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هرنعاشورایی،هرنیمقدس

تاریــخ هــر ایـران مــا را بــه ســوی هــری رهســپار میكنــد كــه بــا مضامیــن اســامی
عجیــن شدهاســت .هــری مانــدگار كــه از عشــق و ایــان هرنمنــد رسچشــمه گرفتــه
و متبلــور شدهاســت.
راز مانایــی ایــن هــر از چیســت؟ ســالهای ســال اســت كــه بــر پــای اشــعار
عاشــورایی مینشــینیم و ع ـزاداری میكنیــم ،صــدای تعزیهخوانــان چــون رعــدی
بــر جامنــان مینشــیند .گویــی زمــان تكــرار شــده و میخواهــد آن روز را در
مقابــل چشــامنان بــه تصویــر كشــد ،بــا متاشــای صحنههــای ایــن منایــش ،تصــور
میكنیــم كــه ایــن خنجــر اشقیاســت كــه بــر پیكــر و جامنــان مینشــیند ،هرنمنــد
قصــد دارد واقعـهای را روایــت كنــد كــه جــز حقیقــت نیســت و ایــن بــروز و ظهــور
احســاس هرنمنــد ،متأثــر از واقعــه کربالســت كــه هــر بیننــده فرهیخت ـهای را از
خــود بیخــود میکنــد و تعبیــر و مفهومــی تــازه را در دایرهاملعــارف دینــی او
رقــم میزنــد.
آســانی رسخ و غبــار آلــود ،نفسهــای ســنگین ،تنهــای زخمخــورده ،دلهــای
شكســته ،نیزههــای بلنــد و شمشــیرهای خونآلــود ،چشــمهای گریــان زنــان و
كــودكان حیــرت زده از بدعهــدی مردمــان ناســپاس ،سالهاســت دســتامیه كســانی
شــده كــه میخواهنــد واقعــه كربــا را بــا هــر خویــش بــه تصویــر كشــند.
بســیاری از كتیبههــای بهجــا مانــده از روزگاران گذشــته ،بناهــای تاریخــی
كــه هركــدام از آجرنوشــتههایش مناینــده عــرض ارادت هرنمنــد بــه ســاحت
قدســی اســت ،علمهایــی كــه بــه عشــق رسور شــهیدان ســاخته میشــود،
خوشنویســیهایی كــه بــه عشــق موالیــان حســین(ع)  ،نــام و كالم او را در
پــی دارد و بســیاری از هرنهــای ایرانــی بــا مضامیــن اســامی گــره خــورده و بــه
شــكوفایی رسیدهاســت؛ تــا آنجــا كــه در برخــی اوقــات تفكیــك هــر از مضمــون
آن بســیار دشــوار اســت.
هــر عاشــورایی فرصتــی اســت ب ـرای منایــان ســاخنت ارادت معشــوق بــه معبــود.
هــری مقــدس كــه روح و روان هرنمنــد را میپاالیــد و پیونــد او را بــا خالقــش
مســتحكم میكنــد.
سـردبیر

سوگسرود عاشورایی رئیس فرهنگستان هرن

برریس موسییق مشال خراسان  ،مریاث معنوی ایران

ا ِن لَم یَ ُكن ل َ ُكم دین َ ،ف ُكونُوا اَحرارا ً فی دُنیا ُكم
تا كی ای نامرد مردم ،مردم ایلیم ما
قوم قابیلید اگر فرزند هابیلیم ما
آدمی بودید روزی آدمیتتان چه شد
غیرت و ناموس و مردی و حمیتتان چه شد
مسخ گشتید از معاصی در زمین بوزینهوار
ای خسان بوزینه مردم را به نجاری چه كار
شاهبازی كار بازی نیست ،زاغان بس كنید
مرغ بستان عندلیب است ای كالغان بس
كنید
الیق گاه كلهداران گدایان نیستند
عارفند ارشاف عامل جاهالن عامیستند
شهریاری دیگر است و شور پشتی دیگر است
حیز خنثی دیگر است و مرد كشتی دیگر است
داریوشان داریوشانند  ،درویشان نیاند
رسوران درویش خویانند لیك ایشان نیاند
آسامن هم وقتها كاری به بازی میكند
در زمین چون نی سواران تركتازی میكنند
روی میتابد زگیتی با وجود بام و شام
مطلبی بود آنكه وهم ،افراسیابش كرد نام
هر سحر بركار خود گیتی گریبان میدرد
میبرد خورشید را رس ،سوی شامان میبرد
فرجهای كن در جهان از رشك باعورا هنوز
كربالی است این زمین و روز عاشوراست
روز
ای غریم قائم آل محمد از كمین
ذوالفقار مرتضی را بركش آمد روز كین
ناسپاسی را بكوب و فسق را گردن بزن
كفر و رشك نابكاران را به دین در هم شكن
عاملی غرقه است درخون از یهود و از عنود
دست بر كن تا رهد از خار و خس بود و نبود

زهرا مهاجری

نشســت تخصصــی نقــد و بررســی موســیقی شــال خراســان ،عــر
سهشــنبه ،ششــم مهــر ،در فرهنگســتان هــر برگ ـزار شــد.
نخســتین نشســت از سلســله نشس ـتهای تخصصــی موســیقی بــا
عنــوان «نقــد و بررســی موســیقی شــال خراســان» بــا ســخرنانی
اســتاد «علــی معلــم دامغانــی»« ،منصــوره ثابــت زاده» «،مــژگان
چاهیــان» و «محمــد رضــا نیكبخــت» در فرهنگســتان هــر برگ ـزار
شــد.
در ایــن نشســت علــی معلمدامغانــی ،رئیــس فرهنگســتان هــر در
ابتــدا دربــاره واژه خراســان توضیــح داد و اظهــار داشــت« :خراســان
یكــی از كَلــه فریادهــا ،دو بیتیهــا و فهلــوی و متعلــق بــه همــه
ایرانیــان اســت؛ چــه خراســانیان ،چــه منطقــه حكمتانــه و همــدان
و چــه آن ســوتر .چ ـرا كــه همــه از خراســان آمدهانــد ،حتــی اگــر
باباطاهــر همدانــی باشــد .خراســان بــه زبــان پهلــوی ساســانی بــه
قولــی خورآیــان اســت؛ یعنــی جایــی كــه طلــوع اســت و خورشــید
بــر میآیــد ،چنانكــه خورشــید وجــود هــر شــخصی از تولــد رشوع
میشــود و تــا غــروب ادامــه پیــدا میكنــد؛ پــس بایــد از تولــد رشوع
كنیــم و از طلــوع .خراســان هــم طلــوع اســت و هــم تولــد .اولیــن
پرســتندگان كــه در واقــع هنــوز هــم نشــانههایی از آنهــا در میــان
مــا و همــه جهانیــان اســت در خراســان بودهانــد؛ یعنــی جایــی كــه
خورشــید برمیآمدهاســت».
رئیــس فرهنگســتان هــر در ادامــه بــا اشــاره بــه همخوانــی در
بیــن انســانها گفــت« :اكنــون در كلیســاها ،موســیقی كُــر وجــود
دارد و در بیــن مــا ،قــرآن یــا ك ـران ،كــه ایــن حكایــت همخوانــی
و همخوانــان اســت؛ كــه كســی بــه عنــوان رسآهنــگ ،آیــهای را
میخوانــد و دیگــران بــا او تكــرار میكردنــد .ایــن رسود خوانــی
هنــوز هــم در بیــن اهــل كلیســا و هــم بــه صــورت ترتیــل ،تــاوت و
همخوانــی بیــن مــا مســلامنان جــاری اســت و جــاری خواهــد ماند».
وی دربــاره لــزوم وجــود راویــان در اقــوام صحبــت كــرد و گفــت:

«رودخانههایــی كــه از ازل میآینــد تــا ابــد ادامــه دارنــد و اقــوام
نیــز راویانــی دارنــد كــه از آفتــاب و روشــنایی و صبــح میگوینــد و
درعیــن حــال گاهــی از غــروب هــم خــر میدهنــد تــا در ایــن میانه،
انســانها متعــادل باشــند .در واقــع آدمــی میــان مــرگ و زندگــی
اســت و ایــن فرصــت ،فرصــت شــایان توجهــی نیســت؛ پــس بایــد
عــدهای باشــند كــه نصیحتگــر عــوام باشــند».
اســتاد معلــم در ادامــه افــزود« :در خراســان جدیــد یعنــی خراســان
كُرمانجــی كــه در حــال حــارض بــه آنهــا بخشــی میگوینــد؛
بخشــیها راویــان همــه نیكیهــا و پنــد دهنــدگان مــردم و
نهــی كننــدگان از همــه بدیهــا بودنــد .در واقــع اینهــا هــان
عاشــیقها هســتند و عشــقآباد هنــوز در خراســان اســت .امــا
صــدای ســاز و آواز عاشــیقها را از آذربایجــان و جاهــای دورتــر
از آن میشــنویم كــه هنــوز بــه حســاب فرهنــگ و آهنــگ بــه مــا
نزدیكانــد ،چــون مــا هســتند و تفاوتــی منیكننــد .در خراســان
بخشــی هســتند ،در آذربایجــان عاشــیقاند ،آن ســوتر راویانــد و
اسـمهای گوناگونــی دارنــد؛ امــا خویشــكاری و فعــل و فعالیتشــان
یادكــرد ارجمندیهــای گذشــتگان و پنــد كســانی اســت كــه حضــور
دارنــد؛ گاهــی هــم ترســانیدن از عاقبــت كار اســت كه نوعــی بیداری
ایجــادكننــد .در واقــع میتــوان گفــت ایــن راویــان ،آخوندهــای
محلــی مــردم هســتند كــه گاهــی بــه آنــان اوزان میگوینــد؛ جایــی
ایشــان و جایــی اوســان نامیــده میشــوند .اینهــا بــا ســاز و آوازشــان
افســون میكننــد و بســیاری از حقایــق را ب ـرای نســل امــروز بیــان
میكننــد».
رئیــس فرهنگســتان هــر بــا اشــاره بــه امكانــات ثبــت و ضبــط امروز
نســبت بــه گذشــته گفــت« :راویــان امــروز كــه صدایشــان ضبــط
میشــود بــه آینــدگان هــم میرســد .در گذشــته ایــن صداهــا شــاید
بــه آینــدگان منیرســید؛ امــا بخشــیان امــروز ایــن شــانس را دارنــد
كــه صدایشــان بــه آینــدگان برســد .پــس بایــد قــدر خــود را بداننــد
و ماهــم قــدر ایــن ارجمنــدان را بدانیــم چ ـرا كــه آنچــه شایســته
میــراث نیــاكان ماســت؛ در اختیــار ایــن بخشیهاســت كــه ایــن
امانــت بــزرگ را حمــل میكننــد».
در ادامــه اســتاد معلــم بــه واژه فرهنــگ اشــاره كــرد و گفــت:
«فرهنــگ از دو بخــش فــر و هنــگ تشــكیل شدهاســت كــه هنــگ
نــه تنهــا در فرهنــگ اســت كــه در آهنــگ نیــز هســت .هنــگ
یعنــی ِهنجــار و ِهنجــار یعنــی مســیری كــه مــا طــی میكنیــم .آب

در ِهنجــار خــود راه را طــی میكنــدِ .هنجارهــا اگــر در طبیعــت
باشــند ،زیباترنــدِ .هنجارهــای انســانی خیابانهــا و كانالهــای
مســتقیم اســت كــه خیــر كثیــری ندارنــد و انــدك اســت؛ درحالــی
كــه آب خــود كانالــش را ایجــاد میكنــد .اگــر مســیر آب را ببینیــد،
در واقــع مثــل حركــت مــار اســت .جادههــای قدیــم هــم مثــل
حركــت مــار و آب اســت كــه اینهــا حــركات غریضــی هســتند و
ِهنجــار اصلــی ایــن اســت .مــا ب ـرای اینكــه بفهمیــم كانالهــا یــا
خیابانهایــی كــه انســان ایجــاد میكنــد درسـتتر اســت یــا هــان
كــورهراههــای روســتایی و رودخانههــا؛ بایــد بــه موســیقی رجــوع
كنیــم .موســیقی بــه یــك صــورت ،هنــگ اســت و در آن موســیقی
اصواتــی ایجــاد میشــود؛ چــه بــا دهــان آدمــی و چــه بــا انــواع
ســازها كــه نزدیكتریــن ســازها بــه انســان ســازهای بــادی هســتند.
ســپس ســازهای دیگــری كــه خــود مــا هســتیم .مثــل دوتــار كــه خود
ماســت .دوتــار  ،دوتــار اســت و یــك زخمــه .انســان هــم یــك زن و
یــك مــرد اســت .وقتــی عقــد هــم میشــوند یــك زخمــه اســت كــه
آهنــگ جدیــد را آغــاز میكنــد .ســاز هــم ایــن گونــه اســت .دو ســیم
و یــك گــره .قالــی هــم بــه همیــن صــورت اســت دو تــار و یــك گــره.
در واقــع همــه جهــان دو و یــك گــره اســت و ایــن را میشــود اصــل
هــر محاســبه كــرد و ادامــه داد».
وی دربــاره واژه آهنــگ ترصیــح كــرد« :هنــگ اگــر ِهنجــار باشــد و
بــه حســاب كانالهــای انســانی و خیابــان ارزیابــی شــود ،خیابــان
راســتی اســت از ازل تــا ابــد كــه هیــچ نــوع تفریحــی نــدارد و هیــچ
خیــری هــم از آن حاصــل منیشــود .در ادبیــات قدیــم «آ» اگــر
بــر رس كلمــهای بیایــد آن را منفــی میكنــد .آهنــگ یعنــی ضــد
هنجــار .درحالــی كــه بعضیهــا تصورشــان ایــن اســت كــه آهنــگ
یــك ِهنجــار معمولــی اســت از جنســی كــه انســان ایجــاد میكنــد.
مثــل خیابــان یــا كانــال؛ در حالــی كــه آهنــگ از ایــن نــوع نیســت.
اگــر شــا فــرض كنیــد نــت «دو» را بــا دهــان یــا ســاز رشوع كنیــد
و تــا ابــد ادامــه دهیــد نــه لــذت بخــش اســت و نــه زیبــا .ایــن
بایــد مثــل رودخانــه و جــاده پیــچ و تــاب داشــته باشــد .یعنــی دو-
ر -مــی -فــا -ســل -ال -ســی تــا آخــر و ایــن میشــود آهنــگ .پــس
آهنــگ یعنــی ضــد ِهنجــارِ .هنجــاری كــه آدمیـزاد میســازد و نــه از
طبیعــت میآمــوزد».
اســتاد معلــم در همیــن زمینــه توضیــح بیشــر داد و افــزود« :همــه
شــهرهای طبیعــی روی ِهنجــار ســاخته شــدهاند .یعنــی اول رودخانه
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جــاری شــد و ســپس شــعبات مختلفــی شــد و مــردم فهمیدنــد كجــا
ســیل اســت ،كجــا نیســت .كجــا آب هســت و كجــا آب نیســت؛
امــا شــهرهای امــروزی خیابانهــای راســتی اســت كــه خیلــی هــم
دلچســب نیســت .اگــر طوالنــی باشــد خســته كننــده اســت و اگــر
كوتــاه باشــد شــا بــه مقصــد منیرســید و مــدام بایــد بــا شكســن
خیابــان بــه غــرب و رشق و شــال و جنــوب برویــد و ایــن بیشــر
تكلــف اســت؛ درحالــی كــه زندگــی طبیعــی تكلــف نــدارد .بــه هــر
حــال آهنــگ ،ضــد ِهنجــار اســت و بیــن نتهــای مختلــف یــك پیــچ
و تــاب و صــدای مــوزون اســت و رقــص صداســت ،كــه میشــود
آواز .وگرنــه اگــر آواز در جــای خــودش مســتقر بایســتد اصـاً لــذت
بخــش نیســت و آزار دهنــده هــم هســت».
علــی معلــم دامغانــی ســپس بــا ســپاس از زحــات «مــژگان
چاهیــان» ،كارشــناس ارشــد موســیقی ،بــرای پژوهــش دربــاره
موســیقی شــال خراســان گفــت« :شــخصیت دیگــری كــه در ایـنكار
زحمــت كشــیده اســت ،خانــم چاهیــان اســت كــه در مناهنگــی
بــا عنــوان آواز كــوه یــا آواز كوهســتان از قصــه یــاد كردهاســت.
از آنجاییكــه خراســانیها ایــن نــوع آواز خــود را كَلــه فریــاد
میگوینــد .بعضیهــا تصــور كردنــد ،كلــه فریــاد هــان دوبیتــی
یــا فهلــوی اســت در حالیكــه كلــه اگــر در انســان رس اســت در
كــوه رأس اســت .خانــم شــایگان نــه تنهــا اشــتباه نكــرده كــه درســت
رفتــار كــرده اســت .كلــه در كــوه ،قلــه اســت و رس در كــوه ،رأس
اســت یعنــی صدایــی كــه از بلنــدی میآیــد و صدایــی كــه بلنــد
میآیــد .ایــن در واقــع عنوانــی اســت كــه ایشــان انتخــاب كــرده
یــا ترجمــه كــرده اســت كــه امثــال مــن هــم متوجــه شــوند .كــه
ایــن مایــه سپاســگزاری اســت .چــون اصــوالً اهــل فرهنــگ مســائل را
بــرای دیگــران ســادهتر میكننــد».
در ادامــه ایــن نشســت «حــاج ســهراب محمــدی» یكــی از
دوتارنــوازان برجســته و صاحبنــام شــال خراســان بــه اجــرای
مقامهــا و قطعاتــی پرداخــت.
تزاده ،عضــو هیئــت علمی دانشــگاه
پــس از ایــن اجـرا منصــوره ثابـ 
آزاد اســامی و پژوهشــگر موســیقی نواحــی ایـران به ارائه ســخرنانی
خــود بــا عنــوان «موســیقی رقصــی كُرمانجهــای شــال خراســان،
انــواع و ویژگیهــا» پرداخــت .وی ضمــن ابــراز خرســندی از
برگــزاری سلســله نشســتهای موســیقی نواحــی ایــران در
فرهنگســتان هــر ،گفــت« :هــر كســی ب ـرای انجــام كاری
بایــد انگیــزهای داشــته باشــد تــا كاری را انجــام دهــد.
انگیــزه انجــام ایــن كار در مــن ،ریشــه در گذشــتهام
دارد .مــن بــه عنــوان كســی كــه اجــدادش از منطقــه
ســبزوار اســت و از افتخاراتــم ایــن اســت كــه شــجره
خانوادگ ـیام بــه رسب ـهداران میرســد؛ انگیــزه كافــی
بـرای انجــام ایــن پژوهــش را داشــتهام و ایــن پژوهــش
حاصــل ســی ســال تــاش بیوقفــه مــن اســت كــه دركنگــره
یونســكو در آتــن نیــز ارائــه دادم».
وی افــزود« :بـرای تحقیــق و پژوهــش دربــاره نغمههــا و رقصهــای
ســنتی و محلــی ایــران بــه دفعــات بــه نقــاط مختلــف ایــران و
همچنیــن بــه كشــورهایی مثــل ازبکســتان ،آذربایجان و تاجیکســتان
ســفر كــردم تــا موســیقی حركتــی را جمـعآوری كنــم».
تزاده ،دربــاره موســیقی جشــنی شــال خراســان یــادآور شــد:
ثاب ـ 
«موســیقی جشــنی در مجموعــه موســیقیهای كرمانجــی ،از
مهمتریــن و اصلیتریــن شــاخهها محســوب میشــود .موســیقی
حركتــی ،یــك بخــش مهــم از موســیقی جشــنی مــا اســت كــه در هــر
منطق ـهای كــه ایــن نــوع موســیقی بــا حركــت تــوأم اســت ،مــورد

اســتفاده قــرار میگیــرد .موســیقی كُرمانــج بــه لحــاظ موســیقی
حركتــی بســیار غنــی و شــاد اســت و بازگــو كننــده روحیــه مــردم
كرمانــج اســت».
ایــن پژوهشــگر ادامــه داد« :مــردم كُرمانــج از شــادترین و پــر
حركتتریــن ایــات ایــران بــه شــار میرونــد .جشــنها نــزد
ایــن ایــل بــزرگ ایرانــی در موســیقیهای تغزلــی و نیــز انــواع
موســیقیهای رقصــی متبلــور شدهاســت كــه شــباهتی بــه
همتاهــای خــود در ســایر مناطــق كُرمانــج نشــین اط ـراف ای ـران،
نظیــر كرمانجهــای گرجســتان،تركیــه و ع ـراق نــدارد؛ امــا از نظــر
پوشــش میتــوان شــباهتهایی نــزد كرمانجهــای همســایه ای ـران
پیــدا كــرد و میتــوان گفــت ،رقصهــای كرمانجهــای شــال
خراســان و نــوع پوشــش از موســیقی و حركتهــای بومیــان شــال
خراســان الهــام گرفتهاســت».
تزاده دربــاره آالت موســیقی افــزود« :مجموعــه موســیقی
ثابــ 
رقصــی بــا رسنــا و دهــل و قوشــمه و دایــره اجــرا میشــود كــه
برخــی بــدون مــن آوازی و برخــی ترانــه اســت كــه بــا اشــعار تغزلــی
اجــرا میشــود».
وی رقصهــای ایــن مناطــق را آیینــی دانســت و خاطــر نشــان
كــرد« :رقصهــا در مراســم شــادی و رسور كرمانــج ،از پایههــای
اساســی ایــن مراســم بــه شــار مـیرود كــه بــه گونـهای آیینــی و بــه
عنــوان رضورت ایلــی ،متامــی اف ـراد ،اعــم از زن و مــرد و خردســال
و كهنســال در آن رشكــت میكننــد و آن را جــزو وظایــف ایلــی
خــود میشــارند .ایــن نــوع موســیقی نــزد طوایــف مختلــف
تفاوتهایــی دارد؛ ولــی هســته اصلــی آنهــا نزدیــك بــه  20نــوع
را شــامل میشــود كــه در برخــی از مناطــق بــه
فراموشــی ســپرده شدهاســت».
ایــن پژوهشــگر موســیقی در ادامــه
گفــت« :در بررســی موســیقی
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حركتــی بــه زبــان و لبــاس
بایــد توجــه كــرد زیــرا بخشــی
از ایــن انگارههــای حركتــی لبــاس
اســت .مســئله لبــاس كرمانچهــا بســیار
مهــم اســت و از نظــر مــن لبــاس آنهــا تلفیقــی
از لبــاس بومیــان شــال خراســان اســت كــه یكــی از
زیباتریــن لباسهــای ایرانــی را تشــكیل میدهــد كــه در
آن رنگهــای روشــن و خیلــی تنــد بــه كار رفتهاســت».
تزاده ســپس رقصهــای كُرمانجــی را بــه رقصهــای «دوری یــا
ثاب ـ 
دورهای»« ،قرسـهای یــا منفــرد» و رقــص ســایر اقــوام تقســیم بنــدی
كــرد و بــه توضیــح هــر یــك پرداخــت.
وی رقصهــای دوری را از یــك تــا  12قرســه تقســیمبندی و یــادآور
شــد« :رقصهــای دوری یــا دورهای و سلســلهوار كــه بهطــور
زنجیــرهای از ریتــم و ملــودی آرام اســت و بــا رضبــات دســت یــا
قرســه انجــام میشــود .ایــن رقصهــا بــا رقصهــای دایــرهای
مناطــق كردســتان متفــاوت اســت؛ امــا از نظــر مفهومــی و فرهنگــی

اســاطیری ،فرهنگــی و تاریخــی بیشــاری هســتند».
وی هــدف از ایــن پژوهــش را عــاوه بــر جمــعآوری و حفــظ
موســیقی شــال خراســان ،دانســن ایــن نكتــه عنــوان كــرد كــه آیــا
میتــوان مقامهــای لــو و هرایــی را در موســیقی معــارص مــورد
بهرهبــرداری قــرار داد بــه گونــهای كــه ویژگیهــای خــود را از
دســت ندهنــد؟
ســپس ایــن پژوهشــگر موســیقی بــه تعریفــی از واژه كُرمانــج بــه
نقــل از فــاروق صف ـ یزاده پرداخــت و گفــت« :کُرمانــج کــه کوتــاه
شــده «کُــرد» ( )kurdاســت و دیگــر «مــان» ( )manکــه هــان
مانایــی ( )mannayاســت یکــی از قبایــل مــاد بودهانــد کــه در
ســده نهــم پیــش از زایــش ،در زاگــرس فرمانروایــی کردهانــد و در
هنــگام تشــکیل فرمانروایــی مــاد بــه مادهــا پیوســتهاند».
چاهیــان در ادامــه گویــش كُرمانجــی را بــه پنــج گــروه «كُرمانجــی»،
«ســورانی»« ،زازاكــی»« ،كلهــری» و «هورامی» تقســیم كــرد و یادآور
شــد« :بیشــرین تعــداد ســخنوران كــردی بــه گویــش كرمانجــی
صحبــت میكننــد».
وی موســیقی افــزود« :ترانههــای كــردی خراســان دارای قالبــی
متفــاوت بــا دیگــر ترانههــا هســتند كــه «ســه خشــتی» یــا ســه
بیتــی نامیــده میشــوند .ســه خشــتی ،ســه عنــر دارد كــه شــامل
وزن ســه خشــتی ،قافیــه ســه خشــتی و تك ـرار در اشــعار میشــود.
وزن ایــن اشــعار هجایــی اســت و معمــوالً در هــر خشــت شــش یــا
هفــت هجــا وجــود دارد و كوتاهــی و بلنــدی هجاهــا مطرح نیســت
و گاهــی یــك خواننــده ممكــن اســت ب ـرای اینكــه وزن را رعایــت
كنــد ،هجــای كوتــاه را بلنــد یــا هجــای بلنــد را كوتــاه بخوانــد.
قافیههــای ســه خشــتی در گذشــته یكســان بودهانــد ،امــا امــروزه
میتواننــد قافیههــای متفــاوت داشــته باشــند».
او در ترشیــح بخــش ســوم ترانههــای كــردی خراســان اضافــه كــرد:
«نكتـهای كــه در اشعارشــان زیــاد دیــده میشــود ،تكـرار اســت كــه
دو دلیــل دارد .یكــی درســت كــردن وزن آن و دیگــری تأكیــد بــر
مفهــوم آن واژهای كــه تك ـرار میشــود».
چاهیــان در ادامــه گفــت« :ســازهایی كــه در خراســان شــالی رایــج
هســتند اول دو تــار و ســپس قشــمه اســت و بعــد از آن ســازهای
دیگــر كــه دوتــار در بخشهــای مختلــف بــا هــم متفــاوت هســتند».
ایــن آهنگســاز ،مقامهــای ســازی

شــباهتهایی بــا هــم دارنــد .رقصهــای زنجیــرهای هــم از
رقصهــای دوری اســت كــه در كردســتان هــم رواج دارد .ایــن نــوع
رقصهــا بــا ملودیهــای آرام رشوع میشــوند و همــه اینهــا
ماننــد پیشدرآمــد ،ردیــف یــك پیشدرآمــد دارنــد ماننــد انــواع
ســحریها كــه حالتهــای آیینــی ،مقــدس یــا نیایشــی دارنــد كــه
در ابتــدای رشوع یــك جشــن ،ایــن نــوع نیایــش را اجـرا میكننــد و
بعــد بــه حركــت میپردازنــد».
تزاده نــوع دوم رقصهــای كُرمانجــی را قرســهای یــا منفــرد
ثابــ 
نامیــد و گفــت« :رقصهــای قرسـهای یــا منفــرد مربــوط بــه خانــدان
باقــری و قراخانــی هســتند؛ كــه در اصــل جــزو رقصهــای كُرمانجــی
نبودهانــد و بعدهــا از نواحــی دیگــر وارد رقصهــای كرمانجــی
شــدهاند».
ایــن پژوهشــگر موســیقی در ادامــه گفــت« :ســومین بخــش از
تقســیم بنــدی رقصهــای شــال خراســان ،رقــص ســایر اقــوام اســت
كــه بــه نظــر مــن ایــن بــه تأثیــر از چوببازیهــای رشق خراســان
وارد رقصهــای منطقــه شــال خراســان شدهاســت كــه حركاتشــان
هــم بــه هــان شــكل اســت».
وی ،ســخنانش را بــا تقاضــا از مســئولین بــرای عنایــت ویــژه بــه
بخــش حركتــی موســیقی ایــران پایــان بــرد.
در ادامــه «اســتاد حســین ولینــژاد» مقامهایــی را بــا نواخــن دو
تــار و روایــت اجـرا كــرد و ســپس مناهنگــی ســاخته مــژگان چاهیــان
باعنــوان «فریــاد كوهســتان» بـرای حارضیــن بــه منایــش درآمــد.
پــس از آن مــژگان چاهیــان ،كارشــناس ارشــد آهنگســازی از دانشــگاه
هــر ته ـران ،دیگــر ســخرنان ایــن برنامــه بــود كــه مقال ـهاش را بــا
عنــوان «بررســی و تحلیــل تكنیكهــای مقامهــای آوازی لــو و
هرایــی» ارائــه كــرد.
مــژگان چاهیــان در ابتــدا بــه ترشیــح دو مقــام «لــو» و «هرایــی»
پرداخــت و اظهــار داشــت« :لــو و هرایــی دو نــوع مقــام آوازی بــا
مــر آزاد در موســیقی شــال خراســان هســتند كــه بــا فرهنــگ
آن منطقــه نســبتهای معینــی دارنــد و از اجــزاء فرهنگــی آن
منطقــه بــه شــار میآینــد و دارای جنبههــای
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كــه فارســی محلــی اســت ،تركــی و كرمانجــی كــه بخشـیها همگــی
بــه ایــن ســه زبــان بومــی منطقــه تســلط دارنــد».
او ادامــه داد« :هامنطــور كــه لهجههــای مــردم بــا توجــه بــه
منطقــه جغرافیاییشــان در شــال خراســان تغییــر میكنــد ،لحــن
دوتــار نیــز عــوض میشــود ،یعنــی دوتــار و ســبك نوازندگــی و آواز
خوانــدن هم ـراه آن در جاهــای مختلــف كام ـاً متفــاوت اســت».
وی بــا اجـرای قطعــه «نوایــی» بــه ســبك شــیروان نشســت را ادامــه
داد و ســپس بــه معرفــی بــرادران بخشــی یعنــی علــی و حمــرا
گلافــروز پرداخــت و افــزود« :ب ـرادران گلافــروز یعنــی دو بخشــی
افســانهای «حمـرا بخشــی» و «علــی بخشــی» فرزنــدان «علــی اكــر
بخشــی» بودنــد و نسلشــان بــه «عربعلــی بخشــی» میرســید .ایــن
بخشـیها بــه ســه زبــان بومــی ایــن منطقــه یعنــی فارســی و تركــی
و كرمانجــی تلســط كامــل داشــتند».
ایــن پژوهشــگر ادامــه داد« :حمــرا بخشــیگلافروز ،روایتگــر
پرشــور و پــر هیجــان و دوتــار نــواز بــی همتــا كــه در روایــت
داســتان همتــا نداشــته اســت و علــی بخشــیگلافروز ،بــرادر
كوچكــر نیــز بــه لحــاظ تكنیــك و گســردگی مقامــات و آهنگهــا
بیرقیــب بــوده اســت و از متــام نوازندگانــی كــه مــن میشناســم
ســبكی متفــاوت دارد».
محمدرضــا نیكبخــت دربــاره تفــاوت ســاز بخشهــای شــیروان و
قوچــان ترصیــح كــرد« :عموم ـاً ســاز بخش ـیهای شــیروان از نــوع
بــم و در قوچــان از نــوع زیــر اســت و در ســبك م ـراب زدن نیــز
باهــم تفــاوت دارنــد و بـراداران گلافــروز نیــز از ایــن قاعده مســتثنا
نیســتند».
ایــن پژوهشــگر و نوازنــده در ادامــه بــه ویژگیهــای ســبك ایــن
هرنمنــدان پرداخــت و گفــت« :از دیگــر ویژگیهــای ایــن ســبك
میتــوان بــه تــك ســیم نــوازی بــا انگشــت اشــاره از پاییــن بــه بــاال،
ســكوتها و ایجــاد تعلیــق در اجــرا و روایــت اشــاره كــرد».
وی در پایان سخنان خود ،قطعهای به همراه روایت اجرا كرد.

و آوازی موســیقی شــال خراســان را بــه دو بخــش مقامهــای
«كرمانجــی» و «تركــی» تقســیم كــرد و گفــت ایــن دو مقــام بایــد از
هــم تفكیــك شــوند كــه بــا هــم اشــتباه گرفتــهنشــود.
وی افــزود« :مقامهــای كُرمانجــی بــه مقامهــای مــر آزاد ،شــامل«:
لــو» و «هرایــی» و مقامهــای آوازی بــا مــر مشــخص ،شــامل «جعفر
قلــی (حقانــه)» و «اللــه م ـزار» تقســیم میشــوند و مقــام رقــص
یــا بــازی كــه شــامل «یــك قرســه»« ،دو قرســه»« ،ســه قرســه»،
«پنــج قرســه»« ،شــش قرســه»« ،دوازده قرســه»« ،اناركــی»« ،چــپ
و راســته»« ،بلوچــی»« ،رسبــازی»« ،جــان مــه»« ،چــوب بــازی»،
«شــلنگی»« ،مادماتــی»« ،اصغــر جــان»« ،هلههلــه»« ،مجســمه»،
«بجنــوردی»« ،ا َال گــوز» و «بشکنبشــکن» كــه اكــر ایــن مقامهــا
بــه عنــوان مقــام ســازی اســتفاده میشــوند .دربــاره مقــام لــو و
هرایــی بیشــر میتوانیــم بگوییــم كــه مقــام آوازی هســتند كــه
توســط ســاز هــم اجــرا میشــوند؛ امــا بیشــرین تكنیكــی كــه در
ایــن نــوع موســیقی بــه كار م ـیرود تكنیــك آواز اســت».
چاهیــان در ادامــه بــه مقامهــای تركــی اشــاره كــرد و گفــت:
«مقامهــای اصلــی تركــی «شــاختایی»« ،گرایلــی»« ،تجنیــس» و
«نوایــی» هســتند ،امــا مقامهــا و آهنگهــای تركــی دیگــری نیــز
در ایــن منطقــه وجــود دارنــد كــه «زارنجــی»« ،كوراوغلی»« ،حســین
یــار»« ،دوندهبــای»« ،جــوالن» و ...از آن جملــه هســتند».
وی ســپس بــا منایــش اســایدهایی بــه بررســی و تحلیــل ویژگیهــای
فنــی و تكنیكــی مقامهــای لــو و هرایــی پرداخــت.
مــژگان چاهیــان در پایــان ســخنانش گفــت« :پــس از ایــن پژوهــش
دریافتــم ،بــا رعایــت برخــی از اصــول و تكنیكهــا میتوانیــم از
موســیقی كرمانجــی و مقامهــای لــو و هرایــی در موســیقی معــارص
بهــره بربیــم».
آخریــن ســخرنان ایــن برنامــه «محمدرضــا نیكبخــت» ،نوازنــده و
پژوهشــگر موســیقی شــال خراســان بــود كــه همزمــان بــا نواخــن
ســاز دوتــار بــه معرفــی ســبك ب ـرادران بخشــی «علــی و حم ـرا گل
افــروز» پرداخــت.
ایــن پژوهشــگر موســیقی گفــت« :در شــال خراســان بــه ســه زبــان
صحبــت میشــود ،زبــان فارســی كــه بعضــی بــه آن تاتــی میگوینــد
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و معــاری ایـران» اســت ،مدتهــا پیــش جســته گریختــه مقــاالت
و كتابهایــی در ایــن زمینــه داشــتیم و تصورمــان بــر آن بــود كــه
ظرفیــت برگـزاری یــك هامیــش در ســطح ملــی را خواهــد داشــت؛
زیـرا مــا میتوانیــم بگوییــم كــه معــاری مــا در واقــع یــك معــاری
آجــری محســوب میشــود .افلیــم معــاری ای ـران بــا آجــر ســازگار
اســت و آجــر از گذشــته تــا كنــون بــه نحــو مطلــوب در معــاری
ایرانــی مــورد اســتفاده ق ـرار گرفتــه اســت و قدمتــی  6تــا  7ه ـزار
ســال دارد .امــا پژوهشهــا و تحقیقاتــی كــه تاكنــون در ایــن حــوزه
بــه انجــام رســیده بــه صــورت پراكنــده و غیــر مســتمر بودهاســت؛
در صورتــی كــه میطلبــد تــا در ایــن حــوزه دســتاوردهای پژوهشــی
بیشــری داشتهباشــیم .ایــن بــود كــه طــرح برگ ـزاری ایــن هامیــش
را در معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هــر مطــرح كــردم كــه مــورد
ارزیابــی و موافقــت قــرار گرفــت و فراخــوان آن منتــر شــد و
امیــدوارم یــك هامیــش خــوب در ســطح ملــی داشــته باشــیم.

همدی مكینژاد دبری مهایش آجر و آجراكری :

منحصر به فردترین ایهدهای خالقانه در نباهای آجری است

آیــا آجــر بــه جــز اینكــه مصالــح ســاختامنی اســت ،كاربــرد دیگــری
هم داشــته اســت؟
آجــر در ایـران تنهــا جنبــه ســازهای نــدارد ،بلكــه ایرانیهــا از آن بــه
عنــوان یــك مــاده هــری بهــره میبردنــد و هـزاران گونــه مختلــف
آجــر را در منظــر و معــاری مــورد اســتفاده قــرار میدادنــد.
در نتیجــه ایــن محصــول تنهــا بــه عنــوان مــاده ســاختامنی،
مطــرح نبــوده ،بلكــه بــه جنبههــای زیباشناســی آن نیــز توجــه
میشدهاســت؛ بــه طــوری كــه در دوره قبــل از اســام مــا
آجــر نوشــتههای متعــددی داریــم كــه بخشــی از هویــت
تاریخــی ایــران هســتند ،بــه همیــن دلیــل میتوانیــد
منحــر بــه فردتریــن ایدههــای خالقانــه
را در آثــار و بناهــای تاریخــی كشــورمان
مشــاهده كنیــد .ماننــد آجــر نوشــتههای
متعــددی كــه در معبــد
«چغازنبیــل» در نزدیكــی
شــوش بــه كار بردهشــده
كــه بــه لحــاظ
هویــت فرهنگی
و تاریخــی نیــز
ارزشــمند اســت.

مولود زندینژاد

هـزاران ســال اســت كــه آجــر نـه تنهــا بــه عنــوان گل نوشــتههای
فرامیــن دولتــی بهــره میبردنــد ،بلكــه بــه عنــوان یكــی از مصالــح
اصلــی کاخهــا ،عبادتگاههــا ،مدرس ـهها ،مســجدها و ســاختامنها
مــورد اســتفاده ق ـرار میگرفتهاســت ..شــاید در نخســتین لحظاتــی
كــه آجــر را مجســم میكنیــم ،تنهــا عنــری چهــار وجــه و ســخت
بــه نظــر برســد كــه زیبایــی خاصــی را بــه خــودی خــود ،در ذهــن
القــاء منیكنــد و تصــور بنایــی بــا منــای آجــری بــه نظــر بــه دور
از مبانــی زیباییشناســی بــه تصــور درآیــد ،امــا دیــدار از بناهــای
تاریخــی و تأمــل در وجــوه زیباییشناســی آن ایــن تصــور را بــه
شــدت باطــل میكنــد .برخــی از خانههــای آجــری بــه كــال زیبــا و
در اوج تكنیــك بنــا شــدهاند ،بــه طــوری كــه ســاخت بنایــی مشــابه
آن در زمــان حــال بســیار ســخت و ناممكــن بــه نظــر میرســد و
اســتادكارانی را میطلبــد كــه هماكنــون یــا در كنارمــان نیســتند
یــا در مناطقــی دور دســت بینــام و نشــان بــه عنــوان آخریــن
نســل و بازمانــده تاریــخ معــاری بــه رس میبرنــد و ایــن صنعــت
ســاخته دســت انســان ،آخریــن نفسهــای خــود را میكشــد و از آیــا آجــر ســیر
كورههــای آجرپــزی جــز تعــداد معــدودی برجــای منانــده اســت .تكاملــی داشــته
بــه هــر حــال فرهنگســتان هــر قصــد دارد تــا ایــن ســازه كهــن اســت؟

چــه قابلیتهایــی در آجــر و آجــركاری وجــود دارد كــه بــه برگـزاری
یــك هامیــش ملــی انجامید؟
ایــن موضــوع هامیــش كــه تحــت عنــوان «آجــر و آجــركاری در هــر
7
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را مــورد واكاوی و پژوهــش قــرار دهــد و بــه صــورت هامیشــی
ملــی برگــزار كنــد؛ بــه همیــن مناســبت بــا مهــدی مكینــژاد
عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان هــر و دبیــر علمــی هامیــش
مصاحبــهای داشــتیم تــا در مــورد كــم و كیــف برگــزاری ایــن
هامیــش مطلــع شــویم.

بلــه ،آجــر بــه عنــوان مــادهای
بومــی ،محبــوب و قابــل
انعطــاف بــرای معــاران ایرانــی محســوب
میشــده اســت ،مخصوصــاً در بخــش
مركــزی و كویــری ایــران كــه كاربردهــای
بســیار داشــته و در بازنگــری آثــار تاریخــی میتــوان
بــه ســیر تكاملــی آن پــی بــرد .كمــر جایــی را در جهــان
میتــوان یافــت كــه ماننــد كشــورمان ایــن قدمــت بیــش
از  6هـزار ســال را داشــته باشــد و از آجــر بــه ایــن نحــو و بــا ایــن

رویكــرد از آن اســتفاده كــرده باشــند .انشــاءالله در هامیــش نیــز و تاریخــی كمــك میكنــد .همچنیــن شناســایی معــاران و بناهــا
بــه ایــن مباحــث بــه طــور مبســوط پرداختــه میشــود.
بــرای مــا حائــز اهمیــت هســتند كــه اجــرا كننــدگان اصلــی و
هرنمنــدان گمنــام كشــورمان هســتند و بایــد هرنشــان را بــه دیگـران
وجه متایز آجر در نقاط مختلف ایران چگونه است؟
انتقــال دهنــد .دیگــر خــود شــهرها و بناهــای تاریخیشــان مــورد
از آنجــا كــه مــاده اصلــی تشــكیل دهنــده توجــه اســت كــه میبایســتی مــورد مطالعــه ق ـرار گیرنــد.
آجــر ،خــاك ُرس اســت كــه بــه وفــور در ایــن هامیــش بــا چــه محورهایــی مــورد بررســی و پژوهــش ق ـرار
اكــر مناطــق ایـران وجــود دارد ،در بســیاری میگیــرد؟
از شــهرهای ایــران خصوصــاً بخــش مركــزی
و كویــری میتــوان بناهــای ایــن هامیــش بــا محوریــت «پیشــینه تاریخــی آجــر (پیش از اســام/
آجــری را مشــاهده كــرد كــه پــس از اســام)»« ،تکنیکهــا و روشهــای آجــر و آجــرکاری»« ،روشهــا
متایــزی میــا ن آنهــا وجــود و فنــون تولیــد آجــر در گذشــته و حــال»« ،انــواع و اقســام آجــر»،
نــدارد .تفــاوت «قابلیتهــا و کاربــرد آجــر در معــاری ایـران»« ،آجــر و آجــرکاری
آجرهــا
در در معــاری معــارص ایــران»« ،برداشــتها و گرایشهــای نویــن
مناطــق مختلــف از آجــر در هــر و معــاری ایـران»« ،نظــم و هندســه در چیدمــان
آجــر»« ،آجــر و محیــط زیســت»« ،کتیبــه و کتیبههــای آجــری»،
«اســتادکاران و هرنمنــدان آجــرکار و آجــر ت ـراش» برگ ـزار میشــود.
آیــا ایــن هامیــش برنامههــای جنبــی نیــز بــه همــراه خواهــد
داشــت؟
برنامههــای زیــادی بـرای ایــن هامیــش در نظــر گرفتــه شدهاســت.
دو پیــش هامیــش در شــهرهای دزفــول و كرمــان برگــزار خواهــد
شــد كــه حــوزه اقلیمــی و منطقــهای ایــن شــهرها بــه صــورت
خــاص مــورد بررســی قـرار خواهــد گرفــت .اســتادكاران و معــاران
برجســته نیــز در ایــن شــهرها شناســایی و از آنهــا تقدیــر میشــود.
در تهـران نیــز قـرار اســت در هامیــش اصلــی نیز منایشــگاه عكســی
از بناهــای آجــری در نظــر گرفتــه شدهاســت و دیگــر برنامههایــی
كــه توســط شــورای علمــی در حــال بررســی اســت.

در انــدازه ،رنگ،
بافــت و دمــای
پخــت آنهاســت
و در گذشــته بــه دلیــل متایــل
بــه رنگهــای زرد و گلبــهای
یــا نارنجــی و قرمــز در برخــی
از نقــاط تفاوتهایــی دیــده میشــود .ولــی
معمــوالً بــه دلیــل اكســید آهنــی كــه در ایــن
خــاك وجــود دارد رنگهــای نارنجــی و قرمــز
دارنــد كــه ایرانیهــا بــا بــاال بــردن ح ـرارت اكســید آهــن
را میســوزاندند و رنگهــای گلبــهای و مایــل بــه زرد
اســتفاده میكردنــد .در بخشهــای دیگــری نیــز ماننــد
تربیــز آجرهــا و بندكشــیها رنــگ میشــده اســت مثــاً آجرهــا
یــك رنــگ و بنــد كشـیها بــه رنــگ دیگــر بــوده كــه یــه كنرتاســت
خوبــی بــه فضــا مـیداده و بــه ایــن ترتیــب تغییراتــی را در ظاهــر
بناهــا بــه وجــود میآوردنــد.

آیا سفارش مقاله نیز خواهید داشت؟
در صــورت تأمیــن مالــی و همــكاری نهادهــا و ســازمانها تــاش
میكنیــم تــا ســفارش مقالــه نیــز داشــته باشــیم .ضمــن آنكــه
معتقــدم ایــن هامیــش میتوانــد در ســطح بیناملللــی نیــز برگ ـزار
شــود.
وی در پایــان متذكــر شــد منابــع و مقاالتــی كــه تاكنــون بــه
دبیرخانــه هامیــش رســیده حاكــی از ایــن نكتــه اســت كــه حداقــل
ده جلــد كتــاب پــس از پایــان ایــن هامیــش منتــر خواهــد شــد.

چه مباحثی در این هامیش بیشرت مورد توجه است؟
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آجــر میتوانــد بــه عنــوان یكــی از عنــارص مبلــان شــهری نقــش دربــاره نحــو ه ارســال مقــاالت و زمانبنــدی كــه بـرای برگـزاری ایــن
موثــری در ســیام و منظــر شــهری داشتهباشــد .در ایــن هامیــش هامیــش در نظــر گرفتــه شدهاســت ،توضیــح دهیــد.
قــرار اســت تــا خوانشهــای نویــن از آجــر مــورد بررســی قــرار
گیــرد .همچنیــن بــه مســایل فنــی و مهندســی و كاربــرد آجــر توجــه آخریــن مهلــت ارســال چکیــده مقــاالت 2 :آذر مــاه  ،1395آخریــن
خواهــد شــد .زیـرا آجــر ســازهای بــوده كــه در گذشــته بـرای تعدیــل مهلــت ارســال اصــل مقــاالت 2 :دی مــاه  1395و زمــان برگــزاری
ح ـرارت ،زیبایــی و منــای بناهــا و مــواردی از ایــن دســت مطابــق ایــن هامیــش 25 :بهمــن مــاه  1395اســت.
زیســت بــوم هــر منطقــه مــورد اســتفاده قــرار میگرفتهاســت.
همچنیــن بحــث امنیــت و پایــداری ایــن مــاده یكــی از مباحثــی
اســت كــه بــه آن توجــه خواهــد شــد .برداش ـتها و گرایشهــای
نویــن میتوانــد مــورد بررســی قــرار گیــرد .نظــم و هندســه
و چیدمــان آجــر برایــان مهــم اســت و مبحــث آجــر و محیــط
زیســت نیــز از مباحثــی اســت كــه بایــد بــه آن توجــه خــاص داشــت
زیــرا خوشــبختانه آجــر ،مــادهای قابــل بازیافــت و ســازگار بــا
محیــط زیســت اســت .كتیبههــا نیــز برایــان بســیار حائــز اهمیــت
هســتند چراكــه خوانــش و بررســی هــر یــك در هویــت فرهنگــی
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ایــن دســت را بــا همــكاری ســفارت چیــن كــه همیشــه در خــط
مقــدم ایــن روابــط بــوده ،ادامــه دهــد.
وی در خصــوص برگـزاری ایــن منایشــگاه افــزود :قریــب یكســال برای
برگ ـزاری منایشــگاهی بــا حضــور بســیاری از هرنمنــدان برجســته و
مســلامن چینــی تــاش كردیــم و عالقهمنــد بودیــم كــه بتوانیــم آثــار
بســیاری از آنهــا را در یــك زمــان بــه منایــش درآوریــم كــه حاصــل
آن برگـزاری منایشــگاهی از آثــار نقاشــی «علــی لیگــون» بــه همـراه
فرزندش«ســعید لــی چــوان ای» هرنمنــدان مســلامن چینــی اســت
كــه امــروز شــاهد آن هســتیم .در ایــن منایشــگاه  56اثــر در دو
گالــری لــرزاده و فرشــچیان مؤسســه صبــا بــه منایــش درآمدهاســت.
مدیــركل امــور بینامللــل فرهنگســتان هــر اظهــار امیــدواری كــرد تــا
برنامههایــی از ایــن دســت بــا همــكاری ســفارت چیــن و ســازمان
فرهنــگ و ارتباطــات اســامی ادامــه یابــد.
در ادامــه «دو شــیاو چیــن» رایــزن فرهنگــی چیــن ،بــه ارتباطــات
ایـران و چیــن از ســالیان دور پرداخــت و عنــوان كــرد :روابــط ایـران
و چیــن ریشــه تاریخــی دارد كــه بــه  2000ســال پیــش برمیگــردد.
ایــن ارتباطــات از طریــق جــاده ابریشــم صــورت میگرفــت كــه
میتوانیــد عنــارص فرهنگــی آن را در آثــار ایــن نقاشــان مشــاهده
كنیــد.
وی بــا اشــاره بــه آثــار ایــن هرنمنــدان افــزود« :جــم كــو» یكــی از
دریــاداران چینــی بــوده كــه از طریــق دریــا بــه ایـران ســفر میكــرده
و مبــادالت كاالهــا را بــه انجــام میرســاندهاســت« .جــام چــی یــن»
هــم بازرگانــی بــوده كــه او را نخســتین كســی میشناســند كــه از
طریــق جــاده ابریشــم ،مبــادالت كاال را انجــام م ـیداده و موجــب
گســرده شــدن ارتباطــات دو كشــور شــدهاســت.

منایشــگاه آثــار نقاشــی «علــی لیگــون» بــه همـراه فرزنــدش «ســعید
لــی چــوان ای» هرنمنــدان مســلامن چینــی ،عــر دوشــنبه5 ،
مهرمــاه ،در مؤسســه فرهنگــی -هــری صبــا گشــایش یافــت .در
آییــن گشــایش ایــن منایشــگاه« ،اكــرم پوراكــی» مدیــركل امــور
بینامللــل فرهنگســتان هــر و رسپرســت مؤسســه فرهنگــی هــری
صبــا« ،مهــرداد رخشــنده» معــاون اداره كل آســیا و اقیانوســیه وزارت
فرهنــگ و ارتباطــات اســامی ،خانــم «دو شــیاو چیــن» رایــزن
رایــزن فرهنگــی چیــن ابــراز امیــدواری كــرد تــا طــرح «كمربنــد
فرهنگــی چیــن« ،نرسیــن دســتان» عضــو هیئــت علمــی پژوهشــكده
ارتباطــات» كــه از ســوی رئیــس جمهــور ایــن كشــور مطــرح شــده،
هــر« ،الهــام ســادات میرزانیــا» عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عالمه
اجرایــی و روابــط ایــران و چیــن خصوصــاً در زمینــه فرهنگــی و
طباطبایــی و جمعــی از دانشــجویان و عالقهمنــدان حضــور داشــتند.
هــری گســردهتر شــود.
در ایــن مراســم اكــرم پوراكــی مدیــركل امــور بینامللــل فرهنگســتان
در ادامــه ایــن مراســم مهــرداد رخشــنده معــاون اداره كل آســیا
هــر و رسپرســت مؤسســه فرهنگــی هــری صبــا با ابـراز خرســندی از
و اقیانوســیه وزارت فرهنــگ و ارتباطــات اســامی ســخنان خــود
برگـزاری ایــن منایشــگاه گفت :فرهنگســتان هــر و مؤسســه فرهنگی
را بــا تشــكر و قدردانــی از زحــات كســانی كــه موجــب برگ ـزاری
هــری صبــا عالقهمنــد و امیــدوار اســت كــه بتوانــد برنامههایــی از
ایــن منایشــگاه شــدهاند ،آغازكــرد .وی ســپس در خصــوص شــناخت
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فرهنــگ دو كشــور از هــم عنــوان كــرد :متاســفانه نســل جــوان
چیــن شــناخت صحیحــی از ایـران ندارنــد و تصــوری كــه بســیاری از
آنهــا دربــاره ایـران دارنــد ایــن اســت كــه مــردم ایـران قریــب بــه 4
دهــه اســت كــه بــا آمریــكا در حــال جنــگ اســت .مــردم ایـران نیــز
متقابـاً شناختشــان اقتصــادی و تاحــدی سیاســی اســت .ولــی نكتــه
مهــم ارتباطــات فرهنگــی و هــری و زمینــه اشـراكاتی اســت كــه دو
كشــور دارنــد و متاســفانه نقــش فرهنگــی در ایــن بیــن فرامــوش
شدهاســت.
وی در همیــن زمینــه ادامــه داد :بســیاری از كســانی كــه از چیــن بــه
ایـران ســفر میكننــد ،دیدگاهشــان كامـاً نســبت بــه تصوراتــی كــه
قبــل از ســفر داشــتند تغییــر میكنــد و انصاف ـاً هــرگاه هرنمنــدان
ایرانــی در چیــن منایشــگاهی برگــزار كردنــد ،بــا اســتقبال خوبــی
مواجــه بودنــد زیــرا عالقهمندنــد كــه بــا فرهنــگ و هــر ایــران
بیشــر آشــنا شــوند.
رخشــنده خاطرنشــان كــرد :خوشــحال میشــویم كــه میزبــان
هرنمنــدان چیــن در كشــورمان باشــیم و امیــدوارم ایــن ارتباطــات و
همكاریهــا در دو كشــور ایــران و چیــن ادامــه داشــته باشــد.
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بنابــر ایــن گ ـزارش علــی لیگــون ضمــن اب ـراز خرســندی از برگ ـزاری
منایشــگاه آثــارش در ایــران عنــوان كــرد :برگــزاری ایــن منایشــگاه
مدیــون تــاش دانشــگاه پكــن و رایــزن فرهنگــی ســفارت جمهــوری
اســامی ایـران در چیــن اســت .قـرار بــود هرنمنــدان بزرگــی در ایــن
مولــود زندینــژاد -مرتجــم «الهــام ســادات میرزانیــا» عضــو هیئــت علمــی
منایشــگاه گــرد هــم آینــد امــا بــه دلیــل آنكــه گرفتــار بودنــد ،از مــن
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
و پــرم دعــوت شــد تــا آثارمــان را بــه منایــش بگذاریــم.
عــر دوشــنبه  5مهرمــاه منایشــگاه آثــاری از دو هرنمنــد مســلامن
وی دربــاره حضــور خــود در ایــران گفــت 25 :ســال پیــش بــرای
اولیــن بــار بــه ایـران ســفر كــردم و بــا همــكاری خانــم دكــر نرسیــن چینــی بــه نامهــای «علــی لــی گــون» بــه همـراه فرزنــدش «ســعید
دســتان در نگارخانــه هــر ایـران ،اولیــن مســلامن چینــی بــودم كــه لــی چــوان ای» ،در نگارخانههــای لــرزاده و فرشــچیان مؤسســه
توانســتم آثــارم را در ایـران بــه منایــش بگــذارم .پــس از ایــن بــود كــه فرهنگــی -هــری صبــا ،وابســته بــه فرهنگســتان هــر گشــایش
بــا حامیتهایــی كــه از ســوی ســفارت ای ـران در چیــن شــدم ایــن یافــت .در ایــن منایشــگاه كــه بــا همــكاری فرهنگســتان هــر،
ارتباطــات گســردهتر شــد و امیــدوارم طــرح جــاده كمربنــدی عنــوان ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی ،دانشــگاه پكــن و رایزنــی
فرهنگــی ســفارت ای ـران در چیــن برگ ـزار شــد 56 ،اثــر از ایــن دو
شــده بــه گســرش ایــن ارتباطــات كمــك كنــد.
هرنمنــد در ســه موضــوع هــر اســامی ،جــاده ابریشــم و طبیعــت
ایــن هرنمنــد مســلامن افــزود :ایــن منایشــگاه گزارشــی اســت از چیــن بــه منایــش درآمــد .یكــی از ویژگیهایــی كــه آثــار ایــن
بیســت ســال كار مــن كــه در زمینــه مینیاتــور انجــام دادهام و در دو
هرنمنــدان را برجســته میســاخت و بـرای بازدیدكنندگانــش جــذاب
بخــش بــه منایــش درآمــده یكــی آثــاری كــه كامـاً مناینــده فرهنــگ و
میمنــود ،اســتفاده از عنــارص و املانهــای فرهنــگ و ســنت ایرانــی
هــر غنــی چیــن اســت و دیگــر آثــاری كــه از فرهنــگ و هــر ایـران
و همچنیــن شــناخت تاریــخ همكاریهــا و ارتباطــات چیــن و ایـران
برگرفتـه شــده اســت.
بــود كــه دســتامیه اصلــی بخشــی از مضامیــن آثــار ایــن منایشــگاه
وی بــه منایشــگاه آثــارش در پكــن اشــاره و خاطرنشــان كــرد :ســال را تشــكیل م ـیداد.
گذشــته دانشــگاه پكــن منایشــگاهی برگ ـزار كــرد كــه ایــن آثــار در
آنجــا بــه منایــش درآمــد و بــا هرنمنــد ایرانــی بهمــن رشیفــی كــه «علــی لِــی گــون» در ســال  1954میــادی ،در یــک خانــواده
امــروز نیــز در اینجــا حضــور پیــدا كــرده ،آشــنا شــدم و امیــدوارم كــه مســلامن در پکــن بــه دنیــا آمــد .بــه دلیــل عالقــه پــدرش بــه نقاشــی
روی آورد و در مدرســه نیــز مــورد تشــویق آمــوزگارش قـرار گرفــت.
ایــن همكاریهــا ادامــه داشــته باشــد.
او در ایــن بــاره میگویــد« :مــن یــك مســلامن از نــوادگان مســلامن
وی در پایــان بــه ترشیــح تابلوهایــی پرداخــت كــه نشــان از ارتباطات چیــن هســتم كــه عالقــه زیــادی بــه فرهنــگ اســامی دارم .در
گســرده میــان چیــن و ایـران از گذشــتههای دور داشــت.
پکــن بــه دنیــا آمــدم و تحــت تاثیــر تشــویقهای پــدرم بــه نقاشــی
منایشــگاه هرنمنــدان چینــی تــا  15مهرمــاه در گالریهــای لــرزاده و عالقهمنــد شــدم .در ســال  1962وارد مدرســه ابتدایــی شــدم و
چــون بــه خوبــی نقاشــی میكشــیدم مــورد تشــویقهای مســئوالن
فرشــچیان مؤسســه فرهنگــی -هــری صبــا ادامــه داشــت.
مدرس ـهام ق ـرارگرفتــم».
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عالقــه لیگــون بــه مضامیــن اســامی را ،هامنطــور كــه میگویــد
میتــوان در آثــارش مشــاهده كــرد« .نــور عاشــورا» عنــوان یكــی

از آثــاری اســت كــه بــا عنــارصی
كامـاً اســامی كشــیدهشــده اســت .در ایــن
اثــر كــه روایتــی از ظهــر عاشوراســت ،حــرت
عبــاس (ع) و دیگــر یــاران باوفــای امــام حســین(ع) هــدف
تیرهــای دشــمن قــرار گرفتهانــد و آن حــرت در حــال
منــاز ظهــر اســت .همــه تصاویــر از پشــت رس كشــیده شــدهاند و
تنهــا هالــه نورانــی اط ـراف رس حــرت ابوالفضــل (ع) كــه ســوار
بــر اســبش «عقــاب» اســت و امــام حســین(ع) كــه در حــال منــاز
اســت ،آنهــا را از دیگــر صحابــه متامیــز میكنــد .منونههایــی از
ایــن نقاشــیهای اســامی را میتــوان در آثــار دیگــر لیگــون بــا
عنوانهــای «دعــا»« ،متریــن تصــوف»« ،غــار پناهــگاه حــرت
محمــد(ص)» و «ســتارههای عاشــورا» دیــد.

مینیاتــور خــود را بــه
ســبك چینــی خلــق كــردم .در مــورد
نقاشــی چینــی بایــد بگویــم ایــن نقاشــی در
زمانهــای مختلــف دچــار فــراز و نشــیبهایی بــوده ،گاه مــورد
حامیــت و گاه مــورد بیمهــری ق ـرار گرفتــهاســت و خوشــبختانه
در حــال حــارض توجــه خاصــی بــه آن میشــود ،بــه طــوری كــه در
ســال گذشــته بـرای یكصدمیــن ســالگرد تولــد اســتادم كــه  15ســال
پیــش درگذشــتهاســت ،بزرگداشــتی برگــزار شــد و آثــارش مــورد
توجــه بیشــری قـرار گرفــت».

وقتــی لِــی گــون ســیزده ســاله شــد« ،انقــاب فرهنگــی» در رسارس
چیــن بــه اجـرا در آمــد .در نتیجــه ،وی نتوانســت بــه ادامــۀ تحصیل
بپــردازد .او میگویــد« :مــن نتوانســتم در دوره «انقــاب فرهنگــی»
چیــن ،بــه صــورت آكادمــی درس نقاشــی را بیامــوزم ،امــا بخــت بــا
مــن یــار بــود و توانســتم در  24ســالگی بــا «پــان جــه چــی» ،نقــاش
و مینیاتوریســت معــروف چیــن آشــنا شــوم .او م ـرا تحــت تعلیــم
و راهنامییهــای خــود قــرار داد و توانســتم در رشــته مینیاتــور
چینــی تبحــر پیــدا كنــم .تحــت حامیــت او و دوســتان هرنمنــدش به
محافــل هــری راه یافتــم و از ســال  1988بــه صــورت حرفـهای آثــار

در بخشــی از منایشــگاه لیگــون كــه بــه ســبك كامــاً چینــی
كشــید ه شــده و مربــوط بــه طبیعــت چیــن میشــود ،آثــاری
بــه منایــش درآمــده كــه نشــان از تبحــر وی در مینیاتــور چینــی
دارد« .روح بامبــو»« ،خوشــحالی اژدهــا و ققنــوس»« ،نیلوفــر آبــی
جوهــر»« ،جشــن برداشــت محصــول»« ،عطــر آگیــن»« ،نیلوفــر آبی
بــا نــور مــاه هــال» از جملــه آثــار لیگــون هســتند كــه وی بــا
مضامیــن و محتواهایــی كــه بــه فرهنــگ و هــر غنــی چیــن ارتبــاط
دارد ،اشــاره دارد.
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از طریــق راههــای آبــی و
جــاده ابریشــم بــه تبــادل كاال و
تجــارت میپرداختنــد .در یكــی از تابلوهایــش او
مناینــده سلســله ژانــگ كیــان را كــه بــه دیــدار
بــا شــاهان ایرانــی آمــده بــا اســتفاده
از عنــارصی كامــاً ایرانــی بــه
تصویــر درآوردهاســت .حتــی در
تابلــوی «پرســپولیس» از كلــات
فارســی بهــره بردهاســت .در ایــن
زبــان چینــی و فارســی نوشــتهاســت و دو مــرد
تابلــو بــه دو
ایرانــی را نشــان میدهــد كــه بــه همــراه دو میــش در حركتنــد.
در یكــی از آثــار لیگــون كــه بســیار شــبیه بــه مینیاتورهــای
ایرانــی اســت و «پیشــگویی عاشــورا» نــام دارد ،وی كامـاً بــه ســبك
مینیاتوریســتهای ایرانــی نقاشــی كــرده ،وی دربــاره آشــنایی
خــود بــا هرنمنــدان مینیاتوریســت ایرانــی میگویــد :مــن محمــود
فرشــچیان را در منایشــگاهی كــه رایــزن فرهنگــی ای ـران در چیــن
ترتیــب داده بــود ،شــناختم و بــا آثــارش آشــنا شــدم .او نقــاش
بزرگــی اســت و آثــارش بســیار زیبــا و شــكیل هســتند.

لــی گــون كــه عضــو
انجمــن دوســتی ایــران و چیــن
اســت دربــاره چگونگــی آشــنایی خــود بــا ســنت و فرهنــگ ای ـران
میگویــد« :در ســال  1995بــا همــكاری خانــم دكــر نرسیــن
دســتان بــه ایـران آمــدم و آثــارم را بـرای اولیــن بــار در منایشــگاهی
موفــق بــه منایــش گذاشــتم .در آن هنــگام بــود كــه بــا فرهنــگ
ایرانــی بیشــر آشــنا شــدم و بــا عالقــه زیــاد تــاش كــردم تــا ارتباطــم
را بــا ایــران بیشــر كنــم و بــه دانســتههایم ،بیافزایــم .در ســال
 1997بــه آمریــكا رفتــم و در منایشــگاهی از آثــار مســلامنان رشكــت
كــردم .برخــی از آثــار نیــز بــه هرنمنــدان ایرانــی تعلــق داشــت و
موجــب شــد تــا مطالعــات خــودم را ب ـرای شــناخت بیشــر ای ـران
ادامــه دهــم».

لیگــون اگرچــه یــك مینیاتوریســت چینــی اســت امــا آثــارش
گویــای ایــن مطلــب اســت كــه وی بــا اســتفاده از مضامیــن خــاص
ســبكی نــو و جدیــد بــرای خــود پایهگــذاری كردهاســت .ســبكی
كــه آثــارش را از دیگــر نقاشــان چینــی متامیــز ســاخته و او را بــه
عنــوان یــك هرنمنــد مســلامن چینــی معرفــی میمنایــد.
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در ایــن منایشــگاه از لیگــون تابلویــی بــا عنــوان «مســافر»
مشــاهده میشــود كــه مربــوط بــه تصاویــر زنــان و مــردان ایرانــی
اســت .در ایــن تابلــو ،بانــوان ایرانــی بــا پوشــش چــادر یــا مغنــه و
مانتــو و مردانــی بــا هیبــت و ظاهــری كامـاً ایرانــی در خیابــان در
حــال رفــت و آمدنــد .وی بــه پوشــش مــردم ای ـران توجــه خــاص
دارد و تــاش میكنــد تــا آنچــه از فرهنــگ ایرانــی دریافــت كــرده
در آثــارش نیــز بــه منایــش بگــذارد .آثــاری چون«بانــوان پارســی»،
«گل پارســی» و «خانــم پارســی» از جملــه آثــاری اســت كــه وی
تــاش داشــته تــا توســط آن بــه فرهنــگ اســامی و پوشــش زنــان
ایرانــی كــه مــورد توجــه و عالق ـهاش بــوده ،اشــاره كنــد.
لــی گــون در بخشــی از آثــارش بــه راه ابریشــم و ارتباطــات گســرده
ای ـران و چیــن پرداختهاســت .او فرمانروایــان ایرانــی را بــه هم ـراه
بازرگانــان و مستشــاران چینــی بــه تصویــر درآورده كــه در گذشــته

منایشــگاه آثــار علیلیگــون و پــرش تــا  15مهــر مــاه  1395در
نگارخانههــای لــرزاده و فرشــچیان صبــا بــه منایــش گذاشــته شــد.

12

به احرتام استاد داوود رشیدی حائری

الهــام الیقــی – نــه مــرگ پایــان كبوتــر اســت و نــه
ایســت قلبــی پایــان زندگــی مفتــش شــش انگشــتی
هـزار دســتان
داوود رشــیدی دوازدهمیــن روز تابســتان هــزار و
ســیصد و دوازده در خانــوادهی فرهیختــه و رسشــناس
بابلــی بــه دنیــا آمــد .پــدرش از دیپلامتهــای زمــان
خــود و ســفیر ایـران در كشــور هــای مختلــف بــود .شــیح
محمــد حائــری مازندرانــی ،پدربــزرگ وی از روحانیــون
معــروف مرشوطهخــواه و جــدش زینالعابدیــن حائــری
مازندرانــی مرجــع تقلیــد زمــان خــود و صاحــب
كتــاب «فقــه» شــیعه بــود .داوود رشــیدی
بــه مناســبت شــغل پــدرش ،عبداالمیــر
رشــیدی حائــری ،دوره متوســطه را در
ترکیــه و فرانســه بــه پایــان رســاند .در
كودكــی بــه واســطه معرفــی توســط دخرتعمــهاش ،دكــر طوســی
حایــری بــه عبدالحســین نوشــین ،كارگــردان و منایشــنامهنویس بنــام
دوران ،وارد دنیــای بــازی و بازیگــری شــد .ب ـرای ادامــه تحصیــات
دانشــگاهی راهــی ژنــو شــد و در دو رشــته کارگردانــی و بازیگــری
تئاتــر از کنرسواتـرا ژنــو و حقــوق سیاســی از دانشــگاه ژنــو ســوئیس
فــارغ التحصیــل شــد.
بــا پایــان تحصیــات در  31ســالگی بــه ته ـران بازگشــت و در اداره
تئاتــر وزارت فرهنــگ و هــر اســتخدام شــد و گــروه تئاتر «امــروز» را
تشــكیل داد كــه هرنمندانــی چــون مرضیــه برومنــد ،فهیمه راســتکار،
سوســن تســلیمی ،ســیاوش طهمــورث ،مهــدی هاشــمی ،داریــوش
فرهنــگ و پرویــز فنــ یزاده بــه عضویــت آن در آمدنــد .وی در
زمینــه كارگردانــی و بازیگــری در عرصــه تئاتــر نیــز فعالیــت داشــت
و تئاتــر «پیــروزی در شــیگاكو» بــه كارگردانــی وی ،پرفروشتریــن
تئاتــر پــس از انقــاب در دوران خــود شــناخته شــده بــود.
در ســال  1344پــس از  ۹ســال فعالیــت در اداره تئاتــر وزارت فرهنگ
و هــر ،بــه تلوزیــون ملــی منتقــل شــد و بــه عنــوان مدیــر گــروه
منایشهــا و رسگرمــی ایــن ســازمان بــه فعالیــت پرداخــت .بیــش از
 50فیلــم ،رسیــال ،تلــه تئاتــر و برنامــه تلوزیونــی حاصــل حضــور او
چــه بــه عنــوان مدیــر گــروه و چه بــه عنــوان بازیگــر و كارگــردان در
تلوزیــون اســت كــه از آثــار بازیگــری وی میتــوان بــه كاله پهلــوی،
مختارنامــه ،والیــت عشــق ،تنهاتریــن رسدار ،گل پامچــال ،امــام
علــی ،هزاردســتان ،ریچــارد ســوم ،كوچــك جنگلــی ،خوشــا بــه حــال
بردبــاران و ...اشــاره كــرد .بــه یــاد ماندنیتریــن نقشهــای داوود
رشــیدی در نقــش «مفتــش شــش انگشــتی» در رسیــال هزاردســتان
و «مســتوفی املاملــك» در كوچــك جنگلــی اســت.
اســتاد رشــیدی در نخســتین حضــور ســینامیی مؤثــر خــود ،در
تابســتان  1350بــا فیلــم «فـرار از تلــه» بــر پــرده ســینام رفــت و پس
از آن در بیــش از  35فیلــم از جملــه كنــدو ،شــیالت ،گلهــای داوودی،
تكیــه بربــاد،تردیــد ،اكباتــان و ...بــه نقــش آفرینــی پرداخــت.
وی در ســال  1347بــا همــر هرنمنــد خــود،اح ـرام برومنــد آشــنا
شــد و ازدواج كــرد كــه حاصــل  48ســال زندگــی مشــرك آنهــا دو

فرزنــد بــه نامهــای لیلــی و فرهــاد اســت كــه لیلــی رشــیدی نیــز در
عرصــه هــر و بازیگــری فعــال اســت.
اســتاد رشــیدی در دوران فعالیــت پــر بــار هــری خــود در هامیــش
و جشــنوارههای مختلــف تقدیــر شــد .از جملــه آن میتــوان بــه
هامیــش چهرههــای مانــدگار اشــارهكرد .در هفتمیــن دوره هامیــش
چهرههــای مانــدگار از اســتاد رشــیدی عنــوان چهــره مانــدگار عرصــه
فرهنــگ و هــر معرفــی و تقدیــر شــد.
رسانجــام پــس از  83ســال زندگــی پــر بــار هــری اســتاد رشــیدی در
بامــداد پنجــم شــهریور مــاه ه ـزار وســیصد و نــود و پنــج بــر اثــر
ایســت قلبــی درگذشــت.

من هم روی سنگ قربم مینویسم:
«آمدم .دیدم و رفتم».
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اســتاد در یكــی از آخریــن نوشــتههای خــود كــه در كتــاب «ســنگ
قــر هرنمنــدان» در ســال  94منتــر شــده اســت ،دربــاره زندگــی و
مــرگ نوشــت:
«از مــرگ بــرای خــودم منیترســم ،مــرگ واقعیتــی اســت کــه آدم
بایــد آن را قبــول کنــد .وقتــی بــه مرگــم فکــر میکنــم بغــض امانــم
را میگیــرد .بــه خاطــر درد و غمــی کــه خانــواده و نزدیکانــم تحمــل
میکننــد ،ناراحــت میشــوم .مخصوصــاً بــرای نــوهام «ســینا» کــه
خیلــی بــه مــن وابســته اســت و منیتوانــد مــرگ را بفهمــد و بــاور
کنــد .دوســت دارم رسپــا مبیــرم مثــل پــدرم .دوســت دارم تلــپ
بیافتــم .اوالً مــن کــه روی ســنگ قــرم را منینویســم ،ولــی اگــر قـرار
باشــد خــودم نوشــتهاش را انتخــاب کنــم ،شــبیه بــه جملــه س ـزار
خواهــد بــود.
او گفته)VENI, VIDI, VICI( :
یعنی «آمدم .دیدم و پیروز شدم».

آموزش زبانهای ایراین و غری ایراین

گزارش

«دایرةاملعارف هرن» برریس شد
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كارگاه «آمــوزش زبانهــای ایرانــی و غیــر ایرانــی» بــه همــت ششــمین نشســت از «سلســله نشســتهای بررســی کتابهــای
معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هــر ،رشوع بــه فعالیــت كــرد .هــرمعــارص» بــا نگاهــی بــر كتــاب «دایرةاملعــارف هــر» برگ ـزار
شــد.
كارگاه «آمــوزش زبانهــای ایرانــی و غیــر ایرانــی» ،شــامل زبانهــای
اوســتایی ،پهلــوی ،فارســی باســتان در بخــش زبانهــای ایرانــی ایــن نشســت بــا همــكاری کمیتــه هــر معــارص پژوهشــکدة
و همچنیــن زبانهــای آرامــی کهــن ،اکــدی و ایالمــی در بخــش هــر و پژوهشــكده فرهنــگ ،هــر و معــاری جهــاد دانشــگاهی
بــه بررســی كتــاب «دایرةاملعــارفهــر» نوشــته روییــن پاكبــاز
زبانهــای غیــر ایرانــی اســت.
پرداخــت.
در ایــن كارگاه ،زبــان ایالمــی و اكــدی زیرنظــر عبداملجیــد ارفعــی،
نخســتین مرتجــم اســتوانه کــوروش ،تدریــس میشــود و همچنیــن در ایــن نشســت هلیــا دارابــی ،تــوكا ملكــی ،نــدا اخواناقــدم و
زبــان اوســتایی و زبــان فارســی باســتان بــا تدریــس مینــا ســلیمی ،ســیامك دلزنــده بــه نقــد و بررســی ایــن كتــاب پرداختنــد.
زبــان پهلــوی (پیرشفتــه) بــا آمــوزش نــدا اخــوان و زبــان آرامیکهــن
زیــر نظــر آزاده احســانی از دیگــر برنامههــای ایــن كارگاه اســت ششــمین نشســت از «سلســله نشســتهای بررســی کتابهــای
كــه دانشپژوهــان بــه فراخــور نیــاز و عالقهمنــدی در دورههــای هــر معــارص» ،عــر دوشــنبه 26 ،مهرمــاه  ،1395در پژوهشــكده
فرهنــگ ،هــر و معــاری جهــاد دانشــگاهی واقــع در خیابــان
مختلــف آنهــا رشكــت كردهانــد.
انقــاب ،مابیــن خیابــان حــرت ولیعرص(عــج) و خیابــان
فلســطین ،نبــش خیابــان بــرادران مظفــر ،پژوهشــكده فرهنــگ،
هــر و معــاری جهــاد دانشــگاهی برگــزار شــد.
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خواســتگاری او پاســخ مثبــت داد .از آن بــه بعــد ،او ســاز زندگــی
مشــرك را در منــزل حســین دهلــوی كــوك كــرد و اكنــون پــس از
گذشــت ســالها از بیــاری اســتاد ،ایشــان را همراهــی میكنــد.
سوســن اصالنــی ،در ســال  74بــا تشــكیل گــروه موســیقی خجســته،
بــرای نخســتین بــار پــس از انقــاب در ســالن رودكــی كنــرت
برگ ـزار كــرد و بــا انتشــار آلبومهــای «خجســته»« ،بــوی پرچیــن»،
«نــوای غربــت»« ،رقــص بهــار» و  ...قابلیتهــای هــری خــود را
بــه منایــش گذاشــت .او در اثــر «نــگاه گمشــده» ،هفــت دســتگاه
موســیقی را از طریــق هفــت تصنیــف معرفــی کــرده و همچنیــن
کتابــی بــا عنــوان «مجموعــه قطعــات در نــوا و راس ـتپنجگاه» بــا
قلــم او بــه حــوزه نــر افــزوده شــده اســت.
اكرگاه سیامنی خالق

مدی ـران فرهنگســتان هــر ،بــه مالقــات زوج هرنمنــد و مانــدگار
موســیقی ایـران ،اســتاد حســین دهلــوی و سوســن اصالنــی رفتنــد.
در ایــن دیــدار سوســن اصالنــی در مــورد بیــاری همــرش گفــت:
«بســیاری از دوسـتداران اســتاد حســین دهلــوی میداننــد ،ایشــان
بعــد از عارضــه مغــزی کــه برایشــان پیــش آمــد ،بــه فراموشــی مبتــا
شــدند و مــا بــا همــه توانــی كــه داشــتیم ،مراقبــت از اســتاد را
تــا بــه امــروز ادامــه دادهایــم .ولــی در برخــی مراقبتهــا كــه در
خانــه امكانپذیــر نبــود ،ادامــه رونــد درمانــی را در مراكــز درمانــی
پــی گرفتهایــم».
حســین دهلــوی ،هفتــم مهرمــاه  ،1306در ته ـران متولــد شــد .از نخســتین جلســه از كارگاه «ســینامی خــاق» ،عــر شــنبه 10
هــان دوران كودكــی ،عالقــه بــه موســیقی در او قــوت داشــت و مهرمــاه در مركــز هرنپژوهــی نقـش جهــان وابســته بــه فرهنگســتان
بــه آمــوزش ویلــن پرداخــت .دهلــوی ،ابتــدا ایــن ســاز را نــزد پــدر هــر برگ ـزار شــد.
فراگرفــت و ســپس بــه كالس درس اســتاد ابوالحســن صبــا رهســپار مــدرس ایــن كارگاه محمدرضــا اصالنــی  ،نویســنده و كارگــردان بــا
شــد .او در دوره نوجوانــی ،بــا ورود بــه هرنســتان موســیقی ،بــه ســابقه ایـران اســت كــه بــه همـراه  20تــن از هرنجویــان عالقهمنــد
فراگیــری علمــی ایــن هــر گرایــش پیــدا کــرد.
بــه حــوزه ســینام نخســتین جلســه ایــن كارگاه را برگـزار كــرد.

اصالنــی كــه در  14ســالگی وارد هرنســتان ملــی شــد ،ســنتور را
ب ـه عنــوان ســاز اصلــی انتخــاب كــرد .او در دوران هرنآمــوزی در
هرنســتان ،موســیقی زندگــی خــود را در كنــار اســتاد دهلــوی  -كــه
آن زمــان از آمــوزگاران مدرســهاش بــود  -دلانگیــز دیــد و بــه

كارگاه «ســینامیخالق» روزهــای شــنبه ســاعت  15:30تــا 18:30در
مركــز هرنپژوهــی نقــشجهــان بــه نشــانی خیابــان ولیعرص(عــج)،
باالتــر از خیابــان شــهید بهشــتی ،ضلــع جنــوب غربــی بوســتان
ســاعی ،پــاك  2169برگ ـزار میشــود.

در ســال  1382در هامیــش چهرههــای مانــدگار ،از دهلــوی بــه
عنــوان برگزیــده عرصــه موســیقی تجلیــل شــد .از دیگــر افتخــارات
او کتــاب «پیونــد شــعر وموســیقی آوازی» اســت کــه در ســال 1386
منتــر شــد و جایــزه کتــاب ســال جمهــوری اســامی در بخــش هــر
را بــه خــود اختصــاص داد .ایــن کتــاب ،حاصــل بیــش از  40ســال
تحقیــق و تجربهانــدوزی در تلفیــق موســیقی بــا شــعر ایرانــی
اســت کــه بــه شــیوه علمــی و معیــن ،فراینــد تلفیــق را توضیــح
میدهــد.
وی متذكــر شــد :در ایــن كارگاه قـرار نیســت بــه مباحــث تكنیكــی و
در ایــن دیــدار ،سوســن اصالنــی ،همــر اســتاد حســین دهلــوی ،از فنــی ســینام پرداختــه شــود ،چراكــه ایــن مباحــث میتوانــد در هــر
فعالیتهــای موســیقایی خــود نیــز ســخن گفــت و از انتشــار آلبــوم كالس آموزشــی مــورد بحــث ق ـرار گیــرد ،بلكــه ســوژههای فیلمهــا
كــه اســاس و بنیــان آن را تشــكیل میدهنــد ،بررســی میشــوند.
جدیــدش خــر داد.
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نوآوریهــا و خالقیتهــای دهلــوی ،از اركســر صبــا تــا اپراهایــی
چــون خــرو و شــیرین ،بیــژن و منیــژه و مانــا و مانــی در فرهنــگ
موســیقی ایرانــی ،ارزش بهس ـزایی دارد.

در ایــن جلســه كــه بــرای آشــنایی بــا ســطح علمــی و فعالیــت
هرنجویــان برگ ـزار شــد ،محمدرضــا اصالنــی بــه برخــی از ســؤاالت
پاســخ داد و بــه ترشیــح برخــی از مباحثــی كــه در ایــن كارگاه
مــورد بحــث و بررســی ق ـرار میگیــرد ،اشــاره و ترصیــح كــرد :ایــن
كارگاه ب ـرای مــدت  6مــاه برگ ـزار خواهدشــد كــه در چنــد جلســه
ابتدایــی بــه مباحــث تئــوری پرداختــه میشــود .ســپس هركــدام از
هرنجویــان میتواننــد ســوژههایی كــه در ذهــن خــود دارنــد را بــه
صــورت ســناریو تدویــن مناینــد و ســپس هــر كــدام از ســناریوها
در جلســات آتــی خوانــده و یكــی از ســناریوها بــه عنــوان مبحــث
اصلــی ق ـرار گرفتــه و تحلیــل و بررســی میشــود.

درباره كتاب روش تحقیق در هرن و طراحی

ایــن كتــاب شــامل  6فصــل اســت كــه در فصــل اول كتــاب بــه
مقدمــه پژوهــش در هــر و طراحــی شــامل :فرآینــد پژوهــش،
نقشــه راه :اهمیــت روش شناســی ،پژهشهــای مــدارج عالــی و
 ...اختصــاص دارد .روشهــای زمینهمندســازی پژوهــش را شــامل :
هــدف و ســاختار نقــد و بررســی زمینــه ،تفكــر و واكنــش انتقــادی:
مهارتهــای كلیــدی ،جس ـتوجوی مطالــب مرجــع و اســتفاده از
آنهــا در پژوهشهــای هــر و طراحــی ،نقــد و بررســی زمینــه از
جملــه مطالبــی اســت كــه در فصــل دوم میخوانیــد .تعییــن جهــت
و ترســیم موقعیــت پژوهــش عنــوان ســومین فصــل ایــن كتــاب را
تشــكیل میدهــد كــه شــامل طــرح ســؤال پژوهــش ،دیدگاههــا
و رویكردهــای ممكــن در پژوهش،تنظیــم و نوشــن طرحنامــۀ
پژوهــش و مدیریــت اطالعــات پژوهــش اســت.

كتــاب «روش تحقیــق در هــر و طراحــی» توســط مؤسســه تألیــف،
ترجمــه و نــر آثــار هرنی(مــن) وابســته بــه فرهنگســتان هــر
منتــر شــد.
ایــن كتــاب نوشــته كــرول كــری و جولییــن ملینــز صاحــب
كرســیهای پژوهشــی مدرســۀ هــر دانشــگاه رابــرت گــوردن و
ترجمــه طاهــر رضــا زاده اســت كــه بــه تازگــی توســط مؤسســه
مــن منتــر و وارد بــازار نــر شــد.
در مقدمــه ایــن كتــاب آمــده اســت« :كتــاب حــارض دربــاره یادگیری
اســت -یادگیــری پژوهــش .ایــن نكتــه قبــول عــام یافتــه اســت كــه
یادگیــری در هــر و طراحــی بــه روش تجربــی انجــام میشــود .مــا
بــا كاركــردن بهــر یــاد میگیریــم و بــا تجربــه مســتقیم موضــوع و
بازاندیشــی دربــاه آن .مــا بــا كار عملــی ،بــا پژوهــش و بــا تأمــل در
ایــن هــر دو آمــوزش میبینیــم .ایــن یادگیــری فعــال و بازاندیشــانه
رابطــه پویایــی میــان كار عملــی و پژوهــش برقــرار میســازد.
كار عملــی پرســشهایی ایجــاد میكنــد كــه نیازمنــد پژوهــش
اســت و متقاب ـاً پژوهــش نیــز بــر كار عملــی اثــر میگــذارد .ایــن
یادگیــری در نظــام تحصیــات تكمیلــی صــورت میگیــرد كــه شــامل
راهربدهــای آموزشــی دانشــجو محــور و كار پــروژهای اســت .ایــن
نظــام ســاختار و معیارهــای روشــنی را بــرای یادگیــری فراهــم
میكنــد».

«گشــت و گــذار در زمیــن :پایهگــذاری روش تحقیــق»« ،خوانــدن
نقشــه:روشهــای ارزیابــی تحلیــل» و «گـزارش ســفر :تاییــد دانــش
جدیــد و انتقــال نتایــج پژوهــش» نیــز بــه ترتیــب عنوانهــای
فصلهــای چهــارم تــا ششــم را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .رشح
واژگان تحقیــق مربــوط بــه هــر و طراحــی بــه هم ـراه واژه نامــه
انگلیســی بــه فارســی نیــز در ضامئــم كتــاب آمدهاســت.
كتــاب «روش تحقیــق در هــر و طراحــی» بــا شــارگان 1000
نســخه ،در  318صفحــه ،بــا قیمــت  185000ریــال توســط مؤسســه
مــن منتــر شدهاســت .عالقهمنــدان میتواننــد ایــن كتــاب را از
كتابفروشــی فرهنگســتان هــر بــه نشــانی خیابــان ولیعرص(عــج)،
پایینتــر ا ز چهــارراه طالقانــی ،شــاره  1550تهیــه مناینــد.
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اخبار کوتاه
برگزاری پیش مهایش آجر و آجراكری در دزفول

دبری علمی پیش مهایش آجر و آجر اكری در شهر دزفول
منصوب شد

ســید نظامالدیــن امامیفــر ،عضــو هیئــت علمــی دانشــكده هــر
دانشــگاه شــاهد ،بــه عنــوان دبیــر علمــی پیــش هامیــش «آجــر و
آجــركاری در هــر و معــاری ایـران» در شــهر دزفــول منصــوب شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرهنگســتان هــر ،ســید نظامالدیــن
امامــی فــر ،طــی حكمــی از ســوی علیرضــا اســاعیلی ،معــاون
پژوهشــی فرهنگســتان هــر بــه عنــوان دبیــر علمــی پیــش هامیــش
«آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایــران» در شــهر دزفــول
منصــوب شــد .ســید نظــام الدیــن امامیفــر ،دارای دكـرای پژوهــش
هــر و عضــو هیئــت علمــی دانشــكده هــر دانشــگاه شــاهد اســت.
وی همچنیــن عضــو كارگــروه تخصصــی هرنهــای شــهری ســازمان
زیباســازی شــهرتهران وعضــو كمیســیون هــری بنیــاد شــهید كل
كشــور اســت.

معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هــر ،پیــش هامیــش «آجــر و
آجــركاری در هــر و معــاری ایــران» را در شــهر دزفــول برگــزار
میكنــد.
پیــش هامیــش علمی-پژوهشــی «آجــر و آجــركاری در هــر و
معــاری ایـران؛ شــهر دزفــول» ســوم آذر بــا همــكاری دانشــگاه آزاد
اســامی و فرمانــداری دزفــول برگــزار میشــود.
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امامــی فــر تاكنــون در چندیــن طــر ح پژوهشــی ،موفــق بــه كســب
هامیــش ملــی «آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایــران»  25مقــام شدهاســت كــه از آن جملــه میتــوان بــه پژوهشــگر رتبــه
بهمــن ســال جــاری برگ ـزار میشــود و فرهنگســتان هــر در نظــر اول دانشــكده هــر در ســال  1386و پژوهشــگر رتبــه اول و دوم
دارد؛ پیــش از برگــزاری هامیــش اصلــی ،دو پیــش هامیــش در دانشــكده هــر شــاهد در ســالهای  1387و  1391اشــاره كــرد.
شــهرهای دزفــول و كرمــان برگــزار كنــد.
دبیــری جشــنواره هرنهــای تجســمی آزادگان ،دبیــری اولین جشــنواره
فرهنگــی و هــری دانشــجویان رسارس كشــور و داوری ســه دوره از
جشــنواره هرنهــای تجســمی اســتان خوزســتان از دیگــر فعالیتهــای
ایــن هرنمنــد ،پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه بــه شــار مــیرود.

كتاب نباهای دوره اسالیم ایران ( از آغاز تا  1218ش)

نخســتین پیــش هامیــش «آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایران؛
شــهر دزفــول» ســوم آذر امســال ،در دانشــگاه آزاد اســامی دزفــول
برگــزار میشــود.
همچنیــن ،هامیــش ملــی «آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری
ایــران»  25بهمــن در فرهنگســتان هــر برگــزار خواهدشــد.
اكرگاه نقوش هندیس (گره) در معماری ایراین

كتــاب بناهــای دوره اســامی ای ـران (از آغــاز تــا  1218ش( نوشــته
پاســکال کوســت اســت كــه توســط آتوســا مهرتــاش ترجمــه و
توســط مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نــر آثــار هــری (مــن) منتــر
شــده اســت.
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پاســکال کوســت ( )1879-1787نویســنده کتــاب «بناهــای دوره
اســامی ایــران» ،ابتــدا بــه همــراه اوژن فالنــدن کتــاب ســفر در
ایــران را در ســال 1843میــادی منتــر كــرد کــه ایــن کتــاب بــا
كارگاه نقــوش هندســی (گــره) در معــاری ایرانــی توســط معاونــت ترجمــه حســین نــوری صادقــی در ایــران منتــر شــده اســت.
پژوهشــی فرهنگســتان هــر برگـزار میشــود.
و امــا «کتــاب بناهــای دورۀ اســامی ایــران» کــه حاصــل ســفر و
كارگاه نقــوش هندســی (گــره) بــا تدریــس محمدعلــی بیابانــی و کاوشهــای پاســکال کوســت در زمــان حکومت محمد شــاه بــه ایران
مجیــد حیدریدلگــرم از پاییــز ســا ل جــاری در فرهنگســتان هــر اســت ،در ســال 1867م در یــک جلــد بــه قطــع 8/61×3/43ســانتی
برگــزار میشــود.
مــر در پاریــس بــه چــاپ رســید .ایــن کتــاب ارزشــمند شــامل
 170قطعــه گ ـراور بــه هم ـراه  100تصویــر داخــل مــن از بناهــای
معرفــی پیشــینه گرههــا درمیــان نقــوش تزئینــی معــاری ایرانــی؛ شــهرهای اصفهــان ،تهــران ،شــیراز ،همــدان ،کاشــان ،قــم ،ری،
گرههــای كنــد(در تالیفهــای اســتادكاران ســنتی)؛ گرههــای شــل و ســلطانیه ،قزویــن ،کرمانشــاه و تربیــز و نیــز کاروانرساهاســت.
پیلــی (در تألیفهــای اســتادكاران ســنتی)؛ گرههــای دســت گــردان؛ مــن کتــاب نیــز كــه از زبــان فرانســه ترجمــه شــده اســت ،عــاوه
گرههــای نامتقــارن؛ گــرهب ـرای زمینههــای نامســطح و ســه بعــدی؛ بــر توصیــف بناهــا ،شــامل بیــان اوضــاع اقتصــادی و اجتامعــی
شــاه گــره و گــره در گــره؛ خالقیــت در گــره ســازی ،روشهــای شــهرهای نــام بــرده شدهاســت .ایــن کتــاب ارزشــمند را در ســال
تاریخــی و جدیــد؛ روشهــای ترســیم بــر مبنــای زیرنقــش و تایلینگ؛  1390مؤسســه مــن فرهنگســتان هــر بــا مشــارکت و همــکاری
منابــع و روشهــای تحقیــق دربــاره گرههــا و وجــوه معناشــناختی پژوهشــکده هــر منتــر كــرده اســت.
گرههــا بــه ترتیــب محتــوای آموزشــی هــر جلســه از كارگاه نقــوش
هندســی در معــاری ایرانــی اســت.
كتــاب بناهــای دوره اســامی ایــران (از آغــاز تــا  1218ش) در
قطــع رحلــی در  168بــا قیمــت  30ه ـزار تومــان در كتابفروشــی
كارگاه نقــوش هندســی (گــره) در معــاری ایرانــی در دوازده جلســه ،فرهنگســتان هــر عرضــه میشــود.
روزهــای چهارشــنبه از ســاعت  16تــا  18در ســاختامن مركــزی
فرهنگســتان هــر برگــزار میشــود.
عالقهمنــدان میتواننــد بــرای ثبــت نــام و رشكــت در ایــن كارگاه
بــه نشــانی خیابــان ولیعرص(عــج) ،پایینتــر از چهــارراه طالقانــی،
شــاره  ،1552مراجعــه یــا بـرای دریافــت اطالعــات بیشــر بــا شــاره
تلفــن 66499772متــاس بگیرنــد.
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«زبــان تصویــری شــاهنامه» کتــاب برگزیــدۀ دوازدهمیــن دورۀ
کتــاب فصــل از جملــه كتابهــای ارزشــمند مؤسســه تألیــف،
ترجمــه و نــر آثــار هــری «مــن» اســت .ایــن كتــاب نوشــته رابــرت
هیلــن برنــد و ترجمــه داود طبایــی اســت.
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خاســتگاه ایــن کتــاب طــرح شــاهنامه اســت کــه بــه مناســبت
هزارمیــن ســال تولــد فردوســی بــه همــت چارلــز ملویــل و رابــرت
هیلــن برنــد در دانشــگاههای کمربیــج و ادینــرگ اجــرا شــد .از
جملــه اهــداف ایــن طــرح بیــان تأثیــر شــاهنامه در جامعــه ای ـران
طــی ه ـزاره گذشــته و نقــش آن بــه منزلــه الگویــی ب ـرای تاری ـخ
نامـه هــای منظــوم و مدیحــهرسایی شــاهان از اســتانبول تــا هیاملیا
و بررســی شــاهنامه در مقــام مهمتریــن منبــع قصــههــای عامیانــه
و گنجینــه اســطورهها و افســانههای ای ـران پیــش از اســام اســت
کــه ســعی در نشــان دادن تأثی ـرات مختلــف شــاهنامه بــر زندگــی
ایرانیــان دارد و البتــه هــدف بنیادیــن ایــن طــرح ایجــاد پایــگاه
اطالعاتــی وســیعی بــرای گــردآوری نگارههــای بیشــار صدهــا
شــاهنامهای اســت کــه در طــول ســدهها مصــور شدهاســت .ایــن
کتــاب در دوازده فصــل بــا عناوینــی ماننــد :چشـماندازهای جدیــد
در تصویرنــگاری شــاهنامه؛ شــاهنامه در مقــام مــن و شــاهنامه
در تصویــر؛ شــاهنامه بــزرگ ایلخانــی در دورۀ قاجــار؛ بازنویســی
رسگذشــت شــاهنامه بــزرگ ایلخانــی و شــاهنامه مصــور  733هجری
ســن پرتزبــورگ و مکتــب نقاشــی اینجــو تنظیــم شــده اســت .ایــن
كتــاب در قطــع وزیــری ،بــا قیمــت  75000ریــال در  366صفحــه
منتــر شــده و در كتابفروشــی فرهنگســتان هــر عرضــه میشــود.
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