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برگی از خمسه شاهطهامسبی 946-949(،ه.ق) ،نگاره شاپور صورت خرسو را به شیرین نشان میدهد(خرسو و شیرین) اثر میرزاعلی ،مکتب دوم تربیز،
محل نگهداری :کتابخانه موزه بریتانیا.

جهان انســانی را تهدیــد کــرده و تأثیــرات گســتردهای در حیــات بشــری بــر جــای
بیمار 
یهــای فراگیــر از دیربــاز زیس ـت ِ
گــذارده اســت .ایــن پدیدههــای شــوم و بحــرانزا ،از ســویی تــرس ،اضطــراب ،ضعــف و نیســتی را بــر زندگــی تحمیــل کرده
و از ســوی دیگــر ،در گســترش دانــش و شــناخت انســان نســبت بــه هســتی و بقایــش مؤثــر بــوده اســت؛ آنچنانکــه بانــی
و باعــث تقو یــت بازاندیشــی نســبت بــه طبیعــت و هســتی شــده اســت .بیمار یهــای عارضشــده در ایــن بحرانهــا،
بــه مقتضــای وســعت تأثیــر و عملکــرد خــود ،تأثیــرات گاه شــگرفی در نویســندگان ،فالســفه و هنرمنــدان جهــان نیــز
گــذارده و الهامبخــش ایشــان در خلــق آثــار هنــری ،فلســفی و ادبــی مهمــی شــد ه اســت .بســیاری از هنرمنــدان و ادیبــان،
یهــای فراگیــر را ســوژهای جــذاب بــرای خلــق اثــر هنــری و ادبــی خو یــش یافتــه و از دریچــه آن بــه طــرح معانــی ژرف
بیمار 
حیــات بشــر ،ماننــد هســتی و مــرگ ،پرداختــه و ارزشهــای انســانی را بــا وضــوح بیشــتری نمایــش دادهانــد .بعضــی از
فالســفه نیــز بــا بیمار یهــای عالمگیــر ،مواجهـهای اســتعاری و تمثیلــی داشــته و از آن بهمنظــور تبییــن مفاهیــم فلســفی
بهر ههــا بردهانــد.
گســترش و شــیوع کرونــا ،در اواخــر ســال 2019م ،در سراســر جهــان بــار دیگــر بشــر را بــا وضعیتــی مواجــه کــرد کــه دامنــه
تأثیــرات آن از مرزهــای پزشــکی و بهداشــتی فراتــر رفــت .ظهــور و یــروس کرونــا بــر اغلــب حوز ههــای معرفتــی و علمــی
نیــز ســایه افکنــد و مطالعــات فلســفی ،دینــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی ،هنــری و علــوم اجتماعــی را دگرگــون
کــرد .هرچنــد ایــن و یــروس مرمــوز از چشــمان انســان پنهــان اســت ،نشــانهها و عالیــم خــود را بــر اکثــر ابعــاد زیســتی و
ّ
شهــای جــدی رو بـهرو ســاخته اســت؛ از ســادهترین
اندیشـهای انســان تحمیــل کــرده اســت .کرونــا انســان امــروز را بــا چال 
قراردادهــای مــراودات اجتماعــی گرفتــه تــا انتزاعیتریــن مفاهیــم بشــری نظیــر زندگــی و مــرگ و هویــت.
واکاوی و بررســی مواجهــه جامعــه هنــر بــا ایــن همهگیــری و ارزیابــی دامنــه تأثیــرات شــیوع آن در جنبههــا و ابعــاد
شهــای بنیادیــن بــه شــمار م ـیرود؛ ابعــادی چــون بررســی
مختلــف عرصــه هنــر در ایــران ،امــری ضــروری در پژوه 
تهــا و پشــتیبانیهای دولتــی از هنرمنــدان ،مدیر یــت بحــران در جامعــه هنــری،
تأثیــرات اقتصــادی و صنفــی ،حمای 
تبییــن سیاس ـتگذار یهای دولتــی و بنیادهــای خصوصــی هنــری در زمــان وقــوع بحرانهــا ،و ضــرورت تحــول و لــزوم
بازنگــری در شــیوههای آمــوزش هنــر (بــا تأ کیــد بــر آموزشهــای مجــازی).

عبدالحسین الله
هنر فرهنگستان هنر
رئیس پژوهشکده ِ
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بررســی تأثیــرات احتمالــی در مباحــث نظــری و زیباییشناســی و دگرگونــی در ســاختار و شــیوههای اجــرا و تولیــد آثــار
هنــری نیــز در امــر مخاطبشناســی هنــر ،در عصــر بحرانهــا ،یکــی دیگــر از فرازهایــی اســت کــه بایــد مــورد امعــان نظــر
پژوهشــگران قــرار گیــرد .مطالعــه گسســت یــا تقو یــت ارتبــاط هنرمنــد بــا جامعــه ،هنــگام وقــوع بحرانهــای اجتماعــی،
از دیگــر مــوارد مهــم در ایــن امــر اســت .پــس از تجربــه آموزشهــای از راه دور و پیدایــی اهمیــت رســانههای ارتبــاط
جمعــی در ایــن بیــن ،نقــش دیجیتــال در گــذار از دنیــای صنعتــی بــه دنیــای الکترونیــک بیــش از پیــش برمــا شــده
قتــر ایــن مقولــه و مفهــوم
اســت .فرهنگســتان هنــر عطــف بــه جایــگاه علمــی خــود در عرصــه هنــر ،بایــد بــه بررســی دقی 
میپرداخــت کــه بــا کوشــش اعضــای هیئتعلمــی و پژوهشــکده هنــر بــه ایــن مهــم نائــل آمــده اســت.
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سـ ّـنت پســندیده نا مگــذاری روزهــای ســال بــا هــدف
گرامیداشــت مناســبتهای مهــم اســامی و ملــی ،یکــی از
کارهــای ارزشــمندی اســت کــه در حــد خــود بــه ماندگارشــدن
خاطــره وقایــع شــاخص کمــک میکنــد« .روز هنــر انقــاب
اســامی» کــه در پــی شــهادت هنرمنــد متعهــد ،شــهید
ســیدمرتضی آوینــی در روز بیســتم فروردیــن ســال ،1372
نا مگــذاری شــد ،یکــی از ایــن وقایــع تاریخــی اســت کــه تحــوالت
فرهنگــی و هنــری زمانــه را روایــت میکنــد .بــه همیــن مناســبت
بــا دو هنرمنــد از اعضــای پیوســته فرهنگســتان هنــر و ازجملــه
هنرمنــدان بنــام کشــورمان در حــوزه هنــر انقــاب بــه گفتوگــو
نشســتیم .

گفتوگو با محمدعلی رجبی ،عضو پیوسته فرهنگستان هنر

هنر انقالب با هنر انقالب اسالمی تفاوت دارد
مولود زندینژاد

محمدعلــی رجبــی ،عضــو گــروه هنرهــای ســنتی فرهنگســتان
هنــر ،بــه مناســبت گرامیداشــت روز هنــر انقــاب اســامی بــه
وظیفــه هنرمنــدان متعهــد و انقالبــی در برابــر جانفشــانی پزشــکان
و پرســتاران متعهــد در برابــر بیمــاری جهانــی کرونــا اشــاره کــرد و
گفــت« :امــروز پزشــکان و پرســتاران قهرمــان در صــف اول جهــاد
فــی ســبیلاهلل قــرار گرفتهانــد کــه بایــد هنرمنــدان ،جنبههــای نهــان
زیبایــی کــردار ایشــان را معرفــی کننــد و ایــن ،کمتر یــن وظیفــه
هنرمنــدان در قبــال جانفشــانی ایــن قهرمانــان اســت».
رجبــی در خصــوص ویژگیهــای هنــر انقــاب اســامی اظهــار کــرد:
«ابتــدا بایــد بیــن هنـ ِـر انقــاب و هنـ ِـر انقــاب اســامی تفــاوت قائــل

شــویم؛ ز یــرا در دوران پــس از پیــروزی انقــاب اســامی نیــز بعضــی
از هنرمنــدان بــا تفکــرات غیراســامی ،آثــاری علیــه اســتکبار ،و در
دفــاع از منافــع مــردم پدیــد آوردنــد کــه اغلــب بــا تفکــرات انقــاب
اســامی ســازگاری نداشــت ،امــا ایــن خــود یکــی از دســتاوردهای
مهــم انقــاب اســامی ،یعنــی شــعار آزادی بــود».
عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر بــه رونـ ِـد تاریخــی ایــن هنــر اشــاره و
خاطرنشــان کــرد« :قبــل از انقــاب اســامی ،بهجــز یکســال قبــل
از پیــروزی ،آثــاری دال بــر انقــاب وجــود نداشــت ،چــون بــا ســرکوب
شــدید رژ یــم ضدفرهنگــی پهلــوی رو بـهرو میشــد ،امــا پــس از قیــام
مــردم مســلمان ،عــدهای توانســتند آثــاری ،آن هــم ملهــم از شــیوهها
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و اندیش ـههای مارکسیســتی ،ایجــاد کننــد .البتــه در کنــار آنهــا
هنرمنــدان مســلمان نیــز در زمین ههــای تجســمی آثــاری بــه وجــود
آوردنــد».
او در همیــن زمینــه تصر یــح کــرد« :پــس از پیــروزی انقــاب اســامی
تهــا ،هنرهــای اصیــل
بــه ســبب بازگشــت بــه فطــرت و اصال 
ایرانی ـاســامی کــه بــا مواز یــن انقــاب اســامی نیــز ســازگاری
داشــت ،بیشــتر رشــد کــرد کــه از آن جملــه خوشنویســی ،نگارگــری
و هنرهــای ســنتی بــود».
محمدعلــی رجبــی در خصــوص منابــع آموزشــی و پژوهشــی بــا
موضــوع هنــر انقــاب یــادآور شــد« :متأســفانه در دانشــگاهها منابعــی
بســیار انــدک در بــاره هنــر انقــاب اســامی وجــود دارد و هیچگونــه
درســی بــا چنیــن مبحثــی وجــود نــدارد و بایــد بیشــتر بــه ایــن امــر
پرداخــت».
او در پایــان ســخنان خــود بــه وظیفــه هنرمنــد متعهد انقالبــی در دوره
شــیوع بیمــاری کرونــا اشــاره کــرد و گفــت« :کرونــا بهظاهــر بیمــار یای
واگیــردار اســت کــه در ســطح جهــان شــیوع یافتــه اســت .امــا ضعــف
تهــای بــزرگ بــا تمــام امکاناتشــان نشــاندهنده بهزانودرآمــدن
دول 
انســان مــدرن و تمــدن توخالــی جدیــد اســت .رویکــرد بــه دعــا و
توســل بــه درگاه ربو بــی در سراســر جهــان نویدبخــش آینــدهای روشــن
بــه ســوی جوامعــی دور از ایــن گســیختگی و الابالیگــری اســت.
امــا در جمهــوری اســامی ایــران کــه همــواره هــر پیشــامدی تأویــل
بــه خواســت خداونــد شــده و ضمــن عبــرت از آن پیشــامد ،گام
دیگــری بــه ســوی معرف ـتاهلل برداشــته شــده اســت ،ایــن بــار نیــز در
جامعــه پزشــکی تحولــی معنــوی و انقالبــی روی داده اســت کــه
سرمشــق ایــن جامعــه در جهــان خواهــد بــود .پزشــکان و پرســتاران
قهرمــان در صــف اول ایــن جهــاد فــی ســبیلاهلل قــرار گرفتهانــد.
بایــد هنرمنــدان ،جنب ههــای نهــان زیبایــی کــردار ایشــان را معرفــی
کننــد و ایــن ،کمتر یــن وظیفــه هنرمنــدان در قبــال جانفشــانی ایــن
قهرمانــان اســت».

گفتوگو با حبیباهلل صادقی ،به مناسبت روز هنر انقالب اسالمی

هنر دوران انقالب را هنری فراگیر ،جهانی ،آرمانی،
مصلحو بیانگرانهمیشناسم
داود احمدیبلوطکی

1. Wassily Kandinsky
2. Kazimir Malevich
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همانطــور کــه میدانیــم ،یکــی از دورههــای درخشــان فرهنــگ و
هنــر در تاریــخ ایــران ،دوره زایــش هنــر انقــاب اســت .ســیر تاریخی
شــکلگیری ایــن هنــر چگونــه بــوده اســت و شــاکله هنــر انقــاب
اســامی چگونــه پیریــزی شــد؟
زمانــی کــه مــا دربــاره هنــر انقــاب و هنــر اجتماعــی حــرف
ّ
میزنیــم ،تفاوتــی جــدی و ارزشــمند را شــاهدیم بیــن اتفاقاتــی
کــه در هنــر اجتماعــی و هنــر انقــاب مــا رخ میدهــد بــا هنرهــای
ً
اجتماعــی دیگــر در دنیــا ،مثــا در کشــورهای سوسیالیســتی،
ارو پــای شــرقی یــا آمریــکای التیــن .همــواره در هنرهــای
اجتماعــی کشــورهای سوسیالیســتی ،حکومــت بهعنــوان
ابــزاری نشــانگر و همــراه و قدرتمنــد کار کــرده اســت؛ همانطــور
کــه حضــرت امــام فرمودنــد سوسیالیسـتها هفتــاد ســال مــردم
دنیــا را بهنحــوی معطــل و معطــوف خودشــان کردنــد .پــس در
ایــن حکومتهــا ،شــعارها و ســفارشهای درو نحکومتــی،
موضوعــی اســت کــه همــواره با فرادســتی همــراه بــوده و از باال به
هنرمنــد دســتور داده میشــده اســت .هنرمنــد و هــر کســی کــه
بــا ایــن موضــوع مغایرتــی داشــت و اطاعــت نمیکــرد ،محاصــره
و از گردونــه خــارج میشــد؛ نظیــر کاندینســکی 1و مالویــچ .2امــا
هنــر انقــاب اســامی رفتــاری اجتماعــی و مردمــی بــود کــه در
آن ،خــود مــردم مشــروح ایــن مبــارزات و ارزشهایشــان را دنبــال
میکردنــد؛ ارزشهایــی بــر اســاس فطــرت ،معرفــت و طینتشــان
و برگرفتــه از دیــن و قــرآن و ارزشهــای معرفتــی .قبــل از پیــروزی
انقــاب ،مــا هنـ ِـر اجتماعــی بــدان شــکل نداشــتیم و اگــر هــم
بــود ،هنــری دولتــی ،کوالژماننــد و سفارشــی از طــرف حکومــت
وقــت بــود؛ البتــه بــرای پیشکســوتان و تالشــگران و شــارحان
هنــر ایــران قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی کــه از ایــن امــر مهــم
مراقبــت کردنــد ،احتــرام قائلیــم و میتوانیــم بگوییــم کیفیــت
کار آنهــا آنقــدر برجســته و جهانــی بــود کــه در موزههــای بــزرگ
دنیــا میشــود از نــام پیشکســوتان و پیشــگامان هنــر ایــران

یــاد کــرد .کســانی کــه متــن هنــر اجتماعــی را روایــت کردنــد،
کســانی بودنــد کــه ارزشهــای دینــی ،قرآنــی و آرمانــی را دنبــال
میکردنــد و بــه دنبــال مطالبــات و مطالعاتــی بودنــد در جهــت
انســان و آدمیــت ،و بــرای حقیقتــی گام برمیداشــتند کــه
انســان در پــی آن اســت .حقیقــت ،مشــروحی از معرفــت دینــی
و قرآنــی اســت کــه معرفتــی جهانشــمول اســت .هنرمنــدان از
میــان مــردم برخاســتند و از چنــد ســال قبــل از پیــروزی انقــاب
شــکوهمند اســامی و از  15خــرداد  1342بــه بعــد ،در کنــار
مــردم قــرار گرفتنــد؛ مردمــی کــه بــرای باورهایشــان بــا دســت
خالــی در مقابــل قــدرت حکومــت ست مشــاهی ســینه ســپر
کردنــد.
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ً
خاســتگاه ایــن الگــوی هنــری کجاســت و اصــا ایــن الگــو بــا چــه هدفی
شــکل گرفت؟

ایــن هنــر اجتماعــی از متــن مــردم آغــاز میشــود و تفاوتــی
آشــکار و ســاختارگرایانه بــا دیگــر هنرهــای اجتماعــی در دنیــا
دارد .اگــر پژوهشــگران و اندیشــمندان درســت روایــت کننــد
و ایــن ســیر هنــر تاریخــی را در دوران معاصــر دنبــال کننــد،
درخواهنــد یافــت کــه پدیدآورنــدگان ایــن آثــار ،جوانانــی از
میــان مــردم بودنــد؛ جوانانــی دینبــاور کــه باورهــای اجتماعــی
را سطربهســطر کار کردنــد.

غایــی بهوجــودآوردن هنــر اجتماعــی ،هنــر
هــدف اصلــی و
ِ
متعالــی و بشــری و جهانــی بــود .وقتــی آثــار هنرمنــدان دوران
معاصــر را نــگاه کنیــد متوجــه میشــوید کــه ایــن هنرمنــدان از
فرزنــدان انقــاب بودنــد و از میــان مــردم برخاســته بودنــد .هــر
جــا کــه معصومیــت و مظلومیتــی در دنیــا اتفــاق میافتــد ،از
فلســطین تــا هــر گوش ـهای دیگــر از دنیــا کــه انســانی بــه ســلطه
کشــیده شــده ،قلــب ایــن هنرمنــدان باورمنــد تپیــده اســت؛
ایــن هنرمنــدان آثــاری خلــق کردنــد کــه تنوعشــان ،تحولــی را
در هنــر اجتماعــی بــه وجــود آورده اســت؛ تنوعــی کــه در نــوع
خــودش خــاص و بــا خاســتگاهی ویــژه اســت .بایــد ســیر
فکــرت ،فطــرت و باورهــای هنرمنــدان دوران انقــاب اســامی
را دیــد و آنهــا را نمادشناســی و نشانهشناســی کــرد .آن وقــت
میتوانیــم ببینیــم کــه باورهــای هنرمنــد انقــاب کــه نوعــی
خویشــتنفرمایی را بــرای خــودش قائــل اســت ،از قلــب
ســلیم و باورهــای دینــی و اهــداف متعالــی برخاســته اســت.
خاســتگاه هنــر انقــاب اســامی ،هنــر انســانی و جهانــی
اســت .هنرمنــد انقالبــی بــه دنبــال زبــان و بیانــی خــاص اســت.
او مالحظاتــی دارد و ارزشهــای اجتماعــی در ایــن کشــور را
میشناســد .همزمــان بــا ســیر تحولــی کــه در دوران انقــاب
ایجــاد میشــود ،هــر جایــی کــه بــا معرفــت انقالبــی ،دینــی و
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آرمانــی ایــن آرمانجویــان مغایرتــی بــوده ،هنرمنــد انقــاب در
مقــام یــک مخاطــب منتقــد وارد عمــل میشــود و کار میکنــد.
پرونــده هنـ ِـر انقــاب را بایــد جامــع نــگاه کــرد .بــا ور قزدن ایــن
ـیر بیــان و دانشــی کــه هنرمنــد انقــاب
ـیر تحــول و سـ ِ
پرونــده ،سـ ِ
پیــدا میکنــد ،دیــده میشــود .هنرمنــدی دانشــجو و جــوان
میآیــد در کنــار مــردم و از معرفــت ،مدنیــت ،انســانیت و
آرمانگــری مــردم بهــره میگیــرد و آثــاری خلــق میکنــد؛ بنابرایــن
خاســتگاه ایــن هنــر ،هنــر جهانــی اســت .هنرمنــد انقــاب،
صــورت و زبــان و شــیوههایی را بــه کار میبــرد کــه فطــرت و
معرفــت بشــری را دارد و همزمــان نقــد از درون را هــم در دل
خــود دارد .او بــه دنبــال زایشــی همزمــان اســت؛ دچــار ایســتایی
ـول تکنیکــی هنرمنــدان
و مانــدگاری نیســت .وقتــی ســیر تحـ ِ
انقــاب و نمادشناسیهایشــان را بررســیکنیــد ،میبینیــد کــه
در نــوع خــودش بســیار ممتــاز و یگانــه اســت.
بهعنــوان ُمدرســی در جامعــه هنــری کشــور بفرماییــد آیــا هنــر ،خــود را بــا
جریــان مــردم انقالبــی همــراه کــرد و یــا اینکــه تــوده مــردم بــه دنبــال هنــر
انقالبــی ،ماهیــت اصلــی ایــن جریــان را درک کردنــد؟

هنرمنـ ِـد هنـ ِـر اجتماعــی ،بهعنــوان کســی از میــان مــردم اســت
کــه از باورهــای مــردم ،نمادهایــی را میگیــرد ،ز بــان و بیــان را
در جهــان معاصــر شناســایی میکنــد ،تکنیــک و آرایههــای
بصــری خــودش را تقویــت میکنــد و کیفیــت هنــرش را
افزایــش میدهــد و بــه دنبــال ایــن اســت کــه آن نقــش ممتــاز
مــردم را ،کــه در فراینــدی عظیــم شــرکت کردنــد و انقالبــی
عظیــم بــه وجــود آوردنــد ،برجســته کنــد و در ادامــه فطــرت و
فکــرت مــردم را نمادینــه و تفســیر کنــد .متأســفانه مــا در بــاره
هنــر انقــاب پژوهشــی جــدی نداریــم و در ایــن خصــوص
ِ
تعریــف و تبییــن درســتی صــورت نگرفتــه اســت؛ البتــه بهجــز
چنــد کتــاب کــه بیشــتر نوعــی چکامــه و خالصهایانــد
از حضــور آرمانــی هنرمنــدان دوران معاصــر؛ بهخصــوص
هنرمندانــی کــه از انقــاب اســامی ایــران بهــره جســتند .مــن
هنـ ِـر دوران انقــاب را هنــری فراگیــر ،جهانــی ،آرمانــی ،مصلــح
و بیانگرانــه میشناســم و فکــر میکنــم پژوهشــگران بایــد ایــن
ســیر تحــول بیــان و زبــان را تعریــف و تفســیر کننــد .معتقــدم
نتایــج آن تالشــی کــه در رویکــرد ،در ایــن چهــار دهــه صــورت
گرفتــه اســت ،از طریــق پژوهــش دیــده خواهــد شــد .هنرمنــدان
انقــاب در آثارشــان خســتگیناپذیری دارنــد .آنهــا نقــد از
درون میکننــد و بهرهگیــری از ایــن نــوع نقــد را مدیــون قــدرت،
شــجاعت و صالبتیانــد کــه از برکــت فــداکاری شــارحان
انقــاب ،یعنــی شــهدا و مــردم نازنیــن دوران معاصــر ،بــه دســت
آمــده اســت .امیدواریــم خداونــد ایــن تناســب و تعامــل را و ایــن
فکــرت و فطــرت را ،همــواره در قلــب و قــدم هنرمنــدان انقــاب
نگــه دارد.

در طــول رونــد پختگــی هنــر انقــاب ،کاریکاتــور در برقــراری ارتبــاط بــا
هنــر عامــی و مردمــی چــه نقشــی ایفــا کــرده اســت؟

در ایــن چنــد دهــه ،بهعنــوان نقــاش و تصویرگــر و
کاریکاتوریســت ،بخشــی جــدی از دوران معاصــر در ایــن چهــل
ســال پیــروزی انقــاب را در مطبوعــات کشــور مشــغول بــودهام.

فکــر کــردم کــه زبــان طنــز ،زبانــی اســت کــه میشــود در کنــار
مــردم روایــت شــود .مــردم مــا بیانــی تغزلــی و تأثیــری از ادبیــات
پیــدا کردنــد و همــه مفاهیــم و مصادیقشــان را بــا زبــان ســوم و
ز بــان چنــدم دنبــال میکننــد و بــه همیــن دلیــل مــردم مــا بســیار
واقــف و هوشــمند ،مســئلهها را پــی میگیرنــد .کاریکاتــور و
گرافیــک بهعنــوان هنرهایــی اجتماعــی از ســالهای 1354
و  1355در میــان روشــنفکران و هنرمنــدان معاصــر و مؤثــر مــا
راه پیــدا کــرده بــود .اگــر پرونــده تصویــری کاریکاتــورم را دنبــال
کنیــد ،خواهیــد دیــد کــه صفحــات  12و  16روزنامــه اطالعــات
ّ
در دوران دفــاع مقــدس ،بــرای مــن ســنگری 4ســتونی بــود.
بنــده اتفاقــات سیاســی و اجتماعــیای را کــه در روزنامههــا
منعکــس میشــد ،در روایــات تصویــری مثــل کاریکاتــور
و پوســتر ارائــه مــیدادم .و ایــن همــان تعهــد اجتماعــیای
بــود کــه همــواره در کنــار مــردم بــر خــودم احســاس میکــردم.
مــا نبایــد ابــزار هنــر انقــاب را بخشبنــدی کنیــم .کاریکاتــور
هنــر انقــاب اســامی اســت و مــا
یکــی از جلوههــای مردمــی ِ
نمیتوانیــم نقشــی را کــه گرافیــک ،نقاشــی ،مجسمهســازی و
تصویرســازی در دوران معاصــر ایفــا میکنــد نادیــده بگیریــم.
امــا بایــد گفــت یکــی از بازوهــای قــوی و مســتحکمی کــه
دوران انقــاب و ارزشهــای انقــاب حرکــت کــرد،
همــگام بــا
ِ
گرافیــک و کاریکاتــور بــود.
دربــاره اهمیــت جایــگاه نقاشــی دیــواری ،پــس از وقــوع انقــاب
اســامی تــا بــه اکنــون بگوییــد.

بــرای درک اهمیــت ایــن مــورد مــا بایــد مجموعــه نقاشــی
دیــواری را در هنــر یونانــی و رومــی و اســامی دنبــال کنیــم .هنــر
فیگوراتیــو 3و متعیــن در هنــر هلنــی و یونانــی اتفــاق میافتــد.
ایــن هنــر امــا در جهــان اندیشــه اســامی ،کیفیتــی رمزیتــر،
تعاملیتــر و آبســترهای دارد .حتــی در تکنیــک نیــز فاصلههایــی
ملمــوس مشــاهده میشــود .عمدهتریــن مظهــر ایــن اتفــاق در

هنــر اجتماعــی ،احتــرام بــه ســاحت مــردم ،حضــور مــردم و
ِ
قهرمانهــای مــردم ،یعنــی شــهدا ،اســت .جر یــان هنـ ِـر نقاشــی
دیــواری ،اتفاقــی میمــون و مبــارک اســت کــه در جــای خــودش
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .شــأن هنـ ِـر اجتماعــی مــا بــا شــأنی
یشــود،
کــه در کشــورهای سوســیالیتی و مارکسیســتی دنبــال م 
تفاوتهایــی آشــکار دارد .جهــان زیباییشناســانه مــردم
مــا بــا آن رفتــار تحکمآمیــز فاصلــهای چشــمگیر دارد .ایــن
خویشــتنفرمایی و توجــه زیباشناســانهای کــه هنرمنــدان
نقاشــی دیــواری مــا دارنــد ،بســیار مبــارک و شــایان توجه اســت.
شــما یکــی از هنرمنــدان تأثیرگــذار در نقاشــی انقالبایــد .رمــز
مانــدگاری هنــر انقــاب اســامی ایــران در طــی چهــار دهــه را در گــرو
چــه عواملــی میدانیــد؟

هنرمنــد انقــاب ،هنرمنــدی دینبــاور اســت کــه داعیــه
خــط و راه دینــی ،قرآنــی و بشــری دارد .هنرمنــد انقــاب
هنرمنــدی اســت کــه بــا مــردم و در کنــار مــردم ،تجلیــات و
خاســتگاههای معرفتــی مــردم را روایــت میکنــد و بــر اســاس
حکمــت ،بــه دنبــال زبــان و بیــان جدیــد بــرای آزادی و صلــح
بشــری تــاش کنــد؛ بنابرایــن هنرمنــدی کــه ایــن جامعیــت و
فراگیــری را در کارهایــش دنبــال میکنــد ،بایــد مقــام و منزلــت،
مؤثربــودن و معاصربــودن را بشناســد و همچنیــن ز بــان و بیــان
جدیــد را بدانــد .هــر انســانی کــه صفــت هنرمنــد دارد ،هو یــت
و آزادگــی همــراه خــود دارد .همــه هنرمنــدان در جهــان ،عضــو
یــک خانوادهانــد .بایــد همــواره بــا رویکــرد جهانیشــدن،
اهــل تعامــل باشــیم .راه مصلحانــه و اصــاح بشــری و منزلــت
انســانی را در جریــان اتفاقاتــی کــه در دنیــا میافتــد مــد نظــر
شهــای بشــری داشــته
قــرار دهیــم .هنرمنــد بایــد دل در گــرو ارز 
باشــد و بــا ابنــای بشــر بتوانــد رابط ـهای انســانی و عاشــقانه بــا
مالطفــت پایــدار برقــرار کنــد و همــواره ارزشهــای بشــری را در
کارش دنبــال کنــد.

3. Figurative art
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رونمایی از بازنشر نسخه نفیس
خمسهشاهطهماسبی
محبوبه حاجیپروانه ،داود احمدیبلوطکی

آییــن رونمایــی از بازنشــر نســخه نفیــس خمســه شاهطهماســبی
بــه کوشــش فرهنگســتان هنــر و بــا مســاعدت شــهرداری تهــران،
ـران ایــن فرهنگســتان ،بــا حضــور
شــنبه  31خــرداد  ،1399در تــاالر ایـ ِ
جمعــی از هنرمنــدان و ادیبــان و مســئوالن ،و بــا رعایــت نــکات
بهداشــتی رونمایــی برگــزار شــد.
ایــن مراســم بخشــی از همایــش «خمس ـهنگاری؛ بازنمــود خمســه
نظامــی در هنــر» بــود کــه بــه همــت معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان
هنــر ،قــرار بــود در  21اســفند  1398بــه مناســبت بزرگداشــت نظامــی
برگــزار شــود ،امــا بــه دلیــل اوضــاع و شــرایط پیشآمــده بــر اثــر بیمــاری
کرونــا بــه تعو یــق افتاد.بخــش دیگــر ایــن همایــش کــه شــامل ارائــه
ً
مقــاالت علمــی اســت ،بــه زمانــی دیگــر موکــول شــد کــه متعاقبــا
اعــام خواهــد شــد.
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علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،در ابتــدای ایــن
مراســم گفــت« :سـ ّـنت کتابآرایــی در تار یــخ هنــر ایــران ســابقهای
دیرینــه دارد .از میــان متــون کهــن فارســی ،شــاهنامه فردوســی،
خمســه نظامــی ،هفتاورنــگ جامــی و کلیلهودمنــه بیــش از دیگــر
متــون در گذشــته بــرای تصویرگــری و کتابــت مــورد توجــه هنرمنــدان
بــوده اســت .از عصــر زر یــن کتابآرایــی و مجموع هســازی در اوایــل

دوره صفــوی کــه دنبالــه سـ ّـنت شــکوفای هــرات دوره تیمــوری
اســت ،نســخ خطــی بســیار نفیــس و ارزشــمندی باقــی مانــده اســت
کــه در میــان آنها شــاهنامه شاهطهماســبی و خمســه شاهطهماســبی
از جایگاهــی و یــژه برخوردارنــد .فرهنگســتان هنــر طبــق وظایــف
اساســنامهای خــود همــواره بــرای شناســایی و معرفــی اینگونــه نســخ
مهــم هنــری ،بــه طــرق مختلــف ازجملــه بازنشــر آنهــا ،اهتمامــی ویــژه
ورز یــده اســت .شناســایی و بازنشــر ایــن نســخ میتوانــد ضمــن احیــا
و حفــظ و اشــاعه سـ ّـنت ارزشــمند کتابآرایــی ،در الگوســازی و
خلــق آثــار جدیــد هنرمنــدان معاصــر کشــورمان نیــز الهامبخــش و
راهگشــا باشــد».
سرپرســت فرهنگســتان هنــر بــه شــرح و توضیــح در بــاب نســخه
نفیــس نظامــی پرداخــت و گفــت« :خوشــبختانه شــاهنامه
شاهطهماســبی کــه بــا  258تصویــر بزرگتریــن نســخه مصــور
شــاهنامه فردوســی اســت ،در چنــد ســال گذشــته بــه اهتمــام
فرهنگســتان هنــر و همــکاری مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران بازنشــر
شــد و مــورد اســتقبال گســترده هنرمنــدان کشــورمان قــرار گرفــت .امــا
ایــن خمســه نظامــی کــه بــه خمســه شاهطهماســبی مشــهور اســت،
بــا خــط نســتعلیق یکدســت و اســتوار شــاهمحمود نیشــابوری800 ،
نــوع تشــعیر 14 ،نــگاره اســتادان نگارگــر دوره صفــوی و ســه نــگاره
محم ـد زمــان کــه در دوره شا هســلیمان صفــوی بــه آن افــزوده شــده
اســت ،و نیــز جدولکش ـیها ،تذهیبهــا ،ســرلوحها و کتیبههــای
ظر یــف و شــکوهمندش ،نفیستر یــن و مهمتریــن نســخه خطــی
اســت کــه از خمســه نظامــی ،در بیــن ســالهای 946ـــ949هـــ.ق
کتابــت و تصویرگــری شــده اســت».
اســماعیلی گفــت« :گو یــا تغییــر رویکــرد شاهطهماســب بــه هنــر،
کــه باعــث مهاجــرت جمــع فراوانــی از شــعرا و هنرمنــدان کارگاه
ســلطنتی صفــوی بــه در بــار گورکانیــان هنــد و دربــار عثمانــی شــد،
در کاهــش تعــداد نگار ههــای ایــن نســخه و محدودشــدن نگارههــا
بــه بخشــی از آن بیتأثیــر نبــوده اســت».
او ســخنان خــود را اینگونــه ادامــه داد« :متأســفانه آســیبهایی
جــدی در گــذر زمــان بــه اصــل ایــن نســخه وارد شــده اســت؛ جلــد و

آســتربدرقه آن از بیــن رفتــه و قســمت باالیــی صفحــات بســیاری از
آن دچــار آبگرفتگــی شــده اســت .اصــل ایــن نســخه در کتابخانــه
یشــود و چگونگــی و زمــان دقیــق خـ ّـروج آن از
بریتانیــا نگهــداری م 
کتابخانــه ســلطنتی قاجــار مشــخص نیســت .آنچــه مســلم اســت
ایــن اســت کــه ایــن نســخه بنــا بــر قراینــی تــا اوایــل دوره قاجــار در
ایــران بــوده اســت؛ یکــی اینکــه تجدیــد جلــد و آســتربدرقه آن بــه
ســبک قاجــاری اســت و دیگــر اینکــه یادداشــت محمودمیــرزا
قاجــار (فرزنــد فتحعلــی شــاه) بــر یکــی از صفحــات خالــی آن (بــا
ً
درج تار یــخ 1243هــ.ق) بــه چشــم میخــورد .احتمــاال ایــن نســخه
نیــز همچــون بســیاری از نســخ خطــی کتابخانــه ســلطنتی در دوره
نالدوله بــر کتابخانــه
مظفرالدیــن شــاه و ریاســت میرزاعلــی لســا 
مذکــور بــه تــاراج رفتــه و ســر از کتابخانــه بریتانیــا درآورده اســت».
علیرضــا اســماعیلی در ادامــه ســخنان خــود گفــت« :خداونــد را
شــا کریم کــه ایــن نســخه پــس از ســالها مهجــوری و مســتوری،
در قطــع اصلــی آن بــه همــت مؤسســه متـ ِـن فرهنگســتان هنــر و بــا
مســاعدت و همراهــی شــهرداری تهــران بازنشــر پیــدا کــرده اســت.
امیدوار یــم ایــن حرکــت شایســته و فرهنگـ ِـی شــهرداری تهــران ادامــه

یابــد و مــا بتوانیــم نســخ ارزشــمند دیگــری همچــون مرقــع بهراممیــرزا
در کتابخانــه توپکاپــی اســتانبول ،و نیــز شــاهنامه داوری در مــوزه
رضاعباســی را ،کــه از آن بــه عنــوان پایــان سـ ّـنت کهــن کتابآرایــی
در هنــر ایــران یــاد میکننــد ،بازنشــر کنیــم و در اختیــار عالقهمنــدان
بــه فرهنــگ و هنــر کشــورمان قــرار دهیــم .ایــن کار در احیــای هویــت
فرهنگــی و تمدنــی ایــران اســامی و ایجــاد حــس تعلــق خاطــر بیشــتر
شــهروندان بــه اینگونــه آثــار و متــون هنــری مؤثــر اســت».
سرپرســت فرهنگســتان هنــر گفت« :إنشــاءاهلل درصددیــم گزیدهای
از خمســه نظامــی شاهطهماســبی را ،شــامل تمامــی نگارههــا و
بهــا و کتیبههــا همــراه بــا پژوهشــی در
گز یــده تشــعیرها و تذهی 
قتــر و کاملتــر ایــن نســخه منتشــر کنیــم تــا بــا قیمــت
معرفــی عمی 
مناســب در اختیــار دانشــجویان و هنرپژوهــان عالقهمنــد بــه ایــن
نســخه قــرار گیــرد».
او ضمــن تشــکر از تمامــی کســانی کــه فرهنگســتان هنــر را در
بازنشــر ایــن نســخه ارزشــمند یــاری کردنــد ،گفــت« :از شــهردار
محتــرم تهــران ،جنــاب آقــای حناچــی ،کــه بــا عالقــه وافــر حامــی
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ایــن طــرح ملــی بودنــد تشــکر و قدردانــی میکنیــم .همینطــور از
مدیــر محتــرم شــهر کتــاب ،جنــاب آقــای فیــروزان ،و رئیــس محتــرم
ســازمان زیباســازی شــهر تهــران ،جنــاب آقــای ضرغامــی ،بابــت
همراهیشــان متشــکریم».
اســماعیلی گفــت« :از اســتاد احصایــی کــه زحمــت کتابــت عنــوان
کتــاب را کشــیدند ،اســتاد محمدعلــی رجبــی و اســتاد مهــدی
حســینی کــه عــاوه بــر نــگارش مقــاالت ضمیمــه کتــاب ،در مراحــل
چــاپ کتــاب نیــز همــراه مــا بودنــد کمــال تشــکر و تقدیــر دار یــم».
او در پایــان ســخنان خــود گفــت« :از همــکاران محتــرم در مؤسســه
متــن فرهنگســتان هنــر ،جنــاب آقــای شــیروانی و همــکاران
ِ
محترمشــان کــه زحمــت اصلــی چــاپ کتــاب بــر عهــده آنــان بــوده
اســت و نیــز هنرمنــد گرامــی جنــاب آقــای مقیســه کــه نقشــی بســزا
در انتخــاب ایــن نســخه و شــروع ایــن طــرح داشــتند کمــال تشــکر
و تقدیــر دار یــم .الزم بــه یــادآوری اســت فرهنگســتان هنــر عــاوه
بــر بازنشــر ایــن نســخه ،از یــک ســال پیــش همایشــی در خصــوص
نشــاءاهلل در ادامــه مراســم
خمس ـهنگاری تــدارک دیــده اســت کــه إ 
دبیــر علمــی همایــش ،جنــاب آقــای نامورمطلــق ،گــزارش آن را ارائــه
خواهنــد کــرد .همچنیــن همــکاران خوبمــان در مؤسســه صبــا بــا
همــکاری شــهرداری تهــران و معاونــت پژوهشــی ،نمایشــگاهی از
ـت
گزیــده تصاو یــر خمســه شاهطهماســبی بر پــا کردهانــد کــه عظمـ ِ
کار هنرمنــدان خمســه در آن ،بــه دلیــل ابعــاد بــزرگ تصاو یــر ،بهتــر
دیــده میشــود».
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روح این اثر ارزشمند و نفیس ،شعر نظامی است
غالمعلــی حــداد عــادل ،رئیــس فرهنگســتان ز بــان و ادب فارســی،
ضمــن تشــکر و قدردانــی از فرهنگســتان هنــر بــرای انتشــار و چــاپ
ایــن نســخه نفیــس گفــت« :فرهنگســتان هنــر و فرهنگســتان ز بــان
و ادب فارســی گاهــی در بــاره یــک اثــر ادبــی کار میکننــد ،امــا از
دو زاویــه مختلــف .در فرهنگســتان هنــر یــک اثــر ادبــی را بــه اعتبــار

جنبــه هنــری معرفــی میکننــد و در فرهنگســتان زبــان و ادب
فارســی بــه جنبــه ادبــی و زبانــی اثــر نــگاه میکننــد .بــر همیــن اســاس
شــاهنامه شاهطهماســبی و خمســه شاهطهماســبی هــر کــدام بــرای
ایــن دو فرهنگســتان بــه دو اعتبــار مختلــف اهمیــت دارنــد».
روزگار
او در ادامــه ســخنان خــود چنــد نکتــه در بــاب اهمیــت
ِ
خلــق ایــن اثــر هنــری گفــت« :در بــاره خصوصیــات هنــری ایــن
کار هنرشناســان ســخن گفتهانــد و نوشــتهاند ،آنهــا ســزاوارتر
از بنــده ،ارزش هنــری ایــن کار را تجز یــه و تحلیــل میکننــد.
آنچــه اکنــون میخواهــم بــر آن تأ کیــد کنــم ،معنــای فرهنگــی و
تمدنــی کتابهایــی ماننــد شــاهنامه شاهطهماســبی و خمســه
شاهطهماســبی اســت .بایــد بــرای درک ایــن موضــوع بــه ســالهای
 940تــا  950هجــری قمــری بازگردیــم .در ایــران آن روزگار ،مدیریتــی
اعمــال شــده کــه عــدهای از خوشنویســان و نقاشــان و نگارگــران
طــراز اول ،بتواننــد چنیــن اثــر هنــری فاخــر و مانــدگاری خلــق
کننــد .بایــد ببینیــم جامعــه آن روزگار ،چــه جامع ـهای بــوده کــه در
آن میتوانســتند چنیــن اثــری بــه وجــود بیاورنــد .روح ایــن اثــر ،شــعر
نظامــی اســت .اصـ ِـل ایــن نســخه ،کــه پنــج مثنــوی عاشــقانه و
عارفانــه بســیار فاخــر اســت ،ماننــد نگینــی بــوده کــه شاهطهماســب
تصمیــم گرفتــه آن را روی یــک رکاب و خاتــم انگشــتری زیبــا
بنشــاند .در واقــع خلــق ایــن اثــر در آن دوره ،نصبکــردن نگیـ ِـن شــعر
نظامــی روی انگشــتری زیبــا بــوده اســت».
رئیــس فرهنگســتان ز بــان و ادب فارســی در ادامــه ســخنان خــود
در بــاب اهمیــت کار فرهنگــی و هنــری در جامعــه گفــت« :اینکــه
در آن روزگار ،انــواع نگارگــران و خوشنویســان و تذهیــبکاران و
تشــعیرگران از همهجــای ایــران جمــع شــدند و در طــی ســالهای دراز
ایــن اثــر هنــری را بــا هماهنگــی هــم بــه وجــود آوردنــد ،هــم حکایــت از
عمــق کار فرهنگــی و هنــری در ایــن ســرزمین میکنــد ،هــم مدیریــت
کارآمــد فرهنگــی در جامعــه آن وقــت ایــران را نشــان میدهــد .مــا
نظیــر ایــن حقیقــت را در ایجــاد شــاهنامه شاهطهماســبی هــم
میبینیــم».
او در ادامــه بــا اشــارهای بــر ز بــان و ســبک خــاص نظامــی گفــت:
«نظامــی شــاعری بســیار ارجمنــد اســت و ســبک و زبانــی خــاص
دارد .درســت مثــل ســعدی؛ کســانی کــه بــا آثــار ســعدی انــس دارنــد،
ا گــر یــک مصــرع از ســعدی را در بیــن صدهــا بیــت ببیننــد تشــخیص
میدهنــد؛ زیرا کــه ایــن ز بــان ســعدی اســت؛ میدرخشــد ،عالمتــی
میدهــد و راهنمایــی میکنــد .شــعر نظامــی هــم همینطــور اســت.
ز بــان بســیار نــرم ،شــیرین ،لطیــف ،فصیــح ،صحیــح ،عالــی و فاخــر
از خصوصیــات شــعر نظامــی اســت».
حــداد عــادل در پایــان ســخنان خــود پــس از تمجیــد و تعریــف از
ز بــان و ســبک خــاص ایــن شــاعر بلنــدآوازه ،ابیاتــی از مثنــوی لیلــی
و مجنــون خوانــد.

هنر ،چراغ و آیینه است
در ادامــه ایــن مراســم ،ســید محمدمجتبــی حســینی ،معــاون
هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،ســخنان خــود را پــس از
قدردانــی از زحمــات فرهنگســتان هنــر در انتشــار ایــن مجموعــه
ارزشــمند ،اینگونــه آغــاز کــرد« :هنــر چــراغ و آیینــه اســت .هنــر
آیینــه اســت ،ز یــرا کــه تصویــری بیدر یــغ و روشــن از زمانــه خــود
ارائــه میدهــد .بــرای شاخصشــدن بیســت هنرمنــد کــه در یــک
ً
یشــوند ،حتمــا دویســت ،دوهــزار و شــاید
شــاهکار ،نقشآفریــن م 
بیس ـتهزار هنرمنــد ارزشــمند و فعــال بایــد حضــور داشــته باشــند.
حضــور ایــن تعــداد هنرمنــد نشــاندهنده حاکمانــی اســت کــه قــدر
هنــر را میدانســتهاند».

هنــر ،ضمــن سپاســگزاری صمیمانــه از فرهنگســتان هنــر و
شــهرداری تهــران در برگــزاری ایــن مراســم گفــت« :میخواهــم
بــه نــام نظامــی اشــاره و نکت ـهای بیــان کنــم .نــام کامــل نظامــی،
جمالالدیــن ابومحمــد الیــاس بــن یوســف نظامــی گنجــوی،
متخلــص بــه حکیــم اســت .در ایــن بــاب کــه چــرا بــه او حکیــم
میگفتنــد بایــد بــه نکت ـهای اشــاره کنــم؛ ارســطو کتابــی دارد بــه نــام
بوطیقــا کــه در ایــن کتــاب بحثــی فوقالعــاده زیبــا دربــاره تفــاوت
بیــن مــورخ و فیلســوف آورده اســت .از دیــدگاه او ،مــورخ از وقایعــی
ســخن میگو یــد کــه انجــام و تمــام شــده اســت .تاریــخ ،بیــان وقایــع
مضبــوط و انجا مشــده اســت .امــا هنگامــی کــه شــاعر ســخن
میگو یــد ،بیانــش بایــد امکانــی باشــد؛ یعنــی در سرنوشــت همــه
آدمیــان بتوانــد تکــرار شــود».
او ادامــه داد« :رســول گرامــی اســام(ص) فرمــوده ِ“ا ّن ِم َ
ــن
ّ
ـعر َل ِح َ
الشـ َ
کمـ ًـه”؛ یعنــی شــاعر بازگوکننــده سرنوشــت حقیقــی
ِ
انسانهاســت و بــرای همیــن “حکیــم” نامیــده میشــود».

بلخــاری در پایــان ســخنان خــود ابیاتــی از منظومــه خســرو و شــیرین
نظامــی گنجــوی خوانــد.

او ادامــه داد« :هنــر چــراغ اســت؛ چراغــی بــرای نشــاندادن فــردا.
ـای
هــر چقــدر ایــن چــراغ ،پرنورتــر و درخشــانتر باشــد ،پیــش پـ ِ
روش ـنتری خواهیــم داشــت کــه بــه مــا ایــن امــکان را میدهــد کــه
امیدوارتــر بــه فــردای زیبــا فکــر کنیــم .در ایــن اثــر ،بــا مشــارکت هنـ ِـر
هنرمنــدان طــراز اول جامعــه ایــران ،ســعی بــر آن بــوده کــه کالم و
ســخن معجزهآســای نظامــی نشــان داده شــود».
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شاعر ،بازگوکننده سرنوشت حقیقی انسانهاست
حســن بلخار یقهــی ،رئیــس گــروه هنرهــای ســنتی فرهنگســتان

هنرجویان ما تشنه این آثار فاخرند
بهمــن نامورمطلــق ،دبیــر علمــی همایــش «خمس ـهنگاری؛ بازنمــود
خمســه نظامــی در هنــر» ســخنان خــود را بــا تشــکری ویــژه از همــه
دس ـتاندرکاران ایــن مراســم ،بهو یــژه علیرضــا اســماعیلی،
سرپرســت فرهنگســتان هنــر؛ و پیــروز حناچــی ،شــهردار تهــران؛ آغــاز
و عنــوان کــرد کــه از ابتــدا قــرار بــود کــه همایــش «خمســهنگاری؛
بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر» از رو یــدادی هنــری و فرهنگــی بــه
ســمت رو یــدادی علمــی حرکــت کنــد.
نامورمطلــق بــه مجموعــه مقــاالت ارسالشــده بــه دبیرخانــه علمــی
همایــش خمســه اشــاره کــرد و گفــت« :در ایــن مقــاالت رویکردهــای
متفاوتــی بــه خمســه نظامــی تحلیــل و بررســی شــد؛ مــواردی از قبیــل
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اسطورهشناســی ،نشانهشناســی ،هرمنوتیــک و شمایلشناســی
کــه همگــی بــه مــا اطالعاتــی تــازه میدهنــد .میتــوان گفــت کــه
ً
ایــن مقــاالت بینارشــتهای ،مطمئنــا بعــد از چــاپ نگاهــی تــازه بــه
ایــن اثــر بــه مــا خواهنــد داد .یکــی از کارهــای خــوب مــا همزمــان بــا
برگــزاری ایــن همایــش ایــن بــود کــه بــا همــه دانشــگاههای هنــر کشــور
تعامــل داشــتیم و ایــن مرا کــز مــا را همراهــی کردنــد».
او بــا اشــاره بــه گرفتــن نشــان  ISCبــرای ایــن اثــر فاخــر ،در پاســخ بــه
ایــن پرســش کــه چــرا بایــد اینچنیــن آثــاری چــاپ و تکثیــر شــوند،
گفــت« :مــا ا گــر برگردیــم و در پیشــینه خــود کنــدوکاو کنیــم ،متوجــه
میشــویم کــه بــا ایــن آثــار ارزشــمند میتوانیــم هویتمــان را بازشناســی
و زیباییشناس ـیمان را احیــا کنیــم .تکثیــر ایــن زیباییشناســی را
ً
میتــوان در آثــار اخیــر بهوضــوح دیــد .اتفاقــا بــا مبانــی فکــری امــروز
هــم مناســبت دارد».
او دلیــل دیگــر ایــن امــر را اســتفاده از ایــن مفاهیــم بــرای آمــوزش
هنــر دانســت و گفــت« :ایــن یکــی از مأموریتهــای مــا محســوب
میشــود .مــا بایــد از منابعــی کــه دار یــم در جهــت آمــوزش هنــر
اســتفاده کنیــم .بــا ایــن وصــف ،مــا از یــک مجســمه شــهری رونمایی
نمیکنیــم ،بلکــه گفتمانــی را بازتولیــد میکنیــم .ایــن یــک جشــن
یشــود؛ چرا کــه تــا پیــش از ایــن ،دانــش مــا از ایــن اثــر کــم
محســوب م 
بــوده اســت .اکنــون بــا در دســت داشــتنش ،میتوانیــم بگوییــم کــه
بازگشــت یــک اســیر را جشــن گرفتهایــم».
نامــور در ادامــه گفــت« :نخســتین ویژگــی ایــن اثــر فاخر بــودن آن
اســت .البتــه کــه بایــد بــه برهــه تاریخــی ایــن اثــر دقــت کــرد .ایــن اثــر
در زمانــی نقــش بســته کــه م 
یتــوان گفــت بهتر یــن خمســه ،بهتر یــن
شــاهنامه و بهتریــن مرقعــات در آن زمــان بــه نقــش درآمدهانــد».
موضــوع دیگــری کــه نامورمطلــق بــر آن تأ کیــد ورز یــد ،جامعبــودن
خمســه بــود .او گفــت« :در ایــن اثــر ارزشــمند ،از همــه مکاتــب از
جملــه مکتــب تبریــز ،بخــارا و هــرات بهزیبایــی و بــی هیچگونــه
تنگنظــری اســتفاده شــده اســت».
او گفــت« :در بــاره ویژگیهــای ایــن خمســه میتــوان گفــت کــه ایــن
نســخه دایرةالمعارفــی از تشــعیر اســت و مــا در ایــن اثــر ،تجربیــات
درزمانــی و همزمانــی را بــا هــم مشــاهده میکنیــم .انــگار نظامــی
کجــا جمــع کــرده و در یــک مجموعــه
همــه گونههــای هنــری را ی 
جــای داده اســت».
نامــور بــه معراجنام ههــا نیــز اشــاره کــرد و گفــت« :معراجنامــه در
آثــار نظامــی بهنوعــی الهامنامــه اســت و زمانــی آن را بــه خدمــت
میگیــرد کــه گویــی اشــعار میخواهنــد پــرواز کننــد .ایــن مــورد در
تغزلنــگاری هــم بــارز اســت».
دبیــر علمــی همایــش «خمس ـهنگاری؛ بازنمــود خمســه نظامــی در
هنــر» ســخنانش را اینگونــه جمعبنــدی کــرد« :بهراســتی نظامــی یک
1
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1. Iconology

حکیــم اســت و رابطههــای تصاو یــر و نگارگــری در شــکارنگار یها
و پندنگار یهــای ایــن اثــر ،بینظیــر اســت .امیدواریــم کــه بــا همــت
مســئوالن بتوانیــم ایــن راه را ادامــه دهیــم؛ چرا کــه هنرجویــان ما تشــنه
ایــن آثارنــد و مــا نمیتوانیــم بــی اینکــه ایــن کتــب را در اختیارشــان
قــرار بدهیــم ،از آنهــا انتظــار درک زیباییشناســی آثــار فاخرمــان را
داشــته باشــیم».

خمسه شاهطهماسبی از هنرمندان معتبر روزگار خود بهره برده است
ســید مهــدی حســینی ســخنران بعــدی ایــن مراســم بــود کــه
ســخنانش را اینگونــه آغــاز کــرد« :ایــن باعــث خوشــحالی ماســت
کــه ببینیــم در ایــن اوضــاع و شــرایط کرونایــی ،فرهنگســتان هنــر
و شــهرداری تهــران ،دســت بــه انجــام کاری بــه ایــن ارزشــمندی
زدهانــد و حالوهــوای مــا را عــوض کردهانــد».
تهــای بیــن خمســه شاهطهماســبی و شــاهنامه
او بــه تفاو 
شاهطهماســبی اشــاره کــرد و گفــت« :درســت اســت کــه تعــداد
نگارههــای خمســه ،از تعــداد نگارههــای شــاهنامه کمتــر اســت امــا
تمــام صفــات تشــعیر در آن وجــود دارد .ایــن نگارههــا ویژگیهایــی
دارنــد کــه آنهــا را منحصرب هفــرد میکنــد؛ از جملــه زیبایــی آثــار در
مجالــس شــکار و عــدم تکــرار تصو یــر جانــوران در تشــعیرها».
حســینی در ادامــه گفــت« :مــوارد دیگــر حایــز اهمیــت در خمســه
شاهطهماســبی ایــن اســت کــه از هنرمنــدان معتبــر زمــان خــود بهــره
بــرده اســت؛ هنرمندانــی همچــون ســلطان محمــود نقــاش ،خالــق
زیباتریــن معراجنامههــا .ایــن مهــم اســت کــه بدانیــم غربیهــا کــه
نهفقــط از اعتقــادات مــا در بــاب معــراج چیــزی نمیداننــد بلکــه
ً
یشــوند هــم ،بــه ایــن موضــوع
اساســا نگارگــری مــا را متوجــه نم 
عمیــق مینگرنــد .خوشــبختانه امــروز توفیــق داریــم کــه ایــن کتــاب
را در دســت خــود ببینیــم و ایــن امــری مبــارک اســت».
او گفــت« :در خمســه شاهطهماســبی 14 ،نــگاره از مکتــب تبریــز
کار شــده و  3نــگاره دیگــر ،بعدهــا بــه آن افــزوده شــده اســت».

عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر در پایــان ســخنانش بــه اهمیــت
و حســاسبودن مســئله زمــان در نگار ههــای خمســه اشــاره کــرد
یتــوان درسهایــی گرفــت .وقتــی بــه
و گفــت« :از ایــن خمســه م 
نگارههــای مکتــب تبر یــز در ایــن اثــر دقــت کنیــم ،میبینیــم کــه
یهــای ایــن مکتــب را در خــود دارنــد .وقتــی کــه  3صفحه
تمــام ویژگ 
یشــوند و بــه
کارنشــده در همــان دوره ،بــه دســت زمــان ســپرده م 
اواخــر دوره صفــوی میرســند ،نگارگــر بعــدی دیگــر از مکتــب تبر یــز
اســتفاده نمیکنــد بلکــه مکتــب اصفهــان را وارد خمســه میکنــد و
ایــن اهمیــت مســئله “زمــان” را در تکمیــل ایــن اثــر نشــان میدهــد».

ما باید رویکردهای فرهنگیمان را فرابخوانیم
پیــروز حناچــی ،شــهردار تهــران ،آخریــن ســخنران ایــن برنامــه بــود که
بــا ابــراز خوشــحالی از برگــزاری ایــن مراســم ،ســخنان خــود را اینگونه
آغــاز کــرد« :ایــن مایــه خوشــحالی اســت کــه میبینیــم تصمیمــی کــه
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در حــدود دو ســال پیــش گرفتــه شــد ،امــروز بــه بــار نشســته اســت.
بــه امیــد خــدا ،ایــن اثــر ارزشــمند در دســترس کســانی قــرار بگیــرد کــه
دلشــان بــرای فرهنــگ و هنــر ایــن ســرزمین میتپــد».
شــهردار تهــران بــا یــادی از شــهید چمــران و دکتــر شــریعتی کــه ایــن
روزهــا ســالگرد رحلتشــان اســت ،ادامــه داد« :مــا در تاریــخ و بقعــه
تاریخــی ســرزمینمان ،فرهنــگ و پیشــینهای غنــی داریــم کــه اگــر
بخواهیــم نســبت بــه دیگــر کشــورها ،برتریمــان را نشــان دهیــم،
بایــد اینگونــه رویکردهــای فرهنگــی را فرابخوانیــم؛ رویکــردی کــه در
خمســه نظامــی ب هصــورت بســیار بــارز وجــود دارد».
نشــهر و میانرشــتهایبودن مفهــوم آن
او در ادامــه بــه مفهــوم آرما 
اشــاره کــرد و گفــت« :ایــن مقولــه در شهرســازی هــم وجــود دارد و
حتــی میشــود گفــت کــه ایــن ایــده در ادبیــات و فرهنــگ مــا هــم
تأثیــری بســزا گذاشــته اســت».
حناچــی در ادامــه و در تأییــد صحبتهــای مهــدی حســینی
گفــت :مقولــه اهمیــت درک زمــان ،فقــط مختــص ادبیــات نیســت
و در معمــاری و شهرســازی نیــز مقول ـهای بســیار پراهمیــت اســت.
ایــن مهــم را میتــوان از یــزد در دوره ایلخانیــان تــا اصفهــان در دوره
صفو یــان پــی گرفــت .شــاید ایــن خصیصــه ســرزمین ماســت».
او ســخنان خــود را بــه خوانــدن بخشــی از خمســه نظامــی بــه پایــان
بــرد.
در پایــان ایــن مراســم از اســتادان محمدباقــر آقامیــری ،ســید
مهــدی حســینی و رضــوان صــادقزاده ،هنرمنــدان خمســهنگار و
خمس ـهپژوه ،بــا اهــدای لــوح تقدیــر ،تجلیــل شــد.
همخوانــی قطعــات آوازی بــا اشــعاری از نظامــی توســط ســعید
شــفیعیون و غالمرضــا رضایــی ،و اجــرای موســیقی توســط جمعــی
شهــای ایــن مراســم بــود.
از اعضــای گــروه ارکســتر ملــی ،از دیگــر بخ 
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نمایشگاه گزیده آثار «خمسه نظامی»
از مجموعه شاهطهماسبی
همزمــان بــا انتشــار نخســه نفیــس «خمســه شاهطهماســبی» توســط
فرهنگســتان هنــر ،مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا میزبــان چهــل اثــر از
نگار ههــای ُپــرارج ایــن گنجینــه ملــی شــد.
در ایــن نمایشــگاه کــه یکشــنبه  ۲۵خــرداد  ،1399ســاعت  ۱۷تــا
 ۱۹عصــر ،بــا رعایــت ضوابــط و دســتورالعملهای بهداشــتی در
نگارخانــه «خیــال» مؤسســه صبــا گشــایش یافــت ،بــرای نخســتین
بــار  ۴۰تصویــر از نگارههــای «خمســه شاهطهماســبی» ،اثــر
نگارگرانــی نــامآور همچــون ســلطان محمــد ،آقــا میــرک اصفهانــی،
میــرزا علــی ،میرســید علــی ،مظفرعلــی و محمــد زمــان ،بــا کتابــت
شــاهمحمود نیشــابوری ،اســتاد نســتعلیق ،بــرای مشــتاقان ایــن
هنرهــای واال و ارجآفریــن بــه نمایــش گذاشــته شــد.
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گفتوگویی کوتاه با تورج ژوله ،دبیر علمی همایش فرشّ ،
سنت ،هنر

محبوبه حاجیپروانه

فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران بــا توجــه بــه رســالت و
اهــداف فرهنگیهنــری خــود اقــدام بــه برگــزاری رو یــدادی مهــم
ـوان «فــرش ،سـ ّـنت ،هنــر» کــرده اســت .ایــن رو یــداد در ســه
بــا عنـ ِ
بخــش مســتقل امــا همســو ،و بــا اتــکا بــه دو اصـ ِـل سـ ّـنت و هنــر
ِ
ـناخت هو یــت فــرش دســتباف در گــروی
کــه هستیشناســی و شـ
ِ
آن اســت ،برگــزار میشــود .بــه ایــن مناســبت و در آســتانه آغــاز
یهــا و تــدارکات ایــن همایــش ،بــا تــورج ژولــه ،عضــو گــروه
برنامهریز 
هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی فرهنگســتان هنــر ،بــه گفتوگــو
نشســتیم کــه ایــن گفتوگــو را در ادامــه میخوانیــد.
دربــاره همایــش «فــرش ،سـ ّـنت ،هنــر» و رو یــداد هنــری آن کمــی بــرای
مــا توضیــح بدهیــد.
ـروزی فــرش ایــران یعنــی توجــه
«ایــن همایــش بــر اســاس ضــرورت امـ ِ
بــه “هو یــت” فــرش ایــران برنامهر یــزی و هدفگــذاری شــده اســت
و شــناخت و تبییــن ایــن هو یــت را در گــروی دو عامــل میدانیــم؛
سـ ّـنت و هنــر .فــرش ایــران در دهههــای اخیــر در مقطعــی از تار یــخ
ُپــر فــراز و نشــیب خــود قــرار دارد کــه اتــکای بیــش از حــد بــه وجــه
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فرش ایران نمونه کاملی
از ظهور و ثبت یک ّ
سنت است
اقتصــادی و تأ کیــد مضاعــف بــر وجــوه مهارتــی آن ،باعــث فراموشــی
تســازش شــده اســت و گویــی اغلب
و حتــی اضمحــال ارکان هوی 
فرامــوش کردهانــد کــه جایــگاه فــرش در فرهنــگ و تاریــخ ایــران کــه
بخــش مهمــی از هو یــت مــردم ایــن ســرزمین اســت ،بــه چــه عوامـ ِـل
ساختارشناســانهای مرتبــط اســت .اندکــی دیــر اســت ،امــا زمــان
ـت فــرش،
آن فرارســیده کــه در مقابــل عباراتــی همچــون هنرــصنعـ ِ
صنایــع هنــری و ســنتی ،و اندیش ـههایی کــه معتقــد بــه قرارگرفتــن
فــرش در میــان صنایــع دســتی اســت ،اندیش ـههایی جدیــد عرضــه
شــود .تجربــه نشــان داده بخــش قابــل توجهــی از اشــتباهاتی کــه
در عمــل بــه انجــام میرســد ،از بــاور و تفکــرات اشــتباه سرچشــمه
گرفتــه اســت .هنگامــی کــه تفکــر و بــاوری اشــتباه ،تکــرار و منتشــر
شــود ،از بــاوری فــردی گذشــته اســت و بهعنــوان بــاوری عمومــی
یشــود؛ و ایــن یعنــی شــروع مصیبــت .اشــتباهات بــزرگ
پذیرفتــه م 
اغلــب از چنیــن اشــتباهاتی بهظاهــر کوچــک کــه نادیــده گرفتــه
میشــود ،سرچشــمه میگیــرد کــه میتوانــد بــه تصمیمــات و
سیاس ـتگذار یهای کالن نیــز راه یابــد و مشــکالت را دوچنــدان
ً
کنــد .شــخصا معتقــدم حتــی نظــام آمــوزش عالــی مــا نیــز دچــار

چنیــن آســیبی بــوده اســت .یکیدانســتن و ادغــام رشــتههای هنــر
بــا صنایــع دســتی در دانشــگاهها یــا دانشــکدههایی بــه نــام هنــر،
بــدون توجــه بــه تفــاوت ایــن دو در شــیوههای تدر یــس و جــذب
دانشــجو ،نتیجــه چنیــن تصــورات و اقداماتــی اســت کــه نیازمنــد
بحثــی گســتردهتر اســت کــه در ایــن گفتوگــو نمیگنجــد.

رونــد جریــان ایــن رو یــداد چگونــه اســت و از چنــد بخــش تشــکیل شــده
است؟
ســه بخــش را بــرای ایــن رو یــداد در نظــر گرفتهایــم .بخــش اول،
ارائــه مقاال تــی اســت کــه محورهــای آن مشــخص و دایــره شــمول
آن بســیار گســترده اســت و عالقهمنــدان میتواننــد روی وبگاه
فرهنگســتان هنــر بــه آن دسترســی یابنــد .در ایــن بخــش َده مقالــه
برتــر انتخــاب و معرفــی خواهنــد شــد .قــرار اســت کتــاب مجموعــه
مقــاالت ،مدتــی پــس از ایــن رو یــداد منتشــر شــود .در بخــش دوم
ایــن رو یــداد کــه پــس از بررس ـیهای انجامشــده ،دبیــری آن بــر
عهــده علیرضــا قاسـمخان نهــاده شــد ،اتفاقــی زیبــا بــه وقــوع خواهــد
پیوســت .دبیــر ایــن بخــش ،خــود از فعــاالن ســینمای مســتند و از
محققــان و پژوهشــگرانی اســت کــه عرصــه فیلمســازی بــا فــرش را
نیــز بهخوبــی درک کــرده اســت .قــرار اســت توســط دبیــر ایــن بخــش و
ـال گذشــته ،تمامــی فیلمهایــی
بــا رصــد در آرشــیو حداقــل هفتــاد سـ ِ
کــه بهصــورت مســتند و داســتانی بــه موضــوع فــرش پرداختهانــد
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چــرا عنــوان «فــرش ،سـ ّـنت ،هنــر» را بــرای ایــن رو یــداد هنــری انتخــاب
کردهایــد؟
پــس از آنکــه برگــزاری ایــن رو یــداد را سرپرســت محتــرم فرهنگســتان
هنــر تأییــد کــرد و کمیتــه علمیـــاجرایــی تشــکیل شــد ،بــا عنــوان
پیشــنهادی ایــن رو یــداد نیــز پــس از بحــث و بررســی ،موافقــت
شهــای س ـهگانه ایــن رو یــداد و رویکــردی کــه
شــد .بــا توجــه بــه بخ 
ـوان آن مشــخص شــد ،میخواهیــم ضمــن ایجــاد چالشــی
در عنـ ِ
فکــری و جریانســاز ،از طریــق تعامــل فکــری بــا مخاطبــان خــود،
زمینهســاز بعضــی از تحــوالت فکــری آنــان باشــیم کــه اکثــر قر یــب
بــه اتفاقشــان عضــوی از خانــواده بــزرگ فــرش ایرانانــد .امیدوار یــم
از نتایــج مهــم ایــن رو یــداد ،تغییــر در بنیادهــای اندیش ـهای و
ـتگان بــه ایــن هنــر
دارایــی فکریـــفرهنگــی هنرمنــدان و وابسـ ِ
ِ
ـوزی آنــان
ـ
س
دل
باشــد کــه البتــه ذرهای تردیــد در عالقهمنــدی و
ِ
نیســت ،امــا برگــزاری چنیــن رویدادهایــی ،بــرای تعامــل و اصــاح
ســاختارهای فکــری و برنامههــای اجرایــی ،ضــروری بلکــه واجــب
اســت .امیدوار یــم نهادهــا و مرا کــز ذیر بــط و ذینفــع در تــداوم
چنیــن رویدادهایــی همــت کننــد .اعتقــاد شــخصی مــن آن اســت
کــه فــرش دســتباف بهیکبــاره وارد تار یــخ و فرهنــگ ایــران نشــده
اســت و ورودش وجــوه پدیدارشناســانه داشــته کــه بایــد بــه آن توجــه
کــرد .مطالعــه روی نمونههــای تاریخــی نشــان میدهــد کــه فــرش
ایــران گاه بــه هنــر تمایــل بیشــتری دارد و گاه بــه سـ ّـنت ،و حتــی در
بعضــی مــوارد ،نمونــه کاملــی از ظهــور و ثبــت یــک سـ ّـنت اســت.

امــا هــر گاه کــه از ایــن دو فاصلــه یافتــه و مســیر دیگــری ،بــهدور از
توجــه بــه ماهیــت واقعــی آن ،تعر یــف شــده اســت ،بــا انحطــاط و
ســقوط ،بهو یــژه در ابعــاد اقتصــادی آن ،مواجــه شــده اســت .بــه یــاد
داشــته باشــیم کــه هیــچ گاه نبایــد مرعــوب موفقیتهــای زودگــذری
شــد کــه نتیجــه تصمیمــات و سیاس ـتهای غیرکارشناســانه و
ب ـهدور از هویتشناسـ ِـی فــرش دســتباف اســت .بنــای آن داریــم
در مراســم افتتاحیــه ایــن رو یــداد نیــز دقایقــی دربــاره عنــوان ایــن
رو یــداد صحبــت کنیــم .عنــوان ایــن همایــش یکــی از نقــاط مــورد
توجــه فرهنگســتان هنــر اســت و میخواهیــم بــه جامعــه فــرش
تاریخــی
ایــران یــادآوری کنیــم کــه تمــام اعتبــار و منزلــت و شــأن
ِ
فــرش ایــران کــه باعــث مباهــات و افتخــار همــه ماســت ،در گــروی
هویتشناســی و توجــه بــه ارکان آن یعنــی ّ
ســنت و ویژگیهــای
هنــریاش اســت.

21

بررســی شــوند .از میــان ایــن فیلمهــا ،آنهایــی کــه مطابــق بــا هــدف
ایــن رو یــداد ،بــه موضــوع هو یــت فــرش دســتباف ایــران و ابعــاد
زیباشناســانهاش نگاهــی مناســب انداختهانــد ،بــا حضــور چنــد
نفــر از فیلمســازان مطــرح و کارشناســان آ گاه و مســلط بــه موضــوع
فــرش و ســینما ،نقــد و بررســی خواهنــد شــد .موضــوع فــرش و فیلــم
در رویــداد فرهنگســتان هنــر بــه نحــوی زیبــا در ســه روز متوالــی از
برنامههــای ایــن همایــش ب هصــورت محســوس و ُپررنــگ برنامهر یــزی
شــده اســت ،امــا ســومین روز از ایــن رو یــداد بــه برنامههــای اصلــی
ایــن بخــش اختصــاص یافتــه اســت .در بخــش ســوم ایــن رو یــداد،
ـری
نمایشــگاهی برگــزار خواهیــم کــرد بــه نــام “گرهبافت ههــای تصو یـ ِ
تاریخــی”».
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چرا بخش نمایشگاه را به این رویداد اضافه کردید؟
گنجانــدن ایــن بخــش در همایــش ،بــه دلیــل جریانــی اســت کــه در
دهههــای گذشــته بــا عنــوان «تابلوفــرش» بــا آن مواجــه شــدهایم.
بــدون هیــچ پی ـشداوری میخواهیــم بــا گشــایش ایــن نمایشــگاه و
بازنمــود ایــن گــروه از گرهبافتههــای تاریخــی ،مباحــث و مناظراتــی
بــرای بررســی ماهیتگونــه و هستیشناســانه گرهبافتههــای
تصویــری کــه از اهــداف مهــم ایــن رو یــداد هنــری اســت آغــاز کنیــم.
البتــه ایــن نمایشــگاه فقــط مدخــل یــا آغــازی اســت بــرای شــروع
ایــن جر یــان و مــا بــر آنیــم تــا در اســفند  ،1399در صــورت مهیابــودن
شــرایط ،نشســتی تخصصــی بــا ایــن موضــوع برگــزار کنیــم .در
ایــن بخــش فراخوانــی میدهیــم کــه در آن ،از تمامــی مالــکان یــا
مجموعــهداران گرهبافت ههــای تصویــری بــرای شــرکتدادن آثــار در
ایــن نمایشــگاه ،دعــوت شــده اســت.

در نمایشــگاه چــه گروههایــی از دســتبافهای ایرانــی بــه عرصــه
نمایــش در خواهنــد آمــد؟
بــا فراخوانــی کــه داده شــده اســت بیــن  35تــا  40اثــر را انتخــاب
خواهیــم کــرد .منظــور مــا از گرهبافت ههــا این اســت که نــگاه اصلی ما
در ایــن رویــداد هنــری بــه قالــی ایــران بهعنــوان زیرانــدازی گرهبافتــه
اســت؛ پــس هــدف مــا گلیــم و دیگــر دسـتبافتها نیســت ،بلکــه
قالیهــای تاریخــی اســت کــه مضمونشــان تصویــری اســت و طــرح
اصلــی در زمینــه قالــی ،جنبــه روایتگونــه و داســتانی و یــا مــواردی
دارد کــه تصویرســازی در آن نقشــی مهــم دارد .اگرچــه رویکــرد مــا
گرهبافتههاســت ،ا گــر آثــاری شــاخص از حــوزه تختبافتهــا یــا
همــان گلیــم نیــز معرفــی شــود ،از آنهــا چشمپوشــی نخواهــد شــد.
دیــدگاه شــما دربــاره اقتصــاد هنــر و تأثیــر آن در هنرهــای ســنتی بهویــژه
فــرش چیســت؟
مــا در ایــن همایــش ب هصــورت مســتقیم وارد مســائل اقتصــادی و
بازرگانــی فــرش نمیخواهیــم بشــویم؛ مگــر اینکــه بــا ارائــه مقــاالت
خــاص مســئله اقتصــاد بــه نحــوی کــه مرتبــط بــا اهــداف ایــن
همایــش باشــد ،مــورد توجــه داوران قــرار گیــرد کــه در ایــن صــورت از
آن اســتقبال خواهــد شــد .همانگونــه کــه عــرض کــردم ،محورهــای
ایــن همایــش میتواننــد مطابــق بــا هدفــی کــه بــرای آن تعریــف
شــده ،بســیار متنــوع و گســترده باشــند .بهتــر اســت بگویــم کــه مــا در
ایــن رو یــداد بــه دنبــال دکترینــی متفــاوت و کمتــر توجهشــده دربــاره
یشــود :شــناخت و بازنشــر
فرشــیم کــه در چنــد عبــارت خالصــه م 
ّ
هو یــت فــرش ایــران کــه در گــروی دو عامــل اســت؛ ســنت و هنــر.

نشست خبری رویداد «فرشّ ،
سنت ،هنر»
در روز جهانــی صنایــع دســتی ،نشســتی خبــری بــرای تبییــن
چگونگــی برگــزاری رو یــداد «فــرش ،سـ ّـنت ،هنــر» برگــزار شــد.

اســت .فــرش دســتباف ،در مقــام عمومیتر یــن و مردمیتریــن هنــر،
شهــا ،جلوهگاهــی از ذوق و ادراک
گهــا ،طرحهــا و نق 
بــا تنــوع رن 
زیباییشناســی و فنــون و مهــارت هنرمنــد ایرانــی در طــول تاریــخ
بــوده اســت .تارو پــود فــرش بــا تارو پــود زندگــی مــردم مــا عجیــن شــده
و در گذشــته کمتــر خانــه ایرانــی را میتوانســتیم بیابیــم کــه در آن
فــرش یافــت نمیشــد.

در ایــن نشســت علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر؛
حســن بلخــاری ،رئیــس گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی؛
تــورج ژولــه ،دبیــر علمــی ایــن همایــش و شــماری از اصحــاب رســانه
حضــور داشــتند .در ابتــدای ایــن نشســت علیرضــا اســماعیلی ،بــا
گرامیداشــت روز جهانــی صنایــع دســتی و هفتــه صنایــع دســتی و
تبریــک بــه هنرمنــدان ایــن عرصــه ســخن آغــاز کــرد و گفــت :یکــی
از وظایــف اصلــی و اساســنامهای
فرهنگســتان هنــر ،پیشــنهاد
سیاس ـتگذاری بــرای حفــظ و
اشــاعه هنرهــای بومــی و ملــی
لشــدن گروههــای
اســت .بــا فعا 
تخصصــی فرهنگســتان هنــر،
یکــی از موضوعــات محــوری در
گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع
دســتی ،توجــه و یــژه بــه فــرش
دســتباف و تــدارک سلســله
برنامههایــی بــرای شــناخت
هویــت و جایــگاه خــاص آن در
تاریــخ ،فرهنــگ و هنــر کشــورمان
اســت.

فــرش دســتباف بــا بســیاری از
هنرهــا ،از معمــاری و شــعر گرفتــه
تــا نقاشــی و صنایــع دســتی،
پیونــد خــورده و فــرش ایرانــی
همــواره همــراه بــا آیینهــا و
ســنتهایی ارزشــمند اســت کــه
شایســته حفــظ و حراســتاند.

او ســپس بــه خاســتگاه فــرش در
جهــان پرداخــت و عنــوان کــرد:
نطــور کــه مســتحضرید
هما 
کشــورمان یکــی از خاســتگاههای
اصلــی فــرش دســتباف در جهــان
اســت .ایــن هنــر فاخــر و ظر یــف،
از جنبههــای گونا گــون از جملــه
زیباییشناســی ،فرهنگــی و
اقتصــادی حائــز اهمیت و بررســی

او در همیــن زمینــه عنــوان کــرد:
فــرش دســتباف ســازگارترین
هنــر بــا محیطزیســت اســت
و دارای کمتریــن آالیندگــی
صنعتــی اســت .فــرش دســتباف
از نظــر اقتصــادی هــم ،اهمیــت
و جایگاهــی ویــژه دارد .در حــال
حاضــر میلیونهــا نفــر بهصــورت
مســتقیم و غیرمســتقیم در تولیــد

سرپرســت فرهنگســتان هنــر ســپس بــه فرهنــگ فــرش و نگاهــی
کــه در ایــن بــاره وجــود دارد پرداخــت و گفــت :در کشــور مــا فــرش
دســتباف کاال و زیرانــدازی
ســاده نیســت ،بلکــه یــک
فرهنــگ بــه تمــام معناســت؛
فرهنــگ تصویــری ،فرهنــگ
نوشــتاری ،فرهنــگ اســطورهای،
فرهنــگ نمادهــا و اســتعارهها.
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و تجــارت فــرش مشــغول فعالیتانــد.
علیرضــا اســماعیلی ســپس بــه توانمندســازی کشــور از طر یــق هنــر
یتــوان بــا کمتر یــن
فرشبافــی پرداخــت و ادامــه داد :بــا ایــن هنــر م 
هزینــه بیشــترین اشــتغال را در سرتاســر کشــور ایجــاد کــرد و ایــن،
یهــای داخلــی و اقتصــاد مقاومتــی در
مصــداق بــارز نــگاه بــه توانای 
ســال جهــش تولیــد اســت .فــرش دســتباف پشــتوانه مالــی خانــواده
ایرانــی بــوده اســت.
او بــه تحصیــات تکمیلــی در ایــن حــوزه اشــاره کــرد و گفــت:
خوشــبختانه امــروزه در بخــش آمــوزش و تحصیالت دانشــگاهی هم
شمار فراوانی از جوانان ما در مقاطع کارشناسی و کارشناسیارشد
در رشــتههای مرتبــط بــا فــرش مشــغول تحصیلانــد کــه إنشــاءاهلل
ایــن نســل جدیـ ِـد تحصیلکــرده بتوانــد بــا اســتفاده از اندوخت ههــای
گذشــته ،در ارائــه طرحهــا و نقشهــای جدیــد فــرش ،کــه همخوانــی
بیشــتری بــا فرهنــگ زندگــی امــروزی داشــته باشــد ،کمــک کنــد و
باعــث بهروزشــدن و رونــق بیشــتر ایــن هنــر فاخــر شــود.
سرپرســت فرهنگســتان هنــر در پایــان ســخنان خود از گــروه هنرهای
ســنتی و صنایــع دســتی فرهنگســتان هنــر بــه ســبب طــرح موضــوع
و برگــزاری همایــش ،همچنیــن حامیــان ایــن رو یــداد در بخــش
خصوصــی ،بــه ســبب همراهــی و حمایتشــان تقدیــر و تشــکر کــرد.
فرش بازتاب عرش و جهان مینویی است
حســن بلخــاری ،رئیــس گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی
فرهنگســتان هنــر ،در ابتــدای ســخنان خــود بــا گرامیداشــت تقــارن
روز صنایــع دســتی و روز فرهنــگ پهلوانــی و زورخانـهای گفــت :ا گــر
در حــوزه هنرهــای اســامی ،خوشنویســی را ،بــه دلیــل نــگارش قــرآن
کریــم ،اشــرف هنرهــا بدانیــم ،در صنایــع دســتی ایــران هــم فــرش،
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هنــر اشــرف و اتـ ّـم اســت .فــرش پازیر یــک بیانگــر قدمــت تاریخــی
ً
و هنــری ملــت ایــران اســت و حقیقتــا صنعــت فــرش ،جایگاهــی
برجســته در فرهنــگ هنــری مــا دارد.
او بــا اشــاره بــه اهمیــت فــرش در ایــران باســتان گفــت« :فــرش نــزد
ایرانیــان باســتان جایگاهــی مهــم داشــت؛ ز یــرا در ایــران باســتان
جهــان ناســوت ،بازتابــی از جهــان الهــوت و ملکــوت بــوده اســت؛
بــه تعبیــری دیگــر جهــان فرودیــن آیین ـهای از جهــان فرادیــن بــوده
اســت».
بلخــاری ادامــه داد :فــرش بازتــاب عــرش و بازتــاب جهــان مینــوی
اســت ،بــه همیــن دلیــل ایرانیــان بایــد آن را در خانــه خــود و زیــر پــای
خــود میدیدهانــد تــا همــواره بــه یــاد جهــان مینــوی باشــند؛ بنابرایــن
یشــود ،بــه خاطــر تــازم آن
ا گــر هنــر یــا صنعتــی در کشــوری حفــظ م 
بــا زندگــی مــادی و ارجــا ع بــه زندگــی اخــروی اســت.
رئیــس گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی فرهنگســتان هنــر
گفــت :در قــرآن کر یــم  ۳۳واژه ُعجمــه (لفظــی کــه از خــارج زبــان
ً
عر بــی آمــده باشــد) دار یــم؛ مثــا کلمــات «دیــن» یــا «فــردوس» از
ز بــان فارســی بــه عر بــی راه یافتــه اســت .فــردوس کــه معــرب پردیــس
(پارادایــس) اســت ،باغهایــی بــوده کــه کــوروش ســاخته بــود و
معنــای بهشــت دارد.
او گفــت« :فــرش» کلم ـهای عر بــی اســت و در قــرآن هــم آمــده و
بــه معنــای امــر گســتردنی اســت و انســان ایرانــی زیــر پــای خــود
میگســترانیده اســت ،امــا اکنــون از زمیــن بــه دیــوار منتقــل شــده
ا ســت.
او در ادامــه ســخنان خــود خاطرنشــان کــرد :البتــه متأســفانه ظــرف
 ۶۰ــ ۷۰ســال گذشــتهَ ،ســروری و اســتادیمان را در صنعــت فــرش

جهــان از دســت دادهایــم .امیدوار یــم برپایــی همایشهایــی ماننــد
«فــرش ،سـ ّـنت ،هنــر» در احیــای ایــن جایــگاه بکوشــد.
رئیــس گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی فرهنگســتان هنــر
در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــه ارتبــاط ظهــور ایــده بــا هنرهــای
صناعــی اشــاره کــرد و گفــت :عبــارت «صنایــع دســتی» ارتباطــی بــا
صنعــت بــه معنــای تکنولــوژی نــدارد.
بلخــاری در پایــان ســخنانش ابــراز امیــدواری کــرد حمایــت دولــت
از فــرش ســنتی و دســتباف موجــب حضــور بیشــتر ایــن هنــر در
خان ههــا شــود.
اولویــت بررســی در ایــن رو یــداد ،مبانــی نظــری ،چیســتی و
ـناختی فــرش دســتباف اســت
یشـ
هست 
ِ
ّ
تــورج ژولــه ،دبیــر علمــی رو یــداد «فــرش ،ســنت ،هنــر» هــم در
ابتــدای ســخنان خــود گفــت :در انتخــاب عنــوان ایــن رو یــداد
حساســیتهای خاصــی داشــتیم و هدفمــان ایــن بــود کــه بــه
مــواردی توجــه شــود کــه نیــاز امــروز هو یــت فــرش دســتباف ایــران
اســت .کارشناســان معتقدنــد هو یــت فــرش دســتباف ایرانــی در
گــرو سـ ّـنت و هنــر اســت.

زمینــه بودهانــد؛ البتــه در کشــور مــا هــم حــدود دو دهــه اســت کــه
نظــام آموزشــی مــا بــه مقولــه علمــی فــرش وارد شــده اســت .االن هــم
حــدود  ۶ســال از طــرح مقطــع دکتــری فــرش در نظــام آمــوزش عالــی
میگــذرد.
دبیــر رو یــداد «فــرش ،سـ ّـنت ،هنــر» اذعــان کــرد :جنــس شــناخت
یهــا از فــرش مــادی بــوده اســت ،امــا مــا در ایــران و در ایــن
غرب 
رو یــداد ،بــه دنبــال مبانــی نظــری ،چیســتی و هستیشــناختی
فر شــیم.

ژولــه گفــت :تصویربافــی مــا کــه امــروز بــا عنــوان تابلوفــرش شــناخته
یشــود ،موضوعــی دیگــر اســت کــه در ایــن رویــداد و در نمایشــگاه
م 
تهــای ســنتی و تصویــری بــه آن پرداختــه خواهــد شــد.
گرهباف 
در بخــش ســوم نیــز همــه فیلمهایــی کــه در طــی یــک قــرن اخیــر بــا
موضــوع فــرش تولیــد شــده اســت ،بــا نظــارت علیرضــا قاس ـمخان،
دبیــر علمــی ایــن بخــش ،نقــد و بررســی خواهنــد شــد.
او بــا اشــاره بــه آمارهــای مطــرح در اشــتغالزایی فــرش ایــران،
خاطرنشــان کــرد :هیــچ مــوردی کــه از ایــن رو یــداد قــرار اســت منتشــر
شــود ،ارتباطــی بــه فــرش ماشــینی نــدارد و آمــاری کــه پیرامــون ایــن
موضــوع مطــرح شــد ،در بــاره فــرش دســتباف اســت و آمارهــای
غیررســمی بیــن  ۵تــا  ۸میلیــون نفــر ،در ســطوح و جایگاههــای
مختلــف در ایــن حــوزه ،متغیــر اســت.

او گفــت :هــدف اصلــی مــا ایــن اســت کــه هو یــت فــرش دســتباف
را بــا یــادآوری بحثهــا و ســاختارش پررنــگ کنیــم؛ چــون بخشــی
عظیــم از اقتصــاد هنــر فــرش ایرانــی مدیــون نــگاه هنری و سـ ّـنتهای
آن اســت .بــه ایــن موضــوع در فراخــوان رو یــداد نیــز (در ســه بخــش
علمــی ،نمایشــگاهی ،فیلــم) توجــه شــده اســت.

او در پایــان بــا اشــاره بــه شــیوع و یــروس کرونــا گفــت :اگــر امــکان
برگــزاری رو یــداد «فــرش ،سـ ّـنت ،هنــر» بهصــورت حضــوری نباشــد،
ایــن رو یــداد ب هصــورت مجــازی برگــزار خواهــد شــد.

ژولــه ادامــه داد :مــا در دانــش فــرش چیــزی حــدود یــک قــرن از
نهــا پرچمــدار پیشــرفت در ایــن
دنیــای غــرب عقبیــم .آلمانیزبا 

ایــن نشســت خبــری بــا پرســش شــرکتکنندگان و پاســخ ســخنرانان
بــه کار خــود پایــان داد.
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معرفی گنجینه
آثار تجسمیفرهنگستانهنر
گنجینــه آثــار تجســمی فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران،
مجموع ـهای غنــی از آثــار هنرمنــدان برجســته معاصــر کشــور اســت
ً
کــه اخیــرا ســاماندهی آن بــه انجــام رســیده اســت .ایــن مجموعــه
نســنگ از نقاشــان پیشكســوت اســت کــه
شــامل آثــاری گرا 
فرهنگســتان هنــر از ابتــدای تأســیس خــود بــه گــردآوری آن پرداختــه
اســت .ایــن گنجینــه همچنیــن بخشــی از ســند تصو یــری تجســمی
یشــود و آثــاری ارزشــمند ،بهو یــژه از هنرمنــدان
کشــور محســوب م 
دهههــای  1330تــا  1350کشــور ،ماننــد عربشــاهی ،قندر یــز و ...را
در خــود جــای داده اســت.
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بســیاری از کشــورهای جهــان بــا جم ـعآوری آثــار هنرمنــدان خــود،
تهــای عظیــم مالــی ،پژوهشهایــی
ضمــن ایجــاد پشــتوانه و ظرفی 
گســترده در زمینــه شــناخت آثــار و مکاتــب هنــری و هنرمنــدان خــود
بــه انجــام میرســانند .متأســفانه بســیاری از آثــار هنرمنــدان ایرانــی
در اعصــار مختلــف تاریخــی ،از کشــور خــارج شــده و ایــن امــر
موجــب شــده تــا بســیاری از هنرمنــدان بهدرســتی شــناخته نشــوند؛
بنابرایــن گنجینــه هنرهــای تجســمی فرهنگســتان هنــر میتوانــد
یکــی از منابــع غنــی پژوهشــی کشــور باشــد کــه مــورد اســتفاده
پژوهشــگران ایــن حــوزه قــرار میگیــرد.

کســرایی ،قاســم حاج ـیزاده ،رضــا مافــی ،علیاکبــر صفائیــان،
جــال شــباهنگی ،محمدعلــی شــیوایی (کا کــو) ،طلیعــه کامــران،
فرامــرز پیــارام ،جعفــر روحبخــش ،غالمحســین نامــی ،احمــد
اســفندیاری ،جــواد حمیــدی ،حســین محجوبــی ،حبیــباهلل
صادقــی ،ناصــر پلنگــی ،کاظــم چلیپــا ،مســعود عربشــاهی،
صداقــت جبــاری ،کــوروش شیش ـهگران و ...موجــود اســت.
نطــور مجموعـهای از آثــار نگارگــران معاصــر ایــران نیــز در قالــب
همی 
ســی نــگاره شــاهنامه در ایــن گنجینــه نگهــداری میشــود .آثــاری از
محمــد رجبــی ،مجیــد مهــرگان ،محمدباقــر آقامیــری ،اردشــیر مجــرد
تاکســتانی و ...نیــز از جملــه آثــار گرانبهــای موجــود در ایــن گنجینــه
محســوب میشــود.
ایــن گنجینــه را مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا ،وابســته بــه
فرهنگســتان هنــر ،در طــی نمایشــگاههای متعــدد در معــرض دیــد
عالقهمنــدان قــرار داده اســت و همچنــان بــر آن اســت تــا از ایــن آثــار
هرســاله نمایشــگاههایی بــرای عالقهمنــدان برگــزار کنــد.
در حــال حاضــر نیــز فرهنگســتان هنــر بــا هــدف معرفــی ایــن
مجموعــه بــه هنرمنــدان و پژوهشــگران و هنردوســتان ،بنــا دارد ایــن
آثــار را بهتدر یــج در وبگاه فرهنگســتان هنــر بــه نمایــش بگــذارد کــه
تاکنــون بخشــی از آن بــه همــراه معرفــی هنرمنــد و گزیــده آثــار منتشــر
شــده اســت.

از جملــه اهــداف گــروه تخصصــی هنرهــای تجســمی فرهنگســتان
هنــر در ایــن ســالها ،پژوهــش در آثــار شــاخص هنرمنــدان ایرانــی و
ارائــه آن بــه نس ـلهای نــو اســت .وجــود ایــن گنجین ههــا کار را بــرای
یتــوان قدمهایــی شایســته و
ایــن هــدف تســهیل کــرده اســت و م 
بــزرگ در ایــن راه برداشــت.

از ایــن پــس در هــر شــماره از نشــریه ســفیر هنــر بــه معرفــی بخشــی از
ایــن آثــار خواهیــم پرداخــت.

در گنجینــه فرهنگســتان هنــر آثــاری از بهمــن محصــص ،محســن
وزیریمقــدم ،حســین محجوبــی ،اردشــیر محصــص ،ســیاوش

در ایــن شــماره بــه معرفــی هنرمنــدان و منتخــب آثــار جنبــش
« ســقاخانه»پرداختهایم.

مهدی حسینی ،عضو پیوسته فرهنگستان هنر

توجــه بــه عامــل زمــان و رویكــرد بــه فرهنــگ ملــی (نقشمایههــا ،
یهــای روی ســفال و كاشــی ،نقــوش قالــی ،گلیــم ،جاجیــم
طراح 
و تزیینــات معمــاری) مســائل مر بــوط بــه طراحــی ،فضــا ،عملكــرد و
انطبــاق طــرح و فــرم و عملكــرد را بیاموزنــد و شــكلهایی تــازه بــرای
پروژ ههــا فراهــم آورنــد .در حقیقــت برنامههــای آموزشــی دانشــكده
ً
هنرهــای تزیینــی ســنتزی بــود در برابــر رویكــرد صرفــا ســنتی «مدرســه
صنایــع قدیمــه» و برنامــه آ كادمیكــی (اروپایــی) دانشــكده هنرهــای
زیبــای دانشــگاه تهــران.
اســتادان و برنامهر یــزان ایــن دانشــكده نیــز بــا توجــه بــه برنامــه و
سیاس ـتهای آموزشــی آن ،بــه جمــع مدرســان ایــن دانشــكده
پیوســته ،و یــا بــرای پیشــبرد فعالیتهــای آن دعــوت بــه كار شــده
بودنــد؛ کســانی همچــون اكبــر تجو یــدی ،عیســی بهنــام ،محمــد
مقــدم ،اســد بهــروزان ،صــادق كیــا  ،محمــود جوادیپــور ،بیــژن
صفــاری ،هوشــنگ كاظمــی ،كر یــم امامــی و. ...
برنامــه دانشــكده هنرهــای زیبــای تزیینــی ،برخــاف برنامــه
شهــای فرهنــگ خــودی
دانشــكده هنرهــای زیبــا  ،بیشــتر بــه ارز 
یکــرد .افــزون بــر ایــن ،در ایــن دانشــكده و بــا توجــه بــه
توجــه م 
سیاس ـتهای آموزشــی و برنامــه درســی آن ،دانشــجویانی مشــغول
ً
بــه تحصیــل بودنــد کــه نهایتــا در شــكلگیری مكتــب ســقاخانه
ســهیم شــدند؛ افــرادی ماننــد منصــور قندر یــز ،حســین زنــدهرودی،
1
فرامــرز پیــارام ،صــادق تبر یــزی و مســعود عربشــاهی.
 . 1دیگر هنرمندان این مكتب از دانشجویان این دانشكده به شمار نمیآیند:
ی در ایتالیا تحصیل كرده بود.
 پرویز تناول  ژازه طباطبایــی فارغالتحصیــل دانشــكده هنرهــای دراماتیــك و مؤســس گالــریهنــر جدیــد بــود.
 ناصــر اویســی دیپلماتــی بــود كــه نقاشــی میكــرد و از اعضــای برجســته وزارتامورخارجــه بــود.
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مكتــب ســقاخانه از جنبشهــای بحثانگیــزی اســت كــه در تار یــخ
نقاشــی معاصــر ایــران مطــرح بــوده و عمدهتر یــن نگا ههــا را متوجــه
خــود کــرده اســت .هنرمنــدان مكتــب ســقاخانه بــا عطــف بــه منابــع
غنــی فرهنــگ تصویــری مذهبــی و بهرهگیــری از نمادهــا و عناصــر
بهــای ادعیــه و طلســمات،
فرهنــگ شــیعی در ســقاخانهها  ،كتا 
جهانــی را بــا رویكــرد بــه بیــان نو یــن تصویــری (مدرنیســم) فراهــم
آوردن ـد كــه تــا آن زمــان كمتــر بــه تجربــه و نظــاره درآمــده بــود.
ســهم دانشــكده هنرهــای تزیینــی كــه در ســال  1339آغــاز بــه كار
ً
كــرد ،در شــکلگیری ایــن جر یــان ،كامــا آشــكار اســت .برنامــه
شهــای فرهنــگ
آموزشــی دانشــكده هنرهــای تزیینــی بــر اســاس ارز 
ملــی  ،اقلیمــی و ســنتی ،تدو یــن شــده بــود و پــس از تصو یــب وزارت
فرهنــگ وقــت ،بــه اجــرا درآمــده بــود.
برنامــه آموزشــی دانشــكده هنرهــای تزیینــی ،هــم تجربــه «مدرســه
صنایــع قدیمــه» را كــه از ســوی حســین طاهــرزاده بهــزاد ،در دوره
پهلــوی اول ،بــرای احیــای هنرهــای ملــی فراهــم آمــده بــود و تــاش
چبــری  ،خاتــم،
داشــت تــا هنرهایــی چــون نگارگــری ،تذهیــب ،گ 
منبــت  ،گــره چینــی و كاربنــدی را احیــا کنــد و بــه شــیوه ســنتی
بــه جوانــان آمــوزش دهــد ،پشــت ســر داشــت و هــم تجربــه و برنامــه
ً
آموزشــی دانشــكده هنرهــای زیبــا را كــه صرفـ ـا اروپایــی بــود.
ً
برنامــه آموزشــی دانشــكده هنرهــای تزیینــی نــه رویكــرد صرفــا ســنتی
و بــدون توجــه بــه عامــل زمــان «مدرســه صنایــع قدیمــه» طاهــرزاده
بهــزاد را دنبــال میكــرد و نــه محتــوای درســی آ كادمیــك (اروپایــی)
كــه در كارگاههــای ســالهای نخســت ،بــا طراحــی از روی باســمه
یشــد.
«ونــوس» و «ســر اســب پارتنــون» و یــا «دیســك انــداز» آغــاز م 
در ایــن دانشــكده تــاش بــر ایــن بــود تــا میــان گذشــته و حــال
ارتباطــی حاصــل آیــد و جوانــان (كــه اغلــب آنهــا فارغالتحصیــان
هنرســتانهای هنرهــای زیبــای كشــور بودنــد) قــادر باشــند بــا

مكتبسقاخانه؛جنبشیملی
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فرامرز پیالرام 150×150 ،سانتیمتر ،رنگهای پایه آب روی بوم
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منصور قندریز 120×90 ،سانتیمتر ،رنگ روغن روی گونی

یتــوان گفــت حســی مشــترك میــان ایــن جوانــان
در حقیقــت م 
وجــود داشــت كــه كوشــش میکردنــد شــیوهای بیابنــد كــه بــا گذشــته
فرهنگــی پیونــد داشــته باشــد و در عیــن حــال منطبــق بــا دنیــای
متحــول معاصــر (مدرنیســم) باشــد.
مــرگ زودهنــگام منصــور قندر یــز در ســال  ،1344ادامــه و اســتمرار
فعالیــت وی را متوقــف ســاخت  ،ولــی دیگــر همنســلهای او نــوع
نــگاه و ذهنیــت قندر یــز را دنبــال کردنــد و بــه نتایجــی درخشــان كــه
ً
نهایتــا بــه مكتــب ســقاخانه فرجامیــد ،دســت یافتنــد .در حقیقــت
منصــور قندر یــز مغــز متفكــر ایــن جمــع بــود .او بــود كــه افــزون بــر
آفرینــش هنــری ،بحــث میكــرد ،مطلــب مینوشــت و اندیشــه و
ذهنیــت خــود را بــا دیگــران در میــان میگذاشــت .منصــور قندریــز
در نوشــتههای خــود از بازگشــت بــه خویشــتن یــا بــه لفــظ خــود از
یبــرد و بــه میــراث فرهنگــی گذشــته
«بازگشــتن بــه خــود» نــام م 
ً
ارج مینهــاد .او در مطلبــی كــه تقریبــا شــش مــاه قبــل از مــرگ
غیرمنتظــرهاش منتشــر کــرد ،چنیــن مینویســد:
«چهرههــای پــدر و مــادر ،دوســت و دشــمن ،همســایه ،آشــنا و ناآشــنا
یشــوند و از نظــر او بــدون تصــادم و برخــورد
در برابــر[هنرمنــد] ظاهــر م 
بــا ایــن چهرههــا بازگشــتن بــه خــود امكانپذیــر نیســت .بایــد ایــن
چهر ههــا را شــناخت تــا امــكان خودشناســی میســر گــردد .در چنیــن
موقعیتــی ،نقــاش در آن ســوی خــود قــرار میگیــرد و “منبــودن” را
كــه ایــدهآل اوســت ،در “همهبــودن” میبینــد و درمییابــد كــه بــرای
خودشناســی چــارهای جــز شــناختن دیگــران نیســت .ارتبــاط نقــاش
بــا اجتمــاع نیــز از همینجاســت؛ ز یــرا نقــاش بــا مــردم ،قــوم و قبیلــه و
نــژاد خــود ،پیوندهــای خونــی و ارثــی دارد .بــا آنهــا گام بــر خــاك نهــاده
اســت و در میــان آنهــا میمیــرد و بــه همیــن دلیــل نقــاش بــا رفتــن بــه
ســوی آنهــا در واقــع بــه ســوی خــود رفتــه اســت؛ بــا شــناختن زبــان
آنهــا ،خــود را شــناخته اســت .نقــاش بــه وســیله ایــن منطــق هنــری
از محسوســات ذهنــی خــود مایــه میگیــرد و بــه وســیله آن “نظریــه
بصــری” خــود را ارائــه میدهــد و حتــی در ایــن راه آنقــدر پیــش
م ـیرود كــه بــه منطــق درخشــانی بــرای زیســتن دســت مییابــد.
یشــود و او بیشازپیــش زندگــی را بــا
دریچ ههــا یكیــك گشــوده م 
نیــرو و قــدرت بیشــتری میبینــد و هســتی خــود و طبیعــت را زندگــی
میكنــد .بــرای دس ـتیافتن بــه جوهــر و حقیقــت زندگــی و عالــم ،و
بــرای كشــف بهتــر “مـ ِـن درونــی” خــود ،چهــره خــود را در آیینههــای
مختلــف و از گوش ـهها و ابعــاد مختلــف میبینــد .در بیكرانگــی
تخیــل ،در واقعیــت اشــیا ،در مذهــب و اســاطیر و آداب و ســنن،

خطــوط چهــره خو یــش را مطالعــه میكنــد و مرحلهبهمرحلــه بــه
یشــود .عطــش خودشناســی آنچنــان
“خودشناســی” نزدیــك م 
او را حر یــص و مولــع میكنــد كــه او بیشازپیــش دســت بــه تــاش
میزنــد تــا دوگانگــی از میــان برخیــزد و یــا در وجــودی واحــد فراهــم
2
آیــد».
ً
نهضــت و یــا بهتــر بگویم مكتب ســقاخانه ،دقیقــا در چنین فضایی
شــكل گرفــت؛ زمانــی كــه اندیشــمندان ،هنرمنــدان و نویســندگان
شهــای فرهنــگ
دنیــای ســوم بــه نوعــی خودبــاوری و رویكــرد بــه ارز 
ســنتی روی آوردنــد و تــاش کردنــد تــا در مقابــل هجــوم بیامــان
غــرب بایســتند.
امــه ســزار 3بازگشــت بــه ســرزمین اجــدادی 4را ســرود .فرانــس فانــون
دوزخیــان روی زمیــن 5را نگاشــت و ادوارد ســعید (هرچنــد بــا تأخیر)
شرقشناســی 6را منتشــر کــرد .درســت اســت کــه بــه احتمال فــراوان،
بســیاری از هنرمنــدان ســقاخانه ،بهطــور مســتقیم بــا آثــار ایــن دســته
از اندیشــمندان جهــان ســوم ،در آن ایــام آشــنا نبودنــد و یــا آثــار آنــان
در زمــان شــكلگیری مكتــب ســقاخانه هنــوز بــه فارســی ترجمــه
7
نشــده بــود ،ولــی روح زمانــه یــا بــه تعبیــر مشــهور فردر یــك هــگل
«روح دوران» 8در َجــو فرهنگــی جهــان ســوم حا كــم بــود و بیتوجهــی
نســبت بــه آن از ســوی هنرمنــد اجتنابناپذیــر مینمــود؛ موضوعــی
كــه پدیدآورنــدگان مكتــب ســقاخانه بــه آن ایمــان داشــتند و بــه آن
عمــل کردنــد.

ناصر اویسی 136×95 ،سانتیمتر ،رنگ روغن روی بوم

 .2منصــور قندریــز( ،بهــار « ،)1370مشــكل هنرمنــد و مخاطــب» ،گــردون ،شــماره
.41
)3. Aimé Césaire (1913-2008
)4. Notebook of Return to the Native Land (1947
)5.The Wretched of the Earth (1961
)6. Orientalism (1978
)7. Georg Wilham Friedrich Hegel (1770-1831
8. Zeitgeist

صادق تبریزی 100×100 ،سانتیمتر ،رنگ روغن روی بوم
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دربــاره ســرآغاز جنبــش ســقاخانه روایتهــای متفــاوت وجــود
دارد ،ولــی شــاید نخســتین بارقــه آن در ســال تحصیلــی  1339در
هنرســتان هنرهــای زیبــای تهــران بــود .ماركــو گریگور یــان کــه بــه
فرهنــگ ســنتی ایــران توجــه داشــت ،بیــن ســالهای  1337تــا
پهــای
 1339در هنرســتان هنرهــای زیبــای تهــران ،بــه تدر یــس چا 
دســتی اشــتغال داشــت .حســین زنــدهرودی كــه ســال پایانــی

29

تحصیــات خــود را در ایــن هنرســتان میگذرانــد ،بــا اســتفاده از
تكنیــك ( Lino-cutكنــدهكاری روی لینولئــوم) در كارگاه چــاپ
ماركــو گریگور یــان ،اثــری بــه انجــام رســاند .زنــدهرودی در ایــن پــرده
متأثــر از موضو عهــای مذهبــی نقاشــان قهوهخان ـهای ،صحــرای
كربــا و شــهادت امــام حســین(ع) و عصــر عاشــورا را مصــور ســاخته
بــود .حســین زنــدهرودی در بخشــی از ایــن پــرده ،ترجیعبنــد
محتشــم كاشــانی را كــه در آویزهــای تكی ههــا بهصــورت كتیبــه،
یشــود و بــه نمایــش درمیآیــد ،كنــدهكاری كــرده
ســوز ندوزی م 
بــود .یكــی از اشــعار ،ایــن بــود« :ایــن حســین كیســت كــه عالــم
همــه دیوانــه اوســت» .حســین زنــدهرودی بــا آوردن ایــن مصــرع،
هــم بــه القــای مفاهیــم تصو یــری پــرده مــدد رســانده بــود و هــم
بهصــورت غیرمســتقیم شــهرت و محبوبیــت خــود را در ســطح ملــی
و بینالمللــی پیشــگویی كــرده بــود .در حقیقــت ایــن پــرده (كــه
محــل نگهــداری فعل ـیاش نامشــخص اســت) ســرآغاز جنبشــی
بــود كــه ســپس و بهدرســتی ،توســط كر یــم امامــی در دهــه 1340
شمســی« ،ســقاخانه» نامگــذاری شــد و حركتــی تــازه در جهــت
اســتفاده از مضامیــن ســنتی در قالبــی نــو ،ایجــاد كــرد .نقاشــان
مكتــب ســقاخانه همچــون منصــور قندر یــز ،حســین زنــدهرودی،
پرویــز تناولــی ،فرامــرز پیــارام ،مســعود عربشــاهی ،ناصــر اویســی،
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حسین زندهرودی 76×55 ،سانتیمتر ،سیلک اسکرین روی مقوا

ژازه طباطبایــی ،صــادق تبر یــزی در ســومین دوســاالنه 9تهــران ،كــه
دانشــکده هنرهــای زیبــای كشــور آن را در فروردیــن و اردیبهشــت
 1341در كاخ ابیــض برگــزار کــرد ،درخششــی چش ـمگیر داشــتند و
جوایــزی متعــدد از آن خــود ســاختند.
در مجموعــه گنحینــه فرهنگســتان هنــر آثــاری از بعضــی هنرمنــدان
جنبــش ســقاخانه بدیــن قــرار محفــوظ اســت:
 منصور قندریز  2 /اثر حسین زندهرودی  7 /اثر فرامرز پیالرام  1 /اثر مسعود عربشاهی  9 /اثر ناصر اویسی  1 /اثر -صادق تبریزی  3 /اثر

9. Biennale

مسعود عربشاهی 90×68 ،سانتیمتر ،رنگ روغن روی کاغذ

مجموعه آثار شاهنامهنگاری
محمدعلی رجبی ،عضو پیوسته فرهنگستان هنر
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فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران بــر اســاس وظیفــه اصلــی خــود ،یعنــی پژوهــش راههــای احیــای هنرهــای اصیــل اســامی ایرانــی
و کمــک بــه رونــق ایــن هنرهــا ،همچنیــن بررســی موانــع رشــد هنــری و اقتصــادی آنهــا ،اقدامــی نمادیــن بــرای تهیــه شــاهنامهای مصــور بــه
دســت اســتادان نگارگــر معاصــر کــرد .انتخــاب شــاهنامه میتوانســت پاسداشــت زحمــت تاریخــی ابوالقاســم فردوســی ،شــاعر و حکیــم
بــزرگ ایرانــی و شــیعی ،در نظــام جمهــوری اســامی ایــران تلقــی شــود و از طرفــی نیــز رویکــرد جدیــد هنرمنــدان معاصــر نســبت بــه ایــن اثــر
جــاودان پارســی را نمایــان ســازد.
بــه ایــن منظــور شــورایی از هنرمنــدان و ادیبــان تشــکیل و مقــرر شــد آقــای دکتــر خاتمــی (اســتاد ز بــان و ادبیــات فارســی) صحنههایــی از
شــاهنامه را انتخــاب کننــد و در صــورت لــزوم ،توجیــه و تفســیرهای هنــری را نیــز بــه نگارگــران مدعــو بیاموزنــد تــا ایشــان بــا معرفــت و شــناختی
بیشــتر ،آثــار خــود را بــه منصــه ظهــور رســانند .همچنیــن بنــا شــد بــا توجــه بــه رنــج سیســاله فردوســی ،کــه در اشــعار خــود بــه آن اشــاره
کــرده اســت ،تعــداد  30اثــر تهیــه شــود .بدیــن شــکل کــه بعضــی از اســتادان دو و بعضــی نیــز یــک اثــر را بــه انجــام رســانند .موضوعــات بیــن
هنرمنــدان تقســیم شــد و هــر یــک از ایشــان آثــار خــود را انجــام و تحو یــل دادنــد.
شــایان ذکــر اســت کــه شــاهنامههای مصــور قدیمــی بــه ســبب شــیوه و ســبک خــاص رایــج در هــر دوره تاریخــی دارای یکدســتی و هماهنگــی
تصویــری اســت ،امــا در عصــر حاضــر بــا توجــه بــه گوناگونــی ســبکها و شــیوههای اجرایــی نگارگــران معاصــر ،شــاهد ایــن نــوع یکدســتی و
هماهنگــی در مصورســازی شــاهنامه نیســتیم .شــاید در صــورت چــاپ و انتشــار ایــن آثــار ،نشــانی از تحــوالت جدیــد یافــت شــود کــه ّ
مبیــن
دررا هبــودن حرکتــی ســخت پــس از فترتــی چندســاله باشــد .از تصمیمــات و یــژهای کــه بــه هنرمنــدان اعــام شــد ،هماهنگــی مضامیــن
ارائ هشــده بــا مســائل روز و جهــان معاصــر بــود؛ البتــه ایــن کار خطیــر ،بهجــز بــرای چنــد اثــر ،شــکل اجرایــی نیافــت.
در مجمــوع ایــن حرکــت فرهنگــی را کــه در نــوع خــود بســیار قابــل تقدیــر اســت ،میتــوان تحولــی در مدیر یــت یــک کار گروهــی هنــری در زمینــه
هنــر نگارگــری در دوره معاصــر دانســت و امیــد اســت ضمــن چــاپ و انتشــار ایــن آثــار نفیــس ،امــکان مجــدد چنیــن برنامـهای فراهم شــود.
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جلیــل جــوکار ،کشــتن ارجاســب بــه دســت اســفندیار 60×40 ،ســانتیمتر ،گــواش و آبرنــگ

محمدعلــی رجبــیِ ،کشــتی اهــل بیــت و حضــرت پیامبــر(ص) و امیرالمؤمنیــن60×40 ،

روی مقــوا

ســانتیمتر ،گــواش و آبرنــگ روی مقــوا

پرویز حاصلی ،هفت خوان اسفندیار 60×40 ،سانتیمتر ،گواش و آبرنگ روی مقوا

خشایار قاضیزاده ،داستان سیاوش 60×40 ،سانتیمتر ،گواش و آبرنگ روی مقوا

مهین افشانپور ،گذشتن سیاوش از آتش 60×40 ،سانتیمتر ،گواش و آبرنگ روی مقوا

امیر طهماسبی ،کشتن ضحاک پدرش را 60×40 ،سانتیمتر ،گواش و آبرنگ روی مقوا

علیاصغر تجویدی ،نوروز 60×40 ،سانتیمتر ،گواش و آبرنگ روی مقوا

روی مقــوا
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مجیــد مهــرگان ،خــوان ســوم و چهــارم شــاهنامه 50×40 ،ســانتیمتر ،گــواش و آبرنــگ
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محمدباقــر آقامیــری ،شکســت دیــو بــه دســت طهمــورث 60×40 ،ســانتیمتر ،گــواش و
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اکبر مصریپور ،تولد رستم 60×40 ،سانتیمتر ،گواش و آبرنگ روی مقوا

آبرنــگ روی مقــوا

مهــرداد صــدری ،در جــام نگریســتن کیخســرو بــه هنــگام نــوروز 60×40 ،ســانتیمتر ،گــواش

اردشــیر مجــرد تاکســتانی ،چــاره گــری رســتم بــرای ســیمرغ 60×40 ،ســانتیمتر ،گــواش و

و آبرنــگ روی مقــوا

آبرنــگ روی مقــوا
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درسهایی که معماری و شهرسازی
میتواند از دوران کرونا بیاموزد
سید محمد بهشتی ،عضو پیوسته فرهنگستان هنر
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اوضــاع کرونایــی چیــزی اســت کــه بهتدر یــج برایمــان جــدی شــده
اســت .اوایــل شــاید تصــور میکردیــم کــه ایــن همهگیــری حداکثــر
ظــرف یــک هفتــه مثــل طوفانــی میآیــد و م ـیرود؛ خســاراتی بــه بــار
م ـیآورد ،ولیکــن پایــدار نیســت و بعــد میتــوان بــه جبــران مافــات
پرداخــت .بعــد ک مکــم معلــوم شــد کــه گو یــا ماجــرا طوالنیتــر اســت.
ایــن احتمــال مطــرح شــد کــه یکــی دو ماهــی ســایه ایــن و یــروس بــر
سـ ِـر مــا ســنگینی خواهــد کــرد ،ولــی ایــن امیــد نیــز محــو شــد؛ چرا کــه
متخصصــان همهگیرشناســی 1و میکرو 
بشــناس2ها و دیگــر
صهــای وابســته هیــچ کــدام نمیتواننــد افقــی روشــن پیــش
متخص 
روی مــا تصو یــر کننــد و بــه نظــر میآیــد کــه مــا بــه ایــن زودیهــا قــرار
نیســت از ایــن اوضــاع نجــات یابیــم .تــداوم ایــن اوضــاع بــه ایــن
معنــی اســت کــه کرونــا قــرار اســت همــه شــئون زندگــی مــا را متحــول
کنــد.
ّ
ً
آنچــه اکنــون تقریبــا برایمــان مســلم شــده ایــن اســت کــه موضــوع
قرنطینــه و بحــران کرونــا بهرغــم همــه مشــکالت ،دســتاوردی بــزرگ
ـوم خانــه را بــه مــا بازگردانــده
داشــته اســت؛ آن اینکــه «کرونــا مفهـ ِ
اســت» .ایــن روزهــا بســیار ایــن قــول هایدگــر را بــه یــاد م ـیآورم کــه
ً
میگفــت« :انســان معاصــر بیخانمــان شــده» .واقعــا هــم تصــور
میکنــم کــه خانــه چنــد ده ـهای بــود کــه بــه نازلتر یــن مراتــب
کارکــردیاش تقلیــل یافتــه بــود .مــا از صبــح تــا شــب را خــارج از خانه
ســپری میکردیــم و توقعمــان از خانــه جایــی بــود کــه بتوانیــم در آن
بخوابیــم .ایــن یعنــی شــأن خانــه بــه خوابــگاه تنــزل یافتــه بــود .خانــه
ماشــینی بــرای پاســخگویی بــه نازلتر یــن حوایــج زندگــی مــا شــده
بــود و در بهتریــن حالــت «آســایش» مــا را برمـیآورد .امــا کرونــا دو بــاره
خانــه را تبدیــل بــه «مأمــن» کــرده اســت؛ یعنــی جایــی کــه پناهــگاه
ماســت و برایمــان آرامــش بــه ارمغــان مـیآورد« .آرامــش» کــه دهههــا
بــود در زمــره مأموریتهــای خانــه نبــود ،دو بــاره بــه آن برگشــته اســت.
همــه بــه خانههایشــان پنــاه بردهانــد و خانــه امنتر یــن جــای ایــن
عالــم شــده اســت؛ مگــر معنــای واقعــی «مســکن» جــز ایــن اســت؟!
مســکن یعنــی محــل قــرار و آرام .خــوب کــه تأمــل کنیــم متوجــه
میشــویم کرونــا بــا بیدارکــردن «تقاضــای ســکنیگزیدن» در درون
تهــا
مــا ،خانــه را بــه جایــگاه اصیلــش بازگردانــد؛ جایگاهــی کــه مد 
از آن دور افتــاده بــود .ایــن دســتاوردی بســیار مهــم اســت .حــاال
خــوب میفهمیــم کــه ا گــر طراحـ ِـی خان ههــای مــا ده ههــا بــود کــه
1. Epidemiology
2 . Microbiologist

دیگــر پاســخی بــه تقاضــای آرامــش نمـیداد ،تقصیــر معمــاری نبــود،
بلکــه بیشــتر از آن رو بــود کــه مــا تمنــای «ســکنیگزیدن» نداشــتیم.
حــاال کــه کرونــا احســاس تشــنگی نســبت بــه امنیــت و آرامــش را
در یکایــک مــا برانگیختــه ،میتوانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه
خانههــای مــا نیــز بهتدر یــج برآورنــده ایــن تشــنگی شــوند؛ همانطــور
کــه موالنــا میفرمایــد:
آب کم جو تشنگی آور به دست

تا بجوشد آب از باال و پست

واقعیــت ایــن اســت کــه خانههــای مــا در وضعیــت فعلــی فینفســه
امــن نیســت؛ یعنــی ســازندگان ایــن خان ههــا در زمــان طراحــی و
ســاخت ،ایــن مأمور یــت را در نظــر نگرفت ـه بودنــد .حــاال ایــن ماییــم
کــه تقاضــای امنیــت دار یــم و همیــن تقاضــا الجــرم تغییراتــی را در
پــی خواهــد داشــت؛ ایــن معنایــی اســت کــه صــورت را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد ،تــا عاقبــت بتوانــد صورتــی متناســب بــا خــود بیابــد.
معمــاری لباســی اســت بــه قامــت ســبک زندگــی .ســبک زندگــی
مــا چندماهــی اســت کــه ب هشــدت دگرگــون شــده و بــه قرینــه
ـاوی مراجــع رســمی ،از ســازمان بهداشــت جهانــی بگیریــم تــا
دعـ ِ
نطــور برمیآیــد کــه ایــن تغییــر ســبک زندگــی
نهادهــای دیگــر ،ای 
موقتــی نیســت؛ یعنــی مــا دیگــر بــه ســبک زندگــی پیــش از کرونــا
برنخواهیــم گشــت .ســبک زندگــی امــری مر بــوط بــه همــه شــئون
اســت؛ اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،آموزشــی ،فرهنگــی،
هنــری و . ...حــاال هیــچ حــوزهای نیســت کــه بــه تبــع کرونــا تغییــری
ً
محســوس نکــرده باشــد؛ مثــا شــاهدیم کــه دانشــگاهها چطــور در

اوضــاع و شــرایط قرنطینــه ســعی کردهانــد بــه تدابیــری بــرای آمــوزش
شهــای بانکــی
از راه دور بیندیشــند .چقــدر از معامــات یــا تراکن 
یشــود .گــذر زمــان بهتدر یــج معلــوم
در فضــای مجــازی انجــام م 
ً
نســازی و تهیــه اســباب
خواهــد کــرد کــه اصــا ایــن همــه ساختما 
و لــوازم بــرای ایجــاد فضاهــای آموزشــی و ایــن حجــم از رفتوآمــد
و حتــی ســفرهایی کــه بهمنظــور آمــوزش انجــام میشــد ،بیوجــه
و زایــد بــود .بســیاری از مشــاغل بــه دورکاری ادامــه خواهنــد داد و
تهــای فضــای مجــازی موضــوع
بهتدر یــج در همــه حوزههــا ،ظرفی 
تأمــل قــرار خواهــد گرفــت .ایــن همــه یعنــی تغییــری بنیادیــن در
مســائل معمــاری و شهرســازی .معمــاران و شهرســازان کــه هنرشــان
دوختــن لبــاس بــه قامــت ســبک زندگــی اســت ،حــاال بــا تغییــر
اساســی در ســبک زندگــی بایــد خــود را آمــاده دوختــن لباســی
برازنــده ســبک جدیــد کننــد .آنــان بایــد بســیاری از اصولــی را کــه
پیــش از ایــن غیرقابــل تغییــر تصــور میکردنــد ،تغییــر دهنــد .مثــال
عینــی ایــن موضــوع خانــه اســت؛ خانههــای مــا ز یــن پــس بایــد
طــوری طراحــی شــوند کــه نیازهایــی را پاســخ گوینــد؛ از جملــه
اینکــه بخشــی از خانــه بایــد بــه محــل کار مــا اختصــاص یابــد .ا گــر
ً
تــا پیــش از ایــن ،مــدت کمتــری آن هــم عمدتــا در شــب در خانــه
یشــد متوجــه نقــص ایزوالســیون صوتــی
بودیــم و همیــن باعــث م 
ـتر وقــت خــود را در
ـ
ش
بی
ـه
ـ
ک
ـاال
ـ
ح
ـیم،
ـ
ش
نبا
یــا حرارتــی خانههایمــان
ِ
خانــه میگذرانیــم از معمــاران انتظــار دار یــم بــه ایــن جزئیــات نیــز
یشــنویم،
توجــه کننــد .حــاال دیگــر مــا خانههایمــان را میبوییــم ،م 
تهــای بیشــتری از آنهــا بــه دیدمــان میآیــد.
و ظراف 

ـت بیقــرار
کمابیــش در همیــن هفــت دهــه و بــا فراموشکــردن سرشـ ِ
فــات ایــران بــود کــه بســیاری از فضاهــای خانههــای قدیمــی بــه
ایــن حکــم کــه بالاســتفاده و زایدنــد ،از خانههــای جدیــد حــذف
شــدند؛ از جملــه انبــار و صندوقخانــه .حتــی داشــتن ذخیــرهای در
انبــار بــرای آینــده را احتــکار میدانســتیم و گــردآوردن اندکمای ـهای
در صندوقخانــه را مالانــدوزی میشــمردیم .امــا واقعیــت ایــن
ـکاس معمارانــه بــاور بــه «روز مبــادا»
اســت کــه ایــن فضاهــا انعـ
ِ
بــود .اینهــا لنگــری بــود کــه در طوفانهــا کشــتی حیــات مــا را حفــظ
میکــرد .جــای خوشــوقتی اســت کــه فرهنــگ ،جانســختتر از آن
اســت کــه بــا هفتــاد ســال ســوءتدبیر و ندانـمکاری نابــود شــود .مــا اگــر
بخواهیــم میتوانیــم بــه درک تاریخــی رجــوع کنیــم و زیســتن بیــن
دو بحــران را بــه خاطــر آور یــم .روزگاری همــواره «روز مبــادا» را پیــش
چشــم داشــتیم .حــاال هــم در هــر نــوع برنامهر یــزی و طراحــی بایــد روز
مبــادا را مدنظــر بگیر یــم.
معنــی ایــن گفتــه جــز ایــن نیســت کــه معمــاران و شهرســازانی کــه
قــرار اســت لبــاس تــازه بــه قامــت زندگــی ،چــه در مقیــاس فضاهــای
معمــاری و چــه شــهری ،بدوزنــد بایــد از ایــن دوران کرونایــی درس
بگیرنــد و آن را نــه وضعیتی «اســتثنایی» بلکــه «قاعده» بدانند .باید
ـازی روز مبــادا را
از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم و معمــاری و شهرسـ ِ
در ســرزمینمان تمریــن کنیــم و تمامــی شــیوهها و دســتورالعملها
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امــروز شــاهدیم کــه اهالــی ســرزمینهایی باثبــات کــه بــه بیقــراری
عــادت نداشــتند و در مملکتشــان هیــچ چیـ ِـز غیرقابــل پیشبینــی
وجــود نداشــت ،و حتــی همــه تالششــان ایــن بــوده کــه کوچکتریــن
بیقــراری را بــا تمهیداتــی نظیــر انــواع بیمــه برطــرف کننــد ،چگونــه
احســاس تنگنــا و خطــر میکننــد .در بســیاری از ایــن ســرزمینها
فــرض عمومــی بــر ایــن اســت کــه بیشــتر افــراد جامعــه در وضعیتــی
باثبــات متولــد شــوند؛ و بعــد از عمــری طوالنــی در وضعیتــی باثبــات
بمیرنــد .در چنیــن فرهنگهایــی نهفقــط توصی ـ ه و تذکــری نســبت
ً
بــه «روز مبــادا» وجــود نــدارد ،بلکــه اساســا احســاس ثبــات را در
ـردن «روز مبــادا» و پا ککــردن آن از ذهنیتهــا میجوینــد.
فرامو 
شکـ ِ
نتیجــه اینکــه آنــان در چنیــن بحرانهایــی بســیار دچــار تالطــم
میشــوند ،لیکــن مــا در ســرزمینی زندگــی میکنیــم کــه ســرزمین
ـام بالیــای
بیقــراری اســت؛ یعنــی وقــوع بیــش از 70درصـ ِـد اقسـ ِ
طبیعـ ِـی شناخت هشــده جهــان ،اعــم از ســیل و زلزلــه و خشکســالی و
رانــش زمیــن و ...در ایــران محتمــل اســت .درک تاریخــی زیســتن در

ایــن ســرزمین بــه مــا آموختــه بــود کــه همــواره بیــن دو بحــران زندگــی
کنیــم و خــود را بــرای بدتر یــن رویدادهــا آمــاده کنیــم .بنــا بــر ایــن بــود
کــه هــر قــدر نتوانیــم بحــران را حلوفصــل کنیــم ،دس ـتکم بتوانیــم
بــا ســرعتی خــوب پــس از رفــع بحــران دو بــاره زندگــی عــادی را از ســر
ی
بگیر یــم .حتــی در بعضــی مــوارد ایــن هنــر را داشــتیم کــه بیقــرار 
ً
را تبدیــل بــه مز یــت و فرصــت کنیــم .امــا تقریبــا هفتــاد ســال اســت
کــه بــا تکیــه بــر منابــع نفتــی و تأســی بــه شــیوههای ســرزمینهای
باثبــات ،بــه تصــوری خطــا در بــاره زندگــی درافتادهایــم و آن اینکــه
روز مبادایــی «نبایــد» از راه برســد؛ از اینروســت کــه در گیــان،
ـدن ســقف خانههــا را «تقصیــر» بــرف و در بــم ویرانــی
پایینآمـ ِ
را بــه گــردن زلزلــه میاندازنــد .همــه برنامهریزیهــای مــا در ایــن
هفــت دهــه بیشــتر بــا ســرزمینهای باثبــات تناســب داشــته اســت؛
ً
ب هطــوری کــه نس ـلهای جدیــد در فضایــی بالیدهانــد کــه اساســا بــا
یقــراری بیگانهانــد و آن را «غیرمترقبــه» میپندارنــد .نتیجــه
وقــوع ب 
ایــن شــده کــه مــا نــه ایــن هنــر را دار یــم کــه بــه شــیوه گذشــتگان
بیقــراری را تبدیــل بــه مز یــت کنیــم و نــه بهســان کشــورهای پایــدار
تــوان مدیریتــی کافــی بــرای حلوفصــل آســیبها داریــم.
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و قوانیــن و مقــرارات را نخســت در تــرازوی روز مبــادا قــرار دهیــم ،تــا
ببینیــم وزنــی دارنــد یــا نــه؛ ا گــر وزنــی داشــت حفــظ شــود و ا گــر وزنــی
نداشــت مــورد تجدیدنظــر قــرار گیــرد .جــای خوشــوقتی اســت کــه
بحــران کرونــا در دورانــی پیــش آمــده کــه وضعیــت اجتماعــی و
فرهنگــی جامعــه مــا رو بــه بهبــود اســت .ایــن موضــوع کمــی نیــاز بــه
توضیــح دارد.
ً
نهــای
تقریبــا از پــس از دهــه  1340شمســی جامعــه مــا دچــار بحرا 
فرهنگــی و اجتماعــی شــد؛ چیــزی کــه بنــده آن را «بحــران مدنیــت»
ً
نــام نهــادهام .بحــران مدنیــت عمدتــا حاصــل اصالحــات ارضــی
ـتاییان ناآشــنا بــا آداب مدنــی ،بــه شــهرها
و مهاجــرت وســیع روسـ
ِ
ً
بــود .اثرهــای ایــن بحــران از دهــه  1360کامــا آشــکار شــد .یکــی از
تبعــات بحــران مدنیــت تغییــر در معنــای «خانــه» بــود .شــأن خانــه
بــر اثــر بحــران مدنیــت ،بــه نازلتر یــن مرتبــه کارکــردی و مــادیاش
تنــزل پیــدا کــرد« .کیفیــت» در همــه چیــز ازجملــه در معمــاری و
ً
ً
نجــا کــه مثــا
شهرســازی اساســا موضوعیتــش را از دســت داد تــا بدا 
«تــراس» تبدیــل بــه کاالیــی شــد بــا قیمتــی ّ
معیــن در بــازار مســکن و
ً
نقــدر
مثــا ســازنده یــا خر یــدار از خــود میپرســید آیــا م ـیارزد کــه آ 
هزینــه بــرای داشــتن تــراس کننــد .ازدسـترفتن فضاهایــی نیم هبــاز
ـاط خانههــا ،بیشــتر
چــون ایــوان یــا بهارخــواب ،ازدس ـترفتن حیـ ِ
متأثــر از بحــران مدنیــت بــود .آییننام ههــا و مقرراتــی کــه در زمینــه
ً
بحــران مدنیــت شــکل گرفتنــد ،طبیعتــا نمیتوانســتند چنــدان
کیفیــت را وجهــه نظــر قــرار دهنــد و از ای ـنرو فقــط بــه کمیــات نظــر
کردنــد.
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از نیمههــای دهــه  1370بــه ایــن ســو تغییــر و تحوال تــی در اوضــاع
اجتماعــی را شــاهدیم؛ بــه ایــن معنــی کــه بحــران فروکــش کــرده
ً
اســت و جامعــه بــه «مدنیــت» رو آورده و نتیجتــا دو بــاره «کیفیــت»
موضوعیــت یافتــه اســت .آثــار وضعیــت جدیــد بهتدر یــج
از ســالهای  1385آشــکار شــد؛ ســالهایی کــه مــن آن را
ـتان بحــران مدنیــت و آغــاز «بهــار مدنــی»
پشتسرگذاشــتن زمسـ ِ
میدانــم .حــاال پــس از نزدیــک بــه  ۱۵ســال از آن زمــان میتوانــم
بــا اطمینــان بگو یــم مــا در بهــار مدنــی هســتیم .درســت بــه همیــن
خاطــر اســت کــه امــروز وقتــی در شــهر گــردش میکنیــم میبینیــم
تعــداد بناهــای باکیفیــت رو بــه فزونــی اســت.
ایــن حکایــت دارد کــه باالخــره تغییــر و تحولــی در ســلیقه جامعــه
روی داده اســت .مه متــر از آن تشــنگی نســبت بــه کیفیــت اســت.
یتــوان گفــت
جامعــه مــا دو بــاره متقاضــی کیفیــات شــده اســت و م 
تقاضــای کیفیــت در جامعــه از بضاعــت معمــاری و شهرســازی
جلــو زده اســت و معمــاران و شهرســازان بایــد تعجیــل کننــد .اینکــه
تــا دهــه  ،1370قوانیــن و مقــررات حــوزه معمــاری و شهرســازی
ســهمی بــرای کیفیــت قائــل نبــود ،بیشــتر بهســبب ناخوشاحوالــی

مدنــی بــود .حــاال هــم بهبــود احــواالت مدنــی اســت کــه حتــی در
قوانیــن و مقــررات و آییننام ههــای شهرســازی و معمــاری اثــر
ً
گذاشــته اســت؛ مثــا از ســال  1393بــود کــه کمیتــه معمــاری و
طراحــی شــهری ،کــه موضوعــش کیفیــت بــود ،در وزارت راه و
شهرســازی ذیــل شــورای عالــی شهرســازی شــکل گرفــت.
در مجمــوع قصــدم ایــن اســت کــه توضیــح دهــم کــه خوشــبختانه
بحــران کرونــا در دورانــی رخ نمــوده کــه مــا بحــران مدنیــت را پشــت
ســر گذاشــتهایم و احــواالت مدنــی جامعــه مــا بهبــود یافتــه اســت.
نبایــد تصــور کنیــم کــه کرونــا ،تمنــای کیفیــت را از بیــن خواهــد بــرد؛
یســت کــه همچنــان بایــد بــه آن پاســخ داد .حتــی
خیــر .ایــن چیز 
در مــواردی تبعــات کرونــا نظیــر خانهنشــینی ســبب شــده تقاضــای
کیفیــت در بــاره فضایــی چــون خانــه مضاعــف شــود .چــون خانــه
دو بــاره همــه عالــم مــا شــده اســت .خانــه مــا حــاال دوبــاره مثــل
گذشــته ،ســهم مــا از زمیــن و آســمان و سرســبزی اســت و ایــن بایــد
بــه هــر نحــو در طراحــی شــهری و معمــاری مــا انعــکاس یابــد .اگــر تــا
قبــل از دهــه  1380یکــی از امتیازهــای ســاختمانهای بلندمرتبــه
ایــن بــود کــه بــه قــول ســازندگان «شــهر ز یــر پــای مــا» بــود ،بــا رفــع
بحــران مدنیــت آرامآرام نگاهمــان از ز یــر پــا ،بــه آســمان افتــاد .حــاال
خلوتشــدن شــهر بــر اثــر کرونــا مــا را متوجــه چیــزی کــرد و آن اینکــه
تهــا بــود از ســروصدای پرنــدگان خالــی شــده
شــهرهای مــا مد 
بــود .آرا مشــدن شــهر ،اندکــی آبـ ِـی آســمان و طــراوت هــوا و صــدای
پرنــدگان را بــه خاطرمــان آورد .همــه اینهــا چــون در زمانــه احــوال
خــوش مدنــی روی داده بهســادگی از یــاد نم ـیرود .حــاال صــورت
مســئله بــه مفهــوم عمیقــش دچــار دگرگونــی شــده اســت .بــه گمانــم
کرونــا مفاهیمــی همچــون همســایگی را کــه مدتهــا فرامــوش شــده
بــود دو بــاره تذکــر خواهــد داد .مفهــوم محلــه تجدیــد خواهــد شــد
و خیلــی چیزهــای دیگــری در طراحــی و شهرســازی و تعامــات
اجتماعــی دو بــاره مطــرح خواهــد شــد و ایــن تلنگــری جــدی بــرای
آینــده معمــاری و شهرســازی مــا خواهــد بــود.
معمــاران مــا و شهرســازان اکنــون بایــد خیلــی هوشــیار باشــند کــه
نظــام طراحــی قبــل ،در معــرض دگرگونــی قــرار گرفتــه و مــا اینــک
بــا صــورت مســئلههایی جدیــد مواجهیــم کــه بایــد آنهــا را خــوب
بشناســیم و برایشــان راهحلــی بجوییــم و در طراحیهــا ِاعمالشــان
کنیــم .ایــن قوانیــن و مقــررات نیســت کــه مســیر و سرنوشــت معماری
و شهرســازی را تعییــن میکنــد .ایــن احــوال جامعــه اســت کــه
قوانیــن و مقــررات را تجدیــد میکنــد؛ بعضــی را معلــق میکنــد،
بعضــی را دور میر یــزد و بعضــی را از نــو پــی مینهــد .معمــاران
و شهرســازان ا گــر هوشــمندانه و مدبرانــه قــدم بردارنــد میتواننــد
بــا جامعــه همراهــی کننــد و در غیــر ایــن صــورت از قافلــه عقــب
خواهنــد مانــد.

هراس از کرونا و ضرورت
بازپرسش از «معنای زندگی»
شمسالملوک مصطفوی ،رئیس گروه تخصصی فلسفه هنر

امــروز در وضعیــت جدیــدی کــه بهواســطه غلبــه نوعــی جدیــد
از ویــروس کرونــا بــرای نــوع بشــر رقــم خــورده اســت ،پرس ـشهای
بنیادیــن فراوانــی در حوز ههــای مختلــف سیاســی ،اقتصــادی،
اجتماعــی و ...در بــاره حــال و آینــده جوامــع انســانی مطــرح اســت
کــه هــر یــک ناظــر بــه وجهــی از وجــوه متعــدد تأثیــر ایــن بحــران
خانمانبرانــداز اســت؛ پرس ـشهایی ماننــد اینکــه چگونــه میتــوان
از فقــر روبهافزایــش قشــرهای پاییــن و متوســط ،بهخصــوص در
یتــوان اندیشــید
جوامــع کمدرآمــد جلوگیــری کــرد و چــه تدابیــری م 
کــه در وضعیــت جدیــد ،ضمــن پاســداری و حفــظ ســامت مــردم،
تهــا
از فروپاشــی اقتصــاد جلوگیــری شــود؟ نحــوه تعامــل دولت ـ ـمل 
و نیــز دولتهــا بــا یکدیگــر ،در جهــان پســاکرونایی ،بــر چــه اســاس
و اصــول تــازهای ســامان خواهــد یافــت؟ چــه راهکارهایــی بــرای
مواجهــه بــا بحرانهــای روحــی و روانــی ناشــی از هــراس کرونــا،
یتــوان اندیشــید؟ جهــان
در میــان قشــرهای فراوانــی از مــردم م 
شهــای جدیــدی در
پســاکرونایی بــا چــه مشــکالت و چال 
حوزههــای مختلــف زیســت انســانی رو بـهرو خواهــد بــود و بــرای حــل
آنهــا چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟
از دیــد نگارنــده یکــی از پرس ـشهای مهمــی کــه پاســخ بــه آن
میتوانــد بــه رویارو یــی تــوأم بــا آرامــش ،بــا ایــن پدیــده مهلــک یــاری
رســاند و از آســیبهای روحــی و روانــی ناشــی از هــراس از مــرگ بــه
مقــداری قابلتوجــه جلوگیــری کنــد ،پرســش از «معنــای زندگــی»
اســت.

1. Eudaimonia

کســانی ماننــد تیلــور 3نیــز معتقدنــد مــال انســان معاصــر ناشــی از
ً
بیمعنایــی زندگــی اســت و در نوعــی از زندگــی ریشــه دارد کــه صرفــا
تبــردن هرچهبیشــتر شــخص اســتوار شــده اســت.
بــر مبنــای لذ 
ً
شهــای فکــری بعضــا متعــارض ،بــه
متفکــران بســیاری بــا گرای 
ایــن پرســش اندیشــیدهاند و پاس ـخهایی دادهانــد .عــدهای ماننــد
ســارتر ،4کــه جهــان را فاقــد معنــا میدانــد ،در پــی جعــل معنــا
بــرای زندگــی برآمدنــد و بعضــی ماننــد کرکگــور 5معنــای زندگــی را
بــا ویژگیهایــی ماننــد فردانیــت و تــرس آ گاهــی ،کــه ویژگیهــای
انســان اصیــل اســت ،پیونــد زدنــد.
امــا در ایــن میــان دیدگا ههــای دینمــدار و معنویتگــرا ،بــا دعــوت
از مــردم بــه تفکــر در بــاره چگونگــی و چرایــی آفرینــش عالــم و
هدفمنــدی خلقــت انســان و نیــز پیونــد حیــات دینــی و معنــوی بــه
2. Franz Kafka
3. Richard Taylor
4. Jean-Paul Sartre
5. Søren Aabye Kierkegaard
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بحــث از معنــای زندگــی مســبوق بــه ســابقهای طوالنــی اســت.
میتــوان در آرای فیلســوفان بــزرگ یونــان یعنــی افالطــون و ارســطو
ردپــای ایــن موضــوع را پــی گرفــت .افالطــون کســب فضایــل و
تحصیــل «غایــت خیــر» را ،کــه از طر یــق زندگــی فلســفی ممکــن
یشــود ،بــه معنــاداری زندگــی پیونــد میزنــد.
م 
ً
نــزد ارســطو کــه دانــش عملــی ذاتــا متضمــن نوعــی از شــناخت
اســت ،معنــای زندگــی ،در طر یــق رســیدن بــه فضیلــت اخالقــی و
در نتیجــه نیــل بــه ائودایمونیــا 1یعنــی ســعادت و کامروایــی نهفتــه
اســت.
َ
در جهــان معاصــر نیــز ایــن پرســش بارهــا و بارهــا و بــه اشــکال

مختلــف مطــرح شــده اســت .وقتــی کافــکا 2فور یتریــن وظیفــه
ً
فلســفه را تأمــل در پرســش از خودکشــی میدانــد ،دقیقــا بــه ضــرورت
ارائــه پاســخی قانعکننــده بــه پرســش از معنــای زندگــی اشــاره
میکنــد؛ ز یــرا احســاس بیمعنایــی ،احســاس پوچــی را بــه دنبــال
دارد و خودکشــی نیــز پیامــد همیــن پوچــی اســت و لــذا پرســش از
معنــای زندگــی ،یعنــی اینکــه آیــا زندگــی ارزش زیســتن دارد ،یکــی از
پرس ـشهای مهــم فلســفی بــه حســاب میآیــد.
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رســتگاری غایــی ،بــر معنــاداری زندگــی بهعنــوان حقیقتــی ذاتــی در
بطــن هســتی آدمــی ،تأ کیــد میکننــد و حضــور خداونــد را بهعنــوان
«منشــأ معنــا» و جهتدهنــده بــه زندگــی انســان و نیــز پشــتیبان و
حامــی و دوســت آدمــی و رهاننــده او از ترسهــای فــرارو و انگیــزه
َ
اعمــال و رفتارهــای نیــک میداننــد.
گتــر و مه متــر
بــه گفتــه تولســتوی 6وقتــی زندگــی انســان بــه چیــزی بزر 
از خــودش یعنــی خــدا مرتبــط شــود ،آدمــی میتوانــد از وحشــت
عمیقــش خــارج شــود.
در متــون عرفانــی نیــز عشــق بــه خداونــد بهعنــوان مبــدأ و منشــأ همــه
یهــا و نیکیهــا ،کــه بهصــورت عشــق بــه مخلوقــات تجلــی
زیبای 
میکنــد ،معنابخــش بــه زندگــی اســت.
جایی که سعدی میسراید:
خرم از آنم که جهان ّ
به جهان ّ
خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
در واقــع جهانــی در ذات خــود معنــادار را ترســیم میکنــد کــه اعمــال
آدمــی بــر مبنــای آن بــا شــور و شــوقی عاشــقانه جهــت مییابــد.
نمونههــای بســیاری در ادبیــات عارفانــه وجــود دارد کــه هــر یــک
میتواننــد الهامبخــش نوشــتارهای متعــدد در ایــن زمینــه باشــند.
اینــک کــه بشــر در برابــر وضعیــت پیچیــده ناشــی از غلبــه بیمــاری
مهلــک کرونــا قــرار گرفتــه کــه بــا یک هتــازی بیامــان خــود و برهـمزدن
همــه مناســبات اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی ،آدمیــان را
بیمحابــا بــه کام مــرگ میفرســتد ،پدیــده هــراس از ایــن بیمــاری
کــه در واقــع هــراس از مــرگ اســت ،در چهــرهای مخــوف ظاهــر شــده
اســت و بــا آشــفتهکردن روح و روان قشــری عظیــم از مــردم ،زندگــی را
بــه نحــوی مضاعــف بــه کامشــان تلــخ کــرده اســت.
6. Leo Tolstoy

نشریه خبری سفیر هنر ،سال پنجم ،شماره  ،33بهار 1399

40

بــه نظــر میرســد در ایــن اوضــاع بحرانــی ،طــرح دوبــاره پرســش از
معنــای زندگــی و تــاش بــرای پیونــدزدن زندگــی بــه اهدافــی عالــی
و شــریف میتوانــد تــا حــدود بســیاری موجــب غلبــه بــر ایــن ترسهــا
شــود .نبایــد فرامــوش کنیــم کــه تعهــد و مســئولیتپذیری و رفتــار
اخالقــی ،امیــد و آرامــش در مواجهــه بــا ســختیها و بحرانهــای
فــرارو ،از شــاخصههای زندگــی معنادارنــد.
ً
وقتــی زندگــی صرفــا ارضــای امیــال فــردی بــه حســاب نیایــد و بــا
گتــر گــره بخــورد ،فــرد در هــر وضعیتــی ،ولــو ســخت و
هدفــی بزر 
نابهنجــار ،بــه دنبــال راهــی خواهــد بــود کــه خــود را بــه آن حقیقــت
اعــا نزدیــک کنــد و هــراس از مــرگ جــای خــود را بــه انجــام وظایــف
خاصــی کــه بــر عهــده هــر فــرد اســت و نیــز گســترش مهــر و عشــق،
بهمنظــور نیــل بــه رضایــت حــق تعالــی خواهــد داد؛ کمااینکــه در
همیــن وضعیــت هراســناک و در دل همیــن اوضــاع آشــوبنا ک،
افــراد ،خیری ههــا ،مؤسســات و گروههــای مردمــی بســیاری هســتند
یشــتابند و در انجــام وظایــف انســانی
کــه بــه یــاری همنوعــان خــود م 
خــود هــر خطــری را بــه جــان میخرنــد.
یتــوان گفــت کــه معقول زیســتن ،و عاشــقانه و دیندارانه
بــه جــرأت م 
و اخالقــی زیســتن ،کــه اولــی توصیــه فالســفه ،و دومــی روش و منــش
عرفــا و بــزرگان دیــن و اخــاق اســت ،و در واقــع همــه بــه ســاحت
حقیقتــی متعالــی تعلــق دارنــد و همگــی زیســتی در ســاحت معنــا
هســتند ،عبــور از هــر بحرانــی هرچنــد عمیــق و چندالیــه ،از جملــه
بحــران پیــش رو را ممکــن میســازند؛ لــذا بــه نظــر میرســد طــرح
دو بــاره پرســش از معنــای زندگــی و آزمــون و ســنجش پاســخهای
ممکــن در اوضــاع و شــرایط کنونــی ،میتوانــد بــه گشــودن افقهــای
نــو در مقابــل چشــمان مردمــی کــه سرگشــته بــه دنبــال ملجــأ و
گریزگاهــی بــرای رهایــی از تشــویشهای ذهنــی و روحــی خودنــد،
منجــر شــود و چــه بســا بــه نحــوی فزاینــده بــر نیسـتانگاری برخاســته
از بیمعنایــی زندگــی معاصــر نیــز فایــق آیــد.

«هنر»« ،کرونا»« ،انسان»؛
در چشماندازهای جهان آینده
حمید شانس ،مجسمهساز و پژوهشگر

نهــا ،کور ههــای آبدیدگــی اجتماعیانــد.
تحــوالت عظیــم و بحرا 
نهــای بــزرگ ،محکــی تــازه از تجربهانــدوزی عاطفــی و
شــرایط بحرا 
ارزشهــای انســانی اســت کــه امــکان بازبینــی خصوصیــات بشــری
را تــا غریزیتر یــن احساســات فراهــم مـیآورد .هنرمنــدان در شــرایط
بحــران از الب ـهالی ســختیها و فجایــع در هنگامــه تصمیمــات
خطیــر و ناگز یــر ،بلــوغ عاطفــی مییابنــد و رشــد میکننــد و تار یــخ
واقعــی ایــن تحــوالت عاطفــی را در آثارشــان بهصورتــی درخشــانتر
تثبیــت میکننــد و از آن رهنمــود و رهتوش ـهای بــرای آینــده
میآفریننــد.
ّ ً
ایــن تحــوالت اجتماعــی مســلما عرصــه هنــر را نیــز تحــت تأثیــر
ً
ً
قــرار خواهــد داد؛ مخصوصــا هنــر معاصــر را ،کــه عمدتــا هنــری
زمینهگــرا و لــذا اجتماعــی و بــا ماهیــت کنــش جمعــی اســت ،بــا
چالشهایــی تــازه رو ب ـهرو میســازد؛ از ای ـنرو بــرای درک تحــوالت و
تأثیــرات عرصــه هنــر و همچنیــن بــرای درک امکانــات و تحــوالت آن
در دوران «پســاکرونایی» بایــد ماهیــت تحــوالت اجتماعــی ناشــی از
کرونــا و همچنیــن زمینــه ایجــاد آن را مــد نظــر و مــورد تأمــل قــرار داد.
ایــن همســویی و مشــابهت میــان تفکــر مــردم و نخبــگان ،مســئلهای
اســت کــه رابطــه متقابــل مخاطــب بــا هنرمنــد را در خلــق آثــار هنــری
تحــت تأثیــر جــدی و اساســی قــرار خواهــد داد.

انســانها در همهگیــری ،بنــاگاه محیــط و اجتمــاع را ناامــن یافتنــد؛
بــه قرنطینــه و عزلــت پنــاه بردنــد و در عیــن حال تصورشــان از امنیت
دچــار اغتشــاش و خدشــه اساســی شــد .معلــوم شــد کــه صــرف
میلیاردهــا دالر هزینــه در امــور نظامــی و تســلیحاتی و امنیتــی و
چیــک امنیــت
لهــای اجتماعــی ،هی 
تمرکــز بــر دشــمن انســانی و تقاب 
جانــی و روانــی و ذهنــی ایــن دوران را تأمیــن نمیکنــد.
بنیادیتر یــن مفاهیــم اخــاق و ارزش از پــس غبــار یکنواختــی

بازاندیشــی در فضــای مجــازی و مفاهیــم مرتبــط بــا آن و امــکان
ایجــاد و خلــق آثــاری از وقایــع و رخدادهــا ،بــرای بازآفرینــی فضــای
کرونــا و پســاکرونا مهمتریــن وجــه تأثیــر دوران کرونایــی اســت.
ایــن حجــم عظیــم از تحــول در مضامیــن و امــکان ارتبــاط و تعامــل
میــان مفاهیــم ّو وقایــع و قابلیتیافتــن معانــی تــازه در رویدادهــای
ً
اجتماعــی مســلما پهن ـهای بســیار گســترده بــرای خالقیــت هنــری
اســت؛ لــذا بازاندیشــی در مفاهیــم و ارزشهــا و مضامیــن زندگــی،
مهمتر یــن تأثیــر «کرونــا» در «هنــر» اســت.
کرونــا اولیــن بیمــاری از ایــن نــوع نیســت و آخریــن هــم نخواهــد
بــود .کرونــا بیمــار یای در رابطــه بــا حیوانــات اســت؛ ماننــد
جنــون گاوی ،ســارس ،تــب زرد ،آنفوالنــزای خوکــی و آنفوالنــزای
یهــا در ســده اخیــر پیوســته در حــال رشــد
پرنــدگان .ایــن بیمار 
تشــناس ،میگویــد نبایــد اینهــا را بــه
بودهانــد .راب واالس ،زیس 
حســاب اتفــاق و وضعیــت اضطــراری گذاشــت ،بلکــه آنهــا دالیــل
ســاختاری یکســانی دارنــد :کشــاورزی صنعتــی کــه ســیاره زمیــن
را بــه ســیاره مراتــع تبدیــل کــرده اســت؛ دامــداری صنعتــی کــه بــا
آنتیبیوتی 
کهــای فــراوان ،چرخــه زیســت در میکروارگانیســم1ها را
2
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ـ
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ـی
ـ
ی
زدا
ل
جنگ
ـت؛
ـ
س
تغییــر داده ا
هــای
لهــا را موجــب شــده اســت؛
نهفتــه در خــاک اعمــاق جنگ 
شــکل رشــد انفجارگونــه جمعیــت انســانی و پنجبرابرشــدن آن در
1. Microorganism
2. Pathogen
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امــروزه بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه ارتبــاط بــا تــوده وســیع مخاطــب
مهمتریــن مســئله هنــر اســت و چالــش در ایــن زمینــه یکــی از
تأثیــرات مهــم فضــای کرونایــی اســت .همهگیــری کرونــا نشــان داد
ـان انســان چقــدر شــکننده اســت و انســان تــا چــه انــدازه
کــه جهـ ِ
میتوانــد تنهــا باشــد؛ نشــان داد کــه وابســتگی انســانی بــه یکدیگــر
چــه مقولــه حساســی اســت و سرنوشــت انســانها در اساس ـیترین
مــوارد بــه هــم پیوســته اســت؛ نشــان داد کــه مــرگ چقــدر نزدیــک
تهــای زندگــی ،اتفاقاتــی ازیادرفتــه اســت.
اســت و محدودی 

زندگــی روزانــه قبــل از بحــران کرونــا ،از پــس هجمــه عظیــم اطالعــات
مجــازی بنــاگاه بیــرون میآینــد ،رخ مینماینــد و تقاضایــی بــرای
بازاندیشــی و بازنگــری میکننــد.
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صدســال اخیــر کــه منجــر بــه اشــغال زیس ـتبوم ســایر جانــوران و
نزدیکــی بیشــتر بــا آنــان و تخر یــب زیســتگاه و زنجیــره غذایــی آنــان
لهــا و حیاتوحــش تــا آبــادی
سهــا را از اعمــاق جنگ 
شــده و ویرو 
و شــهرها و تمامــی نقــاط جهــان بــرده اســت.
اینهــا مشــکالت و مســائل زیس ـتمحیطیاند کــه زمین هســاز
بیمــاری کو یــد 19شــده و از نظــر زیستبومشناســی ،انســان در ایــن
چنــد دهــه بهمثابــه گون ـهای بســیار مهاجــم و مخــرب عمــل کــرده و
طبیعــی اســت کــه بازخوردهــای پیچیــده در چرخــه حیــات نســبت
بــه تعدیــل گونــه مهاجــم نیــز فعــال شــود.
دیویــد هــاروی 3میگو یــد :ا گــر بخواهیــم بــرای طبیعــت ،شــخصیت
انســانی و اســتعاری قائــل شــویم نتیجــه میگیر یــم که کو یــد 19انتقام
طبیعــت اســت بهخاطــر بیــش از چهــل ســال رفتــار متجاوزانــه
و شــرمآور بــا آن ،توســط بهرهکشــی نئولیبــرال افسارگســیخته و
فتــر
بیقاعــده .لــذا بــرای حــل بحــران کرونــا بایــد بــه بحــران ژر 
محیطزیســت پرداخــت و آنچــه تهاجــم بــه محیطزیســت را شــدت
بخشــیده اســت .در وهلــه اول ،تولیــد ســرمایهداری اســت کــه بــر
اســاس آن ایــن تهاجــم در شــیوه «مصــرف انبــوه» تشــدید میشــود.
مصــرف انبــوه ،نیازمنــد مصــرف حداکثــری ،ایجــاد نیازهــای
کاذب ،تبدیــل هــر فضــا بــه عرصــه همگانــی ،فضــای مصــرف و
بــازار آن اســت کــه در رقابــت شــدید بنگا ههــای ســرمایهداری و رشــد
روزافــزون فنــاوری ،بــه حجــم فــراوان محصــوالت ،مصــرف منابــع
بهــا و دریاهــا ،تولیــد گازهــای گلخان ـهای و
طبیعــی ،آلودگــی آ 
بههمخــوردن تعــادل چرخــه کر بــن منجــر شــده اســت .مقتضیــات
مالــی و رقابــت ســهمگین و نیــاز روزافــزون بــه انباشــت بیشــتر
ســرمایه ،امــکان صــرف هزینــه بــرای حــل معضــات فــوق یــا کمکردن
ســرعت چرخــه تولیــد را نمیدهــد .هــاروی میگو یــد :ســرمایهداری،
شــرایط محیطــی بازتولیــد خــودش را تغییــر میدهــد .از ایــن منظــر،
چیــزی بــه اســم «بالیــای طبیعــی» وجــود نــدارد.
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لــذا کرونــا فقــط یــک بحــران نیســت ،بلکــه خــود نشــانه بحرانــی
بزرگتــر اســت .کرونــا وضعیــت بحــرانزده نیســت ،بلکــه نتیجــه
وضعیــت بحــرانزده اســت .کرونــا عامــل صراحتبخشــیدن بــه
مصائــب جامعــه جهانــی اســت کــه بــا مختلکــردن فعالیــت
روزانــه ،چــرخ اقتصــاد و روابــط اجتماعــی مــا را وادار بــه مکــث
و تأملــی عمیــق کــرده اســت .معضــل کمبــود آب ،فقــر روزافــزون،
افزایشیافتــن فاصلــه طبقاتــی و ...را اضافــه کنیــد تــا درک کنیــم در
چــه بنبســتی غر یــب گرفتــار آمدهایــم.
یهــا و هشــدارهای
دانــش گســترده بشــری ،فنــاوری پیشــرفته و آ گاه 
مکــرر چطــور نتوانســتند منجــر بــه جلوگیــری از غلبــه فلجکننــده
یــک بســته شــیمیایی شــوند؟
اســاوی ژ یــژک 4میگو یــد :مــا دانــش کافــی بــرای دفــع و مهــار
ویــروس را دار یــم .چــرا دانشــی بــرای جلوگیــری و کنتــرل آن بــه کار
نرفتــه اســت؟
3. David Harvey
4. Slavoj Žižek

انســان امــروزی در مقابــل فجایــع،
کرخــت شــده و بهنوعــی دچــار
بیتعادلــی (آتاکســی) 5اســت؛
آنگونــه کــه احساســات او بــه
مســلخ بــرده شــده اســت .ســاختار
زندگــی امــروز بشــر بیشــتر بــرای
خشــونت و بیرحمــی ســاخته
شــده اســت.
قصــد مــن ارائــه نظر ی ـهای سیاســی
نیســت ،قصــد طــرح تقابــل
ســرمایهداری و سوسیالیســم را
هــم نــدارم ،بلکــه از منظــر هنــر بــه
مســئله رابطــه عنصــر «عاطفــه» در
ً
نظــام جهانــی معاصــر کــه عمدتــا
بــر شــیوه ســرمایهداری اســتوار
شــده میپــردازم .هنرمنــدان در
یشــدن عواطــف
آغــاز از قربان 
و احساســات بــه پــای منطــق
ســوداگرانه ابــراز نگرانــی کردهانــد
و هشــدار دادهانــد کــه جامعــه بــی
عواطــف قــوی« ،فاجعــه» اســت.
مســئله ســوم ،جایگزینــی امنیــت اســت .ا گــر الگــوی امنیــت
نظامــی پاســخ مناســب شــرایط موجــود نیســت و بــه رفــع بحــران
عمیــق زیسـتمحیطی و اقتصــادی کمــک نمیکنــد ،چگونــه بایــد
یتــوان گفــت بشــر بیــش از
الگــوی جایگز یــن مناســب را یافــت؟ م 
آنکــه بــه تقابــل و تهاجــم و ســتیز و ُبــرد در مبــارزه نیــاز داشــته باشــد،
بایــد بدانــد در یــک کشــتی قــرار دارد و سرنوشــت بشــر بههمپیوســته
اســت و او بــه تحــول در نگــرش و آ ّمــوزه هابــز( 6انســان ،گــرگ انســان
اســت) نیــاز دارد .همچنیــن ُمســلم شــده کــه سرنوشــت انســان از
زمیــن ،از حیــات ،از محیطزیســت و از جانــوران جــدا نیســت و
هــر چــه انســان مســتقلتر و توانمندتــر باشــد ،بــه همــان نســبت هــم
وابســتگی او بــه چرخــه حیــات بیشــتر اســت .مــا بــا حیوانــات وجــوه
یهــای عقلــی مــا فقــط مســئولیت مــا را
مشــترک فراوانــی دار یــم و برتر 
بیشــتر میکنــد .حفــظ امنیــت بشــر در گــرو امنیــت دیگــر موجــودات
اســت .مــا مالــک زمیــن نیســتیم ،بلکــه مــا ســا کن زمینیــم و در
سرنوشــتش ســهیم.
لــذا امــکان تصــوری متفــاوت از انســان ،چالــش هیجانانگیــز
هنرمنــدان اســت کــه بــا ایدهگرفتــن از دل اتفاقــات و رویدادهــا ،بــه
خلــق وجــوه مختلــف و متنــوع و نادیــده آن بپردازنــد .تصویــر انســان
در آثــار هنــری مســیری طوالنــی را طــی کــرده اســت :انســان آرمانــی،
انســان قهرمــان ،انســان اکسپرســیو ،انســان اجتماعــی ،انســان
پیکارجــو ،انســان آ گاه ،انســان بیمــار ،انســان ضدقهرمــان و. ...
امــا چهــره امــروز او فقــط شــامل مــوارد فــوق نیســت ،بلکــه موجــودی
ً
اســت در ترکیــب بــا طبیعــت و موجــودات دیگــر؛ نــه لزومــا در مرکــز
5. Ataxia
6. Thomas Hobbes

بلکه در بســیاری موارد در حاشــیه.
هرچنــد بــه تصر یــح و تأویلــی تــازه از
نقــش و وظایــف و اهــداف انســان
در آثــار هنــری نیازمندیــم ،آنچــه
در ایــن بیــن صراحتــی بیــش از
قبــل یافتــه ایــن اســت کــه وظیفــه
هنــر آنطــور کــه گورملــی 7در بــاره
هنــر مجسمهســازی میگو یــد
فقــط «تشــدید خودآ گاهــی
نســبت بــه بــدن و زمینــه زندگــی»
نیســت ،بلکــه تقو یــت نقــش
عواطــف هــم بخــش مهــم
نطــور فقــط
دیگــر اســت و همی 
تشــدید خودآ گاهــی نســبت بــه
درهمتنیدگــی و پیوســتگی بــدن
در زمینــه طبیعــی و اجتماعــی آن
ا ســت.
لــذا بشــر نیازمنــد آن اســت کــه
اســتعاره «جهــان بهمثابــه پــادگان
نظامــی و زندگــی بهمثابــه جبهــه
نبــرد» و مدیر یــت آن بهصــورت
فرماندهــی را بــه ســمت درک جهــان بــا نگاهــی عاطفهمحــور ســوق
دهــد و تعــادل ازکفرفتــه بیــن «تعقــل» و «عاطفــه» را برقــرار کنــد.
شهــای هنــر تجســمی کــه میتوانــد تحــت تأثیــر بحــران
یکــی از بخ 
8
کرونــا دچــار تغییــر شــود ،هنــر ش ـئانگارانه نیســت ،هنــر همگانــی
اســت .در طــول قــرن گذشــته اشــیا و کاالهــا بهعنــوان محتــوای کار
9
مــورد توجــه هنرمنــدان بودهانــد؛ از بخشــی از کارهــای پیکاســو
تــا اشــیای حاضروآمــاده ّمارســل دوشــان 10و تــا هنرمنــدان متأخــر
11
آمریکایــی ،هنرمنــدان ُمبلــغ تولیــد و بتوارگــی کاال ،نظیــر وارهــول
نطــور هنرمنــدان منتقــد نقــش کاال ماننــد بیــل
و جــف کونــز 12و همی 
وودرو 13و تونــی کــرگ.14
ُ ّ ً
دوگانگــی خصلــت کاال مســلما و بــا توجــه بــه ارتبــاط آن بــا تخر یــب
محیطزیســت و طبیعــت میتوانــد توجــه بیشــتری جلــب کنــد،
یتــوان انتظــار داشــت کــه شــاهد تحولــی در مضامیــن و
لــذا م 
16
15
همینطــور شــمایل هنــر شــئ و هنــر بازیافــت تــا هنــر زمینــی و هنــر
عمومــی 17و تلفیقیهــای تــازه از ایــن هنرهــا و مــواد مورداســتفاده در
هنــر جهانــی باشــیم.

18. Environmental Art
19. Utopian
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7. Antony Gormley
8. Pop Art
9. Pablo Ruiz Picasso
10. Marcel Duchamp
11. Andy Warhol
12. Jeffrey “Jeff” Koons
13. Bill Woodrow
14. Tony Cragg
15. Junk Art / Recycled Art
16. Land Art / Earth Art
17. Public Art

مســئله دیگــری کــه در بحــران کو یــد 19بســیار چالشبرانگیــز شــده
اســت ،مســئله «جهانیســازی» اســت .نیــاز بــه قرنطینــه و بســتن
مرزهــا بــه بــروز بحرانــی جــدی در تأمیــن مــواد اولیــه و توزیــع کاال بــدل
شــد.
بایــد منتظــر بازگشــت کالنروایــت ســرمایهداری و تأثیــر آن در
زندگــی عاطفــی شــهروندان باشــیم؛ چالــش وســیع و دامنـهداری کــه
میتوانــد عرصــه تفکــر و هنــر را ب هطــور جــدی و همهجانبــه تحــت
تأثیــر قــرار دهــد.
چالــش دیگــر بحــران کو یــد 19همانگونــه کــه اشــارت رفــت ،مســئله
جهانیشــدن اســت کــه بــه مــوازات گســترش بحــران ،بســیاری از
کشــورها مرزهــای خــود را بســتند .امکانــات مالــی را در چهارچــوب
ملــی بــه کار گرفتنــد و بــرای تأمیــن نیازهــای ضــروری کنتــرل بحــران
بــا هــم درگیــر شــدند.
بازگشــت کالنروایــت ســرمایه ،مســئله فقــر ،گرســنگی ،مهاجــرت و
عدالــت مضامیــن مهــم جهــان بعــد از ایــن خواهنــد بــود .تغییــرات
یســازی بــه جایــگاه شــهر قــدرت بیشــتری میبخشــد؛ لــذا
جهان 
«منظــر شــهر» بــه گون ـهای بــه «دیــدگاه شــهروندی» ارتقــا خواهــد
یافــت و بــا توجــه بــه قابلی 
تهــای بهکارگرفتهنشــده هنــر محیطــی،18
عرص ـه شــهر ،آمادگــی ایجــاد شــهر طبیعــت و اســتفاده متفــاوت از
هنرهــا را خواهــد یافــت.
آنچــه جهانیســازی و معاصــرت بهعنــوان رهیافــت در عرصههــای
سیاســی ،فرهنگــی ،اقتصــادی مطــرح میکــرد ،دچــار چالــش
اساســی شــده اســت .در عرصــه سیاســی داســتان جهــان بــاز و
دموکراتیــک بــه شــکل آرمانشــهری ،19در عرصــه اقتصــاد مســئله
مصــرف انبــوه و وفــور نعمــت ،و همینطــور در عرصــه فرهنــگ،
ـش
روایــت بحــران در واقعیــت بــرای همــه مــا چش ـمانداز جهــان پیـ ِ
رو را بــا همــه مســئلهها و دغدغههایــش ترســیم میکنــد.
از ایــن پــس واقعیــت کرونــا دوبارهبینــی واقعیــت را گوشــزد میکنــد
و روشهــای تجربــه بــر اســاس واقعیــت بــا شــیوه طراحــی بــر اســاس
تخیــل ،پیونــد مجــدد خواهــد خــورد .لــذا تمامــی عرصههــای هنــر
معاصــر بــا چالــش و بازبینــی مواجــه خواهنــد شــد .جریانهــای
لهــای اجتماعــی میتواننــد تشــدید شــوند؛ زیــرا هــر کــدام از
تقاب 
طرفیــن دالیــل کافــی بــرای اثبــات موقعیــت خــود در شــرایط بحــران
را خواهنــد یافــت؛ از ای ـنرو در وهلــه اول نیازمنــد آنیــم کــه بتوانیــم
لهــای فزاینــده اجتماعــی و فکــری و رفتــاری پیونــد و
بیــن تقاب 
ارتبــاط مســتمر و مــداوم برقــرار کنیــم و ایــن امــر تحــول در گرایشهــا و
رفتارهــا میســر نمیشــود مگــر بــا تحــول در عواطــف انســانی.
در نتیجــه بــا همــه اینهــا کــه برشــمردیم ،پیــش از همهچیــز نیازمنــد
آمــوزش هنر یــم؛ نــه بهمثابــه ایجــاد اثــر هنــری ،بلکــه بهمثابــه
ســازوکاری بــرای حساســیت بــه محیــط و ســازگاری و ســازش بــا
زمیــن و زیس ـتبوم و صلــح بــا همدیگــر و مراقبــت از حیــات.
شــیوه و رهیافــت الزم بــرای آن نیــز نیازمنــد آموختــن یــک «رفتــار
بینارشــتهای» خواهــد بــود؛ آنچــه در هنــر در حــال رشــد اســت.
و کوتا هســخن :گســترش ابعــاد ،جایــگاه و مســئولیتهای هنــر در
جامعــه آینــده ،ضرورتــی انکارنشــدنی اســت.
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کرونا ،موسیقی و امید
کاوه خورابه ،عضو گروه موسیقی فرهنگستان هنر

مجموعــه عوامــل اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی یــا بــه عبــارت
بهتــر آنچــه در حــوزه فرهنــگ بــه معنــای اعــم آن میگــذرد از
ســویی ،و پدیدارشــدن بحرانهــای برخاســته از نظــام طبیعــت
شهــای انســانی همچــون شــیوع و فراگیــری روزافــزون
و کن 
گونههــای ویروســی و میکرو بــی از دیگــر ســو ،اوضــاع و شــرایطی
تهــای انســان نســبت بــه پرســش از معنــای
ویــژه را فــراروی رهیاف 
شهــای مختلــف هنــری،
زندگــی در زیس ـتجهان و بالتبــع کن 
سیاســی ،زیســتی و غیــره بهمنظــور پاســخ بــه آن و مواجهــه بــا آن،
فراهــم میکنــد .بــه دیگــر ســخن ،میــان رویکــرد زندگــی و عمــل،
چنانکــه اوکتاو یــو پــاز 1میگو یــد ،بهناگز یــر رویکردهــای دوگانــه رخ
ـدار عاطفــی برآمــده از چنیــن وضعیتــی ،احســاس
مینمایانــد .پدیـ ِ
«تنهایــی» اســت:
«اندریافتنــی درونــی از آمیختگــی تــرس ،جدایــی و در نهایــت
ُ
ـان هــر ســه عنصــر تــرس،
آینــدهای مبهــم و پــر اســترس .در نهـ ِ
ً
جدایــی و توجــه بــه آینــده ،مســئلهای پررنــگ و پو یــا دایمــا خــود
مینمایانــد“ :دیگــری” .احســاس تنهایــی مــا معنایــی دوگانــه دارد؛
از ســویی آ گاهــی بــر خویشــتن اســت و از ســوی دیگــر ،آرزوی گر یــز
از خویشــتن».
ـود حاضــر
بــه قــول شــیخ اجــل ،ســعدی شــیرازی ،م 
یشــویم «وجـ ِ
غایــب»:
هرگز وجود حاضر غایب شنیدهای
من در میان جمع و دلم جای دیگر است
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در هــر حــال چــه آ گاهییافتــن بــر خــود مطــرح شــود و چــه آرزوی گر یــز
از خــود ،جایــگاه دیگــری کارا و و یــژه خواهــد بــود .در فراینــد تنهایی،
تســاز و
در گــذر از «کنارکشــیدن» و «بازگشــتن» ،دگرگونــی خالقی 
آفرینندگــی ،شــرطی الزم و ضــروری اســت و ایــن میســر نمیشــود
لهــای غریــزه
مگــر بــه مــدد عشــق« .و عشــق یکــی از بارزتر یــن مثا 
ـتن
ـ
ش
خوی
ـر
ـ
ت

ق
دوگان ـهای اســت کــه باعــث میشــود مــا هــر چــه عمی
ِ
خویــش را بکاو یــم ،و در عیــن حــال از خــود برآییــم و خــود را در
دیگــری تحقــق بخشــیم»؛ از ای ـنرو ،هنــر زمین ـهای فراهــم میســازد
کــه در آن بــه مــدد عشــق ،گــذر از خو یــش و ظهــور در و بــرای دیگــری
متحقــق میشــود.
واقعبودگی شرایط موسیقایی در بحران کرونا
مســئله بحرا 
نهــا ب هطــور کلــی و شــیوع دنیاگیــر کو یــد( 19کرونــا)
2

1. Octavio Paz
2. Pandemic

بــه وجــه اخــص ،دگربــار اهمیــت نــگاه و رویکــرد نظاممنــد را بــر
ـامت جســم و جــان را
مــا واجــب میگردانــد .بــه ایــن معنــا کــه سـ ِ
در نســبت بــا دیگــر مؤلفههــای فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و
ُ
سیاســی چونــان نظامــی یکپارچــه در نظــر آور یــم کــه لنگـ ِـی کمیــت
ُ
یکــی ،حرکــت چــرخ رونــده بــه ســوی بهبــودی را کنــد میکنــد.
بیتردیــد در ســتادهای ملــی شــکلگرفته تحــت عناویــن مختلــف
ـت و یــروس کرونــا ،حضــور
بهمنظــور مبــارزه و مقابلــه و بازداشـ ِ
کنشــگران عرصــه هنــر بهو یــژه هنرهــای شــنیداری همچــون
موســیقی ،در معادلــه شــادی و خــردورزی نقشــی بســزا دارد.
بیگمــان غایــت و پرداخــت نهایــی اثــر هنرمنــد را بایــد در
دیدهشــدن ،لمسکــردن ،شــنیدن و اندریافــت (ادراک) آن از ســوی
«دیگــری» یعنــی مخاطــب دانســت .بــه قــول موالنــا:
هیچ نقاشی نگارد زین نقش
بی امید نفع بهر عین نقش
هیچ کوزهگر کند کوزه شتاب
بهر عین کوزه نه بر بوی آب
هیچ کاسهگر کند کاسه تمام
بهر عین کاسه نه بهر طعام
هیچ خطاطی نویسد خط به فن
بهر عین خط نه بهر خواندن
نقش ظاهر بهر نقش غایب است
وآن برای غایب دیگر ببست
رابطــه هنرمنــد و مخاطــب ،رابط ـهای اســت متقابــل ،ســخت
درهمتنیــده و خالقیتســاز .در اوضــاع و شــرایط بحرانهــای
فراگیــر بــه مــوازات قطــع امکانــات ارتباطــی میــان افــراد ،رابطــه

هنرمنــد ـ ـ مخاطــب نیــز دچــار خســران و وقفــه میشــود .کنشهــای
ً
هنــری و ب هطــور خــاص در حــوزه موســیقی ،عمیقــا متأثــر از ایــن
فضــا ،بــا مشــکالت و تنگناهایــی رو ب ـهرو میشــود کــه در ذیــل بــه
بعضــی از آنهــا اشــاره میکنیــم:
سهــای آمــوزش دانشــگاهی
 لغــو برنام ههــای آموزشــی :شــامل کال سهــای هنرســتانهای
(ویــژه دانشــجویان رشــته موســیقی ،کال 
موســیقی ،کالسهــای آموزشــگاههای آزاد موســیقی ،کالسهــای
خصوصــی)؛
 لغــو نشس ـتها و همایشهــای مرتبــط بــا حــوزه موســیقی ورونمایــی از آثــار مصـ ّـوت و مکتــوب؛
 لغــو برنام ههــای تولیــد موســیقی و تعطیلــی اســتودیوهای ضبــط وتکثیــر آثــار موســیقایی؛
 لغو و عدم امکان برگزاری کنسرت؛ لغــو تجمعــات شــادیانه و غمگنانــه در فرهنــگ ملــی ،همچــونجشــنهای ازدواج ،ختنهســوران ،گلغلتــان ،بارانخواهــی،
نهــای مختلــف کــه در آن
یهــا و آیی 
آفتابخواهــی و عزادار 
حضــور نوازنــدگان و خواننــدگان اهمیــت ذاتــی و بنیادیــن دارد؛
 لغــو فعالیــت تجــاری خریدوفــروش ســازها (ابــزارآالت و صنایــعوابســته بــه موســیقی).

پریرو تاب مستوری ندارد
چو در بندی سر از روزن برآرد
برون زد خیمه ز اقلیم تقدس
تجلی کرد بر آفاق و انفس
یگــر ،همچــون رادیــو و تلویزیــون،
رســاناها و رســانههای میانج 

اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی و بهو یــژه برنامههــای کاربــردی
از قبیــل تلگــرام ،واتســاپ ،اینســتاگرام و ...نقشــی ویــژه در ایــن
اوضــاع ایفــا کردهانــد کــه از جملــه موهبتهــای آن ،گــذر از
گون ـهای رویکردهــای تفریحانــه و تفرجبخــش بــه رویکردهــای
آ گاهیبخشــی ،دانندگــی و ارتبــاط ثمربخــش اســت.
تجربههایــی جدیــد در شــیوههای عرضــه موســیقی همچــون
کنســرتهای صندلــی خالــی ،بالکــن بهمثابــه اســتیج،
گروهنواز یهــای متعــدد بــا حفــظ فاصلهگــذاری اجتماعــی
و تولیــد اثــر واحــد موســیقایی ،تکنــوازی و تکخوانــی و
طهــای از پیــش انجامگرفتــه،
گروهخوانــی بهصــورت آنالیــن یــا ضب 
سهــای آموزشــی و تمدیــد آنهــا بهصــورت آنالیــن،
تعطیلنکــردن کال 
و گفتوگوهــای تخصصــی در بــاب موضوعــات موســیقایی و نقــد
و بررســی آثــار در فضــای مجــازی ،همــه و همــه بهمثابــه امکانــات
پیــش روی عرضــه هنــر موســیقی ،محفلــی دیگــر را در اندیشــیدن
تهــای ویــژه فراهــم ســاخته
بــه نقــش و جایــگاه ایــن هنــر در وضعی 
اســت.
در پایان این نوشتار ،بایسته است دو نکته را به تأ کید برشمارم:
تهــای هنــری و از آن جملــه
 .1پیــکان زهرآ گیــن توقــف فعالی 
موســیقی ،عــاوه بــر اینکــه خســرانهای ذهنــی و معنــوی بــر جــا
گذاشــته اســت ،قلــب تپنــده حیــات مــادی و اقتصــادی کنشــگران
در زمینههــای تدر یــس ،سازســازی ،خریدوفــروش ،ضبــط و تکثیــر
و ...را نیــز نشــانه رفتــه اســت .تولیــد هنــری همچــون گونههــای
دیگــر تولیــد در عرصههــای مــادی و اقتصــادی ،نقشــی بســزا در
تولیــد درآمدهــای ملــی دارد و جایگاهــی و یــژه از کنشهــای مالــی
را بــه خــود اختصــاص میدهــد؛ بنابرایــن رواســت توجــه بــه ایــن
نقــش ،و جفاســت هــر گونــه غفلــت از وضعیــت معیشــتی و زندگــی
ُ
جامعــه هنرمنــدان .بــر گــرده دولــت و حاکمیــت اســت بــا رویکــردی
جامعهگــرا و عدالتمحــور ،پیگیــر امــور هنرمنــدان و خانوادههــای
آنــان در بهرهمنــدی از بیمههــای درمانــی ،بیمههــای بیــکاری،
تهــای مالــی و مــادی باشــد.
حمای 
 .2فردر یــش شــیلر در کتــاب آزادی و دولــت فرزانگــی در بخــش نامــه
نهــم مینویســد« :انســان منزلــت خــود را از دســت داده بــود ،امــا هنــر
آن را در ســنگهای معنییافتــه خــود نجــات میبخشــید».
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پیش رو برای حیات موسیقایی
سپهر
ِ
امکانی ِ
ِ
آنچــه در ســطور بــاال بهطــور خالص ـ ه بــه آن اشــاره شــد« ،یکــی
داســتان اســت ُپــر آب چشــم» از اوضــاع و شــرایط موجــود .امــا بــه نظــر
میرســد رســالت متعالــی و متعهــد هنــر ،هنرمنــدان را بــر آن مـیدارد
ـک امیــد ،از وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب
خــود را بــه مــدد متافیز یـ ِ
برجهاننــد .بــر هنرمنــد اســت کــه نهفقــط وضــع موجــود را در البـهالی
گهــای خــود انعــکاس و بازتــاب دهــد ،بلکــه
نغمــات و ضربآهن 
نکــه برتولــت برشــت میگو یــد« :هنــرش را بهمثابــه پتــک و
چنا 
چکشــی بدانــد کــه بــه واقعیــت ،رخســاره نویــن میبخشــد» .از
همینروســت کــه بــرای جلو هگــری و ارتبــاط بــا مخاطــب میکوشــد
ـش رو روی آورد.
از حصــار موجــود بــه دشـ ِ
ـت امکانــات پیـ ِ

همچنــان از اهمیــت بســزا برخوردارنــد ،امــا آنجــا کــه هنــری چــون
موســیقی دچــار مالحظــات خــاص سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و
دینــی میشــود ،رو یآوردن بــه فضاهایــی کــه در عیــن حفــظ فردیــت
آنــان امــکان برقــراری ارتبــاط مســتقیم بــا مخاطــب را فراهــم ســازد،
اهمیتــی فــراوان مییابــد.
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بحــران کرونــا میتوانــد پرســمان انســان و شــأن او را نشــانه رود.
یهــای اجتماعــی ،همــه و همــه
قرنطینــه و ایزوالســیون و فاصلهگیر 
ـش برافروختــه تنــور تــرس و اضطــراب،
میتوانــد هیمـهای باشــد بــر آتـ ِ
ُ
و خراشــی باشــد بــر چهــره زیبارو یــی بــه نــام آزادی؛ چــه در بعــد فردی
و چــه در ُبعــد اجتماعــی .امــا بــاز بــه گفتــه شــیلر «هنــر دختــر آزادی
اســت و ضــرورت آن زاییــده روح اســت» .در ایــن میــان موســیقی
چونــان زبانــی فرامــرزی و نــوری آ گاهنــده ،روشــنیبخش فضــای
تهــا
تاریــک فاصل ههــا و تنهاییهاســت .موســیقی برآمــده از اصال 
و اندیشـههای نــاب ،بــر طبــل رزم شــادی و نشــاط عقال نــی میکوبــد
و تحمــل شــرایط طاقتفرســای کنونــی را تســهیلگر میشــود.
بیتردیــد پرهیــز از هرگونــه درغلتیــدن بــه رویکردهــای عوامانــه و
دم دســتی کــه بــه خوشباش ـیهای نااندیشــانه فرامیخوانندمــان،
ِ
بایســته توجــه و یــژه اســت.
نــوای موســیقایی هنرمنــدان ،حامــل پیــام اتحــاد و همبســتگی و
ـترک برخاســته از
درد مشـ ِ
رزم مشــترک علیــه ِ
امیــد زندگــی در ایــن ِ
بحــران موجــود اســت .در نــای امیدبخــش آن بایــد دمیــد و بینوایــی
افســردگی را بــه محــاق فراموشــی ســپرد.
کی شود پژمرده میوه ْ
ی آن جهان
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ُ
شادی عقلی نگردد اندهان
(موالنا)

شــادی و ِخــرد و عقالنیــت در تنیدگــی بــا یکدیگرنــد کــه کاهــش هــر
یــک ،ناتوانــی دیگــری را بــه همــراه خواهــد داشــت:
چو شادی بکاهی بکاهد روان

ِخرد گردد اندر میان ناتوان
(فردوسی)

در ایــن صعـبروزی و پریشــانعالمی و بوالعجبــی ،هنــر و هنرمنـ ِـد
نیکاندیــش میدانــد کــه «چشــم آســایش کــه دارد از ســپهر تیــزرو؟»؛
پــس بــا ســاح امیــد و کار ،خالقانــه در میــدان بــزم و رزم میکوشــد و
در کار امیــد و شــادیپراکنی مشــغول میشــود.

در یــغ اســت از شــادی و هنــر ســخن رود و در ختــم کالم بــه شــعر
مرحــوم ژالــه اصفهانــی اشــاراتی نــرود:
بشکفد بار دگر اللۀ رنگین مراد
غنچۀ سرخ فروبستۀ دل ،باز شود
من نگویم که بهاری که گذشت آید باز
روزگاری که به سر آمده آغاز شود
روزگار دگری هست و بهاران دگر...
¨
شادبودن هنر است
شادکردن هنری واالتر
لیک هرگز نپسندیم به خویش
که چو یک شکلک بیجان شب و روز
بیخبر از همه خندان باشیم
بیغمی عیب بزرگیست که دور از ما باد!
کاشکی آینهای بود درو نبین که در آن
خویش را میدیدیم
آنچه پنهان ُبود از آینهها میدیدیم
میشدیم آ گه از آن نیروی پاکیزهنهاد
که به ما زیستن آموزد و جاویدشدن
پیک پیروزی امید شدن
¨
شادبودن هنر است،
شادی تو دلهای دگر باشد شاد
گر به
ِ
زندگی صحنۀ یکتای هنرمندی ماست
َ
هر کسی نغمۀ خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست
ُ
خ ّرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.

هنر،جهانیشدن
و نگاه ژرفنگر هنرمند به عالم پیرامون خود
حبیباهلل صادقی ،عضو پیوسته فرهنگستان هنر

1. Expressionism
2. André Breton
3. René Magritte
4. Salvador Dalí
5. Pandemic
6. Umberto Eco
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پــس از شــیوع و یــروس کرونــا و رکــود ویرانگــر اقتصــادی در تصو یــر
بینالملــل ،نقــش فرهنــگ و هنــر در ثبــت زمــان و بیــان چش ـمانداز
فرهنگــی در قالــب ســندی ُمـ ّ
ـدو ن ،انکارناپذیــر اســت .ایــن ســند
تهیــه نخواهــد شــد ،جــز بــا بهکارگیــری صحیــح تصاو یــر ،نمادهــا و
نشــانههای ایــن دوران کــه بــا تکیــه بــر تجــارب روایــت میشــوند.
یهــای
جهــان پیــش از ایــن ،اینگونــه اوضاعــی تلــخ را بــا عبــور از بیمار 
ســالها و حتــی قــرون پیشــین همچــون طاعــون ،تیفــوس ،ابــوال،
ســارس و بیمار یهــای روحــی تأثیرگرفتــه از آن ،درک کــرده اســت.
اکنــون و در دوره معاصــر ،کو یــد 19تجربههــای شــگفتی را کــه بشــر در
ســه دوره مــدرن (بخــار ،بــرق ،عصــر دیجیتــال) کســب کــرده بــود ،کنــار
زد.
1
آثــار هنــری و یــژهای در دورههــای مختلــف مــورد توجــه قــرار گرفــت و روحو روان بشــر را صیقــل داد؛ آثــاری کــه از دل مکتــب اکسپرسیونیســم
حاصــل از دو جنــگ اول و دوم جهانــی بیــرون آمــد ،گــواه ایــن ادعاســت .تفکــر آنــدره برتــون 2در روانشناســی ،و نگاهــی کــه او بــه رؤیــا و
روانشناســی در هنــر میکنــد ،جــای تأمــل دارد و ب 
یجــا نیســت کــه در تار یــخ هنرهــا ثبــت شــده اســت .در آثــار رنــه ما گریــت 3و ســالوادور
5
دالــی 4نیــز ردپاهــای سوررئالیســم مــا را همراهــی میکننــد تــا بفهمیــم کــه بیمــار یای دنیاگیــر  ،صرفنظــر از اینکــه چــه باشــد ،چگونــه
میتوانــد مســیر فکــری و کارکــرد هنرمنــدان فعــال را تغییــر دهــد.
انســان معاصــر ،پــس از پیدایــش مدرنیســم در جهــان ،در فضایــی پیچیــده قــرار گرفتــه اســت و بهشــدت ،نیــاز مجــدد بــه بازشناســی هویــت
معنــوی در آن احســاس میشــود .آنچــه در همــه ادوار دسـتنخورده باقــی میمانــد ذات هنرمنــد و احســاس مســئولیت او در قبــال جامعــه
است.
هنــر در آرزو و جس ـتوجوی تجلــی زیبایــی بشــری اســت و مــا ایــن نــگاه را همــواره در آثــار هنرمنــدان میبینیــم .بــرای مثــال میتــوان بــه
تجربــه علمـیای کــه در دو کتــاب امبرتــو اوکــو( 6تار یــخ زشــتی و تار یــخ زیبایــی) منتشــر شــده اشــاره و توجــه کــرد .ایــن خوانــش ،گســتردگی
یتــوان تجربههــای متنــوع گرافیــک ،ســینما
معنــوی و متعالــی هنــر را در زندگــی روزانــه انســان روایــت میکنــد .شــواهد ایــن خوانــش را نیــز م 
و هنرهــای ادبــی دانســت کــه از تــاش و یافت ههــای هنرمنــدان در جهــان روایــت شــده اســت.
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آثــار آلبــر کامــو ،7ویتگنشــتاین ،8بــروگل  9و هیچــکاک 10روایتــی اســت از زندگــی ،امیــد ،تــرس و انتخــاب زاو یـهای نــو و هوشــمند از دورههــای
یهــا بــوده اســت.
مختلــف بشــر کــه روایتشــان همــراه بــا تضــاد جنگهــا و بیمار 
در ســیمای تار یــخ ،همــواره میتــوان تمــدن و هنــر تصویــری را جسـتوجو کــرد و جغرافیــای مــا نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت .در ریشــه و
یتــوان از دلیــری و سلحشــوری مردمــان ایرانزمیــن در
بــن عناصــر کالبــدی ایــام کرونایــی ایــران کــه صفحــات تمرکــز آن کــدر شــده اســت ،م 
ُ ّ
ّ
دوره دفــاع ُمقــدس وام گرفــت تــا بتــوان توضیــح داد کــه اکنــون ،راو یــان هشــت ســال دفــاع مقــدس و فرزنــدان آنــان بــا جلــوه و روایتــی دیگــر در
پنجــره فــداکاری و ایثــار نقــش خو یــش را ایفــا میکننــد.
پزشــکان و پرســتاران ،فــداکاران و مجاهــدان پایــدار و نازنینیانــد کــه در عصــر دنیاگیرشــدن ایــن بیمــاری ،بهرغــم کاســتیها و بحرانهایــی
کــه اســتعمار در زمینههــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی و از مهمتــر اقتصــادی بــر مــا تحمیــل کــرده اســت ،آزاده و باورمنــد ،ایــران اســامی
را در آغــوش مهــر و فــداکاری و غیــرت خــود گرفتهانــد .ایــن پاســداران ســامت بــا شــجاعت بــرای مهارکــردن ایــن بیمــاری توانســتهاند
دیــواری امــن و قدرتمنــد بــرای عــزت و ســامت ایــن ملــت ایجــاد کننــد.
هنــر ایــن دوران ،جلوههایــی جدیــد از شناس ـهها و نمادهــا را روایــت خواهــد کــرد و هنرمنــد ،بــه ابعــاد ذهنــی ،حســی و زیباییشناســی
تهــای موســیقی ایــن ســمفونی بــزرگ انســانیاند .هنــر دوران
نوینــی برگرفتــه از ایــن دوران دســت خواهــد یافــت .پزشــکان و پرســتاران ن 
جدیــد و هنرمنــدان ،مهــر و زیبایــی حیاتبخــش ایــن عز یــزان و نورچشــمان ملــت را فرامــوش نخواهنــد کــرد.
بــه فضــل الهــی ،جهــان بــا پیــروزی از ایــن رزمــگاه تار یــخ خــارج خواهــد شــد و نتایــج ایــن دوران ،محبــت و عشــق و زیبایــی سرشــار از
مهربانــی ،فــداکاری و مراقبــت از شــئون انســانی خواهــد بــود.
7. Albert Camus
8. Ludwig Wittgenstein
9. Brueghel
10. Alfred Hitchcock

عصر کرونا؛ گذر از واقعیت مجازی به
مجاز یهایواقعی
یونس سخاوت ،عضو گروه تخصصی چندرسانهای فرهنگستان هنر

هنرمنــد ایجــاد کــرده اســت فراهــم کنــد.
ادعــای مطرحکــردن واقعیــت مجــازی بهعنــوان نوعــی جدیــد
از هنــر بــه معنــای کماهمی ـتدادن دیگــر انــواع هنــر بــرای بیــان
مفاهیــم نیســت ،بلکــه بــدان معناســت کــه هــم ماهیــت مفاهیــم
و هــم ماهیــت مخاطــب تغییــر کــرده اســت و دنیــای دیجیتــال
قابلیتهایــی دارد کــه میتوانــد ایــن پیچیدگیهــا را بیــان کنــد.
یهــای دیجیتــال در حــال
بــه عبــارت دیگــر ،فراگیرشــدن فناور 
تغییــردادن مــرز تعر یــف بســیاری از پدیدههاســت و هنــر نیــز از ایــن
قاعــده مســتثنا نیســت .ایــن موضــوع ســبب ظهــور نظریههــای
مختلــف در بیــان اســتحاله هنــر در دنیــای دیجیتــال نیــز شــده
اســت .در دنیــای دیجیتــال ،پدید ههــای جدیــدی رشــد میکننــد
کــه قضــاوت در بــاره هنر بــودن آنهــا محــل بحــث و مناقشــه قــرار
میگیــرد .واقعیــت مجــازی یکــی از ایــن پدیدههاســت کــه
توانســته مخاطبانــی بســیار از قشــرهای مختلــف بــه خــود جلــب
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عصــر حاضــر شــاهد ظهــور بســیاری از انــواع هنرهــای جدیــد بــوده
یشــک پیشــرفتهای علمــی و فنــی ،نقطــه عطفــی در
اســت .ب 
تولیــد و عرضــه آثــار هنــری جدیــد بــوده اســت .در ابتــدای ظهــور
عکاســی ،بســیاری ایــن پدیــده را بهعنــوان هنــر قبــول نداشــتند و
ً
نهــای
آن را صرفــا فنــاوری قلمــداد میکردنــد ،امــا زمانــی کــه دوربی 
عکاســی ب هطــور گســترده در دســترس قــرار گرفتنــد ،هنرمنــدان
شــروع بــه عکاســی و خلــق آثــار مختلــف کردنــد .ایــن آثــار توانســت
نظــر جامعــه هنرمنــدان را در بــاره پذیــرش عکاســی بهعنــوان هنــر
جلــب کنــد .بــر فیلــم و ســینما نیــز همیــن برچســب فنــاری زده شــد
تهــا طــول کشــید تــا ســینما بهعنــوان هنــر پذیرفتــه شــود.
و مد 
اگــر در دوران غارنشــینی تک ـهای زغــال بــرای بیــان احساســات
از طریــق نقاشــی بــر دیوارهــای غــار کافــی بــود ،یــا در دورهای بــه
قلــم و کاغــذ در قالــب خوشنویســی بــرای بیــان عواطــف بســنده
میشــد ،دنیــای پیچیــده امــروز بــه رســانهای بــا پهنــای بانــد بیشــتر
بــرای انتقــال احساســات و مفاهیــم پیچیــده نیــاز دارد .ا گــر زمانــی
یکــرد،
حهــای فــرش ارائــه م 
هنرمنــد احساســات خــود را در قالــب طر 
ـود در
شــاید بــدان دلیــل بــود کــه فــرش بهتر یــن ابــزار و رســانه موجـ ِ
اختیــارش بــود .حتــی ممکــن اســت ا گــر حافــظ و موالنــا در دنیــای
امــروز حضــور داشــتند ،دیگــر شــعر نمیگفتنــد و رســانه دیگــری را
بــرای بیــان مفاهیــم و احساســات خــود انتخــاب میکردنــد .دنیــای
پرآشــوب امــروز بــه انــواع هنرهــای پیشــرفته و خبــره بــرای بیــان
احساســات و مفاهیــم پیچیــده نیــاز دارد .واقعیــت مجــازی یکــی از
یهــای
ایــن زمین ههــای ابــراز احساســات و مفاهیــم بــر اســاس فناور 
یســازد تــا
دیجیتــال اســت؛ رســانهای کــه هنرمنــد را قــادر م 
احساســات و مفاهیــم مدنظــر خــود را در دنیایــی س ـهبعدی و
مجــازی بــه نمایــش بگــذارد و تجربــه غوط ـهوری در دنیایــی را کــه
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کنــد .آمارهــای مر بــوط بــه رشــد و فراگیرشــدن واقعیــت مجــازی
بــا اهــداف ســرگرمی ،یادگیــری ،بیــان احساســات ،درمــان و
بســیاری اهــداف دیگــر از لــزوم توجــه بــه ایــن رســانه مهــم حکایــت
دارد .تعر یــف واقعیــت مجــازی بهعنــوان هنــری جدیــد ،و تبییــن
مشــخصههای هنــری واقعیــت مجــازی ادعایــی اســت کــه میتوانــد
مســئولیتهایی تــازه بــرای هنرمنــدان در دنیــای دیجیتــال تعریــف
کنــد.
اوضــاع و شــرایطی کــه بیمــاری کرونــا در سراســر جهــان ایجــاد
کــرده اســت ،اهمیــت زمینــه دیجیتــال بــرای انتقــال احساســات
و مفاهیــم را بیشازپیــش نمایــان ســاخته اســت .اوضاعــی کــه
یهــای دیجیتــال نــه یــک انتخــاب،
در آن ،اســتفاده از فناور 
بلکــه تنهــا انتخــاب اســت .در دوران فاصل هگــذاری اجتماعــی
و شــرایطی کــه هنرمنــد ارتبــاط فیزیکــی بــا مخاطــب را از دســت
داده اســت ،رســانههای مبتنــی بــر فناور یهــای دیجیتــال ،ماننــد
واقعیــت مجــازی ،فرصــت خوبــی بــرای مطرحشــدن یافتهانــد.
دنیــای مجــازی کــه هنرمنــد دیجیتــال در قالبهــای مختلــف
خلــق میکنــد ،امــکان ابــراز احساســات و بیــان مفاهیــم عمیــق را
در رســانه واقعیــت مجــازی فراهــم کــرده اســت .مهمتریــن ویژگــی
یبــودن آن اســت کــه امــکان تعامــل
هنــر واقعیــت مجــازی تعامل 
بیــن مخاطــب و اثــر هنــری را بهصورتــی کــه مخاطــب در دنیــای
خلقشــده غوط ـهور میشــود ،فراهــم میکنــد .اگــر زمانــی واقعیــت
مجــازی بهواســطه مجاز یبــودن بهعنــوان رســانهای فانتــزی و درجــه
دوم نســبت بــه هنرهایــی کــه نمــود فیزیکــی دارنــد شــناخته میشــد،
بایــد پذیرفــت کــه اکنــون اوضــاع تغییــر کــرده اســت .بســیاری از
فعالیتهــای واقعــی بــه دلیــل اوضــاع و شــرایطی کــه ویــروس کرونــا
بــه وجــود آورده اســت ،اکنــون ب هصــورت مجــازی در حــال پیگیــری
اســت و شــاید ایــن دوران را بتــوان دوران گــذر از واقعیــت مجــازی بــه
مجاز یهــای واقعــی دانســت.
ـف بســته هنــر و ایجــاد دیــواری کــه ورود انواعــی جدیــد
اندیشــه تعر یـ ِ
از هنرهــا را ممکــن نســازد ،میتوانــد بــرای بقــای هنــر خطرنــا ک
باشــد .زندگــی در جر یــان اســت و ا گــر هنــر بخواهــد خــود را از زندگــی
واقعــی و روزانــه پدیدههایــی نوظهــور کــه مــردم بهصــورت مســتمر بــا
آنهــا درگیرنــد دور کنــد ،ک مکــم ب هطــور خــودکار از زندگــی مــردم کنــار
یکــردن تعریــف هنــر میتوانــد
گذاشــته خواهــد شــد؛ لــذا انحصار 
خطــری بــرای بقــای هنــر باشــد.

«هنر مجازی» و «خانگیشدن هنر» از
دستاوردهایمثبت کروناست
جعفر نجیبی ،مجسمهساز
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ً
هنرمنــدان در اوضــاع و شــرایطی اینگونــه بــا مانــدن در خانــه ،بعضــا
فرصــت و فراغتــی بیشــتر بــرای مطالعــه و خلــق آثــار دارنــد کــه شــاید
پیــش از ایــن ب هصــورت جــدی و عملــی بــه ایــن امــکان فکــر نکــرده
بودنــد و ایــن محدودیــت ،خــود امکانــی تــازه بــه ایشــان معرفــی کــرد.
ایــن شــرایط میتوانــد بــرای هنرمنــدان الهامبخــش و ایدهآفریــن
باشــد و تخیــل آنــان را بــارور و برانگیختــه کنــد کــه از کرونــا و از
ویــروس نادیدنــی ،تجس ـمهایی متنــوع بیافریننــد و از منظرهــای
گونا گــون آثــاری فــراوان خلــق کننــد .ایــن شــرایط میتوانــد در تخیــل
خــاق هنرمنــدان تأثیرگــذار باشــد و هنرمنــدان در همــه بخشهــا
و شــاخهها و گرایشهــای مختلــف میتواننــد از ایــن شــرایط
تأثیرهــای فوقالعــاده بپذیرنــد و آن را بازتــاب بدهنــد.
میتــوان بــرای کرونــا جنبههــای مثبــت هــم برشــمرد؛ ازجملــه نجــات
ً
حیوانــات و محیطزیســت و طبیعــت .طبیعتــا اثرهــای مثبــت کرونــا در هنــر هــم ،همانطــور کــه گفتــم ،میتوانــد گشــودن افقــی تــازه بــه
تهــای ذهنــی و حســی هنرمنــدان را در بــر داشــته باشــد و اید ههــای بســیاری بــه ایشــان بدهــد.
ادراک و دریاف 
ً
شهــا و مســائل جــدی فلســفی و پیامدهــای اقتصــادی و
مــا در تــداوم ایــن شــرایط و ایــن زیســتن در دل بحــران قطعــا بــا پرس ـشها و چال 
نســاز مواجــه خواهیــم بــود و ایــن بیتردیــد در هنــر هــم جریانهایــی ایجــاد خواهــد کــرد و دریچههایــی
سیاســی عظیــم و زیروروکننــده و دورا 
بــه نگاههایــی نــو در ایــن عرصــه خواهــد گشــود .مــا در همیــن خصــوص نمایشــگاهی مجــازی در فرهنگســرای بهمــن برگــزار خواهیــم کــرد
کــه داوری آن بــر عهــده بنــده اســت و امیدوار یــم ایــن نمایشــگاه در موعــد مقــرر برگــزار شــود.
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گفتوگو با نادر مشایخی ،آهنگساز

داود احمدیبلوطکی

نحوه ارتباط اجتماعیمان تغییر کرده اما اصل
ارتباط به ّقوت خود باقی است

در حال حاضر با توجه به همهگیری ویروس کرونا ،وضعیت هنر
موسیقی را در جامعه خودمان و جهان چگونه میبینید و چه افقی
برای آن متصورید؟
پرداختــن بــه وضعیــت موســیقی ،بهخصــوص در اوضــاع کنونــی
ضــروری اســت .بایــد توجــه کــرد کــه چنیــن شــرایطی هرگــز در جهــان
وجــود نداشــته اســت و شــاید در آینــده ،مــا بــرای نس ـلهای بعــد
بتوانیــم بگوییــم کــه مــا هــم گرفتــار دنیاگیــری 1شــدهایم!
ً
اتفاقــا ایــن موضــوع در عیــن فاجعهبودنــش ،نــکات مثبتــی هــم
دربــردارد؛ نکاتــی چــون وقتشناســی .هنرجو یــان بــا توجــه بــه
شــرایط کنونــی مجبورنــد وقتشــناس باشــند؛ بهطــور مثــال ،مــن
کالس آنالیــن تدریســم را رأس ســاعت  4عصــر شــروع میکنــم
و هنرجو یــان بایــد ســر ســاعت مقــرر حاضــر باشــند ،وگرنــه از آن
مبحــث جــا خواهنــد مانــد و بــه کالس آنالیــن (مجــازی) نخواهنــد
رســید .عــاوه بــر آن ،افــراد یــاد گرفتهانــد کــه وقتــی بــه ســامت خــود
فکــرکننــد ،در واقــع بــه ســامت دیگــران هــم فکــر میکننــد.
بــه کالس آنالیــن اشــاره کردیــد .از اهمیــت فضــای مجــازی و نقــش آن
در آمــوزش و انتقــال هنــر موســیقی در جامعــه بفرماییــد.
اســتفاده از فضاهــای مجــازی بــرای تغییــر شــیوههای آموزشــی را
امــری الزم و ضــروری میدانــم .بــا توجــه بــه مســائل پیشآمــده در
شهــای نو یــن رو آورد و چــون امکانــات
دنیــای کنونــی ،بایــد بــه رو 
و دسترس ـیهای امــروزی مــا بیشــتر در حــوزه فضاهــای مجــازی
اســت ،مــا ناخــودآ گاه بــه ایــن ســمت حرکــت میکنیــم .مــن هــم
در ایــن وضعیــت از همیــن روش بهــره میبــرم و بهصــورت آنالیــن
تدریــس میکنــم و از طریــق دنیــای مجــازی کالسهایــم را دایــر
میکنــم.
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سهــا بــا کیفیتــی متفــاوت کــه همــه در خانههایشــان
برگــزاری کال 
نشســته باشــند ،در نــوع خــود جدیــد اســت .آمــوزش از طریــق
پرســشها ،عالقهمندیهــا و اینکــه مخاطــب چــه چیزهایــی
را میتوانــد یــاد بگیــرد پیــش م ـیرود ،البتــه رفتهرفتــه چیزهایــی
یشــود و مهــم اســت بدانیــم کــه نحــوه ارتبــاط
جدیــد هــم کشــف م 
ّ
یمــان فــرق کــرده وگرنــه خــود ارتبــاط ،کمــاکان بــه قــوت
اجتماع 
خــودش باقــی اســت.
1. Pandemic

از آموزشهــای آنالیــن نواختــن ســاز و آوازخوانــی و تفاوتهــای آن بــا
کالسهــای آمــوزش حضــوری بفرماییــد.
در بیســت ســال اخیــر کتابهــای خو بــی تألیــف و ترجمــه شــده
اســت .کتابهایــی کــه در گذشــته بــرای تکنیکهــای موســیقی
شهــای موســیقایی بودنــد و چــون
ترجمــه شــده بودنــد ،فاقــد ارز 
ً
امــروزه تدر یــس موســیقی معمــوال بــر پایــه همــان کتابهــای
پیشــین اســت ،وضعیــت تدر یــس در ایــران در حــال حاضــر ،بدتــر
از هــر زمانــی اســت .اکنــون امــا امکانــات بــه نحــوی اســت کــه دیگــر
فکــردن وقــت دانشــجویان وجــود نــدارد؛ بهطــور
فرصتــی بــرای تل 
مثــال شــما یــک ســاعت فرصــت دار یــد کــه مبحثــی را توضیــح
دهیــد و در ایــن یــک ســاعت مجبــور خواهیــد شــد تــا فقــط چیزهــای
مهــم را توضیــح بدهیــد .خوشــبختانه ایــن جر یــان باعــث میشــود
تــا کمتــر شــاهد تدر یــس اشــتباه باشــیم .بــرای اینکــه زمانــی کــه مــا
دار یــم محــدود اســت و ابــزاری کــه در دســت دار یــم ابــزاری اســت کــه
یگــذارد و در نتیجــه نمیشــود بیاســاس
مــدرک و ســند بــه جــا م 
حــرف زد.
مــا راه دیگــری جــز امیــد ندار یــم .مســئله اصلــی مــا در حــال حاضــر
ایــن اســت .اینکــه در خانــه بنشــینم و کاری نکنیــم ،شــدنی
نیســت .بــه عقیــده مــن بهتر یــن کار در وضعیــت فعلــی ایــن اســت
کــه ابزارهــای در دســترس را در نظــر بگیر یــم و کار کنیــم .ایــن کار
ً
قطعــا بــه مــا راهــی نشــان میدهــد کــه امیدوارکننــده اســت.
از اهمیــت برنامهر یــزی در مدیریــت شــرایط فعلــی و پیونــد آن بــا
حیــات موســیقی بفرماییــد.

در حــال حاضــر اجــرای زنــده ممکــن نیســت .از طرفــی هــم اجــرای
کنســرت در دنیــای مجــازی ،آن لطــف و زیبایــی و صــدا را نــدارد؛
بهطــور مثــال شــما بــا یــک تلفــن همــراه نمیتوانیــد ســمفونی 8
ماهلــر را بشــنوید .حــدود 200ـ ــ 250نفــر نوازنــده در حالــت عــادی
بــرای اجــرای ایــن قطعــه مینوازنــد .در زمــان عــادی مــن از شــنیدن
موســیقی بــا هدفــون و یــا تلفــن همــراه انتقــاد میکــردم .از نظــر مــن
ایــن موســیقی نیســت؛ چــون گــوش مــا حســاستر از هــر نــوع هدفــون
اســت .بهعــاوه در موســیقی عــاوه بــر گــوش کــه ایفــای نقــش
میکنــد ،چشــم و تمــام اعضایــی کــه دریافتکننــده حس ـیاند و
هرگونــه دادهای را دریافــت میکننــد نیــز ،در درک موســیقایی مــا
تأثیــر میگذارنــد .امــا بــه هــر حــال در وضعیــت کنونــی بایــد بهتر یــن
راه را بــرای انتقــال عواطــف موســیقایی از طریــق ایــن رســانه ،یعنــی
فضــای مجــازی ،پیــدا کــرد.
بــا توجــه بــه تعطیلــی کنســرتها و کالسهــای آموزشــی ،وضعیــت
هنرمنــدان موســیقی را در شــرایط کنونــی چگونــه میبینیــد؟
ایــن جالــب اســت کــه همزمــان چنــد نوازنــده در منــزل خــود قطعاتــی
را اجــرا و بــا هــم هماهنــگ (ســینک) کننــد ،امــا ایــن نمیتوانــد
راهحلــی مناســب باشــد .بایــد از ایــن ابــزار (فضــای مجــازی) در
خــود رونــد و شــکل (فــرم) موســیقی اســتفاده شــود؛ آن موقــع اســت
یگــذارد.
کــه ایــن روش عمــل میکنــد و تأثیــر م 

بــا ابــزاری ادای ابــزاری دیگــر را درآوردن اشــتباه اســت .بایــد خــود
ابــزار را بررســی کنیــم و ببینیــم کــه چــه تواناییهایــی دارد و از
یهــای آن بــرای پیشــبرد کار ،اســتفاده کنیــم؛ بهطــور مثــال
توانای 
بعضــی از اســتادان کــه بهزیبایــی ســاز مینوازنــد ،بــه همیــن ســادگی
ایــن ابــزار را نپذیرفتهانــد .در اصــل ،میکروفــن بــه آنهــا ایــن امــکان را
داده اســت کــه امکاناتــی را بــه ســاز خــود اضافــه و تکنیکهایــی

مثالــی دیگــر مــی زنــم؛ در بعضــی از شــهرها کــه بــدون نقشــه فــرش
میبافنــد ،وقتــی اشــتباهی صــورت میگیــرد آن را رفــع نمیکننــد،
بلکــه تکــرارش میکننــد و ایــن اشــتباه تبدیــل بــه جزئــی از ســاختار
آن فــرش میشــود .در نهایــت ایــن فــرش اثــری منحصربهفــرد
ً
یشــود و ایــن ســاختاری کــه از یــک اشــتباه برخاســته ،اتفاقــا فــرش
م 
را تبدیــل بــه شــاهکار میکنــد.
ایــن گونــه برخوردکــردن بــا ابــزار در دســترس ،باعــث میشــود کــه
هنرمنــد بتوانــد پیامــش را بــه بهتر یــن نحــو ارائــه و انتقــال دهــد .االن
بایــد بــا امکاناتــی کــه ایــن ابــزار (فضــای مجــازی) در اختیارمــان
قــرار میدهــد کار کنیــم .بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی و احســاس
امنیتــی کــه مانــدن در خانــه بــه مــا میدهــد و اینکــه ایــن ابــزار مهیــا،
در اختیــار و در دســترس اســت ،میتوانیــم افــکار را راحتتــر انتقــال
ً
بدهیــم؛ افــکاری کــه شــاید دو مــاه پیــش اصــا نداشــتهایم.
ایــن امــری مهــم و اساســی اســت .مهمتر یــن کاری کــه یــک آهنگســاز
بایــد بکنــد ایــن اســت کــه بدانــد چــه ابــزاری در دســترس دارد و ایــن
ابــزار دارای چــه تواناییهــا و چــه ضعفهاییاســت؛ بهطــور مثــال
مــن االن نمیتوانــم ارکســتری 120نفــره شــکل دهــم .بایــد فکــر کنــم
کــه چــه کاری میتوانــم بکنــم؛ وقتــی بــه ایــن مســئله فکــر کنــم،
یعنــی راه درســت را رفت ـهام.
از ویژگیهــای آثــاری کــه در ایــن شــرایط ضبــط میشــوند و نحــوه
برخــورد بــا ایــن آثــار ،بفرماییــد.
ً
اتفاقــا االن میشــود از ایــن موقعیــت اســتفاده کــرد .اندکــی بایــد
صبــر کــرد تــا بهوضــوح ببینیــم چقــدر خــوب میشــود ضبــط کــرد.
مــا بایــد ایــن امــکان را بــه جوانــان بدهیــم .جوانهــا خیلــی خــوب
دارنــد کار میکننــد و یــاد میگیرنــد .جوانــان میداننــد نظــام
انتقــال اطالعــات بــا ایــن ابــزار چیســت .آنهــا فکرهایــی دارنــد و
یشــود در هــر وضعــی کار
ایــن افــکار را در اختیــار مــن میگذارنــد .م 
امیدوارکننــده کــرد و تکلیــف انســان هــم همیــن اســت .اگــر شــما
بتوانیــد بهوســیله ابــزاری فرهنگــی بــه نــام موســیقی کــه در دســت
دار یــد پیامــی برســانید ،کار خــود را انجــام دادهایــد و ایــن یعنــی هنــر
زندگــی.
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میکروفــن و اســپیکر از زمــان ورودشــان ،بــه موســیقی آســیب زدنــد.
تکــردن.
اســپیکر یعنــی  loud speakو در واقــع یعنــی بلنــد صحب 
ً
مربــوط بــه «گفتــن» اســت و اصــا بــا موســیقی ســروکار نــدارد.
پخشکــردن سـهتار بــا آن صــدای ظریفــش بــه وســیله اســپیکر ،یعنــی
تبدیــل آن بــه صدایــی دیگــر .درســت اســت کــه بــه دلیــل اوضــاع
مالــی ،کنســرترفتن بــرای هــر کســی مقــدور نبــود و بــه ایــن دلیــل
عــده کمــی میتوانســتند کنســرت برونــد و از نزدیــک و بــا صــدای
درســت قطعــات را بشــنوند ،بنابرایــن از طریــق ایجــاد میکروفــن و
اســپیکر ایــن امــکان را تقو یــت کردنــد ،امــا ایــن بــدان معنــا نیســت
ً
کــه دقیقــا همــان صداهــا ب هطــور طبیعیشــان شــنیده شــود.

را اجــرا کننــد کــه بــدون میکروفــن کســی صدایشــان را نمیشــنود.
ً
یعنــی میکروفــن را اصطالحــا  involveکــرده و در دیــدگاه هنریشــان
از آن اســتفاده میکننــد و ایــن بســیار عالــی اســت.
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پیام قدردانی استاد محمود فرشچیان
از جامعه پزشکان و پرستاران
اســتاد محمــود فرشــچیان ،عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر ،کــه
ایــن روزهــا را در قرنطینــه خانگــی در خــارج از کشــور بــه ســر میبــرد،
پیامــی تصویــری بــه فرهنگســتان هنــر ارســال کــرد تــا از زحمــات
جامعــه پزشــکی و پرســتاری کشــورمان قدردانــی کنــد.
متن پیام تصویری استاد فرشچیان بدین شرح است:
به نام خداوند بخشنده مهربان
هوالشافی
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ـچیان نقــاش هســتم .پزشــکان عالیقــدر واالمقــام!
مــن محمــود فرشـ ِ
پرســتاران دلســوز فداکار! و کادر درمانی بیمارســتانها! که با ســعی
ّ
و کوشــش و جدیــت فــراوان در مــداوای بیمــاران کوشــش میکنیــد
و جانبرکــف بــا همــت شــبانهروزی خودتــان ،آالم بیمــاران را دوا
میبخشــید و شــفا میبخشــید ،خداونــد بــه شــما اجــر و پــاداش فــراوان
بدهــد! مــن بهعنــوان عضــوی کوچــک از جامعــه بــزرگ هنــری ایــران ،بــه شــما هــزاران بــار تحســین و ســتایش و آفر یــن عــرض میکنــم.
همــکاری و همیــاری هموطنــان عزیزمــان در ایــن راه ،بســیار آرامشبخــش و کارســاز اســت .خداونــد کمــک کنــد و ایــن آالم و ایــن معضــل
جهانــی را از جامعــه جهــان مرتفــع کنــد!
از درگاه الهی آرزو دارم که آنها که به رحمت الهی رفتهاند مورد لطف و عنایت و بخشش الهی قرار بگیرند؛ إنشاءاهلل.
خداوند یار و یاورتان! تندرست و سالمت باشید.

پیام همدالنه مجید مجیدی
به جامعه پزشکی و پرستاران
مجید مجیدی ،عضو پیوسته فرهنگستان هنر
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به نام خالق زیباییها
نــگاه اول بــه کرونــا ،در ز یــر ســایه تــرس و وحشــت و نگرانــی اســت
و بهظاهــر هــر چــه جلوتــر برو یــم انــگار ایــن نگرانــی بیشــتر و بیشــتر
یشــود .امــا ایــن یــک روی ســکه اســت؛ روی دیگــر ایــن ســکه،
م 
همدلــی و ایثــار و فــداکاری و گذشــت اســت؛ آن هــم در حــد اعــای
خــود ،یعنــی از جــان خــود گذشــتن بــرای نجــات یــک هموطــن.
ّ
در خــط مقــدم ایــن جبهــه ،جامعــه پزشــکی و پرســتاران و کادر
درمانــی و همــه گروههاییانــد کــه بهنوعــی بــا ایــن عزیــزان پیونــد
دارنــد .دســت تکتــک ایــن عزیــزان را میبوســیم .اینهــا حماســه
میآفریننــد؛ هماننــد رزمنــدگان جانبرکفــی کــه هشــت ســال از
خــا ک و نامــوس کشــور عزیزمــان دفــاع کردنــد .جامعــه پزشــکی،
پرســتاران و کادر درمانــی ،امــروز دو بــاره از واژههــای ایثــار و فــداکاری
و گذشــت ،غباررو بــی کردنــد و بــه ایــن واژههــا جــان دادنــد .مطمئــن
باشــید شــما عز یــزان کــه جایــگاه اجتماعیتــان همیشــه محتــرم بــوده ،ایــن بــار قلــب مــردم ایــران را تســخیر خواهیــد کــرد .شــک نــدارم مــا
مــردم بــزرگ ایــران ایــن مشــکل را هــم ماننــد همــه مشــکالت جمعــی دیگــر ،بــا همدلــی و همراهــی و ایمــان پشــت ســر خواهیــم گذاشــت و
بعــد از ایــن روزهــا ،روزهــای گــذر از ایــن بیمــاری را در کنــار هــم جشــن خواهیــم گرفــت.
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گفتوگو با بهمن نامورمطلق درباره ثبت تاریخ شفاهی هنرهای سنتی ایران در فرهنگستان هنر

نبودن تاریخ یعنی انسان در تکرار

داود احمدیبلوطکی

تاریــخ شــفاهی بــا ماهیتــی بینرشــتهای هماکنــون از جایگاهــی
ویــژه در مرا کــز علمــی و تحقیقاتــی جهــان برخــوردار اســت و از
خنــگاران ،محققــان و عالقهمنــدان
پشــتوانههای پژوهشــی بــرای تاری 
مطالعــات تار یــخ هنــر معاصــر ایــران ،و نیــز اصلیتریــن منبــع
تحقیقــی در کنــار منابــع مکتــوب و آثــار هنــری بــرای مورخــان هنــر بــه
شــمار مـیرود .از ایـنرو تفاهمنامــه همــکار یای میــان فرهنگســتان
هنــر و دانشــگاه هنرهــای اســامی ـایرانی اســتاد فرشــچیان بهمنظــور
توســعه همکار یهــای علمــی ،آموزشــی ،فرهنگــی ،هنــری و بــا
یهــای موجــود بــا موضــوع
هــدف بهرهگیــری از ظرفیتهــا و توانمند 
تهیــه و ثبــت و انتشــار «تار یــخ شــفاهی هنرهــای ســنتی ایــران»
منعقــد شــد .بــه همیــن مناســبت بــا بهمــن نامورمطلــق ،سرپرســت
دانشــگاه اســامی ـایرانی اســتاد فرشــچیان گفتوگــو کردیــم تــا از
کموکیــف ایــن طــرح آ گاه شــویم.

بــا توجــه بــه اینکــه تار یــخ شــفاهی در حــال حاضــر جایگاهــی ویــژه
دارد و از منابــع اصلــی تحقیقاتــی و پشــتوانههای پژوهشــی بــه شــمار
مـیرود ،آیــا ایــن موضــوع نیازســنجی شــده اســت و آیــا مــا ایــن بحــث را
فقــط در هنرهــای ســنتی پــی خواهیــم گرفــت؟
مــا در دورههایــی از تار یــخ ،بیشــترین متــون و کتــب مرجــع را
داشــتهایم؛ کتابهایــی ارزشــمند همچــون قانــون ابنســینا،
شــاهنامه فردوســی ،خمســه نظامــی ،کــه هــر کــدام از ایــن آثــار
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نطــور کــه در عنــوان خبــر عقــد تفاهمنامــه فیمابیــن فرهنگســتان
هما 
هنــر و دانشــگاه اســتاد فرشــچیان آمــده اســت ،تهیــه و ثبــت و انتشــار
تاریــخ شــفاهی هنرهــای ســنتی ایــران از اهــداف تفاهمنامــه مذکــور
اســت .بــرای روشنترشــدن مســیر بفرماییــد ب هطــور کلــی اهــداف کلــی
ایــن طــرح چیســت و سیاس ـتگذاری آن بــر چــه مبنایــی اســت؟
در ایــن مقولــه در ابتــدا باید نگاهمان را به انســان ،بهعنوان موجودی
تاریخمنــد جهــت بدهیــم .درک تار یــخ بســیار حائــز اهمیــت اســت و
از آن مهمتــر ،خــود مفهــوم تاریخمنــدی اســت .بایــد دقــت کــرد کــه
در ایــن مقولــه ،انســان را بایــد در مفهــوم تاریخمنــدیاش مــورد توجــه
و بررســی قــرار داد .بشـ ِـر تاریخمنــد اســت کــه میتوانــد تجرب ـهای نــو
بــه تجربیــات خــود بیفزایــد و دانــش خــود را گســترش دهــد .انســان
بــدون تار یــخ ،در تکــرار غوطـهور خواهــد شــد .در برهههایــی از تاریخ
کشــور ،ثبــت تاریخــی صــورت نگرفتــه و یــا بنــا بــه هــر دلیلــی کمتــر بــه
ایــن امــر توجــه شــده اســت .مــا بــا غفلــت در ایــن موضــوع مهــم ،در
انتقــال مفاهیــم از گذشــته بــه حــال ،بــه مشــکل برخوردهایــم .ایــن
امــر نشــان میدهــد کــه مــا مســیرمان ،یعنــی انتقــال مفاهیــم و آثــار
بهصــورت ثبــت تاریخــی ،را آرام پیمودهایــم .انســان ب همــرور زمــان،
بــرای رســاندن مفاهیــم ،اشــکالی ســاخته و تصویرهایــی کشــیده

اســت .انســانها در کل بــه انحایــی کــه توانســتهاند تجــارب خــود را
بــه اشــتراک گذاشــتهاند .بایــد دانســت کــه ایــن مقولــه یعنــی ثبــت
تار یــخ ،وجــه دیگــر و مه متــری هــم دارد و آن برتــری و تمایــز انســان
ً
نســبت بــه دیگــر موجــودات اســت کــه دقیقــا بــاهمیــن امــر محقــق
یشــود .بــرای روشـنتر شــدن موضــوع ،بــه انســان پرومتـهای اشــاره
م 
میکنــم .انســان پرومتـهای بــه انســانی اطــاق میشــود کــه از طریــق
انتقــال گســترده مفاهیــم و تجربیــات توانســت فاصلهای کهکشــانی
بــا دیگــر موجــودات بگیــرد .در ایــن نظر یــه ،انســان بــه نوعــی از درجــه
پیشــرفت و تمایــز میرســد کــه در طــی مســیر تاریــخ پیمــوده اســت و
بــه ایــن رویکــرد ،رویکــرد دورهای جوامــع گفتــه میشــود.
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بیبدیــل ،بهنوعــی اســطورهمتن محســوب میشــوند .وقتــی مــا
ً
میگوییــم آثــار خودمــان را نمیشناســیم واقعــا حرفــی درســت
زدهایــم .در کشــوری کــه در آن ،آثــاری بیهمتــا از معمــاری،
نگارگــری ،نقاشــی و دیگــر هنرهــا بــه جــای مانــده اســت ،متأســفانه
درک زیباییشناســانه از آثــار هنــری وجــود نــدارد و ایــن فقــط
ـودن
ـودن کتــب تاریخــی هنــر بــه قــدر کافــی اســت .نبـ ِ
بهدلیــل نبـ ِ
ـان همیشــه در تکــرار.
ـ
س
ان
و
ـش
ـ
ن
دا
ـودن
ـ
ب
ن
تاریــخ یعنــی
ِ
ً
مطمئنــا تار یــخ شــفاهی در حــال حاضــر در همــه زمینههــا طرفــداران
بســیاری دارد .در ایــران و در بیــن قشــر هنرمنــد و هنرپــژوه ایــن وضــع
چگونــه اســت؟
حــال کــه اهمیــت تار یــخ را گفتیــم و همچنیــن اهمیــت ثبــت
آن را بازگــو کردیــم ،بایــد گفــت کــه در ایــن مقولــه دو دســته وجــود
دارد؛ تار یــخ مکتــوب و تار یــخ شــفاهی .مکتوبــات همانهاییانــد
کــه بهصــورت رســمی بــا آنهــا برخــورد شــده اســت .گاهــی بــرای
آ گاهــی از قســمتی از تار یــخ و درآوردن اســنادی مشــخص ،ناچار یــم
ً
بــه کتــب تاریخــی کــه غالبــا غیرایرانیانــد و در بــاره ایــران نوشــته
شــدهاند رجــوع کنیــم؛ کتابهایــی همچــون توار یــخ هــرودوت و
هنــر در گــذر زمــان گاردنــر .ایــن کتــب بــرای پیمــودن مســیر ثبــت ،از
مکتوبــات و اســناد پیــش از خــود اســتفاده و در واقــع تاریخنــگاری
کردهانــد؛ بنابرایــن بایــد جایــی مطمئــن وجــود داشــته باشــد کــه
ایــن مکتوبــات و اســناد ،بهصــورت ثبتشــده در آن وجــود داشــته
باشــند و بتــوان از آنهــا بهعنــوان ســند قابــل اعتمــاد اســتفاده کــرد.
دســته دوم ،تار یــخ شــفاهی اســت کــه مــد نظــر ماســت؛ تاریخــی
کــه از دل گفتههــای اســتادان بیــرون میآیــد و نمیتــوان از آن ،بــا
غفلــت و کوتاهــی عبــور کــرد.
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درباره اهمیت تدوین این مستندات و تهیه آرشیو از آنها بگویید.
طبــق اساســنامهای کــه بــا دوســتان فرهنگســتانی و دانشــگاه اســتاد
فرشــچیان تنظیــم کردیــم ،جــای خالــی ایــن مقولــه را ب هشــدت
حــس کردیــم و متوجــه شــدیم کــه بایــد در ایــن زمنیــه اقدامــی صورت
گیــرد تــا از همــه ابزارهــای موجــود و نیــروی انســانی بهدرســتی
اســتفاده کنیــم و در نهایــت ایــن مســتندات و تاریخهــای درســت
ً
شــفاهی را کــه مســتقیما از گفت ههــای اســتادان بیــرون میآیــد،
ضبــط و دســتهبندی و بایگانــی کنیــم .امیــد اســت تــا آینــدگان بــه
نیکــی از مــا یــاد کننــد! ایــن طــرح یعنــی تار یــخ شــفاهی را در ابتــدا

بهصــورت طرحــی اولیــه شــروع کردیــم کــه ب همــرور بــه ســاختاری
منســجم درآمــد .چندیــن طــرح را در دل همیــن کار آغــاز کردیــم کــه
بــا دلگرمــی مســئوالن امیــد م ـیرود تــا بتوانیــم آنهــا را کامــل کنیــم و
در ابعــادی وســیعتر پــی بگیر یــم.
بازخورد هنرمندان در این خصوص چگونه است؟
در ایــن طــرح از گفتوگــو بــا اســتادانی گرانقــدر بهــره بردیــم؛
اســتادان برجســتهای چــون اســتاد جمالپــور ،نگارگــر برجســته
تهــای ایشــان نشســتیم
میهــن کــه چندیــن جلســه را پــای صحب 
و همــه مصاحب ههــا را در قالــب تصویــر ضبــط کردیــم؛ همچنیــن
اســتاد انوشفــر ،از بــزرگان هنــر ســفال کشــور ،و نیــز اســتاد تجویــدی
کــه برنامــه مر بــوط بــه ایشــان در حــال انجــام اســت.
از رونــد شــکلگیری برنامههــا بفرماییــد و اینکــه آیــا میتــوان محــوری
مشــخص بــرای ایــن مســیر ترســیم کــرد؟
خوشــبختانه بــا نــگاه جــدی رئیــس دانشــگاه آزاد در پــی ایجــاد
ســاختاری در واحــد اســتاد فرشــچیان ،تحــت عنــوان «تاریــخ
شــفاهی» ،طــی حکمــی از ســوی ایشــان ،ایــن دانشــگاه بــه کانــون
تار یــخ شــفاهی کشــور پای هگــذاری شــد و همانطــور کــه گفتــم
امیدوار یــم تــا بــا نگاههــای گــرم اینچنیــن مســئوالنی ،بتوانیــم مســیر
را هموارتــر کنیــم .ایــن جــای خوشــحالی دارد کــه فقــدان تاریــخ
شــفاهی ،در هــر دو طــرف یعنــی فرهنگســتان هنــر و دانشــگاه اســتاد
فرشــچیان ،ب هصــورت جــدی احســاس شــده اســت و مــا توانســتیم با
تشــریح اهمیــت فــراوان ایــن مقولــه ،نظرهــای دیگــر عزیــزان را جلــب
و آنهــا را همــراه کنیــم .بهغایــت تــاش خواهیــم کــرد تــا بــه همــه
وعدههایــی کــه در تفاهمنامــه بــا فرهنگســتان هنــر آمــده اســت،
جامعــه عمــل بپوشــانیم و امیــد مـیرود تــا بتوانیــم بهدرســتی از همــه
منابــع موجــود اســتفاده و مســتنداتی مهــم تهیــه و ثبــت کنیــم.
برای جمعبندی ،اگر نکتهای را ضروری میدانید ،بفرمایید.
بایــد اذعــان کنــم کار مهــم دیگــری کــه مــا در کنــار تاریــخ شــفاهی و
بــا شــروع همهگیــری کرونــا انجــام دادیــم ،تشــکیل «وبینــار» اســت.
ایـنکار بــا ایــن هــدف صــورت گرفــت تــا بتوانیــم اســتادان عزیــز را در
محیــط تحــت وب و فضــای مجــازی همراهــی کنیــم و از ایــن طریــق
از تجربیــات ارزشــمند ایشــان بهرهمنــد شــویم.

به مناسبت روز جهانی قدس

نگاهی به هنر متعهد و هنر اجتماعی
حبیباهلل صادقی ،عضو پیوسته فرهنگستان هنر
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در تمامــی جوامــع بشــری ،هنــر انقــاب بــا تــاش هنرمنــدان و توجــه
آنهــا بــه مباحــث معرفتشناســی ،زیباییشناســی ،نشانهشناســی
و مــواردی از ایــن دســت شــکل گرفتــهاســت .آثــار هنــری خلقشــده،
یهــای خــاص فرهنگــی اســت و توجــه بــه مضامیــن،
دارای ویژگ 
نمادهــا و نشــانهها بــه گون ـهای اســت کــه هویتــی تصویــری را بــرای
ایــن دور ههــای تاریخــی بــه وجــود آورده اســت.
از قــرن هفدهــم تــا قــرن بیســتم ،ضــرورت بازشناســی و توجــه جــدی
بــه نقــش راو یــان ایــن هنــر و تحلیــل هنرمنــدان احســاس شــد .ایــن
مســئله موجــب شــد تــا بــه مــدارس بهعنــوان جایــگاه اصلــی در امــر
آمــوزش و پژوهــش توجــه و یــژه شــود و مباحثــی در شــکلگیری هنــر
اجتماعــی ،هنــر احیا گــر ،هنــر بیــداری و ...طــرح شــود کــه در نهایــت
شهــا و پدیدارشناســی هــر
ایــن امــر در جهــت ثبــت آرمانهــا ،ارز 
تهــای اجتماعــی بــه
دوره و تصویرکــردن اندیشــه و باورهــای نهض 
کار خواهــد آمــد.
از آرمانهــای انقــاب اســامی ایــران کــه در ایــن ســالها نیــز
تــداوم یافتــه ،توجــه جــدی بــه ارزشهــای اســامی ،معصومیــت
و مظلومیــت مــردم جهــان ،بهو یــژه ملــت مظلــوم فلســطین
اســت .نزدیــک بــه هشــت دهــه از حضــور دشــمنان و کینهتــوزان
صهیونیســت و غصــب قبلــه اول مســلمانان (قــدس شــریف)
میگــذرد و نمادهــا و نشــانههای بســیاری بــرای ترجمــه ایــن تجربــه
تلــخ بشــری بــه صــورت هنرهــای مختلــف بــه تصو یــر درآمــده اســت.
در فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران ،دس ـتاندرکاران و
شهــا و باورهــای انقــاب
پژوهشــگران هنــری بــه اندیشــه دینــی ،ارز 
شهــای هنــری،
اســامی ،بهعنــوان کلیدواژ ههــای اصلــی در پژوه 
توجــه و یــژه دارنــد؛ آرمانهایــی کــه در ایــن دوران تاریخــی هنرمنــدان
یشــماری بــه
را تحــت تأثیــر خــود قــرار داد و دســتاوردهای هنــری ب 
یــادگار گذاشــت.
فرهنگســتان هنــر بــا ایجــاد مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین و
برگــزاری دوســاالنههای نقاشــی و گرافیــک جهــان اســام کــه در
نــوع خــود بســیار ممتــاز و برجســته برگــزار میشــد ،آثــاری بــه نمایــش
شهــای ایــن دوره تاریخــی بودنــد.
گذاشــت کــه راوی مضامیــن و ارز 
ایــن امــر شــوق و تــاش جامعــه هنرهــای تجســمی کــه مفاهیــم دوران
انقــاب اســامی را تجلییافتــه در انقــاب و آزادی مــردم فلســطین
میشناســند ،دربــر داشــت و حاصــل آن آثــاری فاخــر و بــا ارزش شــد
کــه در گنجینــه فرهنگســتان هنــر بــه یــادگار مانــد.
«روز قــدس»« ،پیــروزی انقــاب اســامی در  22بهمــن» و «آزادی

خرمشــهر و پیــروزی دلیرمــردان آزاده در انقــاب اســامی ایــران» از
جملــه مضامینــی بــه شــمار میرونــد کــه هنرمنــدان آزادیخــواه،
فکــور و توانمنــد در آیینــه تار یــخ بــا هوشــمندی زیباشناســانه و ارائــه
نمونههــای برجســته و موفــق توانســتند بــه روایــت تصویــر درآورنــد
و ســندها و چش ـماندازهای جدیــدی بــرای آزادی مــردم فلســطین
و روز قــدس بــه تصو یــر کشــند .ایــن آثــار دائرةالمعارفهــای
تصو یــری و ســند تاریخــی ارزشــمند زمانــه خــود محســوب میشــود.
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران گنجینـهای از ایــن آثــار را
در گذشــته بــه نمایــش گذاشــته و در آینــده امــکان نمایــش مجــازی
آن را فراهــم خواهــد کــرد.
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گفتوگو با مهدی مکینژاد،
سردبیر فصلنامه گلستان هنر
محبوبه حاجیپروانه
هــدف و رویکــرد دوره جدیــد فصلنامــه گلســتان هنــر چــه تفاوتــی بــا
رویکــرد ایــن نشــریه در گذشــته دارد؟
«سیاســتهای کلــی گلســتان هنــر همــان سیاس ـتهای قبلــی
اســت؛ یعنــی گلســتان هنــر حــول محــور تار یــخ هنــر و معمــاری
ایرانزمیــن میگــردد .مــا منطقــه جغرافیایــی حــوزه ایــران فرهنگــی
را پوشــش میدهیــم؛ یعنــی یکــی از راهبردهــای گلســتان هنــر حــوزه
ایــران فرهنگــی اســت .مــا هرچــه کــه راجــع بــه حــوزۀ تمدنــی ایــران
باشــد ،از آن اســتقبال میکنیــم و توجهــی و یــژه بــه آن دار یــم .امــا
موضــوع گلســتان هنــر در کل ،بــه تار یــخ ،هنــر و معمــاری ایرانزمیــن
یشــود؛ در واقــع معمــاری ایرانــی پیــش از اســام تــا دوران
مربــوط م 
معاصــر .حتــی ا گــر بــه تحلیــل جامعهشــناختی ،فرمشناســی
و معمارانــه معمــاری دوره معاصــر بپرداز یــم ،گلســتان هنــر ایــن
لهــا را در همــه ابعــادش در قالــب چــاپ ،پوشــش میدهــد».
تحلی 
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آیــا در چــاپ جدیــد ایــن نشــریه ،دربــاره مقــاالت دریافتــی تغییراتــی
ایجــاد شــده اســت؟
«مــا در شــمارههای جدیــد میخواهیــم بــه نثــر نویســندهها اهمیــت
بدهیــم .هــر هنرمنــدی ســبکی دارد .نویســنده هــم ســبک و اســلوب
و شــیوه نوشــتنی دارد .متأســفانه مجــات علمیپژوهشــی و
دانشــگاههای مــا در مجمــوع در ایــن دو ســه دهــه گذشــته ،قواعــد
مشــخصی بــرای نــگارش مقــاالت تعییــن کردنــد کــه یکــی از عوارض
آن قواعــد ،ایــن اســت کــه همــه بایــد یــک جــور بنویســند؛ یعنــی یــک
قالــب تعر یــف کردنــد و ملــزم کردنــد کــه در همیــن قالــب ،نوشــتار
شــما قــرار بگیــرد .بــرای همیــن نویســنده نمیتوانــد بــا نثــر شــخصی
یهــای ز بــان فارســی ،تنــوع
خــود بنویســد؛ در حالــی کــه یکــی از ویژگ 
ســبکهای شــخصی بــوده اســت .وقتــی خســی در میقــات جــال
یشــویم کــه ایــن قلــم،
آلاحمــد را میخوانیــم ،خیلــی زود متوجــه م 
قلــم جــال آلاحمــد اســت؛ ز یــرا ســبک نــگارش جــال آلاحمــد
مشــخص و آشــکار اســت .در نتیجــه مــا در مجلــه گلســتان هنــر بــه
شــیوه نــگارش و قلــم نویســندهها احتــرام میگذار یــم .بــرای همیــن

هــم مــا بهغیــر از یــک شــیوهنامه نگارشــی ،شــیوهنامه محتوایــی ارائــه
نمیدهیــم .اجــازه میدهیــم کــه خــود نویســنده ،بــا قلــم مشــخص
خــود بنویســد .ایــن رویکــردی اســت کــه مــا بیشــتر در دوره جدیــد بــه
آن توجــه میکنیــم».
در بــاب موضوعــات مقــاالت بهدسترســیده نیــز تغییراتــی داشــتهاید
یــا خیــر؟
ً
ـات یــک
«مجلــه بــا محــور یــک موضــوع بســته میشــود .قبــا موضوعـ ِ
شــماره متنــوع بــود .راجــع بــه خوشنویســی ،معمــاری ،نقــد ،ترجمــه
و انــواع هنرهــای ایرانــی مقالــه چــاپ میشــد ،ولــی مــا در شــماره
جدیــد موضــوع را محــور قــرار دادیــم و 70درصــد مقــاالت راجــع
بــه آن موضــوع اســت .عنوانــی هــم کــه بــه ایــن شــیوه اختصــاص
دادیــم“ ،میــراث” اســت؛ یعنــی شــماره  17کــه چــاپ شــد“ ،میــراث
مقرنــس” نامیدیــم؛ ز یــرا 70درصــد مقاال تــی کــه چــاپ شــد ،دربــاره
مقرنــس بــود .نــام شــماره “ 18میــراث باغهــای ایرانــی” اســت؛ چــون
موضــوع 70درصــد مقــاالت ایــن شــماره در بــاره باغهــای ایرانــی
اســت».

شــیوه دریافــت مقــاالت در چــاپ جدیــد بــه چــه صــورت اســت؟
فراخــوان موضــوع یــا مقــاالت سفارشــی؟
«تــا وبگاه مجلــه راهانــدازی نشــود ،ارتبــاط مــا بــا نویســندگان مقاله،
فقــط مجــازی اســت .و بیشــتر ارتباطــات شــخصی اســت .نحــوه
دریافــت مقالــه یــا سفارشــی اســت ،یعنــی بــر اســاس موضوعــی کــه
میخواهیــم ،بــا  10ــ 15نویســنده تمــاس میگیر یــم و میخواهیــم کــه
مقالــه بنویســند و بعــد از داوری ،هزینــه مقالــه را بــه آنهــا پرداخــت
میکنیــم؛ یــا ممکــن اســت بهصــورت عمومــی هــم بــرای مــا مقالــه
بــه دفتــر مجلــه ارســال شــود .هــر دانشــجویی ،هــر نویســندهای و هــر
کســی کــه بخواهــد میتوانــد متناســب بــا موضــوع و محورهــای کلــی
مجلــه ،کــه همــان هنــر و معمــاری اســت ،مقالــه بفرســتد .ایــن نــوع
از مقــاالت نیــز داوری میشــود و ا گــر تأییــد شــد ،آن را در همــان
30درصــد آزاد مقــاالت میگنجانیــم».
در صحبتهــای خــود از حــوزه ایــران فرهنگــی نــام بردیــد؛ چــرا و بــه چــه
منظــوری ایــن دیــدگاه را دارید؟
«مــا بــر ایــن باور یــم کــه دو ایــران دار یــم؛ یکــی ایرانــی کــه در همیــن
مرزهــای جغرافیایــی امــروزی شــکل گرفتــه و یکــی ایرانــی کــه ایــران

فرهنگــی اســت و هــر کجــا را کــه فرهنــگ ایرانــی و زبــان و ادبیــات
فارســی در آنجــا رفتــه ،در بــر میگیــرد؛ یعنــی از شــبهقاره هنــد تــا
زنگبــار افریقــا و حتــی کاشــغر چیــن کــه اســام از طریــق ایــران بــه آن
منطقــه رفــت ،و یــا اینجــا در ورارود .هــر جــا کــه اثــری از هنــر و زبــان
ً
ایرانــی باشــد مــا پوشــش میدهیــم .اعتقــاد داریــم کــه واقعــا فرهنــگ
ً
در چارچــوب و محاصــره ایــن مرزهــای جغرافیایــی نیســت .اتفاقــا
تهــا و تواناییهــای خیلــی و یــژه ایــران ،همیــن زبــان و
یکــی از قدر 
ادبیــات فارســی و هنــر ایرانــی اســت کــه مــا میتوانیــم بــر آن متمرکــز
شــویم .وقتــی در و دیوارهــای ازبکســتان و ســمرقند و بخــارا پــر از آثــار
هنرمنــدان ایرانــی اســت و ز بــان و تار یــخ ایرانــی آنجــا نهفتــه اســت،
مــا وظیفــه دار یــم ایــن آثــار را پوشــش دهیــم و میــراث فرهنگــی هنــری
شــهرهایی را کــه در حــوزه ایــران فرهنگــی بودنــد ولــی امــروز جــدا از
ایرانانــد ،از خودمــان بدانیــم .ایــن شــهرها و ســرزمینها بخشــی
از هو یــت تاریخــی مــا هســتند .مــا بایــد آنهــا را پوشــش بدهیــم و
هنرهــای ایرانــی آنهــا را بشناســانیم و از همیــن طریــق ،ارتباطاتمــان
را بــا آن کشــورها هــم تقو یــت کنیــم .در ایــن صــورت در منطقــه
تأثیــری بیشــتر و عمیقتــر و ماندگارتــر میگذاریــم».
آیــا گرایــش شــما بهعنــوان ســردبیر نشــریه گلســتان هنــر بــه حــوزه هنرهــای
ســنتی و معمــاری کهــن اســت؟ آیــا ایــن گرایــش در ایــن نشــریه بازنمــود
دارد؟
«گرایشهــای ســردبیر مهــم اســت ،امــا مــا آن را بهطــور کامــل در مجله
لحــاظ نمیکنیــم؛ ز یــرا مجلــه اعضــای هیئتتحریریــه دارد کــه آنهــا
تنــوع گرایشهــای فکــری و تخصصــی دارنــد و وســعت مجلــه هــم
بایــد بــاز باشــد .بههرحــال از موضوعــات هنــر مــدرن در همیــن حــوزه
هنــر و معمــاری اســتقبال میکنیــم .ضمــن اینکــه عالقــه اعضــای
هیئتتحریر یــه نشــریه بیشــتر بــر ایــن اســت کــه بنیانهــای معمــاری
ایرانــی را تبییــن کنیــم و بســط و گســترش بدهیــم؛ زیــرا بــه انــدازه
کافــی راجــع بــه معمــاری مــدرن و هنــر مــدرن گفتــه شــده و میشــود.
سیاس ـتگذاری و اهــداف مــا بیشــتر در همــان بخــش شناســایی و
شناســاندن بنیانهــای معمــاری کهــن ایرانــی اســت».

گنجسلطان؛ مجموعه گنجعلیخان کرمان
مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنــری (متــن) ،مجموعــه
مقــاالت همایــش «کنکاشــی در آثــار و احــوال معمــاران ایرانزمیــن»،
آثــار اســتاد ســلطان محمــد معمــار یــزدی ،را در کتابــی بــا نــام گنــج
ینــژاد منتشــر کــرد.
ســلطان ،بــه کوشــش مهــدی مک 
فرهنگســتان هنــر بهمنظــور شــناخت معمــاران ایرانزمیــن ،در قالــب
برنام ـهای علمــی و پژوهشــی ،در ســال  1397همایشــی ی ـکروزه در
تهــران برگــزار کــرد .حاصــل ایــن همایــش ،یــک نمایشــگاه و چندیــن
ســخنرانی بــود کــه مجموعــه مقــاالت ارائ هشــده در ایــن همایــش،
در قالــب کتابــی بــا عنــوان گنــج ســلطان بــه چــاپ رســیده اســت.
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در مقدمــه کتــاب آمــده اســت :ماهیــت و محــور اصلــی مجموعــه
گنجعلیخــان ،تجــاری و اقتصــادی بــوده و بــه ایــن دلیــل کــه کرمــان
در مســیر جــاده تجــارت بــا هنــد و چیــن قــرار داشــته ،ایــن مجموعــه
مــورد حمایــت کامــل گنجعلیخــان ،حا کــم کرمــان ،بــوده اســت.
یخــان خودنمایــی میکنــد ،امضــای
آنچــه در مجموعــه گنجعل 
طــراح و معمــار آن اســت .تاکنــون در هیــچ بنایــی ایــن تعــداد امضــا
بــا ایــن مضمــون دیــده نشــده و از ایــن نظــر نحــوه و نــوع جایگزینــی
امضاهــا ،منحصرب هفــرد اســت و در نــوع خــود جــای بحــث از منظــر
اعتبــار و عیــار معمــار دارد.
کتــاب گنــج ســلطان را مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنــری
(متــن) فرهنگســتان هنــر بهصــورت رنگــی ،در شــمارگان هــزار
نســخه و در  262صفحــه ،بــا بهــای 80هــزار تومــان ،منتشــر کــرده
اســت .عالقهمنــدان بــرای تهیــه ایــن کتــاب میتواننــد بــه نشــانی

خیابــان ولیعصــر ،نرســیده بــه چهــارراه طالقانــی ،شــماره ،1550
کتابفروشــی فرهنگســتان هنــر ،مراجعــه کننــد.

شمایلنگاری در دوره ساسانیان
کتاب شمایلنگاری در دوره ساسانیان ،به قلم ندا اخواناقدم،
عضو هیئتعلمی پژوهشکده هنر ،را پژوهشکده هنر منتشر کرد.

کتاب شمایلنگاری در دوره ساسانیان با شمارگان  500نسخه در
 233صفحه و به قیمت 37هزار تومان منتشر شده است.
عالقهمندان برای تهیه این کتاب میتوانند به کتابفروشی
فرهنگستان هنر ،به نشانی خیابان ولیعصر ،پایینتر از چهارراه
طالقانی ،شماره  ،۱۵۵۰مراجعه کنند.
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نویسنده در این کتاب در نظر دارد با نقد و بررسی آثار بهجامانده از
ساسانیان و با بهرهگیری از چارچوب نظری شمایلنگاری به این
پرسشها پاسخ دهد که ساسانیان بر اساس کدام جهانبینی،
ّ
مقدسان خود را به تصویر درمیآوردند ،و هدف آنان از آفرینش
هنری ـ عالوه بر خلق زیبایی ـ چه بوده است .برای دستیابی به
این هدف ،در این کتاب نظرهایی که پیش از این مطرح شده،
معرفی و تحلیل شده است .نویسنده کتاب همچنین کوشیده
است تا منظور و معنای این آثار ،اعم از ادبی و هنری ،را با بررسی
آنها به دست دهد.
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ویژهنامه همایش خمسهنگاری
معاونت علمی و پژوهشی فرهنگستان هنر ویژهنامه همایش
«خمسهنگاری؛ بازنمود خمسه نظامی در هنر» را منتشر کرد.
این ویژهنامه پیرامون برگزاری همایش «خمسهنگاری؛ بازنمود
خمسه نظامی در هنر» با مقدمه علیرضا اسماعیلی ،سرپرست
فرهنگستان هنر ،و به کوشش منیژه کنگرانی ،زیر نظر معاونت
علمی و پژوهشی فرهنگستان هنر منتشر شده است.
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در این ویژهنامه یادداشتها و مقاالتی چون «مستندات روايي و
تاريخی معراج در نگاره “معراج حضرت رسول(ص)” اثر سلطان
محمد (شرح تفاوت شگفتانگیز این نگاره با سایر نگارهها) از
حسن بلخار یقهی؛ «هنر سخنوری و تصویرسازی نظامی» از علی
تقوی؛ «خمسه نظامی و نگارگران سه مکتب» از مهدی حسینی؛
«چشمه خورشيد» از محمد خزایی؛ «کوتهنبشتی برای روز
نظامی ،شاعر قرون و اعصار در تقویم ایرانی» از سعید شفیعیون؛
«پيرزن و سلطان سنجر :بیانیهای برای عدالتطلبی» از خشایار
قاضیزاده؛ «خمسهنگارها ،بهترین هنرمندان در حفظ لحن
احساسی شعرند» از شیال کنبی؛ «نظامی گنجوی و موسیقی (در
منظومه لیلی و مجنون) از مجید کیانی؛ را میتوانید بخوانید.
همچنین گفتوگویی با بهمن نامورمطلق ،دبیر علمی همایش
«خمسهنگاری؛ بازنمود خمسه نظامی در هنر» در این ویژهنامه
منتشر شده تا از ضرورت و کموکیف برگزاری همایش باخبر شویم.
در بخشی دیگر از این ویژهنامه ،نزدیک به چهل عنوان چکیده
مقاله پذیرفتهشده در همایش ،درج شده است .بخش پایانی
ویژهنامه ،با عنوان نگارخانه ،تصاویری منتخب از خمسه

تصویر رو و پشت جلد و آستر آن ،شمسه و
شاهطهماسبی شامل
ِ
هفده مجلس نگارگری را در معرض دید هنردوستان قرار میدهد.
ویژهنامه همایش خمسهنگاری که در  150صفحه در قطع وزیری
چاپ و منتشر شده ،برای سهولت دسترسی پژوهشگران ،در
وبگاه همایش به نشانی  khamseh.honar.ac.irقرار گرفته است.

A
کارگروه دیپلماسی هنر در فرهنگستان هنر تشکیل شد
کارگــروه دیپلماســی هنــر بــه همــت ادارهکل امــور بینالملــل
فرهنگســتان هنــر و بــا مشــارکت وزارت امــور خارجــه؛ ســازمان
فرهنــگ و ارتباطــات اســامی؛ وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری
و صنایع دســتی؛ و کمیســیون ملی یونســکو در ایران ،تشــکیل شــد.
هــدف از تشــکیل ایــن کارگــروه همگرایــی و همافزایــی دســتگاههای
مرتبــط در حــوزه دیپلماســی هنــر؛ بســط و گســترش و تقو یــت
دیپلماســی فرهنگــی و هنــری در عرصــه بینالمللــی؛ تدو یــن
برنام ههــای مناســب بــرای بهرهگیــری از ظرفیــت اصحــاب فرهنــگ
حهــای
و هنــر در تعامــات ایــران بــا جهــان؛ تعر یــف و تبییــن طر 
کالن فرهنگــی و هنــری در ســطح جهــان؛ همــکاری در انجــام
شهــای فرهنگــی و هنــری در حــوزه بینالمللــی ،بهو یــژه ایــران
پژوه 
فرهنگــی و جهــان اســام اســت.
اطالعرســانی و مشــارکت و همــکاری در برگــزاری هفتههــای
فرهنگــی و هنــری ،جشــنوارهها و نمایشــگاهها و همایشهــای
تخصصــی در موضــوع هنــر ایرانــی و اســامی در خــارج از کشــور؛
همــکاری در معرفــی و تأمیــن منابــع و آثــار فاخــر و مفیــد بــرای
معرفــی هنــر اســامی و ایرانــی در خــارج از کشــور؛ تشــکیل بانــک
ـران فرهنگــی و جهــان اســام؛
اطالعــات هنــر و هنرمنــدان ایـ ِ
فراهــمآوردن زمینــه ارتبــاط مؤثــر اســتادان و هنرمنــدان کشــور بــا
مراکــز علمــی و آ کادمیــک هنــری دیگــر ک ــشورها و تســهیل حض ــور
آنـــان در مجامــع علمــی و هنــری و شــرکت در جشــنوارههای
بینالمللــی؛ اســتفاده از ظرفیــت هنــر بــرای توســعه گردشــگری
تهــای ایرانیــان مقیــم خــارج از كشــور در
هنــری؛ اســتفاده از ظرفی 
دیپلماســی فرهنگــی و هنــری؛ اســتفاده از ظرفیتهــای هنرمنــدان
و پژوهشــگران غیرایرانــی عالقهمنــد بــه فرهنــگ و هنــر ایــران؛ تعامــل
بــا هنرمنــدان محلــی هــر منطقــه؛ شناســایی آثــار هنــری موجــود ایــران
در مجموعههــا و موزههــای جهــان؛ شناســایی نســخههای خطــی
هنــری ایرانــی موجــود در موز ههــا و كتابخانههــای جهــان؛ از جملــه
وظایــف ایــن کارگــروه اســت.

پیشنو یــس آییننامــه گــروه دیپلماســی هنــر تدویــن شــده اســت و
در جلســه آتــی گــروه بــا اعــام نظــر اعضــا ،نهایــی خواهــد شــد و بــه
تصو یــب خواهــد رســید.

A
تفاهمنامه همکاری میان فرهنگستان هنر
و دانشگاه استاد فرشچیان
تفاهمنامــه همــکاری میــان فرهنگســتان هنــر و دانشــگاه هنرهــای
اســامی ـایرانی اســتاد فرشــچیان بــرای تهیــه و ثبــت و انتشــار
«تار یــخ شــفاهی هنرهــای ســنتی ایــران» منعقــد شــد.
ایــن تفاهمنامــه بــا حضــور علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت
فرهنگســتان هنــر؛ و بهمــن نامورمطلــق ،سرپرســت واحــد هنرهــای
اســامیـایرانی اســتاد فرشــچیان دانشــگاه آزاد؛ بهمنظــور توســعه
همکار یهــای علمــی ،آموزشــی ،فرهنگــی ،هنــری و بــا هــدف
بهرهگیــری از ظرفیتهــا و توانمندیهــای موجــود بــا موضــوع تهیــه،
ثبــت و انتشــار «تار یــخ شــفاهی هنرهــای ســنتی ایــران» ،صبــح
س هشــنبه  6خــرداد  ،1399در فرهنگســتان هنــر بــه امضــا رســید.
تار یــخ شــفاهی بــا ماهیــت بینرشــتهای هماکنــون از جایگاهــی
و یــژه در مرا کــز علمــی و تحقیقاتــی جهــان برخــوردار اســت
و از پشــتوانههای پژوهشــی بــرای تاریخنــگاران ،محققــان و
عالقهمنــدان مطالعــات تار یــخ هنــر معاصــر ایــران ،و نیــز اصلیتریــن
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علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر؛ علــی تقــوی،
معــاون علمــی و پژوهشــی فرهنگســتان هنــر؛ کیــوان رحیمــی،
دبیــر فرهنگســتان هنــر؛ ســجادمحمد یــارزاده ،سرپرســت معاونــت
فرهنگــی و هنــری فرهنگســتان هنــر؛ محبوبــه پلنگــی ،مدیــرکل
روابــط بینالملــل فرهنگســتان هنــر؛ مهــدی مقیســه ،عضــو
هیئتعامــل مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنــری (متــن)؛
علیرضــا دلخــوش ،معــاون دیپلماســی عمومــی مرکــز دیپلماســی
عمومــی و رســانهای وزارت امــور خارجــه؛ محمدعلــی کیانــی،
یهــای فرهنگــی و امــور ایرانیــان خــارج
مدیــرکل اداره همکار 

از کشــور ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی؛ محمــد کارگــر،
مدیــرکل موز ههــا و امــوال منقــول فرهنگــی ،تاریخــی وزارت میــراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی؛ محمــد حیــدری ،مشــاور
هنــری کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران؛ اعضــای کارگــروه
دیپلماســی هنــر را تشــکیل میدهنــد.
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منبــع تحقیقــی در کنــار منابــع مکتــوب و آثــار هنــری بــرای مورخــان
هنــر بــه شــمار م ـیرود.
در ایــن تفاهمنامــه طرفیــن متعهــد شــدند تــا شــرایط الزم را بــرای
تهیــه ،ثبــت و انتشــار «تار یــخ شــفاهی هنرهــای ســنتی» ایجــاد
کننــد .حقــوق مــادی و معنــوی ایــن پــروژه نیــز بــرای ایــن دو دســتگاه
بهصــورت یکســان محفــوظ خواهــد بــود.
ایــن تفاهمنامــه بــرای مــدت دو ســال ،میــان ایــن دو نهــاد علمــی
کشــور ،در  7مــاده منعقــد شــد.

A
فراخوان گروه معماری و شهرسازی به مناسبت روز معمار
گــروه تخصصــی معمــاری و شهرســازی فرهنگســتان هنــر همزمــان بــا
روز معمــار فراخوانــی بــه شــرح ذیــل منتشــر کــرد:
باسمه تعالی
گــروه تخصصــی معمــاری و شهرســازی فرهنگســتان هنــر جمهــوری
اســامی ایــران ،از متخصصــان و حرفهمنــدان عرصــه معمــاری،
طراحــی شــهری ،شهرســازان و برنامهر یــزی شــهری ،بــرای تهیــه و
تدویــن ســند و دســتورکار تخصصــی بحرانهــا بــا تأ کیــد بــر شــیوع
ویــروس کرونــا و تأثیــر آن در معمــاری و شهرســازی ،معمــاران،
برنامهر یــزان شــهری و شهرســازان ،دعــوت بــه همفکــری میکنــد.
خواهشــمند اســت پیشــنهادهای کار بــردی و حرف ـهای خــود را در
قالــب یادداش ـتهای کوتــاه ،بــرای تنظیــم ایــن ســند و دســتورکار
فرهنگســتان هنرجمهــوری اســامی ایــران ،بــه نشــانی الکترونیکــی
 research@honar.ac.irارســال فرماییــد.
یشــود پیشــنهادهای شــاخص ،بــا نــام ارائهدهنــده ،در
یــادآور م 
وبگاه ایــن فرهنگســتان درج خواهــد شــد.

پژوهشــکده هنـ ِـر فرهنگســتان هنــر ،روز یکشــنبه  18خــرداد ،1399
بــا اهــداف همفکــری در بــاره مســائل و چالشهــای مشــترک ،و
زمینهســازی بــرای گســترش مناســبات پژوهشــی و ارتباطــات
علمــی در آینــده ،برگــزار شــد.
در ایــن نشســت علیرضــا اســماعیلی (سرپرســت فرهنگســتان
هنــر) ،عبدالحســین اللــه (رئیــس پژوهشــکده هنــر) ،علــی تقــوی
(معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هنــر) ،شــهاب پازوکــی (معــاون
پژوهشــی پژوهشــکده هنــر) ،بهــروز عمرانــی (رئیــس پژوهشــگاه
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری) ،منیــژه هادیــان
(معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری) ،رضــا عســکریمقدم (رئیــس پژوهشــکده فرهنــگ،
هنــر و معمــاری جهــاد دانشــگاهی) و طیبــه عزتاللهــی (نماینــده
پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات) حضــور داشــتند .مراکــز
پژوهشــی حاضــر در ایــن نشســت ،ضمــن اســتقبال از ابتــکار
پژوهشــکده هنــر در شــکلگیری ایــن سلســله نشســتها ،پــس از
طــرح نظرهــا و پیشــنهادهای خــود در بــاره اهــداف و چشــمانداز
ایــن کمیتــه ،در زمینــه اســتمرار برگــزاری ایــن نشس ـتها بهصــورت
فصلــی ،تدو یــن برنامههــای مشــترک پژوهشــی میانمــدت
و بلندمــدت بــر اســاس شــرح وظایــف منــدرج در اساســنامه
ســازمانی ،برنامهر یــزی بــرای انعــکاس چالشهــا و مســائل اصلــی
پژوهشــگاهها و پژوهشــکدههای فرهنگــی و هنــری بــه مراجــع
ذیصــاح ،و راهانــدازی دبیرخانــه دائمــی بــرای پیگیــری مصوبــات
ایــن نشس ـتها ،بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد و بــه توافقاتــی
دســت یافتنــد.
مقــرر شــده اســت نشس ـتها بــه میزبانــی یکــی دیگــر از مراکــز
پژوهشـ ِـی حاضــر ،و بــا موضــوع ایجــاد ســامانهای بــرای انعــکاس
تهــای پژوهشــی ســازمانهای حاضــر در ایــن کمیتــه و
فعالی 
تدو یــن برنام ههــای پژوهشــی مشــترک بــرای ســال  1400شمســی
برگــزار شــود.

A
برگزاری وبیاد کرونا با حضور هنرمندان
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران بــا همــکاری دانشــگاه
هنرهــای اســامی ـایرانی اســتاد فرشــچیان برنامــهای را بــا عنــوان
«وبیــاد کرونــا» در قالــب برنامــه زنــده (الیــو) در اینســتاگرام برگــزار
کــرد.
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ـت تجــارب و خاطــرات
هــدف از اجــرای ایــن برنامــه ضبــط و ثبـ ِ
هنرمنــدان و پزشــکان در دوران کروناســت و تاکنــون ســه قســمت از
ایــن برنامــه برگــزار شــده اســت.

A
برگزاری نخستین نشست مشترک مدیران پژوهشگاهها
و پژوهشکدههای فرهنگی و هنری
نخســتین نشســت از سلســله نشس ـتهای مدیــران پژوهشــگاهها
و پژوهشــکدههای فرهنگــی و هنــری ،بــه پیشــنهاد و میزبانــی

وبیــاد کرونــا ادامــه پــروژه مشــترک فرهنگســتان هنــر بــا دانشــگاه
هنرهــای اســامی ـایرانی اســتاد فرشــچیان اســت کــه از تابســتان
 1398بــا عنــوان تار یــخ شــفاهی هنرهــای ســنتی ایــران آغــاز شــده
و در فراینــد انجــام آن ،مجموعــه مصاحبههایــی بــا پیشکســوتان
هنرهــای ســنتی در حوزههــای خوشنویســی ،نگارگــری ،ســفالگری
و دیگــر رشــتهها ضبــط و ثبــت شــده اســت؛ امــا متأســفانه بــا شــیوع
و یــروس کو یــد  ،19ایــن پــروژه متوقــف شــد.

نخســتین گفتوگــوی زنــده در فضــای مجــازی ســاعت 18
چهارشــنبه  31اردیبهشــت  1399بــا حضــور علیاصغــر تجو یــدی،
بیــاد کرونــا ســاعت  20دوشــنبه
اســتاد نگارگــری؛ دومیــن برنامــه و 
 19خــرداد  1399بــا حضــور ابراهیــم حقیقــی ،طــراح گرافیــک،
عــکاس و نقــاش؛ و ســومین وبیــاد کرونــا ســاعت  20دوشــنبه 26
خــرداد  1399بــا حضــور نــادر مشــایخی ،پیشکســوت موســیقی ،و
مســعود ناصــری ،مدیــرکل امــور هنــری فرهنگســتان هنــر؛ برگــزار شــد.
ـتاگرام دانشــگاه
ایــن برنامههــا بهصــورت زنــده در صفحــه اینسـ
ِ
هنرهــای اســامی ـ ـایرانی اســتاد فرشــچیان برگــزار شــد.

روزهــای  12تــا  23آور یــل 1909میــادی ضبــط شــدهاند ،در ایــن
لــوح منتشــر شــده اســت کــه  113قطعــه موســیقی را دربرمیگیــرد.
لــوح چهــارم :ایــن لــوح صفحــات ضبطشــده در تهــران در ســال
1291شمســی اســت و شــامل  38قطعــه آوازی میشــود کــه در ســال
1912میــادی در اســتودیوی کمپانــی در کوچــه فیلخانــه در اللـهزار
تهــران ضبــط شــد و بــرای تکثیــر بــه کارخانــه شــرکت گرامافــون در
«ریگا»(روســیه) فرســتاده میشــد.
لــوح پنجــم :ایــن لــوح  57قطعــه موســیقایی دارد و مربــوط بــه
صفحــات ضبطشــده در تفلیــس در ســال 1293شمســی اســت.
ایــن قطعــات در آخریــن مرحلــه از دوره اول ضبــط صفحــه در
نخســتین روزهــای تاجگــذاری احمــد شــاه قاجــار ضبــط شــد کــه
ً
تقریبــا چنــد مــاه قبــل از شــروع جنــگ جهانــی اول بــود.
لــوح ششــم :ایــن لــوح مر بــوط بــه صفحــات ضبطشــده در فاصلــه
ســالهای  1305تــا 1312شمســی اســت کــه بعــد از جنــگ جهانــی
اول ،کمپانیهــای خارجــی آن را ضبــط میکردنــد .در میــان آثــار
ضبطشــده در ایــن دوره ،تعــدادی از اســتادان آواز دوره قاجــار،
آثــاری از خــود بــه یــادگار گذاشــتند کــه شــامل  72قطعــه موســیقی
اســت.

A
انتشار موسیقی عصر قاجار در وبگاه فرهنگستان هنر
فرهنگســتان هنــر در ایــام شــیوع بیمــاری کرونــا ،بــرای بهرهبــرداری
عالقهمنــدان و پژوهشــگران عرصــه موســیقی کشــور اقــدام بــه نشــر
موســیقی اواخــر عصــر قاجــار ،در فضــای مجــازی کــرد.
آوازی اواخــر دوران قاجــار)،
ایــن مجموعــه (شــامل  8لــوح فشــرده ِ
ضمیمــه کتــاب گلبانــگ ســربلندی (مبانــی و بررســی آواز ایرانــی)
اســت کــه مؤسســه متـ ِـن فرهنگســتان هنــر آن را ،بــا پژوهــش بهمــن
کاظمــی و بــه اهتمــام َوهـ َـرز پوراحمــد و مهــدی فراهانــی ،در ســال
 1389منتشــر کــرد.

یشــده شــامل آوازهــا و تصنیفهایــی
لــوح هشــتم :ایــن لــوح گردآور 
از خواننــدگان ســده گذشــته در شــمال مرزهــای جغرافیایــی ایــران
اســت کــه از نظــر فرهنگــی قرابــت بیشــتری بــا مــا دارنــد و بعضــی از
ایشــان ،آواز و تصنیــف را بــا شــعر فارســی خواندهانــد کــه متأســفانه
از مشــخصات خواننــدگان و نوازنــدگان ایــن آثــار اطــاع مشــخصی
بــه دســت نیامــده اســت.
ً
منابــع آوازی بهدسـتآمده در ایــن مجموعــه کــه جمعــا  469قطعــه
صوتــی را دربرمیگیــرد ،بهتدر یــج در وبگاه فرهنگســتان هنــر درج
شــده و در دســترس مخاطبــان قــرار گرفتــه اســت.

A
انتشار مناجاتخوانی به مناسبت ماه مبارک رمضان
بــا توجــه بــه لغــو برنامههــای فرهنگــی و هنــری کشــور بهمنظــور
پیشــگیری از شــیوع و یــروس کرونــا ،فرهنگســتان هنــر در مــاه
مبــارک رمضــان بعضــی از برنام ههــای مناســبتی ایــن مــاه را کــه در
ســالهای گذشــته برگــزار شــده بــود ،بازنشــر کــرد.

لــوح دوم :دومیــن مرحلــه از ضبــط موســیقی روی صفحــات
ســنگی گرامافــون در خــرداد 1286شمســی (1907میــادی) اتفــاق
میافتــد کــه  20قطعــه بهجامانــده از ایــن مرحلــه در لــوح دوم منتشــر
طشــده در ایــن ســال مر بــوط بــه ســفر میــرزا
شــده اســت .آثــار ضب 
حســینقلی بــه همــراه هیئتــی پنجنفــره بــه پار یــس اســت.

بــه همیــن مناســبت فرهنگســتان هنــر اجراهایــی از برنامــه
«ســحر َســحر» را کــه در ســال  1397بــا همــکاری
مناجاتخوانــی ِ
معاونــت هنــری فرهنگســتان هنــر و انجمــن موســیقی ایــران برگــزار
شــد ،در فضاهــای مجــازی ایــن فرهنگســتان منتشــر کــرد.

لــوح ســوم :صفحــات باقیمانــده از ایــن دوره کــه در لنــدن در فاصله

مناجاتخوانــی میــرزا زبردســت از بوشــهر؛ بســماهللخوانی
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لــوح نخســت :شــامل اولیــن مرحلــه ضبــط موســیقی روی صفحــات
ســنگی گرامافــون در تهــران ،در دیمــاه  1284شمســی (ژانو یــه
1906میــادی) اســت کــه  116قطعــه موســیقی را دربرمیگیــرد .آثــار
باقیمانــده از ایــن دوره را کــه شــامل صفحاتــی چــون صــدای رجــال
دوره قاجــار ،آثــار نوازنــدگان و خواننــدگان ســده گذشــته ،دســتههای
موســیقی شــاهی و بازیگــران تئاتــر اســت ،میتــوان جــزو نخســتین
طشــده در ایــران دانســت.
نمونههــای صوتــی ضب 

لــوح هفتــم :ایــن لــوح  49قطعــه آوازی دارد کــه آثــاری پراکنــده از
یشــود .بعضــی از خواننــدگان ایــن
اســتادان آواز ایــران را شــامل م 
دوره منســوب بــه مکتــب اصفهــان و ســاکن ایــن شــهر بودنــد.
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محمدرضــا اســحاقی از مازنــدران؛ و صاحبیخوانــی حمیــداهلل
ســیدزاده از ســراوان؛ از جملــه اجراهــای برنامــه ســحر ســحر بــود کــه
در فضــای مجــازی فرهنگســتان هنــر منتشــر شــد.

A

«س ّر راز»
نمایشگاه هنرهای قرآنی؛ ِ

«سـ ّـر راز» در مــاه مبــارک رمضــان
نمایشــگاه هنرهــای قرآنــی بــا عنــوان ِ
در مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا برگــزار شــد.
در ایــن نمایشــگاه اوراق ّزر یــن مصحــف وحــی ،بــه روایــت
خوشنویســان و هنرمنــدان ایــران و سراســر دنیــای اســام ،در ســه
بخــش بــه دوســتداران هنــر عرضــه شــد.

ایــن مجموعــه ارزشــمند دربرگیرنــده منتخبــی از آثــار تصاو یــر
شهــای متنــوع
گنجینههــای مختلــف هنــری مــوزه ملــک ،در گرای 
هنرهــای قرآنــی ،همچــون خوشنویســی و کتابــت (در خطــوط
مختلــف نســخ ،ثلــث ،ریحــان ،رقــاع ،کوفــی) ،ســوخت روی چــرم،
تذهیــب ،تجلیــد ،گلومــرغ ،و ...از اوایــل قــرون اســامی تــا دوره
قاجــار اســت.
در بخــش دوم ایــن مجموعــه نیــز ،بــا همــکاری دارالکتابــه قــرآن
کریــم ،آثــار منتخــب دومیــن جشــنواره کتابــت قــرآن ارائــه شــده
اســت .ایــن آثــار کــه مؤسســه طبــع و نشــر ،آنهــا را بــه کاتبــان و
خوشنویســان قرآنــی ســفارش داده بــود ،دربرگیرنــده  22نمونــه از
کتابتهــای برگز یــده قــرآن در خطــوط نســخ عر بــی و نســخ ایرانــی
اســت.
همچنیــن نگارخانــه اســتاد ممیــز ،میزبــان آثــاری نفیــس در کتابــت
قرآنــی از دو چهــره صاحبنــام خوشنویســی معاصــر ،و نیــز  7اثــر
برگزیــده از  7هنرمنــد هراتــی از مجموعــه مؤسســه صبــا اســت.
«سـ ّـر راز» همزمــان با مــاه مبارک رمضــان در نگارخانههای
نمایشــگاه ِ
«ممیــز» و «خیــال» مؤسســه صبــا گشــایش یافــت و تــا پایــان مــاه قــرآن
برپــا بود.

A
نمایشگاهمجازیاز آثار نگارگریشاهنامهفرهنگستانهنر
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فرهنگســتان هنــر همزمــان بــا  25اردیبهشــت ،روز گرامیداشــت
حکیــم ابوالقاســم فردوســی ،بعضــی از مجالــس بهتصویردرآمــده
بــرای ایــن مجموعــه را در معــرض دیــد هنرمنــدان و عالقهمنــدان
نگارگــری معاصــر ایــران قــرار داد.
ایــن مجموعــه بــاارزش در ســال  1387بهمنظــور ارجنهــادن بــه مقــام
شــاعر و حماسهســرای طــوس و بــرای احیــای ســنت تصویرگــری
ادبیــات فاخــر ایرانــی ،داســتانهایی از شــاهنامه را بــه تصو یــر
درآورد .بــرای ایــن منظــور بــا همــکاری محمدعلــی رجبــی ،عضــو
پیوســته فرهنگســتان هنــر ،بهعنــوان دبیــر مجموعــه و بــا دعــوت از

 25تــن از نگارگــران معاصــر ایــران 30 ،نــگاره خلــق شــد کــه نخســتین
بــار در همــان ســال بــا عنــوان شــاهنامه فرهنگســتان هنــر و دگربــاره
در ســال  1398در مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا بــه نمایــش درآمــد.
ایــن آثــار اکنــون در گنجینــه فرهنگســتان هنــر محفــوظ اســت.
همچنیــن بــه همین مناســبت برنامه شــاهنامهخوانی گروه موســیقی
کاشــمر خراســان کــه در همایــش بینالمللــی شــاهنامهنگاری در
همــان ســال صــورت گرفــت نیــز در فضاهــای مجــازی فرهنگســتان
هنــر منتشــر شــد.

A
تجلی مقاومت در موزه فلسطین
نمایشــگاه نقاشــی و کاریکاتــور «تجلــی مقاومــت» بــه مناســبت روز
قــدس و روز آزادســازی خرمشــهر ،دوشــنبه  29اردیبهشــت ،1399
در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین بر پــا شــد.
در ایــن نمایشــگاه 29 ،نقاشــی از نقاشــان ایرانــی و  32کاریکاتــور
از هنرمنــدان کشــورهایی چــون ایــران ،برز یــل ،کوبــا و ترکیــه بــا
موضــوع آزادســازی خرمشــهر و روز جهانــی قــدس در معــرض دیــد
عالقهمنــدان قــرار گرفــت.
ایــن نمایشــگاه را مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین بــا مشــارکت
ّ
انجمــن هنرهــای تجســمی انقــاب و دفــاع مقــدس و بنیــاد فرهنگــی
روایــت فتــح برگــزار کــرد.

A
انتصاب سرپرست مؤسسه متن
آقــای نــادر قربانیاشــیانی طــی حکمــی از ســوی علیرضــا
اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،بــه ســمت سرپرســت
مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنــری (متــن) منصــوب شــد.

A
دبیر علمی همایش فارابی منصوب شد
آقــای کاوه خورابــه بــا موافقــت رئیــس گــروه تخصصــی موســیقی
فرهنگســتان هنــر ،طــی حکمــی از ســوی علیرضــا اســماعیلی،
سرپرســت ایــن فرهنگســتان ،بــه ســمت دبیــری علمــی همایــش
«بازخوانــی آرای فارابــی در بــاب موســیقی» منصــوب شــد.

A

تورج ژوله دبیر علمی همایش فرشّ ،
سنت ،هنر شد
علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،بــه پیشــنهاد
ـتی این فرهنگســتان،
گــروه تخصصــی هنرهــای ســنتی و صنایع دسـ ِ
تــورج ژولــه را بــه ســمت دبیــری علمــی همایــش «فــرش ،سـ ّـنت ،هنــر»
منصــوب کــرد.
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