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شهرهایایرایندرآستانهانقراضهویتمعماری

ســاختامنها پــر شــارترین عنــارص و تاثیرگذارتریــن عوامــل در منظــر یــک شــهرند،
از ایــن رو توجــه بــه مناســازی بــه عنــوان اصلیتریــن املــان معــاری ،در زیبایــی
چهــره و منظــر شــهری از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .از دیــدگاه برونــو زِوی
( )Bruno Zeviمعــاری بیــش از هــر چیــز مبتنــی بــر خلــق فضــا اســت ،نــه فــرم
یــا عملكــرد« :درك فضــا و دانســن اینكــه چگونــه بایــد فضــا را دیــد ،كلیــدی اســت
بـرای فهــم اثــر معــاری».
بــا نگاهــی بــه بافــت فرســوده و كهــن شــهرها ،متوجــه خواهیــم شــد كــه بــر خــاف
نظریــه «زِوی» ،منظــر و معــاری شــهرهای ایرانــی در گذشــته عــاوه بــر خلــق
فضــا بــر اســاس اقلیــم ،بــر مباحــث زیباییشناســی و كاركــردی نیــز مبتنــی بــود
و شــهرها دارای اصــول و موازینــی بودنــد كــه معــاران ،آگاهانــه از ایــن اصــول
پیــروی میكردنــد و اگرچــه بســیاری از خانههــا از نظــر منــا و ظاهــر بــا یكدیگــر
متفــاوت بودنــد ،امــا در كل از ســاختاری متجانــس و زیبــا برخــوردار بــوده و
فضایــی دلچســب پدیــد میآوردنــد.
بــا افزایــش جمعیــت در بخــش شــهرها ،تــردد وســایل حمــل و نقــل شــهری،
اســتحكام بخشــی مناطــق فرســوده ،عریــض شــدن كوچههــا و خیابانهــا ،بلنــد
مرتبهســازی و انبوهســازی و اســتفاده از املانهــا و مــواد مختلــف در معــاری،
رفتــه ،رفتــه تغییـرات بســیاری در معــاری و در نتیجــه منظــر شــهر صــورت گرفت.
در عیــن حــال انبوهســازان جایگزیــن هرنمنــدان چیــره دســت معــار شــده و بــه
جــای خلــق و آفرینــش یــك بنــا بــه عنــوان اثــر هــری و جزئــی از چهــرۀ شــهر،
در فكــر ســایق مشــری بــر اســاس اســتفاده از املانهــای جدیــد و آوانــگارد،
تجملگرایــی و مرصفزدگــی شــدند .ایــن پدیــده نوظهــور در معــاری ایرانــی
نزدیــك بــه دو دهــه اســت كــه هویــت شــهرهایامن را دچــار نقصــان كــرده و منظــر
شــهری را آنچنــان دگرگــون منــوده كــه معــاری ایرانــی را در معــرض خطــر انقـراض
و فراموشــی قــرار دادهاســت .اینكــه چهرههــای شــهرها بــا انبــوه جمعیــت و
تقاضاهــای مختلــف در متامــی دنیــا در حــال تغییرنــد ،مســئلهای انكارناپذیــر اســت
ضمــن آنكــه اســتفاده از تزئینــات مناهــای گذشــته رصف زمــان و هزین ـهای زیــاد
میطلبــد ،امــا ســؤال و نكتــه در اینجاســت كــه آیــا متخصصــان شــهری منیتواننــد
الگویــی ایرانــی -اســامی بــرای شــهرهایامن كــه دارای متدنــی شــگفتانگیز بــه
لحــاظ معــاری و شهرســازی بــوده ،تعریــف مناینــد؟.
در ســالهای اخیــر نیــز شــاهد هامیشهــا و منایشــگاههایی هســتیم كــه از ســوی
ســازمان مســكن و شهرســازی و زیباســازی شــهرداری تهــران در حــال برگــزاری
اســت ،امــا ضامنــت اجرایــی و عملكــردی آن بــه انــدازهای اســت كــه ایــن خطــر
همچنــان دامنگیــر فضاهــای شــهری ماســت.
سـردبیر

زیارت رسول امنی  ،غریب زمنی ؛ حضرت محمد
صلی اهلل علیه و آله و سمل

ثبت ملی دزفول به عنوان شهر آجری

در آستانه هفته وحدت  ،سروده جدید استاد معلم
برای پیامبر اعظم منتشر شد.
سالم علیك
ای رسول امین
ٌ
سالم علیك
ای غریب زمین
ٌ
صبح صحبت غروب شد از فسق
سالم علیك
شب دمید از كمین
ٌ
راه زد كیش را ز غیرت كفر
سالم علیك
سخت شد كار دین
ٌ
ماه ا ُ ُّم ال ُقرا شد آواره
سالم علیك
تا چنان شد چنین
ٌ
ابتال كربال شد از كافر
سالم علیك
تیغ آهیخت كین
ٌ
مِهر را سر برید دشنه شام
سالم علیك
عشق شد ره نشین
ٌ
روح كعبه برفت و زان جنت
سالم علیك
ماند حصنی حصین
ٌ
مه گه برجاست مكه گویندش
سالم علیك
بی مه نازنین
ٌ
ماه آواره و غریب جهان
سالم علیك
ماه ز هجرش غمین
ٌ
ای جمال جمیل و كل جمال
سالم علیك
خاكبوست جبین
ٌ
زین عقارب كه اقربا نامند
سالم علیك
زهر شد ما و طین
ٌ
دینشان هر چه بیشتر پرورد
سالم علیك
بیش راندند كین
ٌ
ای خدا را رسول و ما را شاه
سالم علیك
خواری ما ببین
ٌ
این زمان كفر می فروشد ناز
سالم علیك
خود به دین مبین
ٌ
آفتاب خدای ما هر روز
سالم علیك
سر بر آرد ز چین
ٌ
گو خدا را خدای را از غرب
سالم علیك
بر شود شمس دین
ٌ
غیر این هیچ حاجت ار داریم
سالم علیك
در رخ ما مبین
ٌ

مولود زندی نژاد

حبیباللــه آصفــی فرمانــدار ویــژه و معــاون اســتاندار در پیــش
هامیــش ملــی «آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایـران؛ دزفــول»
عنــوان كــرد :در حــال تــاش بـرای ثبــت ملــی و جهانــی شــهر دزفــول
بــه عنــوان شــهر آجــر هســتیم.
پیشهامیــش «آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری» شــهر تاریخــی
دزفــول بــا اســتقبال گســردهای از ســوی دانشــجویان ،اســتادان،
فرهیختــگان و مســئوالن دولتــی شــهر دزفــول ،صبــح چهارشــنبه
ســوم آذر ،در تــاالر اجتامعــات شــیخ انصــاری دانشــگاه آزاد اســامی
شــهر دزفــول برگ ـزار شــد.
نخســتین ســخرنان ایــن هامیــش حبیباللــه آصفــی ،فرمانــدار دزفول
بــود .وی برگـزاری ایــن هامیــش را اقدامــی مؤثــر بـرای معرفــی شــهر
تاریخــی دزفــول دانســت و اظهــار داشــت :ایــن نشســت مقدمــه
كار بزرگــی اســت كــه میتوانــد در شناســاندن جلوههــای زیبــا و
رسمایههــای بیبدیــل شــهر تاریخــی دزفــول بــه ســایر نقــاط ای ـران
و جهــان مؤثــر واقــع شــود.
وی بــه كمبــود اعتبــارات مالــی بــرای حفــظ و نگهــداری بافــت
تاریخــی ایــن شــهر اشــاره كــرد و افــزود :متاســفانه بــا توجــه كمبــود
اعتباراتــی كــه در اختیــار داریــم ،منیتوانیــم متــام بافــت تاریخــی
شــهر دزفــول را حفــظ مناییــم و بســیاری از فضاهــای تاریخــی
ایــن شــهر در حــال صدمــه و لطمــه خــوردن اســت ،ولــی اگــر
قابلیتهــای ایــن شــهر بــه درســتی معرفــی شــوند ،میتوانیــم از
طریــق جــذب گردشــگر تــا حــد زیــادی ایــن منابــع عظیــم ملــی را
حفــظ و نگهــداری مناییــم.
آصفــی از دسـتاندكاران ایــن هامیــش قدردانــی كــرد و ادامــه داد:
امیــدوارم ایــن هامیــش مقدمــه ثبــت ملــی شــهر تاریخــی دزفــول
بــه عنــوان شــهر آجــر باشــد .قابلیتهــای شــهر دزفــول و اطـراف آن
بــه گونـهای اســت كــه میتــوان دههــا و صدهــا نشســت تخصصــی
دربــاره آثــار و میـراث فرهنگــی آن برگـزار كــرد .حتــی میطلبــد تــا
اینگونــه نشسـتها و هامیشهــا شــهر بــه شــهر در اطـراف دزفــول
برگ ـزار شــود تــا همــه نســبت بــه حفــظ رسمایههــای ملــی كــه در

دســت داریــم ،بكوشــیم.

ثبت مهایش آجر و آجر اكری در
پایگاه استنادی جهان اسالم

وی در پایــان شــهر دزفــول را شــهر مقاومــت و ایثــار خوانــد و گفــت:
شــهر دزفــول بــا داشــن  2700شــهید و هـزاران آزاده جــان بــر كــف،
شــهر مقاومــت بــا كارنامـهای درخشــان اســت كــه مردمانــش دل در
گــرو ایـران بــزرگ دارنــد و امیــدوارم بــا برنامههایــی از ایــن دســت
بتوانیــم در آبــادی و اعتبــار ایــن رسزمیــن كهــن همدیگــر را یــاری
كنیم .
حفظ و نگهداری این شهر باستانی وظیفه خطیر امروز ماست
در ادامــه نــارص رساج خرمــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی ،بــه
ســخرنانی پرداخــت و گفــت :بــه شــهر آجــر خــوش آمدیــد ،بــه
دزفولــی كــه در محــدوده جغرافیایــی آن تاریــخ كهنــی اســت كــه
مملــو از فرهیختگــی ،شــكوفایی و اعتقــاد بودهاســت .ایــن شــهر
دانشــمندان ،عرفــا ،فضــا و شــاعران برجســتهای را در دامــان خــود
تربیــت كــرده اســت .دارای آثــار باســتانی اســت كــه در نــوع خــود
بینظیــر هســتند و هــر كــدام حكایتــی از تاریــخ متــدن ایــن مــرز
و بــوم دارد.

علیرضــا اســاعیلی معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هــر از ثبــت ملی
وی بــه آثــار و میـراث گرانبهــای تاریخــی شــهر اشــاره كــرد و افــزود :هامیــش «آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ای ـران» و همچنیــن
جایجــای ایــن شــهر بناهایــی مشــاهده میكنیــد كــه متعلــق بــه ثبــت در پایــگاه جهــان اســام ( )ISCخــر داد.
دورههــای تاریخــی و متدنــی خــاص اســت .پــل باســتانی ایــن شــهر
پیــش هامیــش آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایــران در
بــا قدمــت  17ســده هنــوز پــا برجاســت ،آســیاب آبــی ،كتهــا،
شــهر دزفــول بــا همــكاری فرمانــداری ،شــهرداری ،دانشــگاه آزاد
تپــه چغامیــش نخســتین منزلــگاه خــط و كتابــت در ای ـران ،معبــد
اســامی ،دانشــگاه جندیشــاپور ،اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی،
چغازنبیــل و هــزاران خانــه و بنــای تاریخــی كــه اســتوار در ایــن
اداره میـراث فرهنگــی شهرســتان دزفــول و فرهنگســتان هــر صبــح
خاكنــد و منادهــای متدنــی اصیــل بــه شــار میآینــد و هنــوز بــه
چهارشــنبه ســوم آذر در تــاالر اجتامعــات شــیخ انصــاری دانشــگاه
درســتی معرفــی نشــدهاند.
آزاد اســامی برگ ـزار شــد .ایــن هامیــش كــه بــا ســخرنانی فرمانــدار
رساج خرمــی معرفــی ،حفــظ و نگهــداری ایــن متــدن اصیــل را دزفــول و رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد دزفــول آغــاز شــد بــا
وظیفــهای خطیــر شــمرد و گفــت :مــا امــروز وظیفــه ســنگین و ســخرنانی علیرضــا اســاعیلی معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هــر
خطیــری بــر دوش داریــم .بایــد خشــت خشــت ایــن رسزمیــن ادامــه یافــت .اســاعیلی آجــر را بــه عنــوان عنــری كــه در هویــت
را حفــظ و نگهــداری كنیــم و آ نرا بــه درســتی معرفــی مناییــم .معــاری ایـران نقــش برجســتهای دارد معرفــی و اظهار داشــت :آجر
امیــدوارم راهكارهایــی توســط كارشناســان و اســتادان ارائــه شــود تــا بــه عنــوان یكــی از عنــارص بومــی و كارآمــد در ایــران اســت كــه
بخشــی از هویــت معــاری ایــران را شــكل میدهــد.
ایــن مهــم را بــه انجــام برســانیم.
وی بــه قدمــت آجــر اشــاره كــرد و افــزود :آجــر دارای قدمــت
چنــد هــزار ســاله اســت كــه بســیاری از بخشهــای حــوزه ایــران
بــزرگ را در برمیگرفــت .تولیــد آســان و ســازگاری آجــر متناســب
بــا محیــط زیســت ای ـران موجــب شــده تــا آجــر در دورههایــی از
تاریــخ معــاری ایـران بــه عنــوان هــر پركاربــرد در تزئینــات معامری
محســوب شــود .امــروز علیرغــم آســیبهایی كــه بــه بافتهــای
بومــی مــا وارد شدهاســت حــال یــا بــه علــت بالیــای طبیعــی یــا
دســتاندازی كــه توســط انســانها صــورت گرفتهاســت ،بناهــای
بســیار ارزشــمندی از آن روزگارباقــی ماندهاســت.

اســاعیلی بــه ثبــت ملــی هامیــش و ثبــت در پایــگاه جهــان اســام
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معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هــر بــه آثــار بــه ثبــت رســیده اشــاره
كــرد و یــادآور شــد :در ایــران  20اثــر ارزشــمند وجــود دارد كــه
بــه ثبــت جهانــی رسیدهاســت كــه بخــش قابــل مالحظ ـهای از آن
مربــوط بــه بناهــای آجــری اســت .بــه عنــوان منونــه بایــد از معبــد
چغازنبیــل نــام بــرد كــه در ســال  1379بــه عنــوان نخســتین بنــا
بــه ثبــت جهانــی رســید .گنبــد ســلطانیه ،قلعــه شــوش ،بــرج گنبــد
قــاووس و  ...همــه بناهــای آجــری هســتند كــه بــه ثبــت جهانــی
رســیدهاند.

اشــاره كــرد و گفــت :ایــن هامیــش بــه دلیــل ظرفیتهــا و اهمیــت
آجــر در حــال ثبــت ملــی و همچنیــن ثبــت در پایــگاه جهــان اســام
( )ISCاســت.

برریس مقاالت علمی هرن آجر و آجراكری

پیــش «هامیــش آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایــران» در
وی آجــر را برگرفتــه از فرهنــگ اصیــل و مانــدگار تعریــف و ترصیــح شــهر دزفــول بــا ارائــه ســه مقالــه علمــی و دو ســخرنانی بــه كار
كــرد :آجــر ،بــوی فرهنــگ و مانایــی دارد .لطافتــی كــه در تزئینــات خــود در ایــن شــهر پایــان داد.
آجــری وجــود دارد ،موجــب میشــود تــا انســان بــه راحتــی بــا آجــر
ارتبــاط برقــرار كنــد .ســاختار معیــوب بناهــای شــهری بــا دیــدن پیــش از رشوع پانــل دوم كــه بــه ارائــه مقــاالت علمــی پیشهامیــش
بناهــای آجــری موجــب میشــود تــا انســان رسیــع و راحــت بــا «آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایــران» اختصــاص داشــت،
محیــط اطـراف خــود ارتبــاط برقـرار كنــد و خوشــبختانه منونههــای نجــف هدایــت از اســتادان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد دزفــول
بیشــاری از ایــن بناهــای زیبــا در اطـراف خــود داریــم كــه متأثــر دربــاره پیشــینه پیدایــش آجــر و آجــركاری در ایــن شــهر به ســخرنانی
پرداخــت و گفــت :آجــر و آجــركاری در دزفــول بــزرگ در رشایطــی
از اقلیــم زیســت معــاری ای ـران هســتند.
ایجــاد شــد كــه نیــاز بــود شــهر دزفــول از حالــت اســكان موقــت
اســاعیلی بــه رضورت برگ ـزاری هامیــش پرداخــت و خاطــر نشــان تبدیــل بــه محــل اســكان دامئــی شــود و پیــش نیــاز آن اســتفاده از
كــرد :در برگ ـزاری هامیــش «گنجینههــای از یــاد رفتــه ای ـران» ،بــه مكانهــا و جاهایــی بــرای امنیــت ســاكنین و احشــام آنهــا بــود
كــه عمدتــاً از طریــق ایجــاد شــكاف در پروفیلهــای رودخانــه و
مــواردی برخــورد كردیــم كــه بــا معــاری بناهــای آجــری ای ـران در
كرانههــای آن موفــق بــه حفــر ســازههایی بــا نــام كــت یــا كهــف
ارتبــاط بــود و متأســفانه در حــال فراموشــی و نابــودی اســت بــه شــدند كــه در دو یــا ســه الیــه رودخانــه مشــهود اســت.
همیــن دلیــل جــا داشــت تــا ایــن موضــوع در اولویــت كارهــای
پژوهشــی قـرار گیــرد .بــه همیــن مناســبت هامیــش آجر و آجــركاری وی بــه ترشیــح بیشــر كتهــا پرداخــت و ادامــه داد :كتهــا
محلــی ب ـرای اســكان انســان و دامهاســت كــه در بســر رودخانــه
در هــر و معــاری ای ـران مــورد بررســی ق ـرار گیــرد.
بــه صــورت غــار توســط انســانها حفــر میشــود و مــورد اســتفاده
وی بــه برخــی از برنامههــای ایــن هامیــش اشــاره كــرد و افــزود :ق ـرار میگیــرد .الیــه اول ،الیــه تابســتانی اســت بــا جریــان پاییــن
معرفــی و شناســایی مكاتــب هــری بخشــی از موضوعاتــی اســت رودخانــه ،بخــش میانــی بــا جریــان متوســط آب مربــوط بــه الیــه
كــه هــر ســاله فرهنگســتان هــر بــه آن میپــردازد و بــا برگ ـزاری بهــاری اســت و باالتریــن الیــه اســكان زمانــی اســت كــه رودخانههــا
هامیشهــا ،منایشــگاهها ،نشســتهای تخصصــی و  ...در ســطح طغیــان كــرده و در جریــان ســیالبهای خروشــان قــرار میگیــرد.
ملــی اقــدام میمنایــد .ب ـرای برگ ـزاری ایــن هامیــش نیــز فراخوانــی الزمــه طراحــی و ســاخت ایــن كتهــای ســاده و ابتدایــی تفكــری
منتــر شــد و اطالعرســانیهای الزم صــورت گرفــت همینطــور برگرفتــه از طــراح كبیــر خلقــت بــود و بــا افزایــش جمعیــت و
از پژوهشــگران و اســتادان دعــوت شــد تــا بــا ارائــه مقــاالت علمــی اســكان دامئــی شــهر زیبــای آجــری دزفــول ایجــاد شــد.
در ایــن هامیــش رشكــت مناینــد .همچنیــن ســفارش مقاالتــی نیــز ایــن اســتاد دانشــگاه ســپس بــه تشــكیالت خاكــی دامنــه زاگــرس
در ایــن حــوزه داشــتیم كــه مجمــوع دســتاوردهای علمــی آن در پرداخــت و افــزود :رودخانــه دز و رودهای فرعی آن دارای تشــكیالت
روز هامیــش بــه صــورت كتــاب ،ویــژه نامــه ،منایشــگاه و  ...ارائــه خاكــی خاصــی اســت كــه كانــون آن را پروفیلــی بــه عمــق  12تــا 15
میشــود .همچنیــن دو پیــش هامیــش در دو شــهر تاریخــی از مــر تشــكیل داده اســت و ریزدانههــای دامنــه زاگــرس از بهرتیــن
جملــه دزفــول بــه دلیــل دارا بــودن بافتــی اصیــل و تاریخــی و ریزدانههــای ُرســی اســت كــه خاكشناســان در آن منطقــه پیــدا
كردهانــد .مصالــح ســاختامنی كــه از ایــن منطقــه بــه دســت میآیــد
همچنیــن شــهر كرمــان در نظــر گرفتــه شــد تــا برگ ـزار شــود.
بینظیــر و بــه لحــاظ مانــدگاری بهرتیــن اســت كــه حاصــل دانــش
اســاعیلی بــه ترشیــح منایشــگاهی كــه بـرای ایــن هامیــش در نظــر ابتدایــی پیشــینیان ماســت كــه توانســتند آن را بــا دانــش تجربــی
گرفتــه شــده پرداخــت و ادامــه داد :منایشــگاهی كــه از آثار باســتانی تلفیــق كــرده و بــه خــردی دســت یافتنــد كــه بهرتیــن دســتاوردها را
پیــش از اســام تــا زمــان حــارض را شــامل میشــود در زمــان هامیــش داشــته باشــند و ایــن خطــه بهرتیــن منطقــه بـرای تولیــد اســت كــه
اصلــی برگ ـزار خواهــد شــد كــه بزرگتریــن منایشــگاهی اســت كــه بهــر اســت برنامهری ـزان شــهری و معــاران مــا از آن بهــره بربنــد.
تاكنــون در ایــن زمینــه برگ ـزار میشــود .همچنیــن فیلــم مســتندی
ایــن بخــش علمــی بــا حضــور مهــدی مكینــژاد ،دبیــر هامیــش
تزاده تهیــه
بــا نــام «از خشــت تــا آجــر» نیــز توســط احســان صامـ 
اصلــی در تهــران ،نظامالدیــن امامیفــر دبیــر پیشهامیــش در
شــده كــه پخــش میشــود.
دزفــول و رجبعلــی لبافخانیكــی عضــو شــواری علمــی ایــن هامیــش
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آغــاز شــد .نخســتین ســخرنان ایــن بخــش به ـزاد وثیــق اســتادیار و
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی جنــدی شــاپور دزفــول بــود
كــه مقالـهاش را بــا عنــوان «تحلیــل گشــتالتی نقــوش آجــركاری رسدر
ورودی خانههــای ســنتی دزفــول» ارائــه كــرد .وی بــه مباحــث
هــری و ارتبــاط آن بــا نظریــه گشــتالت پرداخــت و اظهــار داشــت:
در مبحــث آجــر و آجــركاری ســعی كــردهام بیشــر جنبــه ادراكــی
آن را در نظــر بگیــرم و بــه همیــن دلیــل از نظریــه گشــتالت در
ایــن مقالــه اســتفاده كــردم .در ایــن نظریــه درك میكنیــم كــه امــر
زیبــا ،آنچــه انســان در طــول تاریــخ آفریــده و مبحــث هــری نــام
میگیــرد ،و در شــهر تاریخــی دزفــول و شوشــر در مبحــث آجــركاری
آ نرا مشــاهده میكنیــم ،نشــاندهنده غنــا و بــاال بــودن ســطح
اندیشــه هــری آن مــردم اســت.

4

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد و گفــت :وقتــی از دزفــول صحبــت وجــود دارنــد ،پژوهــش كنیــم بــه ایــن وســیله متوجــه میشــویم كــه
میكنیــم در مــورد تاریــخ صحبــت میكنیــم و بــه حــق نــه تنهــا آثــار دارای نوعــی انتظــام هســتند و آرایــش اج ـزا و عنــارص اصلــی
بــه لحــاظ آثــار بلكــه از مشــاهیری بایــد بگوییــم كــه ایــن آثــار را هامهنگــی بســیاری در جهــت افزایــش كیفیتهــای بــری درون
بافتهــا ایجــاد كــرده اســت.
آفریــده و بایــد در مــورد آنهــا بیشــر تأمــل كنیــم.
وی عــدم توجــه بــه الگوهــای منظــم گذشــته را موجــب اغتشــاش و
نابســامانی در ســیام و منظــر شــهری شــمرد و ادامــه داد :متأســفانه
عــدم رعایــت الگوهــای گذشــته نوعــی بیهویتــی و نابســامانی در
هویــت شــهری ایجــاد كردهاســت و عــدم رعایــت ضوابــط كنــرل
معیــن و بیتوجهــی بــه قانومنندیهــای اصلــی و نــگاه جزءگرایانــه
بــه الگوهــا ســبب شــده تــا ایــن هارمونــی و هامهنگــی در كل و در
اجـزا بــا نوعــی اغتشــاش همـراه باشــد.

وثیــق دربــاره معــاری ســنتی دزفــول ادامــه داد و خاطر نشــان كرد:
مــا در رسدر بناهــای آجــری شــهر دزفــول «خــوون چینــی» داریــم كه
آ نرا زیباتــر از اســلیمیها میدانیــم و علــت آن ایــن اســت كــه بــا
اصــول علمــی همخوانــی بیشــری دارد .در ایــن مقالــه صــد منونــه
كــه در كتابهــای مختلــف آورده شــده ،مــورد بررســی قـرار گرفــت
و نتیجــه ایــن شــد كــه آنهــا را بــه شــش دســته تقســیمبندی كــرده
و در ایــن شــش دســته ،شــش مــورد را انتخــاب و آ نرا مــورد بررســی
قـرار دادیــم.

اســتادیار دانشــكده معــاری دانشــگاه صنعتــی جنــد ی شــاپور در
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه جندیشــاپور ســپس بــا ارائــه پایــان توجــه بــه معیارهــا را عــاوه بــر ســاماندهی جدارههــای بــه
تصاویــری از نقــوش و طرحهــا بــه ترشیــح آنهــا پرداخــت و عنــوان عامــل هویــت بخــش منظــر شــهری شــمرد.
گفــت :در ایــن بررســی نقــوش آجــركاری و تزئینــات رسدر ورودی
خانههــای دزفــول،مشــابهت ،تــداوم ،شــكل و زمینــه بســیار دیــده در ایــن بخــش از هامیــش مقالــه «بررســی تاثیــر هــر آجــركاری بــر
میشــود و در مقابــل رسنوشــت مشــرك و فــرا پوشــانندگی كمــر روی ســنگ مزارهــای گورســتانی تاریخــی در شــهر دزفــول» توســط
ســیامك علیــزاده عضــو هیئــت علمــی دانشــكده هــر دانشــگاه
دیــده میشــود.
شــهید چم ـران اهــواز ،ارائــه شــد .وی بــا ارائــه تصاویــری از ســنگ
وی نتیجــه گرفــت :اصــل مشــابهت در شــكل و انــدازه و اصــل قربهــای نقــاط مختلــف ایـران بــه معــاری آخرت اشــاره كــرد و آ نرا
مجــاورت در هــر چهــار دســتهبندی آن یعنــی نزدیكــی لبــه،تركیــب در هــر شــهر متناســب بــا اقلیــم منطقـهای دانســت .علیـزاده انــواع
عنــارص ،متــاس اج ـزای بــری و همپوشــانی در نظــر گرفتــه شــده آ نرا در شــال خراســان ،كردســتان ،كرمانشــاه ،شــهرهای شــالی و
اســت كــه بــه ترتیــب ارزش گشــتالتی نزدیكــی لبــه و تركیــب عنــارص  ...بســیار متنــوع دانســت و گفــت :ســنگ مزارهــا در اســاس ســنت
در نقــوش كامـاً مشــاهده میشــود ،از طرفــی ارزش همپوشــانی از و باورهــا ،نــوع اقلیــم ،مصالــح موجــود در منطقــه بســیار متفــاوت
هســتند.
متــاس بــری اجـزا كمــر بــوده اســت.
وی دو منطقــه از ایــران را نســبت بــه مناطــق دیگــر در كشــور
بســیار متفــاوت دانســت و ادامــه داد :در ایـران دو منطقــه فرامــوش
شــده كاشــفیه و كنــار رودخانــه دز كــه نقش ـههای هوایــی تقریب ـاً
نزدیــك بــه هــم هســتند ،وجــود دارد كــه نــوع ســنگ قبــور بســیار
متفاوتتــر از جاهــای دیگــر اســت.

ســپس محســن تابــان اســتادیار دانشــكده معــاری و شهرســازی
دانشــگاه صنعتــی جنــدی شــاپور دزفــول مقالــهاش را بــا عنــوان
«تعییــن معیارهــای طراحــی منــای جدارههــای شــهری بــا بهرهگیــری
از الگوهــای آجــركاری موجــود در ســیامی بافــت تاریخــی دزفــول»
ارائــه كــرد .وی ســیامی بافــت تاریخــی شــهرها را اصولــی دانســت
كــه منتــج بــه شــكلگیری معــاری بــا ارزش گذشــته شــده اســت
و اظهــار داشــت و گفــت :ســیام و منظــر تاریخــی متأثــر از در ادامــه عضــو هیئــت علمــی دانشــكده هــر دانشــگاه شــهید
اصولــی اســت كــه زیربنــای شــكلگیری معــاری بــا ارزش گذشــته چم ـران اهــواز ،بــه ترشیــح ایــن ســنگ قبورهــا پرداخــت و افــزود:
در ایــن مناطــق ســنگ قربهــا برگرفتــه از تكنیكهــای آجــركاری و
بودهاســت.
كاشــیكاری هســتند كــه متأســفانه در حــال اضمحــال و از بیــن
تابــان بــه شــهرهایی كــه پیشــینه ارزشــمند تاریخــی دارنــد ،اشــاره رفــن هســتند.
كــرد و گفــت :بــه نظــر میرســد ،بایــد رس در ورودی دو ســاختامن را
در كنــار هــم قـرار داده و دربــاره مشــابهتهایی كــه در میــان آثــار وی در همیــن زمینــه افــزود :بیشــر قربهــا در محــل مدفــن مقابــر
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تجلیل از عبداجملید ارفعی در كنار

مــورد احــرام قــرار دارنــد و ویژگــی آنهــا ایــن اســت كــه شــا
هــان نقوشــی كــه در مناهــای آجــری مشــاهده میكنیــد در ابعــاد
كوچكتــر میتوانیــد در كــف و روی ســنگ قبــور مشــاهده كنیــد.
حتــی قوسهــا و طاقهــا نیــز در منــای كــف قربســتان بــه كار رفتــه
و آ ن را میتــوان در طرحهــای خفتــه راســته ،صلیبــی ،مســجدی،
گلدانــی و ســیر و گرســنه مشــاهده كنیــد.

پیشكسوتان معماری دزفول

علی ـزاده بــه بینــام و نشــان بــودن ســنگ قبــور اشــاره و توضیــح
داد :ایــن ســنگها هیــچ نــام و نشــانی ندارنــد و تنهــا در برخــی از
آنهــا یــك تاریــخ وجــود دارد كــه احتــاالً تاریــخ فــوت بایــد باشــد.
در برخــی از قبــور كاشـیكاری همـراه بــا آجــر اســتفاده شــده و بــه
رنگهایــی از ســفید ،مشــكی و آبــی فیــروزهای دیــده میشــود و
برخــی از آنهــا ریشــه در بناهــای تاریخــی دارد و طرحهــا بســیار
زیــاد هســتند .ارتفــاع آن در نهایــت یــك وجب اســت و بســیار ســاده
كار شدهاســت .از دیگــر خصوصیــات ایــن ســنگ مزارهــا آن اســت
كــه از تكنیكهــای بومــی و از الگوهایــی كــه حاكــم بــر آجــركاری
بــوده اســتفاده شــدهاســت .در ایــن نــوع ســنگهای مـزار تواضــع
وجــود دارد و بــدون ادعاســت ،برعكــس ســنگ قربهایــی كــه بســیار
پرشــكوه و پرهزینــه ســاخته میشــود .بــه دلیــل آنكــه برگرفتــه از
معــاری ســنتی اســت ،نوعــی وحــدت و یگانگــی در معــاری شــهر
بــه وجــود آورده اســت.

مراســم تجلیــل از اســتاد عبداملجیــد ارفعــی و معــاران پیشكســوت
دزفــول در پیــش هامیــش « آجــر وآجــركاری در هــر و معــاری
ای ـران» در تــاالر اجتامعــات شــیخ انصــاری دانشــگاه آزاد اســامی
صــورت گرفــت.

در پایــان ایــن هامیــش علمــی مقدمنیــای دزفولــی در خصــوص آثــار
و اشــكال معــاری ســخن گفــت و ترصیــح كــرد :در كتابــی بــا عنــوان
«اگــر علــم مـرا میخواهــی بخــوان؛ فارابــی» كــه مربــوط بــه اســتاد
معــار «رضــا خلیفــه» كــه معــاری دزفولــی بــوده و در حــدود 200
ســال پیــش زندگــی میكردهاســت كــه متأســفانه دســتخطهای
كمــی از وی موجــود اســت .در ایــن كتــاب آمــده كــه متــام اشــكال
معــاری برپایــه هندســه شــكل میگیــرد و دارای اصــول خاصــی
اســت.

هامیــش «آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایرانــی» در شــهر
دزفــول بــا تجلیــل از مقــام علمــی اســتاد عبداملجیــد ارفعــی و
معــاران پیــش كســوت در ایــن حــوزه در بخــش نخســت بــه پایــان
رســید .در ایــن مراســم لــوح تقدیــر و تندیــس ویــژه هامیــش
بــه عبداملجیــد ارفعــی بــزرگ اندیشــمند ایرانــی ،ایالمیشــناس،
پژوهشــگر و متخصــص زبانهــای اكــدی و ایالمــی ،بــه خاطــر یــك
عمــر تــاش مســتمر در راه معرفــی و بازمنایــی تاریــخ فرهنــگ و
هــر ایــن كشــور اهــداء شــد .ســپس فرزنــد زندهیــاد «عبداملجیــد
عنایتیعــروه»« ،غالمرضــا نویدنــژاد»« ،محمدحســین نعامنیفــر»،
«غــام مــوذ نزاده»« ،حســین حامتینیــا» و «الــف باقــی» بــه عنــوان
معــاران پیشكســوت در عرصــه معــاری و مرمــت آثــار و بناهــای
تاریخــی مــورد تقدیــر ق ـرار گرفتــه و لــوح تقدیــر و تندیــس ویــژه
هامیــش دریافــت كردنــد.
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وی ســپس بــه معنــی خــوون پرداخــت و گفــت :خــوون از جمــع دو
كلمــه «خــو» بــه معنــای قلــق و «ون» بــه معنــای گذاشــن تشــكیل
شــده اســت .خــوون كاری اســت كــه هــر كــس تــوان آن را نــدارد و
تعــداد انگشتشــاری كــه روزهــای عـزاداری بتواننــد علــم دزفــول
را كــه بســیار بلنــد و ســنگین اســت بــر دوش خــود حمــل كننــد ،
میتواننــد و دربــار ه آنهــا میگوینــد كــه او خــو علــم را بلــد
اســت.
ایــن بخــش از برنامــه بــا پخــش مناهنگــی از فعالیتهــای اســتاد
مقدمنیــای دزفولــی ســپس بــه تعریــف معــار پرداخــت و یــادآور «عبداملجیــد ارفعــی» بــه كار خــود پایــان داد .بخــش دوم بــه پانــل
شــد :واژه معــار در تعریــف امــروزی بــه كســی میگوینــد كــه تخصصــی و ارائــه  3مقالــه علمــی خامتــه ایــن هامیــش در دزفــول
بــا تفكــرات علمــی و خالقانــه بتوانــد اثــری را طراحــی كنــد و بــود .برگ ـزاری كارگاه آجــر و آجــركاری و منایشــگاه عكســی از آثــار
معــاری فــن ســازماندهی فضاســت .معــاری نــزد بــزرگان دزفــول حمیــد تجلــی فــر از بناهــای تاریخــی نیــز از جملــه برنامههــای
نیــز تعریــف خــاص دارد .اســتاد بینــا آخوندرجــب كــه از معــاران جنبــی ایــن هامیــش بــود.
توامننــد دزفــول اســت ،میگویــد معــار دانشــمند كل ابنیــه اســت
و كســی اســت كــه وقتــی زمیــن بــه او میدهــی بتوانــد در آن كاخ حبیباللــه آصفــی فرمانــدار ویــژه و معــاون اســتاندار ،نــارص
رساج خرمــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی ،عظیــم رساف ـراز رئیــس
بســازد و بــه كل دانــش معــاری آگاهــی داشــته باشــد.
شــورای شــهر دزفــول ،دكــر عبداملجیــد ارفعــی ،دكرتعلیرضــا
وی در پایــان ســخنان خــود بــه برخــی از معــاران آثــار تاریخــی اســاعیلی معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هــر ،علــی شــهبازی دبیــر
شــهر دزفــول اشــاره كــرد و آنهــا را توامنندتریــن معــاران ای ـران فرهنگســتان هرن ،افشــین شــیروانی رسپرســت مؤسســه منت ،نفیســه
دانســت.
ســادات موســوی و اســاعیل پناهــی بــا همراهــی اعضــای علمــی
ایــن هامیــش :دكــر نظامالدیــن امامیفــر ،دكــر محمــد اولیــا،
دكــر عبــاس اكــری ،دكــر محمــد خزائــی ،اســتاد حســین زمرشــیدی،
اســتاد رجبعلــی لبــاف خانیكــی ،دكــر اصغــر محمــد مـرادی ،دكــر
فاطمــه مهــد یزاده رساج و كیانــوش معتقــدی و دبیرخانــه اجرایــی
آن در دزفــول مجتبــی زرگرزادهدزفولــی و مهنــاز بابایــی از جملــه
كســانی بودنــد كــه در ایــن هامیــش حضــور داشــتند.
6

دیاری آجری ،جلوهگاهی از هرن و متدن بشری

از اقلیــم را بــه خنــكای زندگــی مبــدل ســازد و شــور و عشــق را
بــه ســاكنانش هدیــه دهــد .معــاری بینظیــر و بیبدیلــی كــه بــا
رسشــت نیكــو و گرمســیری ســاكنانش درآمیختــه و دیــاری دلانگیــز
ســاخته .دیــاری آجــری ،جلوهگاهــی از هــر و متــدن بــری.

شــكلگیری متــدن بــری یــا شــهریگری یكــی از دســتاوردهای مهــم
انســانی بــوده كــه در ســایه ســار ســاخت بناهــا و تشــكیل جوامــع
انســانی متمركــز صــورت گرفتــه اســت .ســازههایی كــه مصال ـحاش
متناســب بــا اقلیــم و موقعیــت جغرافیایــی هــر منطقــه متفــاوت
بــوده و ســاختار شــهری آن حكایــت از فرهنــگ و متــدن مردمــان
آن دیــار دارد.

دزفــول كــه در گذشــته آوان ،دژپــل ،رونــاش و دژپوهــل نامیــده
میشــده اســت ،میــراثدار متــدن باســتان اســت .بــر پایــه
گفتههــای کاوشــگران در ســدههای گذشــته چــون «والــر هینتــس»
 Walther Hinzآملانــی« ،آوان» پایتخــت نخســتین امپراتــوری
پهنــاور کشــور ایــام در دزفــول کنونــی جــای داشتهاســت .تپههــای
باســتانی چغامیــش بــا دیرین ـهای نزدیــک بــه  ۴۰۰۰ســال پیــش از
زایــش مســیح کــه بــه گفتــه باستانشناســان ،گنجینــه ارزشــمندی
از دانســتنیهای ســودمند پیرامــون رخدادهــای زمــان باســتان از
هـزاره هفتــم پیــش از زایــش تــا شــکوفایی متــدن شــوش را دربردارند
نیــز در دزفــول جــای دارد.

مولود زندینژاد

ایـران بــه دلیــل گســردگی مناطــق بیابانــی و نیمهبیابانــی از دیربــاز
از «آجــر» بـرای ســاخت بناهایــش بهــره میبردهاســت .از ایــن ســازه
كهــن در ســاخت و معــاری بناهایــی اســتفاده شــده كــه هویــت
شــهری را بایــد مدیــون چنیــن بناهایــی شــمرد .معبــد ُچغازَنبیــل كــه
نیایشــگاهی باســتانی در زمــان ایالمیهاســت و در نزدیکــی شــهر
باســتانی شــوش در اســتان خوزســتان قـرار دارد و حــدود  ۱۲۵۰پیش
از میــاد ســاخته شــده اســت را بایــد منونـهای از ایــن بناهــا شــمرد.
ایــن معبــد در ســال  1979بــه عنــوان نخســتین اثــر تاریخــی از ایران
در فهرســت میـراث جهانــی یونســكو جــای گرفتـ ه اســت و ارزشــی
جهانــی دارد.

شــهری كــه آثــار تاریخــیاش روایتــی از گنجینههــای ارزشــمند
فرهیختــگان و ارجمندانــی را دارد كــه پایههــای متدنــی فراگیــر را
گذاشــتهاند .در میانــه شــهر پــل آجــری بــه جــا مانــده از دوران
ساســانی بــه چشــم میخــورد كــه در روزگار عضدالدولــه دیلمــی
در عهــد صفویــه و پــس از آن دوران قاجــار تعمیــر و ترمیــم شــده
و همچنــان اســتوار بخــش غــرب و رشق شــهر را بــه هــم متصــل
میكنــد .در زیــر ایــن پــل قدیمــی ،بقایایــی از آســیابهای آبــی
آجــری وجــود دارنــد كــه حكایــت از مهارتهــای بــری ب ـرای بــه
كارگیــری نیروهــای طبیعــی دارد .در حاشــیه رودخانــه بــا غارهــای
طبیعــی و ســاخته دســت انســان بــا نــام كــت یــا كهــف روبــرو
میشــوید كــه تفرجگاهــی
بــرای مردمــان شــهر و
پناهگاهــی بــرای احشــام در
تابســتانهای گــرم و طاقــت

بناهــای آجــری را میتــوان در اقصــی نقــاط كشــور مشــاهده كــرد،
امــا اوج معــاری بــا آجــر را میتــوان در خطــه خوزســتان ،بویــژه در
دزفــول و شوشــر دیــد و افــزون بــر آن گفــت؛ آنچــه جســمی ســخت
و خشــن چــون آجــر را ،بــه عنــری زیبــا و چشـمنواز تبدیــل كــرده
اســت ،دســتان عاشــق هرنمندانــی اســت كــه دلدادگیشــان ،فــر و
شــكوه را در بناهــای آجــری بــه اوج رساندهاســت .بناهایــی كــه
در گــذر زمــان اســتوار ماندهانــد تــا تاریــخ فرهنــگ و هــر كشــور
را بــه ثبــت برســانند .آنجــا كــه فــرم چینــش آجــر توســط
اســتادكاران بــا مهــارت بــه نقشهــای زیبــا مبــدل
شــده تــا گرمــای طاقتفرســای حاصــل
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فرساســت.

میتــوان بــه دارگل بــازو بنــد ،مداخــل ،كلیــدی ،خفتــه و ریــس ،بنــد
رومــی ،تفــاح و زلــف عــروس اشــاره كــرد.

هنگامــی كــه در بافــت قدیــم شــهر تاریخــی دزفــول قــد م
میگذاریــد بــا منظــرهای چشـمنواز از بناهایــی كهــن و زیبــا رو بــه
رو میشــوید ،میـراث گرانبهایــی كــه در دســت نســل حــارض اســت
و بقایشــان بــه تصمیمگیریهــای متولیــان و مســئوالن فرهنگــی
شــهر بســتگی دارد .در محــدوده بافــت تاریخــی دزفــول بیــش
از  ۱۴۰اثــر تاریخــی بــه ثبــت ملــی رسیدهاســت كــه عــاوه بــر
ســاباطها ،حاممهــا ،گذرهــا و مســاجد تاریخــی موجــود در بافــت،
خانههــای تاریخــی معروفــی نیــز بــه نــام صاحبــان بنــا از دورههــای
گذشــته در ایــن بافــت بــه جــای مانــده کــه هــر کــدام بــه تنهایــی
دارای ارزش فرهنگــی ،مذهبــی و تاریخــی هســتند .وجــود چنیــن
خانههــای تاریخــی همچــون خانــه تیزنــو ،قلمــر و قلمــر یــک،
مســتوفی ،محســنی ،قصــاب ،معــزی ،ســهرابی ،گلچیــن ،نیلســاز،
مهــدوی ،ســیدصدر ،کلــک چــی ،جــوکار ،قلــق چــی و صنیعــی
ســبب شــده تــا بافــت تاریخــی دزفــول نســبت بــه ســایر آثــار و
مجموعههــای تاریخــی ایــن شهرســتان متامیــز باشــد .رس در ایــن
بناهــای بــه شــكل شــگفتانگیزی بــا آجــر تزئیــن شــده كــه بــه آن
خــوون ( )XOWUNمیگوینــد و بــه گفتــهی «غالمرضــا نعیــا»،
خــوون چینــی ،كاربــرد تزئیــن آجــر اســت و از ضخامــت آن در
ایجــاد انــواع گرههــای تزیینــی در پیشــانی منــا مــورد اســتفاده قـرار
میگرفتــه اســت و بــه قولــی دیگــر خــوون چینــی آرایــش ســاختامن
بــه صــورت (آمــود) اســت .متامــی خوونهــا در زبــان محلــی دارای
نامــی بودنــد كــه بــا شــكل خــوون ارتبــاط كامــل داشتهاســت كــه

معــاری بخــش تاریخــی شــهر بــا محاســبات دقیــق متناســب بــا
روزگار خــود بــه گونــهای طراحــی و ســاخته شــده كــه در عیــن
تقــارن ،تناســب و چشــمنوازی پاســخگوی نیازهــای مردمــان
زمانــه خــود نیــز بــوده اســت .معــاران دزفــول ب ـرای شــهر خــود
ســاباطهایی میســاختند كــه چــون چــر ســایبانی ب ـرای رهگــذران
از گرمــای ســخت و طاقتفرســای تابســتان بــود.
یكــی از بناهــای بینظیــری كــه در ایــن شــهر وجــود دارد ،مســجد
جامــع دزفــول اســت كــه بــه ســبك دوره ساســانی ســاخته شــده
كــه در مركــز شــهر ق ـرار دارد .ســاخت ایــن مســجد را كــه بــا 20
ســتون ســنگی بــر شبســتان و دیوارهــای قطــور مســجد همچنــان
اســتوار اســت؛ برخــی متعلــق بــه ســدههــای ســوم و چهــارم هجری
میداننــد و برخــی دیگــر بــه ســده هفتــم نســبت دادهانــد ،امــا
مرمتهایــی در دوران صفویــه و قاجاریــه صــورت گرفتــه اســت.
ســخن دربــاره ایــن شــهر تاریخــی بســیار اســت ،لیكــن همیــن بــس
كــه بدانیــد ایــن شــهر ،نهتنهــا از زیباییهــای چشــمگیر بــه دلیــل
هــر معــاری و شهرســازیاش برخــوردار اســت ،بلكــه دارای غنــای
فرهنگــی اســت كــه آ نرا بــه شــهر «مقاومــت» مشــهور كــرده اســت.
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كتاب «روش تحقیق در هرن و طراحی»

بــر ســه اصــل مهــم اســت :نخســت آنكــه یادگیــری بــا پاســخ هــر
فــرد بــه تجربــه هــا و معلومــات قبلــی او ســاخته مــی شــود  ،دوم
اینكــه یادگیــری بــا جســت و جــوی پیگیــر بــه دســت مــی آیــد و
اصــل ســوم آن اســت كــه یادگیــری در مــن جامعــه و در تعامــل
فراگی ـران بــا یكدیگــر تحقــق مــی یابــد .از ایــن رو كتــاب حــارض
دانشــجویان را بــه پیگیــری پژوهــش مبتنــی بــر كار عملــی و زمینــه
تحقیقاتــی تشــویق میكنــد».

سفر جویندگان رسزمین ناشناخته
الهام طالبی

كتــاب «روش تحقیــق در هــر و طراحــی» برصیســازی پژوهــش
نوشــته «كــرول گــری» و «جولــی یــن ملینــزو» بــا ترجمــه طاهــر از جذابیــت هــای كتــاب «روش تحقیــق در هــر و طراحــی»
رضــازاده توســط مؤسســه مــن فرهنگســتان هــر منتــر شــد.
بهرهگیــری نویســندگانش از زبــان اســتعاره «ســفر جســت و جــو»
بــا الهــام از رمــان «آلیــس در رسزمیــن عجایــب» اســت .علــت ایــن
كتــاب «روش تحقیــق در هــر و طراحــی» دربــاره یادگیــری پژوهــش نــوع ســبك نــگارش ایــن اســت كــه خواننــدگان تخیــل خویــش را در
اســت .ایــن كتــاب بــه خوانندگانــش كمــك میكنــد تــا حــوزه فرآینــد پژوهــش بــكار گیرنــد و خویشــن را جوینــدگان رسزمینــی
عالقهمنــدی خویــش را بشناســند .ایــن كتــاب بــا طــرح ســوالی كــه ناشــناخته تصــور كننــد.
باعــث متركــز در كار و تفكــر میشــود و بــا شــیوههای یادگیــری
بــری و تجربــی بــه خوانندگانــش روشپژوهشــی میآمــوزد .عنــوان نویســندگان كتــاب معتقدنــد كــه تفكــر و واكنــش انتقــادی در كل
فرعــی ایــن كتــاب ،برصیســازی پژوهــش اســت كــه بــه دلیــل شــیوههای یادگیــری بــری و تجربــی پژوهــش كاربــرد دارد و از
اهمیــت تفكــر بــری و برصیســازی در فرآینــد یادگیــری هــر و مهــارت هــای كلیــدی دانشــجویان تحصیــات تكمیلــی محســوب
طراحــی را نشــان میدهــد.
میشــود .از ایــن روی ،ایــن كتــاب مهارتهــای تخصصــی آن بطــور
مفصــل پرداختهاســت.
نویســندگان كتــاب كــرول گــری و جولــی یــن ملینــزو در زمــره
مجربتریــن صاحبــان كرســی پژوهشــی مدرســه هــر گــری انــد ،از نظــر ایشــان تفكــر انتقــادی پایــه اقامــه برهانــی قــوی در
دانشــگاه رابــرت گــوردن و ابردیــن اســكاتلند هســتند .آنهــا بیــش طرحنامــه تحقیــق محســوب میشــود .تفكــر انتقــادی را تفكــر
از یــك دهــه اســت كــه تــاش كردهانــد كار عملــی خالقانــه را در خــاق میداننــد كــه موجــب پرسشــگری ،تخیــل ،برق ـراری رابطــه
بطــن فرآینــد پژوهــش بگنجاننــد .در حقیقــت تبدیــل فعالیــت هــای و بــه كار بــردن میشــود .در ایــن خصــوص در كتــاب آمــده اســت:
هــری و طراحانــه خــاق بــه روششناســیهای پژوهشــی ســهم
«تفكــر انتقــادی عبــارت اســت از تفكــر اثربخــش و بــه كارگیــری
بــارزی از فعالیــت ایشــان محســوب میشــود.
معیارهــای درســت عقالنــی در تفكــر .ایــن كار مســتلزم «ورا-
در بخشــی از ایــن كتــاب آمدهاســت« :یادگیــری تجربــی بــا نظریــه تفكــر» ،تفكــر دربــاره تفكــر و خــود ارزیابــی اســت .مســتلزم
یادگیــری ســاختاری پیونــد مســتقیمی دارد .اســاس ســاختگیرانگاری پرهیــز از نتیجهگیــری شــتابزده و روشــنبینی مالحظــه و بررســی
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همــه جوانــب مســئله پیــش از جمــع بنــدی آن اســت .همچنیــن
مســتلزم حفــظ فاصلــه مطلــوب و جلوگیــری از دخالــت تعصبــات و
پیــشداوری هــای شــخصی در اســتدالل اســت».

نشست برریس كتاب

«تاریخ هرن ون :پیشدرآمدی انتقادی»

در نهایــت هــدف كتــاب راهنامیــی دانشــجویان تحصیــات تكمیلــی
هــر و طراحــی در كار پژوهــش اســت .میتــوان آن را همــراه
برنامــه درســی رســمی از كارشناســی ارشــد تــا دكــری بـرای طراحــی
و اجـرای پروژههــای تحقیقاتــی بــه كار بــرد .ایــن كتــاب راهربدهــای
مناســب پژوهشهــای هــر و طراحــی را ترشیــح و ارزیابــی میكنــد
و میتوانــد بــه ادغــام تجربهپژوهشــی در كارهــای عملــی معــارص
كمــك كنــد و صالحیــت و رقابــت حرفهایــی را افزایــش دهــد.
نكتــه دارای اهمیــت كتــاب ایــن اســت كــه ایــن كتــاب وب ســایت
اختصاصــی دارد .تصاویــر مــورد اســتفاده را بــه صــورت رنگــی و گاه
چندرســانهایی نشــانمیدهد.بدین گونــه آنچــه را كــه در قالــب
كاغــذ نشدنیاســت؛ شــدنیمیكند! www.visualisingresearch.
info
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فصلهــای كتــاب عبارتنــد از :فصــل اول كتــاب برنامهریــزی ســفر:
مقدمــه پژوهــش در هــر و طراحــی؛ فصــل دوم نقشــهبرداری
زمیــن  :روش هــای زمینهمنــد كــردن پژوهــش ،فصــل ســوم جــای
خــود را یافــن  :ترســیم و تعییــن موقعیــت پژوهــش ،فصــل چهــار
گشــت وگــذار در زمیــن :پایهگــذاری روش تحقیقهــای مناســب،
فصــل پنــج خوانــدن نقشــه روشهــای ارزیابــی و تحلیــل ،فصــل
شــش گ ـزارش ســفر تاًییــد دانــش جدیــد و انتقــال نتایــج پژوهــش.
در انتهــای كتــاب رشح واژگان تحقیــق مربــوط بــه هــر و طراحــی
فرزاد زادمحسن
نیــز آورده شــده اســت.
هفتمیــن نشســت از سلسلهنشســتهای «نقــد كتــاب هــر
كتــاب «روش تحقیــق در هــر و طراحــی» برصیســازی پژوهــش معــارص» را بــا موضــوع نقــد و بررســی تاریــخ هــر نــو :پیــش
نوشــته كــرول گــری و جولــی یــن ملینــزو بــا ترجمــه طاهر رضــازاده درآمــدی انتقــادی ،تألیــف جانتــان هریــس ،در پژوهشــكده هــر
در  318صفحــه و بــه قیمــت  18500تومــان توســط مؤسســه مــن برگــزار شــد.
در ایــن نشســت كــه توســط کمیتــه هــر معــارص گــروه تاریــخ
فرهنگســتان هــر منتــر شــده اســت.
هــر پژوهشــکده هــر و بــا همــکاری پژوهشــکده فرهنــگ ،هــر،
و معــاری جهــاد دانشــگاهی ،عــر روز چهارشــنبه  26آبانمــاه
در محــل ایــن پژوهشــكده برگــزار شــد ،كامبیــز موســوی اقــدم،
پژوهشــگر و فارغالتحصیــل رشــته تاریــخ هــر از دانشــگاه منچســر،
بــه نقــد و بررســی كتــاب تاریــخ هــر نــو پیــش درآمــدی انتقــادی
پرداخــت.
کتــاب تاریــخ هــر نــو :پیــش درآمــدی انتقــادی اثــر جاناتــان هریــس،
بــا ترجمــهای از منیــژه نجــم عراقــی ،ســال  1393در  480صفحــه
از ســوی نــر کالغ منتــر شــده اســت .هریــس در ایــن کتــاب بــه
بیــان تاریــخ هــر مــدرن یــا تاریــخ هــر جدیــد نپرداختــه ،بلکــه
کوشــیده اســت تــا بــا رویکــرد جامعهشــناختی ،نگاهــی نــو بــه
تاریــخ هــر یــا رسگذشــت رشــته تاریــخ هــر داشــته باشــد.
کامبیــز موســوی اقــدم ،منتقــد و پژوهشــگر هــر ،بحــث را بــا اشــاره
بــه موقعیــت کتــاب تاریــخ هــر نــو در ای ـران امــروز آغــاز کــرد.
وی در اینبــاره گفــت :تحوالتــی کــه در ســالهای اخیــر در هــر
ای ـران اتفــاق افتــاده بــهتناســب و یــا تقلیــد از جهــان اروپایــی ـ
آمریکایــی بــوده اســت؛ و انتقــال بســیاری از ایــن ایدههــا و
رســانهها ،معمــوالً از طریــق مشــاهده مســتقیم بــوده اســت نــه
درک عمیــق مبانــی نظــری و زمینههــای اجتامعــی ـ سیاســی ایــن
تحــوالت .بــا ایــنحــال ،در ســالهای اخیــر ترجمــه متــون شــاخص،
بنیــادی ،و مباحــث نظــری دربــاره تاریــخ هــر جدیــد مبتنــی بــر
نظریههــای انتقــادی ،و آنچــه مــا از آن بــاعنــوان پساســاختارگرایی
و پستمدرنیســم یــاد میکنیــم ،نیــز رواج یافتهاســت؛ هرچنــد
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ایــن پژوهشــگر بــا اشــاره بــه مالحظــات اقتصــادی و محافظهکارانــه
بــرای انتخــاب عناویــن کتابهــای تاریــخ هــر بــا جنبههــای
رادیکالــی ،بــهعنــوان یکــی از مشــکالت موجــود بــر رس راه انتشــار
ایــن آثــار ،ترصیــح کــرد :بــر اســاس آنچــه در کتــاب آمــده اســت،
مو ّرخــان رادیــکال در تقابــل بــا تاریــخ هــر سـ ّنتی ،کــه بــا معیارهــای
جاودانــه انســانگرایانه و ادعــای بیطرفــی علمــی ،ق ـرار میگیرنــد
و تــاش میکننــد هرنمنــد را در ماتریالیســم تاریخــی گذاشــته و
او را بــه موقعیــت اســتعالیی و نبــوغ هــری نازلشــده درآورنــد.
تاریــخ هرنهــای بیوگرافیکــی یــا تاریــخ هرنهــای مــروری ،معمــوالً ،بر
داســتان هرنمنــد نابغــه یــا اســطوره هرنمنــد نابغــه تکیــه میکننــد.
موســوی اقــدم مباحــث تاریــخ هــر رادیــکال در ایــن کتــاب را عمدتاً
«انگلوامریکــن» و تنهــا مربــوط بــه کشــورهای انگلیسـیزبان و نــه
مباحــث پسااســتعامری دانســت .وی بــا اشــاره بــه تأکیــد نویســنده
بــر رضورت نظریهپــردازی ادامــه داد :بــه اعتقــاد نویســنده ارتبــاط
نظریــه بــا تاریــخ ،بــه ماهیــت دیدگاهگرایانــه شــناخت و زاویــه دیــد
بســتگی دارد .فمینیس ـتها و مارکسیس ـتها بــر موضــع و زاویــه
دیــد خــود تأکیــد میکننــد و نــگاه مــو ّرخ بیطــرف را کام ـاً نفــی
میکننــد؛ و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه مــن مســلح بــه نظریــه
ایدئولــوژی هســتم و بــر اســاس آن تاریــخ هــر را روایــت میکنــم؛
ایــن امــر منجــر بــه برجســته شــدن وجــه دیدگاهگرایانــه شــناخت
میشــود .امــا از ســوی دیگــر اگــر بگوییــم متامــی دیدگاههــا درســت
اســت ،در دام نســبیگرایی افراطــی افتادهایــم ،بنابرایــن همــهچیــز
بــه یــک انــدازه درســت نیســت ،پشــتوانه ایدههــا برهانهــای
متکــی بــر شــواهد هســتند کــه جدلپذیــر و ابطالپذیرنــد.
وی ادامــه داد :هریــس بــا پرداخــن بــه تعــدادی از منتقدیــن،
نویســندگان ،و مو ّرخــان در تاریــخ هــر رادیــکال ،ســؤالی مطــرح
میکنــد مبنــی بــر اینکــه «بــا توجــه بــه چندگانگــی در هویــت
اجتامعــی و موضعگیریهــای سیاســی ،چگونــه میتــوان ایــن
چندگانگــی را در مطالعــه هــر جــای داد»؛ بــه عقیــده وی اتحــاد
دیدگاههــای مختلــف زیــر لــوای تاریــخ هــر نــو ممکــن میشــود.
موســوی اقــدم در ادامــه بــا اشــاره بــه فصــول ایــن کتــاب ،دربــاره
فصــل دوم آن گفــت :در فصــل دوم بــا عنــوان «رسمایـهداری ،دولت-
ملــت و بازمنایــی بــری» کالرک مطــرح میشــود .کتــاب تصویــر
مــردم کالرک در ســال 1970م منتــر شــد و بــه نقش گوســتاو کوربه
در ســالهای 1848م تــا 1851م پرداخــت .بــه عقیــده هریــس ،دلیــل
دیــدگاه موضعــی کالرک ،فاصلــه گرفــن از نظریــه بازتابــی اســت کــه
بـرای مارکسیسـتهای کالســیک بســیار حائــز اهمیــت بــود .نظریــه

بســیاری از آثــار نیــز همچنــان بــه شــکل تاریــخ هرنهــای مــروری
باقــیمانــده و وارد تحلیلهایــی عمیــق نشــدهاند.
وی آثــاری همچــون مبانــی تاریــخ هــر ،نوشــته گرانــت پــوک و داینــا
نیوئــل؛ تاریـ ِخ تاریـ ِخ هــر ،اثــر ورنــون مایــر؛ مفاهیــم بنیــادی تاریخ
هــر ،اثــر رابــرت نلســون و ریچــارد شــیف؛ فرهنــگ پســامدرن ،اثــر
عبدالکریــم رشــیدیان را منابعــی مرتبــط بــا کتــاب تاریــخ هــر نــو
دانســت و رویکــرد تحلیلــی و ارجــاع مســتقیم کتــاب تاریــخ هــر
نــو :پیــش درآمــدی انتقــادی بــه متــون را ،وجــه متایــز آن بــا ســایر
آثــار یادشــده عنــوان کــرد.
موســوی اقــدم ادامــه داد :کتــاب تاریــخ هــر نــو ،تاریــخ اجتامعــیِ
تاریــخ هــر از دهــه 1970م تــا ســال 2001میــادی اســت کــه بــا
 15ســال اختــاف بــه فارســی ترجمــه ش دهاســت؛ البتــه ایــن
اختــاف بــه معنــای کهنــه بــودن مباحــث ایــن کتــاب نیســت و
ایــن اثــر بســیار مفیــد و قابلاســتفاده اســت .بــه گفتــه نویســنده،
مخاطــب ایــن کتــاب متامــی دانشــجویان تاریــخ هــر ،اســتادان ،و
کارکنــان دانشــگاهی و عالقهمنــدان بــه تاریــخ هــر هســتند؛ کــه
البتــه در ای ـران شــاهد آن هســتیم کــه اســتادان دانشــگاهی هنــوز
بــا بســیاری از مباحــث کتــاب ناآشــنا هســتند؛ بنابرایــن ،الزم اســت
کــه زمینههــای مــورد نیــاز ب ـرای درک بهــر مفاهیــم از ســایر آثــار
مرتبــط حاصــل شــود.
وی افــزود :نــگارش ایــن کتــاب بــا تکیــهبــر انقــاب مــاه مــی
1968میــادی انجــام شــده اســت و بــه اعتقــاد نویســنده ایــن انقالب
پایــه تاریــخ هــر جدیــد اســت .وی شــورش 1968میــادی را شورشــی
دانشــگاهی علیــه آمــوزش رســمی میدانــد کــه ابعــاد سیاســی
و جنبشهــای کارگــری را نیــز در بــر گرفــت و منجــر بــه طــرح
تاریــخ هــر نــو شــد .نویســنده ویژگیهــای تازگــی ،انتقــادی بــودن،
اجتامعــی بــودن ،و رادیکالــی بــودن تاریــخ هــر جدیــد را همعــرض
و در نقطــه مقابــل تاریــخ هــر جاافتــاده ،مــوزهای ،کهنــه ،منفعــل،
و غیــر اجتامعــی ق ـرار میدهــد .وی ،در ایــن اثــر ،ب ـرایمنتقــدان
و مو ّرخــان هــر از جملــه تــی جــی کالرک و لینــدا ناکلیــن ،نقــش
محــوری قائــل شــده اســت .امــروزه میبینیــم کــه آثــار ارائهشــده از
ســوی ایــن افـراد ،در ســالهای دهــه هفتــاد ،پایههــای تاریــخ هــر
نــو محســوب میشــود .نویســنده از کالرک نقــل میکنــد کــه وی
بــه تاریــخ هــر پیشــینهای میدهــد و آن را حاصــل دســرنج کســانی
چــون پانوفســکی میدانــد کــه بــهتدریــج از بیــن رفــت و بــه
رشــتهای بــا تحلیلهــای ســاده فرمــی و آیکونوگرافیکــی فروکاســته
شــد کــه کالرک در پــی احیــاء آن بــود.
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رومنایی از كتاب روش تحقیق در هرن و طراحی

بازتــاب میگویــد :وضعیــت اقتصــادی در آثــار
هــری منعکــس میشــود و کالرک در پــی نفــی آن
اســت .در فصــل ســوم نویســنده بــه «فمینیســم
هــر و تاریــخ هــر» پرداختــه و بــر آن اســت کــه
مســیر تاریــخ هــر فمینیســتی را از اوایــل دهــه
70م ترســیم کنــد .فصــل چهــارم بــه مســئله
«هویــت و شــخصیت فــردی» و فصــل
پنجــم بــه «ســاختار و معنــا در
هــر و جامعــه» اختصــاص
دارد و تعریــف گســردهای از
ســاختار ارائــه میدهــد.
وی ادامــه داد :در فصــول
پایانــی نویســنده ،مجــددا ً ،بــه
مســئله جنســیت اشــاره میکنــد و
گرایــش جنســی را اصــل موضــوع و در جایــگاه دســتگاه
نظــری قــرار میدهــد .در پایــان نیــز بــه فروپاشــی اتحــاد
جامهیــر شــوروی ،از بیــن رفــن جنــگ رسد ،و رسد شــدن
مارکسیســتها و سوسیالیســتها از اتوپیایــی کــه
در بلــوک رشق دنبــال
میشــد ،اشــاره میکنــد؛
کــه بــهایـ ن ترتیــب ،عرصه
ب ـرای یکهتــازی کاپیتالیســم
و ظهــور سیاســت هویتــی
مطــرح شــد .بــه اعتقــاد
هریــس ،در سیاســت هویتــی ب ـ ه جــای
اش ـراکات ،تکیــه بــر تفاوتهاســت کــه مانــع ایجــاد
وحــدت میشــود .راهــکار وی بــرای ایــن موضــوع
ایــن اســت کــه مــا مســتقل از نــژاد ،جنس ـ ّیت ،گرایــش
جنســی و قومــی ـ کــه بــه آن وابســتهایم ـ نگاهــی کالن
داشــته باشــیم و ب ـرای احقــاق حـ ّـق همــه مبــارزه کنیــم.
نویســنده در بخــش پایانــی کتــاب بــر ماتریالیســم تاریخــی
تکیــه میکنــد و بــه اعتقــاد او ،ایدههــا ،ســاختارها ،و
موضعگیریهــا نیــز در نــگاه تاریخــی ماتریالیســتی
لحــاظ میشــوند و از کنــار یکدیگــر ق ـرار گرفــن آنهــا
شــبکه تاریــخ هــر نــو ســاخته میشــود .در نهایــت،
مباحــث کتــاب بــا تبییــن شــباهت ماهــوی میــان
مطالعــات فرهنگــی و تاریــخ هــر رادیــکال بــه امتــام
میرســد.
موســوی اقــدم ایــن کتــاب را ،کــه درک آن نیازمنــد مداقّــه بســیار
اســت ،بـرای انجــام کارهــای پژوهشــی در حــوزه هــر مفیــد و مؤثــر
دانســت و ســخنان خــود را بــا بیــان نکاتــی دربــاره ترجمــه ایــن
کتــاب بــه امتــام رســاند .وی ترجمــه ایــن کتــاب را ،در مجمــوع ،قابل
قبــول دانســت و ترصیــح کــرد :ویرایــش مجــدد ایــن ترجمــه آن را
ب ـرای خواننــده فارس ـیزبان ملموستــر خواهــد کــرد.
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مولود زندینژاد
نشســت رومنایــی و نقــد و بررســی كتــاب «روش تحقیــق در هــر و
طراحــی ،بــری ســازی پژوهــش» همزمــان بــا هفتــه پژوهــش در
ســالن هامیشهــای فرهنگســتان هــر برگ ـزار شــد.
كتــاب «روش تحقیــق در هــر و طراحــی ،بــری ســازی پژوهــش»
نوشــته كــرول گــری و جولییــن ملینــز (صاحبــان كرســیهای
پژوهشــی مدرســۀ هــر دانشــگاه رابــرت گــوردن) و ترجمــه طاهــر
رضــازاده كــه بــه تازگــی از ســوی مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نــر
آثــار هــری (مــن) فرهنگســتان هــر منتــر شــده اســت .ایــن كتاب
عــر یكشــنبه  21آذر مــاه در ســالن هامیشهــای فرهنگســتان هــر
رومنایــی و نقــد و بررســی شــد.
علیرضــا اســاعیلی معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هــر ،افشــین
شــیروانی رسپرســت مؤسســه مــن ،نجــف هدایــت پژوهشــگر و
اســتاد دانشــگاه آزاد اســامی دزفــول ،بــه همــراه ســخرنانان ایــن
نشســت ســیدغالمرضا اســامی اســتاد دانشــگاه تهــران ،ســودابه
صالحــی اســتادیار دانشــگاه هــر ،اســاعیل پناهــی عضــو گــروه
نظریــه و نقــد پژوهشــكده هــر و طاهــر رضــازاده مرتجــم ایــن
كتــاب از جملــه حــارضان در ایــن نشســت بودنــد.
اســاعیل پناهــی عضــو گــروه نظریــه و نقــد پژوهشــكده هــر
نخســتین ســخرنان ایــن نشســت ،در ابتــدای ســخنان خــود بــه
مباحــث و مشــكالت پژوهشــی در كشــور پرداخــت و گفــت:
مبحــث پژوهــش از ابتــدا در ایـران بــا مشــكالتی مواجــه بــود ،زیـرا
مقدماتــی را كــه الزمــه ایــن امــر بــوده طــی نكردهاســت .مــا در
مباحــث پژوهشــی عمدتــاً از برخــی متدولوژیهــا و ترجمههــای
آنســوی مرزهــا گرتهبــرداری و اســتفاده كردیــم و میتــوان گفــت
تــا حــدود زیــادی از خودمــان غافــل شــدیم.
وی در همیــن زمینــه ادامــه داد :علوم انســانی بیــش از یكصدوپنجاه
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ســال اســت كــه شــكل گرفتــه ،روشهــا و رویكردهــای بســیاری از
مكاتــب مختلــف مطــرح شــده ،امــا در حــوزه هــر فعالیــت كمــری
شــده و بــه طــور جــدی بــه آن پرداختــه نشدهاســت.
بــه نظــر میرســد ،روشهــای پژوهــش هــر در ایـران بســیار محــدود
اســت و البتــه روششناسـیهای هــر قدمــت بســیار زیــادی نــدارد،
تقریبـاً دو دهــه اســت كــه بــه طــور جدیتــری بــه روششناسـیها
پرداختــه شــده و مقــاالت ،كتــاب و ســمینارهایی در ایــن حــوزه ارائه
شــده است.
عضــو گــروه نظریــه و نقــد پژوهشــكده هــر بــه مشــكالت اســتفاده
از روششناســیهای دیگــر رشــتهها در حــوزه هــر پرداخــت
و ترصیــح كــرد :اگــر بــه مقــاالت و پایاننامههایــی كــه در ایــن
حــوزه منتــر میشــوند ،توجــه كنیــم ،اگــر از روششناســیهای
ســایر رشــتهها چــون روانشناســی و علــوم اجتامعــی اســتفاده شــده
باشــد ،نتایــج حاصلــه مخــدوش میشــوند و در پایــان مقــاالت و
پژوهشهــا نیــز اشــاره شــده؛ چنانچــه ایــن روشهــا اج ـرا شــوند
امــكان دارد جــواب بدهــد یــا خیــر.
وی بــه دیگــر نــكات منفــی حاصــل از اســتفاده از روششناسـیهای
دیگــر رشــتهها در حــوزه هــر پرداخــت و افــزود :نكتــه دیگــر
ایــن اســت كــه بســیاری از حوزههــای پژوهشــی هــر ،كاربــردی
و عمــل محــور هســتند و بیشــر روشهــای نظــری كاربــردی ب ـرای
پژوهشهــای هــری ندارنــد .در موســیقی ،طراحــی ،معــاری،
هرنهــای منایشــی یــا حتــی در هرنهایــی مثــل ادبیــات ،فضاهــا و
مؤلفههایــی وجــود دارنــد كــه فقــط در ذهــن ســیال هرنمنــد اســت
و مــا منیتوانیــم در ســایر حوزههــا مشــاهده كنیــم.
پناهــی بــا طــرح ســؤالی ادامــه داد :ســؤال اساســی از ســوی برخــی
پژوهشــگران در حــوزه هــر ایــن اســت كــه آیــا پژوهشــگران حــوزه
هــر میبایســت روششناســی موجــود در حوزههــای دیگــر را بــا
خــود تطبیــق بدهنــد؟ یــا بــه روشهــا و روششناس ـیهای منطبــق
بــا رشــته خــود روی بیاورنــد؟ ایــن كتــاب پاســخی بــه ایــن پرســش
اســت.
در ادامــه ســیدغالمرضا اســامی اســتاد دانشــگاه تهـران در خصــوص
انتشــار كتــاب «روش تحقیــق در هــر و طراحــی ،برصی¬ســازی
پژوهــش» اظهــار داشــت :در ایــن كتــاب مباحــث زیــادی مطــرح
شــده كــه بـرای آمــوزش دهنــده بســیار مناســب و خــوب اســت امــا
بــرای آمــوزش گیرنــده كــه بــا مباحــث آشــنایی نــدارد ،میتوانــد

گمراهكننــده باشــد.
وی در همیــن زمینــه ادامــه داد :گرچــه ســاختار فهرســت ایــن كتــاب
بســیار منطقــی و روشــمند نــگارش شــده ،امــا قــدری فراینــد محــور
نیســت و فراینــد رشوع و پایــان را بــه مــا نشــان منیدهــد .البتــه
نــكات مثبــت و منفــی توأمــان در ایــن كتــاب وجــود دارد.
اســامی دربــاره دیگــر نــكات كتــاب افــزود :آخراالمــر ،بــا جســارت و
برداشــت شــخصی خــودم بــه روح كتــاب و آنچــه را كــه میخواســت
بیــان كنــد ،دســت پیــدا كــردم و تصــور میكنــم در ایــن كتــاب تــاش
شــده تــا در حــوزه علــم ،روشــی را ارائــه دهــد كــه بتــوان بــا آن آثــار
هــری را مــورد پژوهــش و ســنجش قـرار داد.
ایــن اســتاد دانشــگاه ترصیــح كــرد :در ســه حــوزه دیــن ،علــم و هــر
كــه تركیبشــان بــا هــم متفــاوت بــوده و ارتباطاتشــان بــا یكدیگــر
قــوی و ضعیــف اســت ،منیشــود یــك اثــر را بیــان كــرد ،بلكــه بایــد
چشــید و ایــن چشــیدن هــان درك كــردن و پیــدا كــردن زوایــای
ناپیداســت .ایــن ســه حــوزه بایــد بــا یكدیگــر كار كننــد .مقصــود
هــم ،ســنت رفــن بــه گذشــته نیســت .ســنت بــه معنــای همپوشــانی
همــه اســتعدادهای انســان در حوزههــای علمــی ،دینــی و هــری
اســت .حــواس ،احساســات ،عقــل و ادراك وقتــی بــا هــم كار كننــد،
حكمتــی را بــه وجــود میآورنــد كــه نامــش را ســنت میگذارنــد.
اســامی بــه علــل پژوهــش اشــاره و یــادآور شــد :علــت كار و تــاش
در حــوزه تحقیــق چیســت؟ بــرای دانســن چیزهایــی اســت كــه
منیدانیــم و دربــاره آن تحقیــق میكنیــم تــا بــه آگاهــی خــود
بیافزاییــم .ولــی بایــد ایــن را در نظــر داشــته باشــیم كــه در حــوزه
هــر ابتــدا اجــرا میشــود و بعــد مــورد پژوهــش قــرار میگیــرد،
ولــی در مــورد ســایر حوزههــا ابتــدا تحقیــق میكنیــم تــا بتوانیــم
آ نرا اجــرا منائیــم .یعنــی درســت معكــوس عمــل میكنیــم.
ســپس ســودابه صالحــی اســتادیار دانشــگاه هــر بــه مباحــث و
مشــكالت تحقیــق پرداخــت و گفــت :بــا افزایــش دانشــجویان
ارشــد و دكــری در ســالهای اخیــر ،تأمیــن منابــع جامعــی كــه
بتوانــد پاســخگوی نیازهــای پژوهشــی ایــن قــر باشــد ،یكــی از
رضورتهــای اصلــی و دغدغههــای اســتادان محســوب میشــود.
البتــه در كتــاب روش تحقیــق در هــر و طراحــی نیــز اشــاره شــده
كــه پژوهــش در زمینــه هــر در متامــی دنیــا بــه نوعــی در حــال
گســرش كمــی اســت و ورود اف ـراد ب ـرای پژوهــش در ایــن حــوزه
نیازمنــد طــی كــردن فرآینــدی اســت كــه بــه اســتاندارهایی خــاص
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ب ـرای دانشــجویان پژوهــش هــر و كســانی كــه تحقیقــات نظــری
انجــام میدهنــد ،كاربــردی نــدارد و همچنــان بایــد دســت بــه
دامــان روش تحقیقهــای علــوم انســانی شــوند.
مرتجــم ایــن كتــاب در همیــن زمینــه افــزود :ایــن كتــاب رصفــاً
بـرای دانشــجویانی كــه بــه رضورت وارد عرصــه كارشناســی ارشــد و
تحصیــات تكمیلــی رشــتههایی ماننــد زیرســازی ،طراحــی صنعتــی
و گرافیــك شــدند و مجبورنــد تــا كار عملــی انجــام بدهنــد ،مناســب
اســت.
وی در مــورد انگیــزه خــود از ترجمــه ایــن كتــاب اضافــه كــرد :یكی از
مــواردی كــه موجــب شــد كــه متــام هــم و غمــم را بـرای ترجمــه ایــن
كتــاب بگــذارم ،بیاعتــادی و بیاعتقــادی بــه كتابهــای روش
تحقیــق موجــود و بیعالقگــی و بیحوصلگــی در رس كالسهــای
روش تحقیــق بــود .ایــن مســائل م ـرا واداشــت تــا بــه دنبــال روش
تحقیقــی عملــی باشــم ،روشــی كــه فقــط بــه تعریــف مفاهیــم
بســنده نكنــد و دانشــجو و محقــق را بــه امــان خــود رهــا نكنــد.
در ادامــه ایــن نشســت غالمرضا اســامی با نشــان دادن اســایدهایی
بــه برخــی از معضــات تحقیــق در حــوزه هــر پرداخــت و هــر یــك
از ســخرنانان بــه تكمیــل نظـرات خــود در ایــن حــوزه پرداختنــد.

نیــاز دارد.
وی نتایــج پژوهشهــای دانشــجویی را ناامیــد كننــده دانســت و
خاطــر نشــان كــرد :یكــی از معضــات دانشــگاهها و رشــتههایی
كــه مــن نیــز درگیــر آن هســتم ،ایــن اســت كــه برخــی از اســتادان
راهنــا از نظــر روششناســی و ســاختاری قــادر بــه راهنامیــی صحیح
دانشــجویان نیســتند و بــه همیــن ســبب ،نتیجــه پژوهشهــای
دانشــجویی بــه مثــر منیرســد.
صالحــی در خصــوص رضورتهــای انتشــار چنیــن كتابهایــی
افــزود :یكــی از دالیــل دیگــری كــه بــه چــاپ ایــن نــوع كتابهــا
نیــاز اســت ،در واقــع خــود مســائل تحقیــق و ابهامــی اســت كــه
در پژوهشهــا وجــود دارد .مرزبنــد ی صحیحــی بــرای پژوهــش و
تحقیــق در میــان حوزههــای مختلــف وجــود نــدارد و چــه انتظــاری
اســت كــه حاصــل پژوهــش بــه درســتی نتیجــه دهــد؟ پــس لــزوم
چنیــن كتابهایــی الزم و رضوری بــه نظــر میرســد.
ایــن اســتادیار دانشــگاه ادامــه داد :از ســه منظــر میتــوان ایــن
كتــاب را مــورد بررســی ق ـرار داد .خــود كتــاب ،نویســندگان آن كــه
چــه رضورتهایــی موجــب نــگارش ایــن كتــاب شــده و ترجم ـهای
كــه از آن بــه دســت آمدهاســت تــا چــه حــد توانســته موفــق باشــد
و اصــوالً نقــاط ضعــف و قــوت آن در چیســت؟
وی در مــورد چــاپ كتــاب گفــت :یــك رسی قواعــد و ضوابطــی بـرای
چــاپ و انتشــار كتــاب وجــود دارد كــه ایــن كتــاب نیــز براســاس
آن منتــر شــده ،امــا اشــكاالتی در چــاپ آن بــه چشــم میخــورد،
نــوع فونــت و قلــم آن بــه گونهایســت كــه كلــات بــه یكدیگــر
نزدیــك بــوده و خوانــش كتــاب را بــا مشــكل مواجــه میكنــد .نكتــه
دیگــر اینكــه چــون ایــن كتــاب بــه عنــوان كتــاب درســی و رســاله
عملــی اســت كــه در مواجــه بــا كار بــه آن رجــوع میشــود ،پــس
میبایســت فضایــی بــرای یادداشــتها و گوشهنویســیها در
نظــر گرفتــه میشــد.
طاهــر رضــازاده بــه دالیــل ترجمــه ایــن كتــاب پرداخــت و گفــت:
در متــام طــول دوران تحصیل ـیام معتقــد بــودم كــه روش تحقیــق
خاصــی را منیتــوان بــرای پژوهــش هــر در نظــر گرفــت و اگــر
بنــا شــود هرنمنــدی تحقیقــی را بــه انجــام برســاند بایــد از روش
تحقیــق بــه معنــای عــام آن اســتفاده كنــد .امــا در مواجــه بــا ایــن
كتــاب ایــن اعتقــاد تعدیــل شــد ،ولــی از بیــن نرفــت و هنــوز هــم
معتقــدم ایــن كتــاب بــرای عملــی كاران هــر مفیــد اســت ،ولــی
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اخبار کوتاه
پیش مهایش آجر و آجراكری در شهر ركمان برگزار یمشود

پرفورمنس پرنهدهای اكغذی در رواق فرهنگستان هرن

پرندههــای كاغــذی بــا یــاد و خاطــره حســن حارضمشــار هرنمنــد معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هــر ،پیشهامیــش ملــی «آجــر
خودآموختــه ،در رواق هــر فرهنگســتان هــر بــه پــرواز درآمدنــد .و آجــركاری در هــر و معــاری ایـران» را  9بهمــن در شــهر كرمــان
برگــزار میكنــد.
بــه گـزارش روابــط عمومــی مؤسســه فرهنگــی هــری صبــا وابســته
بــه فرهنگســتان هــر ،همزمــان بــا دومیــن ســالگرد درگذشــت پیشهامیــش ملــی «آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایــران؛
هرنمنــد خودآموختــه حســن حارضمشــار ،پرفورمنــس پرندههــای كرمــان» بــا همــكاری گــروه معــاری دانشــگاه شــهید باهــر كرمــان
كاغــذی توســط الهــام پویــان در رواق فرهنگســتان هــر برگـزار شــد .در ایــن شــهر برگ ـزار میشــود.

دومیــن پیــش هامیــش نیــز بامحوریــت بررســی آجــركاری در اســتان
كرمــان نهــم بهمنمــاه در شــهر كرمــان برگ ـزار میشــود.

این برنامه روز سهشنبه  12بهمن ماه برگزار شد.

هامیــش اصلــی «آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ای ـران» 25
بهمــن ســال جــاری در فرهنگســتان هــر برگ ـزار خواهــد شــد.
15
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در ایــن پرفورمنــس كــه بــا مشــاركت بازدیدكننــدگان در ســاخت هامیــش ملــی «آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایـران» دارای
پرندههــای كاغــذی بــه شــیوه اریگامی(تــا زدن كاغــذ) همــراه دو پیشهامیــش در شــهرهای دزفــول و كرمــان اســت كــه نخســتین
بــود 90 ،پرنــده كاغــذی بــه مناســبت ســالهای زندگــی حســن مشــار پیشهامیــش آن ،ســوم آذرمــاه ســالجاری بــا محوریــت بافــت
تاریخــی در شــهر دزفــول برگـزار شــد.
ســاخته شــد.

اعالم برنامه اكرگاه آموزیش سرامیك فرهنگستان هرن

دبری علمی پیش مهایش آجر و آجر اكری
در ركمان منصوب شد

«محمــد ایرامننــش» ،طــی حكمــی از ســوی «علیرضــا اســاعیلی» ،نخستین دور از كارگاه آموزشی رسامیك فرهنگستان هرن
معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هــر بــه عنــوان دبیــر علمــی
پیشهامیــش « آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایــران» در ایــن كارگاههــا شــامل «تكنیكهــای فرمدهــی رسامیــك»،
«چــرخكاری»« ،فنــون لعــاب» و «نقاشــی روی ســفال» اســت.
كرمــان منصــوب شــد.
محمــد ایرامننــش ،دكـرای معــاری ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه كارگاه «تكنیكهــای فرمدهــی رسامیــك» توســط صــادق باقــری،
شــهید بهشــتی و رئیــس دانشــكده هــر و معــاری دانشــگاه شــهید كارشــناس صنایــع دســتی آمــوزش داده میشــود .ایــن كارگاه
روزهــای یكشــنبه از ســاعت  15تــا  18برگــزار میشــود.
باهــر كرمــان اســت.
وی همچنیــن عضــو هیئــت نظــارت بــر نــر كتــاب اســتان كرمــان ،كارگاه «چــرخكاری »1نیــز توســط پیــان ســجادی كارشــناس صنایــع
عضــو شــورای تدویــن ســند راهــردی توســعه هــر اســتان كرمــان ،دســتی ،روزهــای سهشــنبه از ســاعت  15تــا  18برقـرار اســت.
عضــو شــورای راهــردی مرمــت اســتان كرمــان و عضــو هیئــت
كارگاههــای «فنــون لعــاب ،»1كــه شــنبهها و چهارشــنبهها از
امنــای مــوزه هرنهــای معــارص صنعتــی كرمــان اســت.
ســاعت  15تــا  18تشــكیل میشــود و «نقاشــی روی ســفال »1كــه
ایرامننــش تاكنــون مقــاالت بســیاری در زمینــه معامری ،شهرســازی و چهارشــنبهها از ســاعت  11تــا  14دایــر اســت نیــز ،توســط نــگار
طراحــی شــهری در نرشیــات علمــی پژوهشــی داخلــی و بیناملللــی كفیلــی مــدرس دانشــگاههای آزاد و ســوره برگــزار میشــود.
تألیــف كــرده و در كنفرانسهــای مختلفــی بــه عنــوان ســخرنان
حضــور داشــته اســت.
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عضوهیئــت علمــی و مــدرس «كارگاه ملــی فهــم معــاری ایـران» از
ســال 1389تــا  ،1391مــدرس دورههــای ارتقــای پروانــه مهندســین
معامر(نظــام مهندســی اســتان كرمــان) پایــداری و انــرژی و مــدرس
دورههــای ارتقــای پروانــه مهندســین معــار (نظــام مهندســی
اســتان كرمان)-طراحــی ســاختامنهای بلنــد از ســال  1387تــا
كنــون از دیگــر فعالیــت وی بــه شــار م ـیرود.
هامیــش آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایــران ،توســط
معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هــر و بــا همــكاری ســازمان
میـراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی ،ســازمان زیبــا ســازی
شــهرداری تهـران ،دانشــگاه آزاد اســامی ،دانشــكده هــر و معــاری
دانشــگاه باهــر كرمــان ،دانشــكده معــاری و شهرســازی یــزد و
فرمانــداری شــهر دزفــول  25بهمــن  1395در فرهنگســتان هــر
برگــزار میشــود.
16

ونزدمهنی مشاره فصلنامه كیمیای هرن منتشر شد.

درسگفتارهای نظریه و نقد هرن

پژوهشــكده هــر وابســته بــه فرهنگســتان هــر «سلســله نوزدهمیــن شــاره فصلنامــه علمــی -پژوهشــی «كیمیــای هــر»
درسگفتارهــای تخصصــی نظریــه و نقــد هــر» را بــا حضــور (ویــژه تابســتان  )95توســط پژوهشــكده هــر منتــر شــد.
صاحبنظــران و متخصصــان حوزههــای هــر و علــوم انســانی
ایــن شــاره از فصلنامــه بــه مقاالتــی در حــوزه زیبایــی شناســی،
برگــزار میكنــد.
حكمــت و فلســفه هــر اختصــاص دارد« .جســتاری در دفــاع از
هــدف از برگ ـزاری ایــن درسگفتارهــا بررســی گام بــه گام مســائل امــکان نقــد اخالقــی هــر» از محســن کرمــی ،مالــک حســینی
مهــم حــوزه نظریــه ،فرانقــد و نقــد هــر ،تبییــن پارادایمهــا و مســعود علــی« ،دیوهــای واقعــی هــگل یــا دیوهــای خیالــی
و رویكردهــای نظریــه و نقــد در هــر و بازاندیشــی مفاهیــم و کامربیــچ؟» از مهــدی کــرد نوغانــی« ،مفاهیــم فلســفی مرلوپونتــی:
چالشهــای معطــوف بــه ایــن حــوزه از مطالعــات نظــری هــر بســری بـرای تحلیــل هــر تعاملــی نگاهــی بــه پرفورمنــس "کشــت
اســت .در هــر نشســت پــس از ارائــه بحــث ،بــه تناســب موضــوع ،زار"» از صفــا ســبطی ،زهــرا رهربنیــا و مهــدی خبازیکنــاری،
کتابهــا و مقــاالت مهــم مرتبــط بــا مباحــث از ســوی ســخرنانان «زیبایــی معــارص :رویــداد بــه مثابــه امــر نــو» از فریــده آفریــن؛
«پروپاگانــدا در مکتــب ســقاخانه بــر اســاس نظریــات پیــر بوردیــو»
معرفــی خواهــد شــد.
از آزاده بهمنیپــور و عفتســادات افضلطوســی« ،گفتــان
مخاطبــان ایــن درسگفتارهــا پژوهشــگران ،مدرســان و دانشــجویان منایشــگاه در هــر معــارص ایــران (بــا تحلیــل چرخــه منایشــگاه
دورههــای تحصیــات تکمیلــی كلیــه رشــتهها و گرایشهــای هــر "کارِگل" ،ته ـران)» از الهــام پوریامهــر و ارشفالســادات موســویلر،
و حوزههــای میانرشــتهای مرتبــط اســت.
«جایــگاه برخــی از اندیش ـههای فلســفی رشق بــر ســینامی هــری
غــرب :بررســی مــوردی فیلــم رسچشــمه ســاخته دارن آرنوفســکی»
عنــوان گام نخســت از ایــن درسگفتارهــا «چیســتی نظریــه و از فرشــاد فرشــته حکمــت ،عنــوان برخــی از مقــاالت منتــر شــده
چگونگــی نظریهپــردازی» بــود كــه بــا حضــور ســعید زیبــاكالم در ایــن نرشیــه علمــی -پژوهشــی اســت.
دانشــیار دانشــگاه تهــران ،برگــزار شــد.
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منایش آثار  71كشور جهان در جشنواره جهاین هرن مقاومت

ن هرن در منایشگا ه كتاب فارس
حضور انتشارات فرهنگستا 

انتشــارات فرهنگســتان هرن(مــن) ،در منایشــگاه كتــاب فــارس كــه  4چهارمیــن منایشــگاه جشــنواره جهانــی هــر مقاومــت در مؤسســۀ
فرهنگــی -هــری صبــا گشــایش یافــت.
آذر مــاه برپــا شــد ،رشكــت كــرد.
چهارمیــن منایشــگاه جشــنواره جهانــی هــر مقاومــت عــر شــنبه
 22آذر بــا منایــش  ۶۰۰اثــر در بخشهــای نقاشــی ،پوســر ،کارتون و
کاریکاتــور در مؤسســه فرهنگــی هــری صبــا بــا حضــور هرنمنــدان،
مســئوالن و عالقهمنــدان گشــایش یافــت.

بــه گ ـزارش روابــط عمومــی فرهنگســتانهــر ،ایــن منایشــگاه ،بــا
حامیــت معاونــت امورفرهنگــی وزارتفرهن ـگ وارشــاد اســامی
و بــه همــت مؤسســه منایشــگاههای فرهنگــی ای ـران و همچنیــن
اداره کل فرهنــگو ارشــاد اســامی اســتانها برگـزار شــد و مؤسســه
تألیــف ،ترجمــه و نــر آثــار هــری (مــن) وابســته بــه فرهنگســتان
در ایــن منایشــگاه كــه تــا  20دی مــاه ادامــه داشــت  150اثــر
هــر بــا  58عنــوان كتــاب در آن حضــور دارد.
نقاشــی 100 ،پوســر 250 ،اثــر كارتــون و  70اثــر حجمــی در معــرض
پیــش از ایــن ،انتشــارات فرهنگســتان هــر ،در منایشــگاههای دیــد عالقهمنــدان قــرار گرفــت .ایــن آثــار در برگیرنــده آثــار
اســتانی دیگــری همچــون یازدهمیــن منایشــگاه کتــاب چهارمحــال هرنمندانــی از  71كشــور جهــان بــود كــه در مراســمی برگزیــدگان
و بختیــاری ،چهاردهمیــن منایشــگاه رسارسی کتــاب ارومیــه ،جشــنواره نیــز معرفــی شــدند.
دوازدهمیــن منایشــگاه کتــاب گیــان ،چهاردهمیــن منایشــگاه
بیناملللــی كتــاب تربیــز و یازدهمیــن منایشــگاه كتــاب كرمــان
رشكــت كــرده بــود.
منایشــگاه كتــاب اســتان فــارس از  4تــا نهــم آذرمــاه در محــل
منایشــگاههای دامئــی اســتان واقــع در شــهرك گلســتان میزبــان
عالقهمنــدان بــود.
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تجدید چاپ كتاب «وتیگنشتاین نظریه و هرن»

كتاب معناسازی در تفسری سیامن

كتــاب «معناســازی ،اســتنتاج و بالغــت در تفســیر ســینام» نوشــته كتــاب «ویتگنشــتاین نظریــه و هــر» نوشــته ریچــارد آلــن و ملکــم
دیویــد بــردول توســط مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نــر آثــار تــروی ترجمــه «فــرزان ســجودی» توســط انتشــارات فرهنگســتان
هــر (مــن) بــا ویراســت جدیــد ،تجدیــد چــاپ شــد.
هرنی(مــن) فرهنگســتان هــر منتــر شــد.

دیویــد بــردول نویســنده كتاب معناســازی یكــی از شناختهشــدهترین
نظریهپــردازان ســینام و فیلمپــردازان در ای ـران اســت كــه پیــش از
ایــن كتابهــای روایــت در فیلــم داســتانی ،هــر ســینام و تاریــخ
ســینامی او بــه فارســی ترجمــه شــده اســت .تازهتریــن كتــاب بــردول
كــه برخــی آن را پــر رس و صداتریــن اثــر وی دانســتهاند کتــاب
معناســازی :اســتنتاج و بالغــت در تفســیر ســینام اســت کــه بــه
فارســی ترجمــه و منتــر شــده اســت.

كتــاب «ویتگنشــتاین نظریــه و هــر» حــاوی مجموعــه مقاالتــی
در نقــد دیدگاههــای ویتگنشــتاین اســت .ویراســتاران بــا هــدف
عرضــۀ اصــول فلســفۀ متأخــر ویتگنشــتاین بــه طیــف گســردهای
از مخاطبــان و بــا نگرشــی بینارشــتهای در حوزههــای مطالعــات
ادبیــات ،هــر و فرهنــگ دســت بــه گزینــش ایــن مقــاالت زدهانــد.
بــ ه عــاوه ،تأثیــرات ضمنــی دیدگاههــای تازهتــر ویتگنشــتاین در
نظریههــای خاصــی كــه عمومــاً در ایــن حوزههــا بــهكار گرفتــه
میشــوند و همچنیــن خــود مفهــوم نظریــه ،در دایــرۀ توجــه ق ـرار
گرفتهانــد .در ایــن كتــاب آثار آ ن دســته از فیلســوفان و پژوهشــگران
در رشــتههای مختلــف هــر گــرد آمدهانــد كــه بــهنوعــی تحــت
تأثیــر اندیشــههای جدیدتــر ویتگنشــتاین بودهانــد.
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وی معتقــد اســت ایــن كتــاب دربــاره چگونگــی تفســیر مــا از
فیلمهاســت .او در ایــن كتــاب در ابتــدا تاریــخ تفســیر فیلــم را
رشح میدهــد .در بخــش دوم كتــاب تــاش میكنــد بــه ایــن پرســش ایــن کتــاب بــه تازگــی بــا ویراســت جدیــد ب ـرای ســومین بــار ،در
پاســخ دهــد كــه تفســیر چگونــه عمــل میكنــد .بــردول در كتــاب قطــع وزیــری شــومیز ،شــامل  494صفحــه و بــا قیمــت 26500
معناســازی بــه ایــن مســئله میپــردازد کــه معنــا در واقــع از طریــق تومــان منتــر شــده اســت.
فراینــدی ســاختارمند ،ســاخته میشــود .او میگویــد منتقــدان
اســتنتاجها را تقویــت كــرده و ســپس توانهــای متقاعدكننــده زبــان
را گســرش میدهنــد تــا بــه نتایجــی برســند كــه درون یــك نهــاد
انتقــادی ،مجــاز شــمرده میشــوند .واپســین بخــش كتــاب مجادلــه
برانگیــز اســت .چـرا كــه نویســنده معتقد اســت منتقــدان اكنــون در
پرداخــن بــه چنیــن مهارتهایــی حرف ـهای شــدهاند و دیگــر موقــع
آن رســیده كــه بــه ترویــج مهارتهــای دیگــری بپردازنــد ،خصوص ـاً
آنهایــی كــه ســبك و فــرم فیلــم را بــه دقــت مــورد بررســی قــرار
میدهنــد.

امحد اسفندیاری،نقاش ایراین/جهاین

یگانگــی خاصــی بــه كارش میبخشــد كــه در آثــار دیگـران بــه چشــم
الهام الیقی
منیخــورد و میتــوان گفــت؛ ضمــن نوگرایــی ،بنیانهــای هــر
احمــد اســفندیاری نقــاش صاحــب ســبك و مشــهور ایرانــی اســت كــه بومــی و ایرانــی را در آثــارش حفــظ کــرده بــود و بــا وجــود حركــت
از پیشكســوتان نقاشــی نوگـرای ایرانــی بــه شــار میرفــت.
هم ـراه بــا نقاشــی روز دنیــا ،اصالــت را فــدای نوگرایــی نكــرد.
اســتاد اســفندیاری در نخســتین روزهــای دومیــن مــاه ســال 1301
در خانــواده مازندرانــی االصــل در تهــران متولــد شــد .جــد پــدری
اســفندیاری در زمــان نارصالدیــن شــاه بــه كرمــان تبعیــد شــده بــود و
بـرای همیــن پــدر و مــادرش در كرمــان متولــد و ســاكن بودنــد ،امــا
باقــی خانــواده آنهــا اهــل شــال ای ـران و خطــه مازنــدران بودنــد.
نیــا یوشــیج (علــی اســفندیاری) شــاعر نامــدار شــعر نــوی ایـران نیــز اســتاد اســفندیاری در طــول زندگــی ،در دبیرســتانهای دخرتانــه بــه
تدریــس نقاشــی و ادبیــات پرداخــت تــا در ســال  1354از وزارت
از خانــدان اســفندیاری بــود.
آمــوزش و پــرورش بازنشســته شــد.
اســتاد از ابتــدای زندگــی در خان ـهای پــر از رنــگ و بــوی هــر رشــد
یافــت .پــدرش صــدای خوشــی داشــت و روضــه خــوان اهــل بیــت خــودش دربــارهی ســبک و خلــق آثــارش میگویــد« :ســعی کــردهام
بــود .مــادرش نیــز در محــر ابوالحســن خــان صبــا موســیقی کارم چیــز نویــی باشــد ،امــا از روال نقاشــی خــارج نشــوم .از دیگــری
تأثیــر نگیــرم .نــو هــر چنــد ضعیــف باشــد چــون تــازه اســت ،ارزش
آموختــه بــود و ویولــن را خــوب مینواخــت.
دارد .ســبک اهمیــت دارد کســی کاری را بــه جایــی میرســاند کــه
از هــان كودكــی بــا دیــدن اشــتیاق و عالقــه احمــد بــه نقاشــی و از آن بیشــر من ـیرود .ایــن ســبک اوســت .هیــچ جــور مــال دیگــری
طراحــی وی را نــزد اســتاد خردمنــد ،از شــاگردان كاملامللك فرســتادند منیشــود .دیــروز آمــدم کاری بســازم راضــی نشــدم ،پاکــش کــردم .کار
تــا ذوق هــری و روحیــه لطیــف او در مســیر درســت رشــد یابــد.
را کــه رشوع میکنــم ،کشــیده میشــوم تــوی کار ،هرنمنــد تــوی کار
از خــود کار الهــام میگیــرد .شــیوه کار مــن اســت کــه تکــه تکــه کار
پــس از طــی دوران دبســتان و دبیرســتان توســط اســتاد خــود ،بــه
کنــم .رنــگ را رسجایــش میگــذارم ،رنگهــا را روی هــم منیمــامل»
دانشــكده هرنهــای زیبــای ته ـران معرفــی شــد و پــس از مصاحبــه
و آزمــون در ایــن دانشــكده در رشــتهی نقاشــی پذیرفتــه شــد و بــه اســفندیاری در طــول عمــر خــود در بینالهــا و منایشــگاههای
تحصیــل پرداخــت .وی در ســال  1326فــارغ التحصیــل شــد .عنــوان انفــرادی و گروهــی بســیاری از جملــه منایشــگاه هرنهــای زیبــای
پــروژه پایانــی وی ،تابلــوی "باشــگاه اف ـران" بــود .لیلــی تقیپــور ،ایـران(،)1325بینــال نقاشــی تهـران (دوره اول تــا پنجــم) و بســیاری
محمــود جوادیپــور ،عبداللــه عامــری و ...از هــم دورههــای از دوســاالنهها و منایشــگاههای معتــر داخلــی و خارجــی رشكــت
اســفندیاری در دانشــكده هرنهــای زیبــا بــه شــار میآمدنــد.
كــرد.
گالــری آپادانــا ،نخســتین گالــری خصوصــی ای ـران ،حاصــل همــكاری
اســفندیاری بــا حســین كاظمــی ،محمــود جوادیپــور و مهــدی
ویشــكایی بــود كــه تاثیــر بــه س ـزایی در جهــت دهــی بــه مســیر
نقاشــی مــدرن ایــران داشــت.
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وی ابتــدا بــا دریافــت غریــزیاش از هندســه ایرانــی بــا رنگهــای رسانجــام پــس از  75ســال فعالیــت تخصصــی هــری ،ایــن هرنمنــد
ســبزآبی کــه از کاشــیکاریهای معــرق و نقــوش پارچههــای پیشــگام و نوگـرای ایـران در آخریــن روز ســال  1391چشــم از جهــان
ســنتی و چهــل تکــه ایرانــی بــود ،آثــارش را بــه تصویــر میكشــید .فــرو بســت.
بعدهــا از رنگهــای گرمتــر در كارهایــش بهــره بــرد و تابلوهایــش
بــه ســمت منایشــی از آبســره ( )Abstract Artمتامیــل گشــت و یادش گرامی
بــه ســوی جهانــی شــدن رفــت ،لیكــن آرامــش درونــی اســفندیاری
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