و محمدکر یــم کاظمیقرایــی ،پژوهشــگر نقــوش فــرش بلــوچ و
مجموع ـهدار در حــوزه قالیچههــای بلــوچ؛ ســخنرانی کردنــد.
ینــژاد بــا شــعری از اســتاد ســید عبــاس ســیاحی ،از
ابتــدا مک 
اســتادان بنــام حــوزه رنگــرزی نشســت را آغــاز کــرد و از اولیــن
ســخنران ایــن نشســت ،تــورج ژولــه ،دعــوت کــرد تــا حاصــل تحقیــق
و مطالعــات خــود را بــا موضــوع «ســنت و دیرینهشناســی در
مطالعــات فرششناســی بــا تأ کیــد بــر بافتههــای بلــوچ و سیســتانی»
بــرای حاضــران بیــان کنــد.

ژولــه ،از پرداختــن فرهنگســتان هنــر بــه موضــوع فــرش بلــوچ اظهــار
مســرت کــرد و بــا تأ کیــد بــر اینکــه پژوهــش در حــوزه فــرش آداب
خــاص خــود را دارد ،حاصــل مطالعــات خــود را بــا توجــه بــه زمــان
محــدود ســخنرانی در یــک نشســت ،بهاجمــال بیــان کــرد.
او بــا توصیــه بــه مطالعــه کتــاب مبانــی طراحــی ســنتی تحریــر علــی
َحصــوری کــه بــه لــزوم مطالعــه در بــاره پیشــینه و دیرینهشناســی
شهــای شــرق ایــران بهخصــوص مطالعــه سیســتان بــرای تحقیــق
فر 
در بــاب فــرش بلــوچ اشــاره کــرده اســت ،توضیــح داد« :مقدمــه
پژوهــش در بــاره فــرش بلــوچ ،پژوهــش در بــاره فــرش سیســتان و
فرهنــگ سیســتان اســت و نادیدهگرفتــن فرهنــگ بــزرگ سیســتان
و همچنیــن آ گاهــی نداشــتن از دیرینهشناســی ایــن خطــه در
مطالعــات حــوزه فــرش بلــوچ ،ســبب عقیــم و بینتیجــه مانــدن هــر
پژوهشــی در ایــن حــوزه میشــود».
عضــو هیئــت کارشناســی امــوال هنــری ســازمان میــراث فرهنگــی،
همچنیــن کتــاب فــرش سیســتان را از اولیــن مطالعــات انجامشــده
و تأثیرگــذار بــرای تحقیــق پیرامــون قالــی سیســتان و قالــی بلــوچ
معرفــی کــرد.
عضــو گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی فرهنگســتان هنــر ،بــا
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اشــاره بــه نقــش پررنــگ زنــان بلــوچ در آفرینــش ایــن هنــر و نشــانههای
حهــا و نقشهــا ،مصادیقــی از ایــن نشــانهها را بــرای
زنانگــی در طر 
حاضــران بیــان کــرد و بــا نمایــش عکسهایــی از ایــن ســنتها،
ســخنان خــود را ب هصــورت شــفافتر تبییــن کــرد.
ژولــه ،چیــدن مــوی زنــان بلــوچ بعــد از مــرگ و قبــل از تدفیــن آنهــا و
قــراردادن دســتهای از مــوی بافتهشــان در کنــار فرشهــای سیســتان
را یکــی از ســنتهای خــاص ایــن منطقــه نــام بــرد کــه در حــال
حاضــر از میــان رفتــه اســت.
او همچنیــن بــا نمایــش عکسهایــی از فــرش بلــوچ ،بهکار بــردن
ســوارکاران زن و حتــی بهکار بــردن مادیــان بــرای زنــان ســوارکار در
شهــا و طرحهــای بلــوچ را مصداقــی دیگــر از زنانگـ ِـی
بعضــی از فر 
شــکلگرفته در ایــن آثــار بیــان کــرد و حضــار را بــه توجــه بــر ایــن
چکــدام از ســوارکاران نقشزد هشــده در ایــن نقــوش مــرد
نکتــه کــه هی 
نیســتند ،فراخوانــد.
پژوهشــگر فــرش بلــوچ ادامــه داد« :بــا وجــود پراکندگــی اقــوام بلــوچ
در گســتره جغرافیــای سیاســی ایــران ،در میــان فرشپژوهــان و
فرششناســان جهــان ،خطــه خراســان ،مرکــز اصلــی و خاســتگاه
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مهمتر یــن و مشــهورترین بافتههــای بلــوچ ایــران اســت؛ از ســرخس
تجــام و فریمــان گرفتــه تــا خــواف و تایبــاد و تربتحیدریــه و
و ترب 
حتــی مناطقــی در اطــراف کاشــمر .بافتههــای اقــوام بلــوچ همچــون
دیگــر عشــایر ایــران متعــدد اســت و تنوعــی بســیار بــاال دارد؛ امــا
گرهبافت ههــای آنــان شــهرت بیشــتری در میــان مجموعــهداران و
متخصصــان فــرش دارد».
عضــو گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی فرهنگســتان هنــر،
نقــوش بهشــت و جهنــم ،نقش ـههای بــرگ تاکــی درخــت مــو،
بتهجقــه ،گل شــفتالو و ...را از جملــه نقشهایــی قلمــداد کــرد کــه
ریشــه آنهــا در فرهنــگ سیســتان بــوده اســت.
تــورج ژولــه ،در پایــان بــاز هــم بــه ایــن نکتــه کــه مطالعــه خــود را روی
فــرش بلــوچ ،از سیســتان شــروع کــرده اســت اشــاره کــرد و بــا ذکــر ایــن
جمــات بــه ســخنان خــود پایــان داد« :بــه نظــرم هــر کــس میخواهــد
در ایــن حــوزه تحقیــق کنــد ،بایــد ابتــدا نقــوش را بشناســد و وجــه
تســمیه آنهــا را بدانــد».
ایمــان زکریاییکرمانــی ،پژوهشــگر فــرش و عضــو هیئتعلمــی
دانشــگاه هنــر اصفهــان ،دومیــن ســخنران ایــن نشســت بــود .او بــا
ذکــر ایــن نکتــه کــه پــس از جسـتوجوی اینترنتـیاش در ایــرانداک
فقــط هفــت عنــوان پژوهــش منتــج بــه فــرش بلــوچ یافتــه اســت،

تهــای خــود را بــا عنــوان «ظرفیتشناســی فــرش بلــوچ از
صحب 
منظــر فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی» آغــاز کــرد.
زکریایــی ،در ســخنان خــود فــرش بلــوچ را بهعنــوان یــک ابــژه
فرهنگــی در فرهنــگ مــا ،مــورد مداقــه قــرار داد و افــزود« :فرهنــگ مــا،
قبــل از آریاییهــا ،فرهنــگ زنانــه بــوده اســت و فــرش بلــوچ هــم از
ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و یکــی از علتهایــی کــه ســبب شــد
نســاالرانهبودن فرهنــگ مــا پیــش از
فــرش بلــوچ ،تعالــی یابــد ،ز 
آر یاییها ســت».
او ادامــه داد« :منطقــه سیســتان از لحــاظ اســطورهای در فرهنــگ
مــا بســیار اهمیــت دارد .دریاچــه هامــون یکــی از مهمترینهاســت
یشــود و فردوســی
و تخمــه سوشــیانس در ایــن دریاچــه حفاظــت م 
نیــز منشــأ بســیاری از اســاطیرمان از جملــه رســتم را ،از سیســتان
گرفتــه اســت».
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه هنــر اصفهــان ،بــا اشــاره بــه ریشــه
ً
هندواروپایــی قــوم بلــوچ بیــان کــرد« :ایــن قــوم تقریبــا بــه اتفــاق
نظــر همــه پژوهشــگران ،ریشــه هندواروپایــی دارد و از طریــق
نهــا ،ریشــه ایــن قــوم مشــخص میشــود.
ریشهشناســی زبا 
همچنیــن ایــن ز بــان نزدیــک بــه زبانهــای کــردی ،لــری و زبانهــای
اقــوام جنــوب در یــای خــزر اســت و یکــی از نظریاتــی کــه در بــاره ریشــه

قــوم بلــوچ اســت ،نظر ی ـهای در بــاب ســکونت آنــان در جنــوب خــزر
اســت و اینکــه اولیــن حضورشــان هــم در دوره ســلجوقیان بــوده و از
آنجــا بــه منطقــه بلوچســتان مهاجــرت کردهانــد».
او در ایــن بــاره بیشــتر توضیــح داد و افــزود« :در عصــر ســلجوقی
گروههایــی از بلوچهــا بــه اطــراف کرمــان و بهخصــوص جنــوب آن
مهاجــرت میکننــد و در دور ههــای بعــدی بــه منطقــه مکــران در
جنــوب اســتان سیستانوبلوچســتان کنونــی میرونــد و در عصــر
چهــا بــه خراســان بــرای مقابلــه
صفــوی و افشــاری گروههایــی از بلو 
کهــا کوچانــده میشــوند».
بــا ازب 
زکریایــی در بــاره تاریخچــه حضــور ایــن قــوم ادامــه داد« :ایــن اقــوام از
ایــران تــا منطقــه ِســند میرونــد و در حــال حاضــر در عمــان و حتــی
در بحر یــن گروههایــی از اینهــا حضــور دارنــد؛ ولــی مهمتریــن مراکــز
تمرکــز قــوم بلــوچ ،در ایــران و افغانســتان و پاکســتان اســت».
او در بــاره ذکــر موضوعــی در ســخنان ژولــه تصریــح کــرد« :اســتاد
ژولــه بــه بحــث ازبینرفتــن ســنت فــرش بلــوچ اشــاره کردنــد؛ ولــی
بــه اعتقــاد مــن ا گــر اینگونــه نــگاه کنیــم ،احســاس ناامیــدی بــه مــا
دســت میدهــد؛ امــا همیــن مســئله یکــی از ظرفیتهــای مطالعاتــی
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فــرش بلــوچ را در حــوزه سبکشناســی بــه مــا ارائــه میدهــد».
زکریاییکرمانــی افــزود« :مــن همیــن امــروز در اقــوام بلــوچ  28ایــل را
در منابــع فارســی و التیــن پیــدا کــردم کــه پراکندگــی قومیــت آنهــا از
ســرخس تــا اطــراف زابــل اســت .عــاوه بــر اینهــا بســیاری از بافتههای
شهــای افغانبــاف را کــه ســاختار بلــوچ ندارنــد،
تیمــوری و حتــی فر 
در حــوزه نظامبنــدی ســاختار فــرش بلــوچ دســتهبندی میکننــد کــه
فقــدان ایــن نظــم و نظــام ،نیــاز بــه مطالعــه و دســتهبندی صحیــح
دارد و ایــن از رســالتهای مهــم مرا کــز پژوهشــی و دانشگاههاســت».
ایــن پژوهشــگر در بــاره ظرفیتهــای پژوهــش در ایــن حــوزه تشــریح
کــرد« :در حــوزه پژوهشهــای مرتبــط بــا فــرش بلــوچ کارهــای بســیاری
تهــا انجــام نشــده اســت کــه بهو یــژه
متناســب بــا نیازهــا و ظرفی 
یتــوان بــه ســمت موضوعاتــی بــا رویکــرد
در حــوزه پایاننامــه م 
مردمشناســی و مردمنــگاری بــا محور یــت پژوهشــگران بومــی رفــت.
بــرای دســتیابی بــه سبکشناســی فــرش بلــوچ بایــد بــا محور یــت
مناطــق تمرکــز عشــایر بافنــده ،در ســرخس ،تربتحیدر یــه،
تربتجــام ،خــواف ،قاینــات ،زابــل و مناطــق دیگــر بــه مطالعــات
عمیــق میدانــی پرداخــت».
زکریایــی در بــاره قیمــت فــرش بلــوچ در حــال حاضــر عنــوان کــرد« :از
نظــر اقتصــادی فــرش بلــوچ بــه دالیــل پشــم مرغــوب بلوچــی ،مــواد
رنگــزای منطق ـهای و وجــود بافندههــای ماه ـ ر در خــود آن خطــه،
فرشــی بــا قیمــت مناســب اســت و بهراحتــی میتوانــد در ســبد
خانــواده ایرانــی قــرار بگیــرد».
پــس از زکریاییکرمانــی ،نوبــت بــه محمدکر یــم کاظمیقرایــی،
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مجموع ـهدار فــرش بلــوچ و همچنیــن صاحــب آثــار نمایشــگاه
میــراث دس ـتبافتههای بلــوچ «فــرش بلــوچ؛ از رنــج تــا گنــج»
ر ســید.
ایــن مجموع ـهدار فــرش بلــوچ ،ضمــن بیــان توضیحــات کلــی
در بــاره واژه و قــوم بلــوچ ،افــزود« :امــروزه بــه ایــن دلیــل کــه اغلــب
طوایــف بلــوچ و غیربلــوچ ،از قدیــم تــا کنــون در اطــراف شهرســتان
تربتحیدر یــه اســکان یافتهانــد ،ایــن شهرســتان بــه بارانــداز قالیچــه
بلــوچ بــرای تجــار بــدل شــده اســت و از مرا کــز مهــم دیگــر ایــن فــرش
یتــوان از تربتجــام ،خــواف ،قایــن و بیرجنــد نــام بــرد».
م 
ـش روی مهمانــان ایــن نشســت گفــت:
قرایــی در بــاره نمایشــگاه پیـ ِ
«انتخــاب دس ـتبافتهها در نمایشــگاه فــراروی شــما بــه دلیــل
فقــدان دسترســی بــه نمون ههــای اصیــل از فــرش بلــوچ ،بیشــتر از
فرشهــای سیســتان اســت کــه از قدیــم خاســتگاه قالــی و قالیچــه
بــوده اســت».
ایــن نشســت کــه بــا حضــور سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،معــاون
پژوهشــی و جمعــی از مدیــران ایــن فرهنگســتان و بســیاری از
پژوهشــگران و بــزرگان عرصــه فــرش از جملــه ســید طاهــر صباحــی،
حســین یاوری ،محســن محســنی و ...آغاز شــد ،با پرســش و پاســخ
حضــار و ســخنرانان بــه پایــان رســید و پــس از آن ،مؤسســه صبــا بــا
مراســم افتتــاح نمایشــگاه میــراث دس ـتبافتههای بلــوچ «فــرش
بلــوچ؛ از رنــج تــا گنــج» بــا هشــتاد اثــر فــرش ،میزبــان عالقهمنــدان
حــوزه صنایــع دســتی بــود .ایــن نمایشــگاه تــا  28مــرداد ،1398
هم ـهروزه (ب هجــز روزهــای تعطیــل) از ســاعت  10تــا  19در نگارخانــه
آیینــه مؤسســه صبــا ،پذیــرای هنردوســتان بــود.

تجلیل از «پنج دهه هنرآفرینی یداهلل کابلی»
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران ،در آییــن نکوداشــت پنــج دهــه هنرآفرینــی یــداهلل كابلــی خوانســاری بــا اهــدای لــوح
تقدیــر و یــک جلــد شــاهنامه شاهطهماســبی ،مقــام واالی ایــن هنرمنــد را گرامــی داشــت.
در ایــن برنامــه کــه بــا عنــوان «تماشــای خورشــید» ،بــا هــدف قدردانــی از تــاش نــامآوران حــوزه فکــر ،قلــم ،اندیشــه و
شهــای بینالمللــی کتابخانــه ملــی جمهــوری اســامی ایــران
هنــر ،عصــر شــنبه  ۲۹تیــر  ۱۳۹۸در ســالن همای 
برگــزار شــد ،از پنــج دهــه تــاش اســتاد یــداهلل کابلــی در احیــا و ترو یــج خــط شکســته نســتعلیق تجلیــل شــد.
در ایــن مراســم ،پیــام علیاکبــر صالحــی ،معــاون رئیسجمهــور و رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی،
قرائــت شــد و حج ـتاهلل ایو بــی ،دبیــر کمیســیون ملــی یونســکو  -ایــران؛ اشــرف بروجــردی،
مشــاور رئیسجمهــوری و رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی؛ احمــد جاللــی ،ســفیر
ایــران در یونســکو؛ امیراحمــد فلســفی ،هنرمنــد خوشنو یــس و از شــاگردان اســتاد
کابلــی؛ میرجال لالدیــن کــزازی ،اســتاد ادبیــات دانشــگاه عالمــه طباطبایــی؛ و
هــادی ســیف ،پژوهشــگر هنرهــای ســنتی؛ ســخنرانی کردنــد.
در ادامــه بــا اهــدای هدایایــی از ســوی فرهنگســتان هنــر،
فرهنگســتان ز بــان و ادب فارســی ،مؤسســه پو یــا (همیــاران فرهنــگ
و هنــر) ،شــهرداری و شــورای اســامی شــهر قزو یــن ،دانشــگاه تهــران،
انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی ،شــهرداری خوانســار ،انجمــن
خوشنویســان ،کتابخانــه ملــی و ...از اســتاد کابلــی تقدیــر شــد.
در ایــن مراســم از طــرف شــهردار و رئیــس شــورای شــهر خوانســار کــه
نهــای اصلــی
در مراســم حاضــر بودنــد اعــام شــد کــه یکــی از خیابا 
شــهر خوانســار بــه نــام یــداهلل کابلــی خوانســاری نامگــذاری شــده
اســت.
اســتاد یــداهلل کابلــی نیــز در ایــن مراســم بــه ایــراد ســخن پرداخــت و
بــا بیــان اینکــه خوشنویســی را هنــری قدســی برمیشــمرند ،اظهــار
کــرد :در هــر گوشــه از دنیــا کــه رفتــم دیــدم تنهــا هنــری کــه از ســرزمین
ایــران ،درخشــان و در جر یــان اســت هنــر خوشنویســی اســت.
ایــن اســتاد خوشنویســی بــا تقدیــر از همــه اســتادانی کــه در گذشــته
چــراغ راه وی بــرای گســترش خــط شکســته و احیــای ایــن خــط
بودنــد ،عنــوان کــرد :خوشــحالم بیــش از پنجــاه ســال از عمــرم را در
آینـهداری و تحقــق آرزوهــای ملــی گذاشــتهام و در کنــار کســانی کــه
در احیــای شــرف و فرهنــگ گام برداشــتند ،ایســتادهام.
اســتاد کابلــی تصر یــح کــرد :بعــد از شــادروان ســید گلســتانه
کــه آخر یــن بازمانــده خــط شکســته بــود ،تــاش کــردم بــا تمــام

یهــا ،بــا عشــق و ایمــان ایــن مقصــد را ادامــه دهــم ،و ایــن موهبتــی الهــی بــود.
بیبضاعتــی و ناتوان 
او گفــت :در عرصــه آمــوزش تــاش کــردم و خوشــحالم امــروز خــط شکســته کــه روزگاری بــه اشــکالی ســطحی بــه رؤ یــت میرســید ،بــه هنــری
بالنــده بــا هنرمندانــی نامــی در سراســر کشــور تبدیــل شــده اســت.
ایــن اســتاد خــط شکســته ایــران تأ کیــد کــرد :بایــد از از اســتاد ســید حســن میرخانــی تقدیــر کنــم؛ سرمشــقی کــه در خوشنویســی از حافــظ
بــه مــن دادنــد ،بــرای مــن کــه خردســال بــودم عجیــب بــه نظــر میرســید:
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیک به خون جگر شود
وی گفــت :سپاســگزاری میکنــم از مردمــی کــه خوشنویســی را حمایــت کردنــد؛ کســانی کــه از روزگار کودکــی نقشــی اثرگــذار در هدایــت
زندگــی مــن داشــتند و امیــدوارم در ایــن ســالهای پیــش رو بــه عنایــت شــما بتوانــم بــا نگاههــای سرشــار از عشــق ،ایــن مســیر را طــی کنــم؛
ای خــدا ایــن وصــل را هجــران مکــن!
در ایــن مراســم ،از ســوی فرهنگســتان هنــر ،ســجاد محمــد یــارزاده ،سرپرســت معاونــت فرهنگــی و هنــری ،و محمدرضــا حســینخانی،
مدیرعامــل مؤسســه فرهنگیهنــری صبــا ،حضــور داشــتند.
آییــن نکوداشــت اســتاد یــداهلل کابلــی خوانســاری را کمیســیون ملــی یونســکو  -ایــران بــا همــکاری فرهنگســتان هنــر ،در بزرگداشــت مروجــان
علــم و فرهنــگ و آمــوزش ،و در قالــب برنامـهای بــا عنــوان «تماشــای خورشــید» بــه پــاس پنــج دهــه تــاش ایــن هنرمنــد در احیــا و ترویــج خــط
شکســته ایرانــی برگــزار کــرد.
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نمایشگاه خوشنویسی و رونمایی کتاب از دولت قرآن
محبوبه حاجیپروانه
آییــن رونمایــی کتــاب از دولــت قــرآن بــه همــراه نمایشــگاه آثــار
ـمان
خوشنویســی خدیجــه فالحــی در مجموعــه فرهنگیهنــری آسـ ِ
فرهنگســتان هنــر بر پــا شــد.
در ایــن مراســم ابتــدا ،کتــاب از دولــت قــرآن کــه خدیجــه فالحــی
آن را بــا خــط ثلــث خوشنویســی کــرده اســت رونمایــی شــد و پــس
از آن نمایشــگاهی از آثــار خوشنویســی ایــن هنرمنــد بــا حضــور
بزرگانــی همچــون حســین محیالدیــن الهیقمش ـهای ،نصــراهلل
افجــهای ،یــداهلل کابلیخوانســاری ،رســول مــرادی ،امیــر فلســفی و
ـمان فرهنگســتان هنــر
الهــه خاتمــی در مجموعــه فرهنگیهنــری آسـ ِ
گشــایش یافــت.
ســجاد محمــد یــارزاده ،سرپرســت معاونــت هنــری فرهنگســتان
هنــر ،در ابتــدای ایــن مراســم کــه عصــر روز دوشــنبه  17تیرمــاه
 1398برگــزار شــد ،ضمــن خوشــامدگویی بــه هنرمنــدان و حاضــران،
گفــت« :بــه چنــد نکتــه اشــاره میکنــم؛ اول اینکــه ایــن وظیفــه ذاتــی

فرهنگســتان هنــر اســت کــه از هنرهــای اصیــل ایرانــی حمایت کند.
هنــر خوشنویســی از بنیادیتر یــن هنرهایــی اســت کــه میتوانــد
هنــر ایــران را بــه جهانیــان و بهو یــژه بــه هنرپژوهــان امــروزی خــوب
معرفــی کنــد .اعتقــاد دارم درســت نگاهکــردن بــه ظرفیتهــای
فرهنگــی و بهو یــژه هنرهایــی کــه در کشــور عزیزمــان ایــران داریــم،
میتوانــد توســعه پایــدار را رقــم بزنــد .ا گــر بــه ظرفیتهــای هنــری
ً
و فرهنگــی کشــور خــود نپرداز یــم ،قطعــا توســعه درو نزا و پایــدار
نخواهیــم داشــت .نکتــه دوم اینکــه نــام کتــاب بهدرســتی انتخــاب
شــده اســت .بــاور دارم کــه خــود ایــن نــام ،نشــان از برکــت موضــوع
دارد .انتخــاب متــون خوبــی کــه بــا بــاور و اعتقــاد مــردم عجیــن
شــده ،میتوانــد در پایدار بــودن هنـ ِـر هنرمنــد مؤثــر باشــد».
نصــراهلل افجـهای ،چهــره مانــدگار حــوزه خوشنویســی نیــز ســخنران
دیگــر ایــن مراســم بــود و ســخنان خــود را اینگونــه پــی گرفــت« :مــن
بــاالی هشــتاد ســال ســن دارم و هنــور هــم خطاطــی و کار میکنــم و
همســرم در تمــام ایــن راه مشــوق مــن بــوده و هســت و از مــن حمایــت

نشریه خبری سفیر هنر ،سال چهارم ،شماره  ،30تابستان 1398

27

میکنــد و ایــن بــرای مــن اعتبــاری بــزرگ اســت .مــن از خــدا
خواســتم کــه تــا آخر یــن لحظــه زندگــی ،قلــم از دســتم نیفتــد و خــدا را
شــکر کــه ایــن تــا بــه امــروز بــرآورده شــده اســت .خوشنویســی مرارتــی
فــراوان بــه همــراه دارد و یکــی از هنرهــای ظر یــف ایرانــی اســت کــه
بــه سختکوشــی بســیار نیــاز دارد .در بــاره کتــاب از دولــت قــرآن کــه
خانــم فالحــی ،از عاشــقان خــط و خوشنویســی ،آن را فراهــم کــرده
اســت ،بایــد بگو یــم تــا عاشــق نباشــی نمیتوانــی در ایــن راه گام
بــرداری و مــن بــا همــه وجــود بــرای کســانی کــه در ایــن راه و بــرای هنــر
ایــران قدمــی برمیدارنــد ،دعــا میکنــم و پشــتیبان آنهــا هســتم».
ایشــان در انتهــای ســخنان خــود بــا اشــاره بــه تاریخچــه خــط ثلــث
و بــزرگان ثلثنو یــس ایرانــی گفــت« :هنــر مختــص بــه خــط و
موســیقی و ...نیســت .مــا بایــد زندگــی خــود را بــا هنــر عجیــن کنیــم.
مــن از مــردم ایــران بهعنــوان ســاکنان کشــوری هنر پــرور توقــع دارم
از هنــر و هنرمنــد حمایــت کننــد .ایــن توقــع را از دولــت نیــز دارم و
ّ
ایــن حـ ِـق حقــه هنرمنــد خوشنو یــس اســت کــه بایــد رعایــت شــود.
امیــدوارم هنرمنــدان مــا در را ههــای موفقیــت گام بردارنــد تــا بتوانیــم
بــه جهــان و جهانیــان هنرهــای خودمــان را بیــش از پیــش نشــان
بدهیــم و ثابــت کنیــم کــه هنــوز و همیشــه برتر یــن و بهتریــن هنرهــا و
هنرمنــدان جهــان را دار یــم».
پــس از آن رســول مــرادی ،از اســتادان حــوزه خــط و خوشنویســی،
دربــاره اثــر از دولــت قــرآن گفــت« :کتــاب ،فرزنــد روحــی نویســنده
اســت .بــه اعتقــاد بنــده ســرکار خانــم فالحــی نمــاد همــت ،تــاش،
عــزت نفــس و اعتمادبهنفــس اســت کــه بــا وجــود گرفتار یهایــی
کــه امــروز گریبانگیــر همــه ماســت ،بــا همــت و تــاش خــود دو اثــر را
ً
بــه چــاپ رســانده و واقعــا بایــد بــه ایشــان تبر یــک گفــت».
او دربــاره خطــوط ایرانــی و هنــر خوشنویســی ادامــه داد« :ا گــر مــا
طهــای ثلــث ،نســتعلیق،
بهطــور تخصصــی ســراغ هــر کــدام از خ 
نســخ ،محقــق و ...برو یــم میبینیــم کــه عمــر بــرای آمــوزش و تعلیــم
و بــه کمالرســاندن آن کــم دار یــم .ماهیچههایــی کــه خــط ثلــث

ً
را قلمرانــی میکننــد قطعــا بــا ماهیچ ههــای متناســب بــا خــط
نســتعلیق و شکســته متفاوتانــد و هنرمنــدی خوشنویــس
برجســته اســت کــه دســت خــود را بشناســد و بــرای همیــن اســت کــه
بــزرگان گذشــته گفتهانــد :خو بـ ِـی دســت ،از ارکان مهــم پیشــرفت
در خوشنویســی اســت .ا گــر اثــر دســت ،متقــارن بــا خــط و حرکــت
ً
نباشــد قطعــا پیشــرفت خوبــی حاصــل نخواهــد شــد».
در ادامــه ،حســین محیالدیــن الهیقمش ـهای بــه ســخنرانی
پرداخــت و گفــت« :بــزرگان توصیــه کردنــد کــه از کوتــاه
تکــردن بپرهیز یــد؛ ز یــرا بیــش از آنچــه بهــره و برکــت داشــته
صحب 
باشــد ،ســوءتعبیر دارد و باعــث ســوءتفاهم میشــود؛ بــرای اینکــه
آدم نمیتوانــد ســخن خــودش را در فاصل ـهای کوتــاه ،بــی ایجــاد
شــبهه بیــان کنــد؛ امــا مــن فکــر کــردم ا گــر مــا پیونــد کنیــم بــا فرهنــگ
و ادبیــات خودمــان ،میبینیــم کــه فردوســی نازنیــن تمــام قــرآن را در
دو بیــت آورده اســت؛ بــی ایجــاد شــبهه ،و بــا کمــال اقتــدار .ایــن
جملــه از احمــد غزالــی ـ ـ بــرادر محمــد غزالــی ـ ـ عــارف بــزرگ ایــران
را بیــان کنــم کــه روزی روی منبــر رو بــه مــردم گفــت :مــن بیســت
ســال اســت بــرای شــما صحبــت میکنــم و موعظــه و حدیــث و آیــه
و قــرآن میخوانــم و حــاال میبینــم کــه تمــام حرفهــای مــن در دو
بیــت شــعر فردوســی ه مشــهری خــودم آمــده؛ آن دو بیــت ایــن اســت:
ز روز گذرکردن اندیشه کن  /پرستیدن دادگر پیشه کن
به نیکی گرای و میازار کس  /ره رستگاری همین است و بس
مصــراع ســوم هــر آنچــه شــما بایــد بکنیــد و هــر آنچــه نبایــد بکنیــد،
در خــود جمــع کــرده اســت .چــون گفتهانــد تمــام اخــاق در دو
کلمــه خالصــه میشــود؛ یکــی اینکــه شــما آزارتــان بــه کســی نرســد و
دوم اینکــه خیرتــان بــه همــه برســد .روش ـنتر و کوتاهتــر و صریحتــر و
فتــر از ایــن نمیتــوان صحبــت کــرد.
لطی 
مرحــوم پــدرم میفرمــود :در هــر زمین ـهای کــه هــر شــاعری شــعری

گفتــه ،شــعر فردوســی کمــی بهتــر از بقیــه اســت؛ یعنــی فردوســی
حــرف آخــر را زده اســت .آنجــا کــه فردوســی گفتــه اســت:
توانا بود هر که دانا بود  /ز دانش دل پیر برنا بود
جان نادان یکیست
ز دانش ِبه اندر جهان هیچ نیست  /تن مرده و ِ
ً
همیــن آیــه خداســت خطـ ْـاب بــه پیامبــر کــه صریحــا گفتــه ایــن دعــا
ُْ
را بکــن“ :قــل َر ِ ّب ِز ْد ِنــی ِعل ًمــا” .چهــار کلمــه بیشــتر نیســت؛ یعنــی
“خدایــا! علــم مــرا ز یــاد کــن”؛ ز یــرا ریشــه همــه فضایــل و خوبیهــا
یشــود .هــر کار بــدی کــه میکنیــم،
در علــم و دانــش جمــع م 
یعنــی چیــزی را نمیدانیــم .حــرص یعنــی نمیدانــم؛ حســد یعنــی
نمیدانــم...؛ بنابرایــن فردوســی در نقطــه اوج ،ایــن ســخنان را گفتــه
اســت و بعدهــا ســعدی و حافــظ و دیگــر شــاعران گفتههــای او را
چکــس بــه انــدازه فردوســی الفــاظ و معانــی را
بیــان کردهانــد .هی 
ً
پشــت ســر هــم بــه کار نبــرده؛ معنــی دقیقــا پشــت لفــظ میآیــد».
وی پــس از شــرح بیکرانگــی ســخن و هنــر فردوســی در ســخن
و کالم ،در بــاره نمایشــگاه آثــار خوشنویســی ایــن مراســم گفــت:
«توصیــه میکنــم هرچــه بیشــتر نمایشــگاه برگــزار شــود .نمایشــگاه،
ســتاد امربهمعــروف و نهیازمنکــر اســت .نمایشــگاه هنــری یعنــی بــه
آدمیــان میگوییــم اینچنیــن بــاش؛ ببیــن :عیــب نــدارد ،کجوکولــه
نیســت ،تناســب دارد؛ پــس اینگونــه راه بــرو؛ اینگونــه حــرف بــزن و
عمــل کــن .نمایشــگاه آثــار هنــری ،نمایشــگاه زیبایــی اســت و آدم
بایــد بهتر یــن تعلیــم را از زیبایــی بگیــرد».
یــداهلل کابلــی ،خوشنو یــس نامآشــنا و دیگــر ســخنران ایــن
مراســم ،پــس از رونمایــی کتــاب ،بــه ایــراد ســخنان خــود در بــاره
هنــر خوشنویســی و کتــاب حاضــر پرداخــت و گفــت :گمــان
میکنــم رو یــدادی بســیار فرخنــده بــه وقــوع پیوســته اســت .دنیــای
خوشنویســی هــزار ســال دیرینگــی و نقشــی گســترده در ترو یــج شــعر
و ادب بــزرگان ایــران داشــته اســت .اســطورههای خوشنویســی در

ســالهای متمــادی آثــاری درخشــان را بــه گنجینههــای ایــران و
سراســر جهــان عرضــه کردهانــد .بیتردیــد کالماهلل مجیــد و قــرآن
کر یــم ،فصلالخطــاب تمــام قداســتی بــوده کــه بــه ایــن هنــر بخشــیده
شــده اســت و بعــد از اینکــه خوشنویســانی بــزرگ در طــول قــرون،
ارادت خــود را بــه آیــات کریمــه نشــان دادهانــد ،ایــن هنــر تحــت
عنــوان هنــر قدســی اعتبــار یافــت.
او در بــاره خطــوط مختلــف خوشنویســی ایرانــی گفــت« :همــه
خطــوط ایرانــی بهنوعــی در کاربردهــای خصوصــی و روزمــره زمانــی
و مکانــی ،نقــش متفــاوت خــود را داشــتهاند ،ولــی خطــوط نســخ،
ثلــث ،نســتعلیق و ریحــان خطوطــی بودهانــد کــه بــا آن ،تمــام عشــق
و ایمــان هنرمنــد خوشنو یــس در تحر یــر آیــات وحــی بــه کار رفتــه
اســت .بــه هــر حــال همــه خطــوط مایــه افتخــار و توســعه و ترویــج هنــر
ملــی مــا هســتند».

کتابــت کتــاب از
او در زمینــه زحمــت و تــاش خانــم فالحــی در
ِ
دولــت قــرآن گفــت :در چنــد دهــه ،مــا خوشنویــس برجســته
خانــم نداشــتیم؛ امــا امــروزه بیشــتر از 70درصــد از خطاطــان زبــده و
برجســته کانــون خوشنویســان ایــران را بانــوان تشــکیل میدهنــد و
نقشــی بســیار مؤثــر و پررنــگ در ترو یــج ایــن هنــر در بیــن دوســتداران
دارنــد .در دنیــای هنــر ،تــا زمانــی کــه کســی بــه تشــخص هنــری و
ّ
فردیــت هنــری نرســد و بــه تقلیــد و کپـیکاری روی بیــاورد ،هیــچ نــام
ّ
و یــادی از او نمیمانــد؛ امــا ایــن کتــاب ،نشــانهای از فردیــت هنــری
ســرکار خانــم فالحــی اســت و نشــانههایی از مانایــی و جاودانگــی را،
هــم در هنــر خــود و هــم در ایــن کتــاب ،بــه یــادگار گذاشــته اســت».
در ادامــه ایــن مراســم ،نمایشــگاه خوشنویســی از دولــت قــرآن،
شــامل  63اثــر خوشنویســی کــه توســط اســتاد حســین محیالدیــن
الهیقمش ـهای انتخــاب و ترجمــه شــده و خدیجــه فالحــی آن را
خوشنویســی کــرده اســت ،در گالــری آســمان گشــایش یافــت.
این نمایشگاه تا  24تیرماه  1398میزبان عالقهمندان بود.
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برگزیدگان سومین «دوساالنه هنر طراحی کتاب نشان شیرازه» طی مراسمی در فرهنگستان هنر معرفی و تجلیل شدند.
«ســومین دوســاالنه هنــر طراحــی کتــاب» بــا هــدف تأ کیــد بــر اهمیــت طراحــی یکپارچــه و خالقانــه پیکــره «کتــاب» بهعنــوان موضوعــی مهــم
در طراحــی گرافیــک و صنعــت نشــر ،تشــویق هنرمنــدان و ناشــران و دس ـتاندرکاران صنعــت نشــر بــه ارتقــای جایــگاه طراحــی کتــاب،
معرفــی و ارائــه الگــوی مناســب بــرای طراحــی گرافیــک کتــاب و تــاش بــرای بازشناســی و بازآفرینــی میــراث کتابآرایــی در فرهنــگ ایــران،
در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.
کبــار بــا محور یــت «شــکل» (فیز یــک) کتابهــای منتشرشــده ،از جانــب مؤسســه خانــه
نشــان شــیرازه جایــزهای اســت کــه هــر دو ســال ی 
یشــود .در ســالهای اخیــر،
شهــای تــوأم «زیبایــی» و «عملکــرد» اهــدا م 
کتــاب بــه پدیدآورنــدگان هنــری آن (گــروه طراحــی) ،بــر مبنــای ارز 
کشــدن بــه جایــگاه اصلــی
طراحــی یکپارچــه کتــاب ،بازشــدن نقــش مدیــر هنــری و ُحســن همجــواری عوامــل هنــری کتــاب ،در مســیر نزدی 
و مهــم خــود اســت .نشــان شــیرازه هــر دو ســال و بــا توجــه بــه واقعیتهــای طراحــی کتــاب و فضــای مســلط دوره برگــزاری ،فهرســت جوایــز
خــود را بــه جر یــان حرف ـهای و زیرشــاخههای فعــال آن تنظیــم میکنــد.
ســومین دوســاالنه هنــر طراحــی کتــاب (نشــان شــیرازه) بــا همــکاری فرهنگســتان هنــر در دو بخــش «پیکــره کتــاب» (کتــاب برتــر بهعنــوان
پیکــرهای واحــد و یکپارچــه) و «اجــزای کتــاب» (اجــزای کتابهایــی کــه کلیــت کتــاب بهعنــوان اثــر برتــر شــناخته نمیشــود) عصــر
یکشــنبه 13 ،مــرداد  1398برگــزار شــد و آثــار برگز یــده ایــن دوره بــه شــرح ذیــل معرفــی شــدند:
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الف .بخش پیکره کتاب
 .1برترین کتاب غیرتصویری
_ جایزه برترین طراحی «کتاب غیرتصویری» به ساعد مشکی برای کتاب خاطرات تاریکی (نشر مشکی).
_ «دیپلم افتخار» و «خرید کتاب برگزیده» از نشر مشکی برای کتاب خاطرات تاریکی.
 .2برترین کتاب مصور

_ جایــزه برتریــن طراحــی «کتــاب مصــور» بــه نوشــین خائفیاشــکذری (تصویرگــر) بــرای کتــاب احتیــاط کنیــد! پرند ههــا پــای ســفره
صبحانهانــد (نشــر علمیوفرهنگــی).
_ «دیپلم افتخار» و «خرید کتاب برگزیده» از انتشارات علمیوفرهنگی برای کتاب احتیاط کنید! پرندهها پای سفره صبحانهاند.

_ «دیپلم افتخار» به غزاله بیگدلو (تصویرگر) و الهه جوانمرد (طراح گرافیک) برای کتاب چتری با پروانههای سفید (نشر فاطمی).
 .3برترین کتاب تصویری
_ جایــزه برتریــن طراحــی «کتــاب تصو یــری» بــه مهــدی جوادینســب (مدیــر هنــری) و مهــرداد موســوی (طــراح گرافیــک) بــرای کتــاب
آدمربایــی در لیبــی (نشــر مؤسســه فرهنگــی تحقیقاتــی امــام موســی صــدر).

_ «دیپلم افتخار» و «خرید کتاب برگزیده» از مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برای کتاب آدمربایی در لیبی.
 .4برترین کتاب علمی ـ آموزشی
_ جایــزه برتریــن طراحــی «کتــاب علمــی ـ ـ آموزشــی» ب هطــور مشــترک بــه محمدرســول حقانــی (تصویرگــر ارشــد) و محمدمهــدی رمضانــی
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(طــراح گرافیــک) بــرای کتــاب فرهنگنامــه دایناســورها (نشــر طالیــی) و ســلمان رئیسعبداللهــی (مدیــر هنــری) و ســعید فرجــی (عــکاس
پروندههــای و یــژه) بــرای کتــاب دایرةالمعــارف مصــور تار یــخ جنــگ ایــران و عــراق (نشــر ســایان).

_ «دیپلــم افتخــار» و «خر یــد کتــاب برگز یــده» از نشــر طالیــی بــرای کتــاب فرهنگنامــه دایناســورها و نشــر ســایان بــرای کتــاب دایرةالمعــارف
مصــور تار یــخ جنــگ ایــران و عــراق.
 .5برترین «مدیر هنری نشر»
_ «نشــان شــیرازه»« ،دیپلــم افتخــار» و «جایــزه نقــدی» بــه محمــد مهرابــی ،مدیــر هنــری شــرکت انتشــارات ســوره مهــر ،بــرای بیشــترین آثــار
رســیده بــه بخــش نمایشــگاه.
 .6برترین «ناشر حامی طراحی کتاب»
_ «نشان شیرازه»« ،دیپلم افتخار» و خرید کتاب از انتشارات علمیوفرهنگی.

ب .بخش اجزای کتاب
 .1برترین طراحی گرافیک «جلد کتاب» با تصویر
بپــور (طــراح جلــد) و خانــم آویــن
_ «دیپلــم افتخــار» و «جایــزه نقــدی» بــه کیانــوش غری 
بپــور (عــکاس) بــرای کتــاب جشــن همگانــی (نشــر افــق).
غری 
_ «دیپلم افتخار» به نشر طالیی برای کتاب خودروسازی از صفر تا صد (نشر طالیی).
 .2برترین طراحی گرافیک «جلد کتاب» با نوشتار
_ «دیپلــم افتخــار» و «جایــزه نقــدی 40میلیــون ریالــی» بــه علیرضــا پورحنیفه (طــراح گرافیک)
بــرای کتــاب در دلــم جــز غــزل نمیگنجــد (نشــر ســوره مهــر).
_ «لــوح تقدیــر» و «جایــزه نقــدی 15میلیــون ریالــی» بــه علــی هدایتــی (مدیــر هنــری و طــراح
گرافیــک) بــرای کتــاب معمــاری معاصــر ایــران (نشــر کتــاب آبــان و دیــد گرافیــک).
 .3برترین طراحی گرافیک «متن» در صفحهآرایی کتاب بزرگسال

هیئ ـتداوران در بخــش برتر یــن طراحــی گرافیــک «متــن» کتــاب کــودک و نوجــوان و برتریــن
طراحــی «قلــم» اثــری را حائــز شــرایط کســب رتبــه اعــام نکــرد.
در آییــن اختتــام ســومین دوســاالنه «نشــان شــیرازه» علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت
فرهنگســتان هنــر؛ ســید محمــد حســینی ،معــاون هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی؛
احمــد مســجدجامعی ،عضــو شــورای اســامی شــهر تهــران؛ نیکنــام حســینیپور ،مدیرعامــل
مؤسســه خانــه کتــاب؛ و مهــرزاد دانــش ،مدیــرکل دفتــر چــاپ و نشــر و عضــو شــورای
سیاس ـتگذاری نشــان شــیرازه ،حضــور داشــتند.
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_ «دیپلــم افتخــار» و «جایــزه نقــدی 40میلیــون ریالــی» بــه کــوروش پارســانژاد (مدیــر هنــری و
طــراح گرافیــک) بــرای کتــاب جــزء س ـیام قــرآن (نشــر دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی).
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کریستوا در قابی دیگر
کتــاب کریســتوا در قابــی دیگــر ،پنجمیــن کتــاب از مجموعــه آرای
متفکــران معاصــر در بــاره هنــر را مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار
هنــری (متــن) وابســته بــه فرهنگســتانهنر ،منتشــر کــرد.
بــه گــزارش روابطعمومــی فرهنگســتان هنــر ،کریســتوا در قابــی دیگــر،
بــه قلــم ِاســتل َبـ ِـرت و بــا ترجمــه ســید محمدمهــدی ســاعتچی در
پنــج فصــل بــا عنوانهــای «ز بــان بهمثابــه فراینــدی مــادی»« ،تفســیر
همچــون کــردوکار»« ،هنــر و عاطفــه»« ،واپسزنــی ،هنــر و مخاطــب»
و همچنیــن «پژوهــش همچــون کــردوکار؛ یــک الگــوی اجراگرانــه»
روانــه بــازار نشــر کتابهــای حــوزه فلســفه هنــر شــد.
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ایــن کتــاب بــا کاوش در بعضــی آرای محــوری کریســتوا ،قصــد دارد
نشــان دهــد چگونــه نگــرش او بــه ز بــان و تجربــه زیباشــناختی ،بــا
تبییــن کردوکارهــای دیــداری همچــون نقاشــی ،عکاســی و فیلــم
نســبتی و یــژه دارد .کریســتوا بــا تأ کیــد بــر مفاهیــم کــردوکار و فراینــد
میکوشــد توضیــح دهــد چگونــه خــود هنــر بــرای کشــف و نامگــذاری
بصیرتــی کــه عرضــه میکنــد ،ابزارهایــی در اختیارمــان میگــذارد.
بــرای درک ایــن مطلــب ،الزم اســت مفاهیــم کلیــدی آثــار او را
بهدقــت بررســی کنیــم و آنگاه ببینیــم هنرآفرینــان ،هنردوســتان و
افــرادی کــه بــه پژوهــش در بــاره فراینــد خالقــه و ارتبــاط میــان هنرمنــد
و اثــر هنــری ،ابــژه هنــری و مخاطــب هنــر عالقــه دارنــد ،چگونــه
میتواننــد از ایــن مفاهیــم اســتفاده کننــد.
کتــاب کریســتوا در قابــی دیگــر ،بــا شــمارگان  500نســخه ،در 264
صفحــه و بهــای 22هــزار تومــان در کتابفروشــی فرهنگســتان هنــر بــه
نتــر از چهــارراه طالقانی ،شــماره ،1550
نشــانی خیابــان ولیعصــر ،پایی 
در دســترس عالقهمنــدان بــه مباحــث فلســفه هنــر خواهــد بــود.

دلــوز در قابــی دیگــر؛ در یــدا در قابــی دیگــر؛ بودر یــار در قابــی دیگــر؛
بهــای دیگریانــد کــه پیشتــر ،از
و گتــاری در قابــی دیگــر؛ کتا 
مجموعــه آرای متفکــران معاصــر درباره هنر ،انتشــارات فرهنگســتان
هنــر آنهــا را منتشــر کــرده اســت.

هنرهای عامیانه چین
کتــاب هنرهــای عامیانــه چیــن اثــر جیــن جــی لیــن ،بــا ترجمــه
نســرین دســتان و میــاد مهدییــار را پژوهشــکده هنــر منتشــر کــرد.
ایــن کتــاب از ز بــان چینــی بــه فارســی ترجمــه شــده و در پشــت جلــد
آن آمده اســت:
«هنرهــای عامیانــه چیــن از جملــه میــراث فرهنگــی ایــن کشــور
اســت کــه تــداوم و تکامــل فرهنــگ چینــی از جامعــه بــدوی و شــکل
اولیــه اجتمــاع ایــن کشــور را تــا بــه امــروز بــه مــا نشــان میدهــد.
ت هنرهــای عامیانــه چیــن بخــش مهمــی از
مفهــوم فرهنگــی و صــور 
یــک فرهنــگ تاریخــی اســت کــه قدمــت آن بــه جوامــع بــدوی هفــت
الــی هشــت هــزار ســال پیــش بازمیگــردد .ایــن دســته از آثــار هنــری

ایــن کتــاب از ایــن دیــدگاه بــه معرفــی و تفســیر هنرهــای عامیانــه
چیــن پرداختــه اســت و یــادآور میشــود کــه ایــن هنرهــا همــواره
یهــای فرهنگــی،
نشــاندهنده دیدگا ههــای فلســفی ،ایدئولوژ 
احساســات و عواطــف ملــت چیــن بــوده اســت».
کتــاب هنرهــای عامیانــه چیــن را پژوهشــکده هنــر ،بــا شــمارگان

۵۰۰نســخه در  ۲۲۶صفحــه و قیمــت ۶۰هــزار تومــان منتشــر کــرده
اســت.
عالقهمنــدان میتواننــد ایــن کتــاب را از کتابفروشــی فرهنگســتان
نتــر از چهــارراه طالقانــی،
هنــر بــه نشــانی خیابــان ولیعصــر ،پایی 
شــماره  ،۱۵۵۰تهیــه کننــد.
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مظهــری از ارزشهایــی اســت کــه ریش ـهای عمیــق در فلســفه،
زیباییشناســی ،هنــر ،باستانشناســی ،تار یــخ ،جامعهشناســی و
قومیتشناســی چیــن دارد.
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هنر دورهفاطمی در موزهویکتوریا و آلبرت
کتــاب هنــر دورهفاطمــی در مــوزهویکتور یــا و آلبــرت را پژوهشــکده
هنــر منتشــر کــرد.
کتــاب هنــر دورهفاطمــی در مــوزه ویکتور یــا و آلبرت ،اثــر آنا کونتادینی
بــا ترجمــه داود طبایــی را پژوهشــکده هنـ ِـر فرهنگســتان هنــر منتشــر
کــرد.
شهــای شــکوهمند و خیرهکننــده
ایــن کتــاب بــه بررســی یکــی از بخ 
یپــردازد .فاطمیــان حکومتــی نیرومنــد در حــوزه
فرهنــگ اســامی م 
مدیترانــه بودنــد کــه بیــن ســالهای  ۹۰۹تــا ۱۱۷۱میــادی بــر مصــر و
ســوریه و شــمال افریقــا ســلطه داشــتند .آنــان پــس از گشــودن مصــر،
پایتختــی تــازه بــه نــام قاهــره بنــا کردنــد و بــا آ کنــدن آن از مســجدها و
کاخهــا ،آنجــا را بــه یکــی از بزرگتریــن و زیباتریــن شــهرهای آن روزگار
تبدیــل کردنــد .هنرهــای گونا گــون شــکوفا شــدند و خزانــه خانــدان
فاطمــی ب هصــورت یکــی از غنیتریــن خزان ههــای جهــان اســام
درآمــد.
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اشــیای موضــوع کتــاب کــه از مجموعــه چشــمگیر مــوزه ویکتور یــا
ـان خــارج از
و آلبــرت ـ ـ یکــی از مهمتریــن مجموع ههــای جهـ ِ
قاهــره ــــ انتخــاب شــدهاند ،بــه پنــج دســته تقســیم شــدهاند :بلــور،
منســوجات ،ســفالینه ،شیشــه ،و باالخــره دســتهای شــامل عــاج و
چــوب.
ایــن کتــاب مرجعــی مهــم بــرای مورخــان هنــر و تمامــی پژوهشــگران
رشــتههای اســامی و ســدههای میانــه ،و نیــز شــمار فزاینــده
مجموعــهداران و معامل هگــران اســت.
کتــاب هنــر دوره فاطمــی در مــوزه ویکتور یــا و آلبــرت بــا شــمارگان

۵۰۰نســخه در  ۲۵۴صفحــه و قیمــت ۴۵هــزار تومــان منتشــر شــده
اســت.
عالقهمنــدان میتواننــد ایــن کتــاب را از کتابفروشــی فرهنگســتان
نتــر از چهــارراه طالقانــی،
هنــر بــه نشــانی خیابــان ولیعصــر ،پایی 
شــماره  ،۱۵۵۰تهیــه کننــد.

کــه بــا اســتقبال اســتاندار سیستانوبلوچســتان روب ـهرو شــد.
سرپرســت فرهنگســتان هنــر در ادامــه بــه فعالیتهــای ارزشــمندی
کــه تاکنــون در حــوزه هنــر و تمــدن سیستانوبلوچســتان صــورت
گرفتــه اشــاره کــرد و از آمادگــی کامــل فرهنگســتان هنر بــرای همکاری
در معرفــی فرهنــگ و هنــر ایــن اســتان خبــر داد.

A
سرپرست فرهنگستان هنر با استاندار
سیستانوبلوچستان دیدار کرد
علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،بــا احمدعلــی
موهبتــی ،اســتاندار سیستانوبلوچســتان ،بــرای برگــزاری هرچهبهتــر
بشــرق ایــران ،بــا محور یــت شــهر
همایــش «هنــر و تمــدن جنو 
ســوخته» دیــدار و گفتوگــو کــرد.
یهــای صورتگرفتــه بــرای پژوهــش
ایــن دیــدار در ادامــه برنامهریز 
بشــرق ایــران ،بــا محور یــت شــهر
و تحقیــق در «هنــر و تمــدن جنو 
ســوخته» ،و ارائــه دســتاوردهای آن در قالــب نشــر كتابــی پژوهشــی
صــورت گرفــت.

احمدعلــی موهبتــی نیــز ضمــن اشــاره بــه پیشــینه غنــی تمدنــی
سیستانوبلوچســتان و تأ كیــد بــر ضــرورت پرداختــن جــدی بــه
مقول ههــای فرهنگــی و هنــری اســتان ،از آمادگــی اســتانداری بــرای
همــكاری و مشــاركت در ایــن همایــش و دســتاوردهای آن خبــر داد.
بــرای ایــن منظــور بــا نظــر مســاعد اســتاندار ،مقــرر شــد كارگروهــی
در ســطح اســتان ،بــا حضــور مدیــران و نماینــدگان ســازمانها و
دانشــگاههای مرتبــط تشــكیل شــود.
ایــن نشســت بــا حضــور كیــوان رحیمــی ،دبیر فرهنگســتان هنــر؛ علی
تقــوی ،معــاون علمــی و پژوهشــی فرهنگســتان هنــر؛ منیــژه كنگرانی،
مدیــركل گرو ههــای علمــی فرهنگســتان هنــر؛ جــواد ســاالرزهی،
مدیــركل روابطعمومــی اســتانداری سیستانوبلوچســتان؛ و علــی
شــعبانی ،مشــاور اســتاندار سیستانوبلوچســتان برگــزار شــد.
بشــرق ایــران ،بــا محوریــت شــهر
همایــش «هنــر و تمــدن جنو 
ســوخته» پاییــز امســال در تهــران برگــزار میشــود.

A

هنــر برگــزار شــد ،علیرضــا اســماعیلی ،ضمــن ارائــه گزارشــی كوتــاه از
تهــای فرهنگســتان هنــر ،از آمادگــی ایــن فرهنگســتان بــرای
فعالی 
توجــه خــاص بــه هنــر و معمــاری سیستانوبلوچســتان ســخن گفت.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه چــاپ پژوهــش ّ
مفصــل دوجلــدی در بــاره
هنــر و تمــدن شــهر ســوخته بــه قلــم ســیدمنصور سیدســجادی در
انتشــارات فرهنگســتان هنــر و برگــزاری همایشــی بــا همیــن موضــوع
در فرهنگســتان بــا حضــور جمعــی از پژوهشــگران و باستانشناســان
و هنرمنــدان داخلــی و خارجــی ،از اســتانداری سیستانوبلوچســتان
دعــوت كــرد در ایــن امــر مهــم و تأثیرگــذار مشــاركت و همراهــی کنــد

مدیــرکل امــور هنــری فرهنگســتان هنــر از انجــام طــرح معرفــی نســخ
خطــی در زمینــه هنــر و رونمایــی از پایگاهــی کــه بــه ایــن منظــور
طراحــی شــده خبــر داد.

مســعود ناصــری ،مدیــرکل امــور هنــری فرهنگســتان هنــر ،در زمینــه
فراه مکــردن امــکان معرفــی نســخ خطــی هنــری داخــل و خــارج
کشــور اظهــار کــرد :ایــن طــرح بــا هــدف کلــی شناســایی میــراث
مکتــوب هنــری ،احیــا ،گــردآوری و ســاماندهی بــرای زمینهســازی
شهــای نویــن آغــاز بــه کار کــرد.
پژوه 

نشریه خبری سفیر هنر ،سال چهارم ،شماره  ،30تابستان 1398

در ایــن دیــدار کــه روز چهارشــنبه  27شــهریور  1398در فرهنگســتان ایجاد پایگاه نسخههای خطی هنری ،در فرهنگستان هنر

37

شهــای بنیادیــن در زمینــه هنــر را از اهــداف اساســنامهای
او پژوه 
فرهنگســتان هنــر دانســت و افــزود :فرهنگســتان هنــر بــه منظــور
پیگیــری اهــداف اساســنامهای خــود کــه مبنــی بــر حفــظ میــراث
ی ـاســامی اســت ،اقــدام بــه
معنــوی هنــری و توســعه هنرهــای ایران 
تعریــف ایــن طــرح کــرده تــا پژوهشهایــی را ب هصــورت متمرکــز و
تخصصــی ســامان دهــد و دســتاوردهای خــود را بــه هنرپژوهــان و
جامعــه دانشــگاهی ارائــه کنــد.
ناصــری گفــت :یکــی از معضــات بزرگــی کــه گاه دســتاوردهای
پژوهشــگران هنــری را بــه چالــش میکشــاند و دچــار تکــرار میکنــد،
نبــود منابــع و ارجاعاتــی اســت کــه حلق ههــای مفقــودهای را در
ِ
ً
پژوهشــی هنــری بــه وجــود م ـیآورد و بعضــا پژوهشــگران ،حتــی از
وجــود چنیــن منابعــی بیاطــاع هســتند؛ چــون بســیاری از ایــن
منابــع ب هصــورت نســخ خطــی نایــاب در خــارج از کشــور و در بعضــی
یشــوند.
از کتابخان ههــا ب هصــورت ناشــناخته نگهــداری م 
وی افــزود :فرهنگســتان هنــر در ســالهای گذشــته نیــز درخصــوص
ـور فرهنــگ و هنــر ایرانــی اقداماتــی
شناســایی نســخ خطــی و مصـ ِ
ارزشــمند انجــام داده کــه شناســایی و چــاپ د ههــا نســخه خطــی،
همچــون ســه مثنــوی خواجــوی کرمانــی ،جامعااللحــان و رســاله
شــرفیه از آن جملــه اســت.
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مســعود ناصــری در بــاره گــردآوری ایــن نســخ ،خاطرنشــان کــرد:
متأســفانه بــه دالیــل مختلــف تاریخــی ،بســیاری از نســخ خطــی مــا
طــی دورهای طوالنــی از کشــور خــارج شــده و در اقصینقــاط دنیــا
در مخــازن کتابخان ههــا قــرار گرفتهانــد .فرهنگســتان هنــر بــه دنبــال
معرفــی نســخههایی اســت کــه یــا دارای ارزش هنــری هســتند
یــا محتــوای هنــری دارنــد؛ بهعنــوان نمونــه ،نســخهای معتبــر از
ـری نگارگــری ،خوشنویســی،
شــاهنامه کــه دارای ارز 
شهــای هنـ ِ
تذهیــب ،کتابآرایــی ،جلدســازی و ...اســت و منبــع ارجاعــی
یشــود؛ یــا نســخ خط ـیای کــه
شهــای هنــری شــمرده م 
بــرای پژوه 
بهنحــوی موضــوع هنــر یــا موضوعــات وابســته بــه هنــر را در خــود
جــای دادهانــد کــه در ایــن میــان نســخههای مصــور و نســخههای
بــاارزش خوشنویســی از اهمیــت بیشــتری بــرای فهرستنویســی
برخوردارنــد.
مدیــرکل امــور هنــری فرهنگســتان هنــر درخصــوص چگونگــی در
اختیــار قــراردادن ایــن نســخ بــه پژوهشــگران هنــری تصر یــح کــرد :گروه
در حــال تــدارک پایگاهــی در ذیــل پورتــال فرهنگســتان هنــر اســت.
تشــده اســت
محتــوای ایــن پایــگاه شــامل معرفــی نســخههای یاف 

کــه در اختیــار و دســترس عمــوم عالقهمنــدان و پژوهشــگران خواهــد
بــود .ایــن منابــع پــس از فهرستنویســی و دســتهبندیهای الزم روی
پایــگاه قــرار خواهــد گرفــت.
او در پایــان ،از رونمایــی ایــن پایــگاه خبــر داد و گفــت :پایــگاه نســخ
خطــی هنــری خــارج از کشــور پاییــز  1398رونمایــی میشــود.

A
ارزیابی و آسیبشناسی پایاننامهها در زمینه فلسفه
هنر و زیباییشناسی
رصــد و ارزیابــی پایاننام ههــا و مقــاالت حــوزه فلســفه هنــر و ارزیابــی
کار گــروه فلســفه هنــر قــرار گرفــت.
آنهــا در برنامــه ِ
تهــای گذشــته ایــن گــروه و
در جلســه گــروه فلســفه هنــر ،فعالی 
وضعیــت آمــوزش و پژوهــش در حــوزه فلســفه هنــر و زیباییشناســی
بررســی و مــرور شــد .همچنیــن مقــرر شــد محتــوای رشــتههای
فلســفه هنــر و پژوهــش هنــر بــا توجــه بــه تحــوالت معاصــر در حــوزه
زیباییشناســی و هنــر ،بازبینــی شــود و نتایــج در قالــب طرحــی بــه
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری پیشــنهاد شــود.
پیشــنهاد ارزیابــی و آسیبشناســی پایاننامههــا ،کتابهــا و
مقــاالت ،معرفــی و تقدیــر از پایاننام ههــا و پژوهشهــای برتــر
در ســطح ملــی و بررســی مســائل روششناســی ،ایجــاد زمینــه
اید هپــردازی بــرای اهالــی فلســفه هنــر و زیباییشناســی ،از جملــه
مباحــث مطروحــه در ایــن جلســه بــود.
شــمسالملوک مصطفــوی ،عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه آزاد
نشــمال) و رئیــس گــروه فلســفه هنــر؛ و
اســامی (واحــد تهرا 
اعضــای گــروه :ســید محمدرضــا حسینیبهشــتی ،عضــو پیوســته
فرهنگســتان هنــر و عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه تهــران؛ شــهرام
پازوکــی ،عضــو هیئتعلمــی مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه
ایــران؛ محمدجــواد صافیــان ،عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه
اصفهــان؛ محمدتقــی طباطبایــی ،عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه
تهران؛ و اســماعیل پناهی ،مدیرکل امور پژوهشــی فرهنگســتان هنر؛
ـش روی ایــن گــروه ،بــه گفتوگــو
در بــاره راهبردهــا و فعالی 
تهــای پیـ ِ
و رایزنــی پرداختنــد و نظرهــای خــود را در بــاره مســائل و مباحــث
حــوزه فلســفه هنــر بــا علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان
هنــر ،و علــی تقــوی ،معــاون علمــی و پژوهشــی فرهنگســتان هنــر ،در
میــان گذاشــتند.

A
«شناخت و بهرهگیری از پایگاههای استنادی در
پژوهشهای هنری»
پژوهشــکده هنــر ،کارگاه تخصصــی «شــناخت و بهرهگیــری از
شهــای
کهــای اطالعاتــی در پژوه 
پایگا ههــای اســتنادی و بان 
هنــری» را برگــزار کــرد.

کیئــرن»« ،ادراک ســوبژکتیو و بدنمنــد قــاب ســینماتوگرافیک از
منظــری کانتــی»« ،ژانــر در نقاشــی (امــر هنــری) اواخــر قاجــار و
اوایــل پهلــوی و رابطــه آن بــا گفتمــان ناسیونالیســم (امــر سیاســی)،
تحلیلــی مبتنــی بــر مفاهیــم “میانجــی” و “کلیــت” در روششناســی
لــوکاچ»« ،تأملــی بــر جایــگاه نقاشــی در حکمــت ســینوی»« ،روایــت
معمــاری؛ مطالعــه تطبیقــی روایــت در معمــاری و داســتان» مقــاالت
منتشرشــده در ایــن نشــریه علمیپژوهشــی اســت.
عالقهمنــدان جهــت اطالعــات بیشــتر میتواننــد بــه وبگاه نشــریه
بــه نشــانی  www.kimiahonar.irمراجعــه کننــد.

ایــن کارگاه بــا حضــور بهــروز محمــودی بختیــاری ،اســتاد پردیــس
هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران ،طــی چهــار جلســه و در روزهــای
 ۲۴و  ۲۵تیرمــاه  1398برگــزار شــد.

A

کهــای
بختیــاری در ایــن کارگاه بــه بیــان مطالبــی در بــاره بان 
شهــای هنــری و نحــوه
اطالعاتــی تخصصــی در حــوزه پژوه 
دسترســی بــه آنهــا پرداخــت.

ویژهنامه انگلیسی فصلنامه علمیپژوهشی کیمیای هنر
منتشر شد
ویژهنامــه انگلیســی فصلنامــه علمیپژوهشــی کیمیــای هنــر را
پژوهشــکده هنـ ِـر فرهنگســتان هنــر منتشــر کــرد.

بیس ـتونهمین شــماره از فصلنامــه علمیپژوهشــی کیمیــای هنــر
و یــژه زمســتان ( ۱۳۹۷ســال هفتــم) ،ســومین ویژهنامــه انگلیســی ایــن
نشــریه اســت کــه بــه صاحبامتیــازی پژوهشــکده هنـ ِـر فرهنگســتان
هنــر منتشــر شــده اســت.
آنچه در این شماره میخوانید:
• نقاشی و جامعه :شکلگیری نقاشی ایران در قرن هشتم هجری
Painting and Society: The Formation of the Persian Painting in the
14th Century

بیستوهشتمین شماره کیمیای هنر منتشر شد
بیستوهشــتمین شــماره از فصلنامــه علمیپژوهشــی کیمیــای
هنــر و یــژه پاییــز ( ۱۳۹۷ســال هفتــم) بــه ســردبیری ســید غالمرضــا
اســامی و بــا صاحبامتیــازی پژوهشــکده هنـ ِـر فرهنگســتان هنــر
منتشــر شــد.
«زیباییشناســی شــعر غنایــی در زایــش تــراژدی نیچــه»« ،رهیافــت
قســتیزی در نقــد اخالقــی هنــر گــزارش و ارزیابــی آرای متیــو
اخال 

Body (Non-) Presentation in Representing the Body:the Ideological Body in the Paintings of The School of Islamic Art and Thought
)(Hozeh Honari (1979-1992

مکان خاطره :خوانشی باختینی از فیلم کالغ بهرام بیضایی
• ِ
ِ
The Location of Memory: A Bakhtinian Reading of Bahram
Beyzaie’s The Crow
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• بــدن (نا)-نمایــی در بازنمایــی بــدن :بــدن ایدئولوژیــک در
نقاش ـیهای حــوزه هنــری ( 1358ــ)1370
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• تغییــر ژانــر و بقــای هو یــت ـ ـ تحلیــل ژانرهای ســینمای جنــگ ایران
بــا نظریــه سیســتم هــای اجتماعی
Genre Shift and Identity Maintenance – An Analysis of Iranian War
Film Genres with Niklas Luhmann’s Social Systems Theory

• خوانش ترامتنی چهار اثر از هنرمند معاصر ،آیدین آغداشلو
Transtextual Study of Four Paintings of the Contemporary Artist
Aydin Aghdashloo

• تأثیــر اندیش ـههای پوانــکاره بــر ریش ـههای تصــادف و شــانس در
آثــار مارســل دوشــان و جــان کیــج
The Influence of Poincaré’s Thoughts on the Origins of Random
and Chance in Works of Marcel Duchamp and John Cage

عالقهمنــدان جهــت مطالعــه محتــوای ایــن مقــاالت و اطالعــات
بیشــتر میتواننــد بــه وبگاه نشــریه بــه نشــانی www.kimiahonar.ir
مراجعــه کننــد.

بــا همــکاری فرهنگســتان هنــر برگــزار کــرد ،ســید احمــد
محیططباطبایــی ،رئیــس ایکــوم ایــران؛ عبــاس مشــهدیزاده،
معمــار و مجسم هســاز ،عبــاس مجیــدی ،رئیــس انجمــن
مجسم هســازان ایــران؛ ســیاوش شــهریور ،فرمانــدار شــمیرانات؛
قشــناس ،رئیــس کمیســیون فرهنگــی شــواری
محمدجــواد ح 
شــهر تهــران؛ و رامــا وز یــری ،رئیــس غارمــوزه و یــزی و دختــر اســتاد
هوشــمندوزیری ،ســخنرانی کردنــد.
همچنیــن در ایــن مراســم بــه پــاس زحمــات این هنرمند مجسمهســاز
در تبدیــل زبالــه بــه اثــر هنــری ،و ترو یــج علــم بازیافــت بــرای اولیــن بــار
در ایــران توســط ایشــان ،ســازمان حفاظــت از محیطزیســت ،لــوح
یادبــود و سپاســی بــه دختــر ایشــان تقدیــم کــرد.
ناصــر هوشــمندوزیری در ســال  1325در شــهر همــدان متولــد شــد .او
نخســتین مجسم هســاز ایرانــی بــود کــه در ســال  ۱۳۴۵از طــرف یــک
ی ـایرانــی بــا فایبــرگالس آشــنا شــد و مجســمههای
مهنــدس ایتالیای 
بســیاری بــا فایبــرگالس ســاخت .از او بیــش از ســیصد مجســمه بــه
جــا مانــده کــه پنجــاه مجســمه آن در پــارک جمشــیدیه تهــران برپــا
شــدهاســت.
ناصــر هوشــمندوزیری ،مجسم هســاز و مدیــر غارمــوزه وزیــری ،هفتــم
تیــر  1398در ۷۳ســالگی در اثــر ســکته قلبــی درگذشــت.

A
تکنوازی «راویان سنتور» در فرهنگستان هنر
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A
یادبود ناصر هوشمندوزیری در نقش جهان
مراســم گرامیداشــت زند هیــاد ناصــر هوشــمندوزیری ،هنرمنــد
مجمس هســاز و مؤســس غارمــوزه وز یــری 19 ،مــرداد  ،1398در
ـان فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.
مجموعــه هنرپژوهــی نقــش جهـ ِ
در ایــن مراســم کــه آن را کمیتــه ملــی موز ههــای ایــران (ایکــوم)

دومیــن کنســرت از مجموعــه کنســرتهای تکنــوازی «راویــان
ســنتور» در قالــب ویژهبرنامــه «روایــت دوم» میزبــان عالقهمنــدان
موســیقی بــود.
در شــب اول ایــن کنســرت کــه  ۲۰تیــر  1398برگــزار شــد ،احمــد
رضاخــواه ،یاســمین رحمتــی ،کــوروش شــاهانی ،و مهــدی یســری بــه
کنــوازی بــر اســاس موســیقی دســتگاهی
اجــرای برنامــه پرداختنــد .ت 
ایرانــی را نیــز مهــدی مظاهــری ،کــژوان ضیاءالدینــی ،حمیدرضــا
برزو یــی و مرجــان راغــب ۲۷ ،تیــر  1398بــه روی صحنــه بردنــد.
ایــن کنســرت بــا همــکاری فرهنگســتان هنــر ،در  ۲پنجشــنبه متوالــی
( ۲۰و  ۲۷تیــر  )1398در ســالن بار بــد فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

A
کارگاه محمد چرمشیر در پژوهشکده هنر
شهــای
پژوهشــکده هنـ ِـر فرهنگســتان هنــر کارگاه «اصــول و رو 
خوانــش متــون نمایشــی» را در َده جلســه بــا حضــور «محمد چرمشــیر»
برگــزار میکنــد.
ایــن کارگاه از  ۶مهــر  ۱۳۹۸بــه مــدت َده جلســه ،روزهــای شــنبه،
ســاعت  ۱۶تــا  ۱۸بــا حضــور محمــد چرمشــیر ،در پژوهشــکده
یشــود و در پایــان ،شــرکتکنندگان در ایــن کارگاه
هنــر برگــزار م 
گواهینامــه معتبــر دریافــت میکننــد.
عالقهمنــدان میتواننــد بــرای آ گاهــی بیشــتر ،بــه خیابــان ولیعصــر،
باالتــر از خیابــان امامخمینــی ،کوچــه شــهید حســن ســخنور ،پــا ک
نهــای ( ۶۶۹۵۶۱۹۰-۲در
 ،۲۹مراجعــه کننــد و یــا بــا شــماره تلف 
ســاعات  ۹تــا  )۱۴تمــاس بگیرنــد.

A
صبا میزبان «کارگاه ملی طراحی گرافیک حماسه
عاشورا» شد
کارگاه ملــی طراحــی گرافیــک حماســه عاشــورا ،بــه مــدت ســه روز در
مؤسســه فرهنگیهنــری صبــا برگــزار شــد.

کارگاه ملــی طراحــی گرافیــک حماســه عاشــورا ،جلوههایــی از پیونــد
خیــال و خالقیــت و تکنیــک اجــرای هنــری را بــا مفاهیــم و شــعایر و

A
سیوهفتمین جشنواره فرهنگیهنری دانشآموزان
صبــا میزبــان س ـیوهفتمین جشــنواره فرهنگیهنــری دانشآمــوزی
سراســر کشــور شــد.
ایــن جشــنواره بــه همــت معاونــت فرهنگیهنــری ادارهکل
آموزشو پــرورش شهرســتانهای اســتان تهــران ،عصــر چهارشــنبه،
 23مــرداد  ،1398در گالــری «خیــال شــرقی» صبــا بــا حضــور
مســئوالن و معاونــان وزارت آموزشو پــرورش کشــور ،شــمار فراوانــی از
دانشآمــوزان و عمــوم عالقهمنــدان گشــایش یافــت و آثــار منتخــب
کهــا (از ســنتی تــا مــدرن) بــه
بهــا و تکنی 
در طیفــی وســیع از قال 
نمایــش درآمــد.
ایــن جشــنواره در س ـیوهفتمین گام خــود ،بــا ارائــه  356اثــر از 352
هنرمنــد منتخــب دانشآمــوز از تمامــی نقــاط کشــورمان ،تبدیــل بــه
تهــای هنــری نســل نــو در تمامــی
بزرگتریــن عرصــه ظهــور قابلی 
شهــای هنرهــای تجســمی و صنایــع دســتی و
شــاخهها و گرای 
هنرهــای اصیــل و ملــی ایرانــی شــد.
آثــار برگز یــده پــس از ارزشــیابی و انتخــاب در هــر رشــته هنــری توســط
یکــی از اســتادان برجســته و باســابقه آن رشــته ،بــه جشــنواره راه
یافــت.
نگارخانــه خیــال شــرقی در مؤسســه صبــا تــا  31مــرداد ،1398
وعــدهگاه تمامــی میهمانــان بزرگتریــن جشــن هنرهــای دانشآمــوزی
کشــور بــود.
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ایــن کارگاه سـهروزه را ســازمان زیباســازی شــهرداری تهــران ،روزهــای
 16و  17و  18مــرداد  1398در نگارخانــه خیــال شــرقی مؤسســه
صبــا برگــزار کــرد .بیــش از هفتــاد هنرمنــد و هنرجــوی گرافیســت
بنــام
و تصویرســاز ،بــا راهنمایــی ســه تــن از اســتادان صاح 
گرافیــک ایــران :فــرزاد ادیبــی ،اونیــش امیناللهــی و محمدرضــا
دوســتمحمدی ،و نیــز چهــره نامآشــنای شــعر معاصــر آیینــی،
محمدســعید میرزایــی ،بــه طــرح و اجــرای اید ههــای خالقــه خــود
نســاز آزادگــی و
بــا موضــوع حماســه عاشــورا ،آییــن بــزرگ و انسا 
ظلمناپذیــری و سرچشــمه نورانــی آرمــان تشــیع ،پرداختنــد.

نمادهــای عظیمتریــن ســنت اعتقــادی و سیاســی شــیعیان جهــان و
جلــوهگاه ظهــور حقطلبــی و شــهادتخواهی در مکتــب توحیــد ،بــه
روایــت هنرمنــدان نســل جــوان ایــران بــه نمایــش گذاشــت.
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A
همه چیز درباره «هنر اجرا» در کارگاه «پرفورمنس»
کارگاه ی ـکروزه پرفورمن ـسآرت بــا موضــوع بررســی زوایــای مختلــف
هنــر پرفورمنــس در مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا برگــزار شــد.
در ایــن کارگاه ی ـکروزه کــه  ۷شــهریور  1398برگــزار شــد« ،میثــم
رضایینیــا» مــدرس ایــن کارگاه ،هنرجو یــان و شــرکتکنندگان را بــا
زوایــای مختلــف ایــن هنــر ،همچــون ریشـههای فلســفی ،زمین ههــای
کهــا
تاریخــی ،بنیادهــای زیباشــناختی ،عناصــر یازدهگانــه ،تکنی 
و شــیوههای اجــرا و ســیر تحــول ایــن هنــر در چنددهــه از تار یــخ هنــر
مــدرن و معاصــر جهــان ،آشــنا کــرد.
میثــم رضایینیــا بــا بیــش از یک دهه ســابقه فعالیــت در پرفورمنس و
هنرهــای جدیــد و مفهومــی و انتزاعــی ،و نیــز برگــزاری نمایشــگاههای
متعــدد انفــرادی و گروهــی ،ایــن کارگاه را ب هصــورت رایــگان بــرای
تمامــی عالقهمنــدان ایــن هنــر پرکار بــرد و فراگیــر برگــزار کــرد.

A
نمایشگاه «سماع سرخ» در موزه فلسطین برپا شد
ـطین
منتخبــی از پرچ مهــا و کتیب ههــای عاشــورایی در مــوزه فلسـ ِ
مؤسســه صبــا بــه نمایــش درآمــد.
نهــای مــاه محــرم ،نمایشــگاه منتخبــی از آثــار
همزمــان بــا برپایــی آیی 
پنجمیــن جشــنواره هنــر مقاومــت (بخــش پرچــم و کتیبــه) ،در مــوزه
هنرهــای معاصــر فلســطین برگــزار شــد .ایــن نمایشــگاه چهــل اثــر از
چهــل هنرمنــد را در بــر داشــت و از  26شــهریور  1398تــا  8مهر 1398
میزبــان عالقهمنــدان بــود.
نشریه خبری سفیر هنر ،سال چهارم ،شماره  ،30تابستان 1398

42

A
جشنواره «مهرواره هنرهای تجسمی» در صبا
جشــنواره «مهــرواره هنرهــای تجســمی» بــا ارائــه صدهــا اثــر از کــودکان
و نوجوانــان هنرمنــد ایرانــی در چهــار رشــته نقاشــی ،خوشنویســی،
ســفالگری و عکاســی ،در مؤسســه فرهنگیهنــری صبــا افتتــاح شــد.
ایــن جشــنواره هنــری کــه بــا همــکاری و همــت کانــون پــرورش فکــری
کــودکان و نوجوانــان روز شــنبه  9شــهریور  ،1398در ایــن مجموعــه
گشــایش یافــت ،نخســتین عرصــه مشــارکت سراســری ،همگانــی،
آزاد و غیــر رقابتــی کــودکان و نوجوانــان هنرمنــد تهرانی بــود که در همه
تهــای
ســطوح و بــی هیچگونــه مانــع و محدودیتــی بــه ارائــه خالقی 

هنــری پرداختنــد.
منیــژه حاتمیــان ،دبیــر اجرایــی ایــن نمایشــگاه ،بــا بیــان اینکــه
برگزارکننــدگان معتقدنــد در بخــش کــودک ،کار ضعیــف و قــوی
ْ
ندار یــم و نفــس فرصــت و امــکان دادن بــه بچههــا بــرای بــروز
خالقیــت و ذوق و بیانشــان از پیرامــون و جهــان ،مهمتریــن هــدف
یهــای ایــن جشــنواره
مــا بــوده اســت ،خاطرنشــان کــرد :از ویژگ 
هنــری سراســری ،حضــور و مشــارکت اعضــای فراگیــر کانــون ،شــامل
تهــای ذهنــی و حرکتــی اســت
بچ ههــای کمبینــا و ناشــنوا و معلولی 
کــه در کنــار هنرمنــدان کوچــک ایرانــی ،آثــار خــود را بــه نمایــش
گذاشــتند.
«مهــرواره هنرهــای تجســمی» بــا تجلیبخشــیدن بــه قابلیتهــای
هنــری کــودکان و نوجوانــان تهرانــی ،تــا چهارشــنبه 14 ،شــهریور
 ،1398در نگارخانــه آیینــه ،میعــادگاه همــه عالقهمنــدان بــود.

A
نمایشگاه هنرهای تجسمی «هنر معاصر» در صبا
نمایشــگاه گروهــی هنرهــای تجســمی «هنــر معاصــر» در نگارخانــه
اســتاد فرشــچیان مؤسســه صبــا بر پــا شــد.
در ایــن نمایشــگاه کــه از  25تــا  31شــهریور  1398برگــزار شــد 91 ،اثــر
شهــای نقاشــی ،نگارگــری،
از  58هنرمنــد گــروه نقــش هنــر ،در گرای 
عکــس و حجــم بــه نمایــش گذاشــته شــد.

A
بابک خضرایی عضو گروه موسیقی فرهنگستان هنر شد
علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،طــی حکمــی
بابــک خضرایــی را بــه مــدت دو ســال بــه عضو یــت گــروه موســیقی
فرهنگســتان هنــر منصــوب کــرد.
بابــک خضرایــی ،همــکار بنیــاد دایرةالمعــارف اســامی ،مــدرس
دانشــكده موســیقی و عضــو تحریر یــه فصلنامــه موســیقی ماهــور
نهــای صفیالدیــن از دیــدگاه
اســت .از او چهــار كتــاب بــا عنوا 
معاصــر ،رســاله شــرفیه (ترجمــه و تصحیــح) ،جامعااللحــان
(تصحیــح) ،كلیــات یوســفی (تصحیــح) و مقاالتــی متعــدد بــه
چــاپ رســیده اســت.
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