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هنر و معماری ایران زمین
هنــر و ادبیــات بــا داشــتن فصلهــا و زمینههایــی مشــترک همچــون طبیعــت ،خیــال ،اســاطیر و کهنالگوهــا ،تعاملــی
تنگاتنــگ بــا هــم دارنــد .از ســویی بســیاری از هنرهــای ایــن مــرز و بــوم در حوزههــای گوناگون تجســمی ،ســنتی ،نمایشــی
و جــز آنهــا در ادوار مختلــف ،متأثــر از متــون ادبــی همچــون شــاهنامه فردوســی ،خمســه نظامــی ،خمســه امیرخســرو
دهلــوی ،هفــت اورنــگ جامــی ،کلیلــه و دمنــه نصــرهللا منشــی و مرزباننامــه وراوینــی خلــق شــدهاند و هنرمنــدان
تأســی و تأثیرپذیــری از متــون فاخــر ادبــی ،تصاویــر و مفاهیمــی از آن متــون مکتــوب را در ذهــن و ضمیــر خــود
بــا ّ
مجســم نمودهانــد و ســپس آنهــا را در صــورت یکــی از انــواع هنرهــا در معــرض دیــدگان مخاطبــان خــود قــرار دادهانــد؛
از دیگرســو ،پــارهای از متــون ادبــی نیــز متأثــر از هنرهایــی همچــون نگارگــری ،معمــاری و موســیقی بــه خامــه شــاعر یــا
نویســنده بــر صفحــه کاغــذ نقــش بســته اســت .بــه هــر روی انــواع هنــر اغلــب بهصورتــی درهمتنیــده ،در پیدایــش
یــک اثــر هنــری فاخــر و جاودانــه نقــش دارنــد .معمــاری از هنرهایــی اســت کــه در بطــن و متــن آن ،ادبیــات و بســیاری
از هنرهــا همچــون نگارگــری ،خوشنویســی ،گچبــری و کاشـیکاری و جــز آنهــا جلــوه و بــروز یافتــه اســت و در طــول تاریــخ
ایــران ،بهویــژه در دوران صفــوی ،چــه بســیار معمارانــی کــه خــود شــاعر یــا نویســنده بودنــد و یــا از هنرهــای دیگــر نیــز
بهــره داشــتند.
فرهنگســتان هنــر در گســتره فعالیتهــای پژوهشــی و هنــری خــود ،همــواره توجهــی خــاص بــه مقولــه هنــر معمــاری
داشــته اســت کــه میتــوان از برگــزاری همایشهــای مکتــب معمــاری و شهرســازی اصفهــان و شــیراز ،همایــش آجــر و
آجــرکاری در هنــر و معمــاری ایــران ،و چــاپ کتابهایــی چــون ســنت در معمــاری ،دانشــنامه هنــر و معمــاری ایرانــی،
هنــر و معمــاری اســامی ،تاریــخ معمــاری عثمانــی و معمــاری اســامی در اندلــس ،و بزرگداشــت معمــاران بــزرگ معاصــر
ایــران همچــون اســتادان حســین لــرزاده و علیاصغــر شــعرباف یــاد کــرد .در همیــن راســتا ،در طرحــی دیگــر بــا عنــوان
«کنکاشــی در آثــار و احــوال معمــاران ایرانزمیــن» ،بــه نــامآوران و ســرآمدان هنــر معمــاری ایرانــی پرداختــه میشــود
کــه علیرغــم شــهرت آثارشــان ،زندگــی و طــرز و روش کار آنــان چنــدان شــناخته نیســت و در هالـهای از ابهــام فرورفتــه
اســت .از زمــره ایــن شخصیتهاســت «ســلطان محمدمعمــار یــزدی» کــه در دوره صفــوی ،طراحــی و معمــاری مجموعــه
بــزرگ گنجعلیخــان کرمــان را عهــدهدار بــوده اســت .معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر ،همایشــی در بررســی احــوال
و آثــار ایــن شــخصیت هنرمنــد برجســته در بهــار ســال  1397برگــزار و آخریــن یافتههــا و دســتاوردهای پژوهشــی
محققــان و پژوهشــگران را بــه مخاطبــان و عالقهمنــدان عرضــه خواهــد کــرد.

علی تقوی
معاون علمی پژوهشی فرهنگستان هنر

اساطیر االولین و قصص االنبیا

قسمت پنجم :حقیقت قرآن ،طریقت کتاب شاهان
محمد علی معلم دامغانی

در اصطالح مدعیان و حریفان اســطوره و اســتوری و داســتان و دســتان
و افســانه و افســان تحقیــق نیســتند تــا مدخــل حقیقــت باشــند.
بیشــتر تخیــات شــاعرانه و توهمــات ســاحرانهاند بــا خویشــكاری تأثیــر
در انــام و تغیــر در مــرام تــا افــاده مذهــب و مكتبــی كــرده باشــند .در
كتــاب خــدا اباطیــل راه نــدارد .پــس اســاطیر بــه معنــی رایــج جــاه و گاه
نــدارد .قصههــای پیامبــران از در تنبــه و تســلی فرمانبــران اســت؟! بــا
چنیــن بــاوری ســئوال مقــدر ایــن اســت كــه ابوالقاســم فردوســی كــه
كنیــه ناخــدای كشــتی و لقــب بهشــتی دارد در خواتاینامــه (شــاهنامه)
چــه میگویــد و از كــه میگویــد؟ پیــش از ایــن گفتهایــم و میگوییــم
كــه ســخن فردوســی ســر دلبــران در حدیــث دیگــران اســت .تســمیه و
تعمیــه توامــان اســت روئــی بــا ســالخوردگان دارد و گوشــه چشــمی بــا
خوردســاالن .گنــاه حكیــم طــوس چیســت كــه مردمــان طفــل میزاینــد
و كــودك میزینــد تــا میمیرنــد؟! عــوام میگوینــد كــه رســتم هــزار ســاله
بــود كــه بــه مكــر شــغاد در چــاه مــرگ افتــاد .چــون خبــر بــه رودابــه رســید
یكَنــد و مویــه میكُنــد كــه بیچــاره فرزنــدم جوانمــرگ شــد!
مــوی بــر م 
اســطوره و افســانه چنیــن اســت كــه خــورد كــودك اســت .در اندیشــه
حكیــم رســتم نباتــی اســت كــه از آمیــزه و آمیــغ آفتــاب و آب (زال و
رودابــه = خورشــید زابلســتان و مهشــید كابلســتان یعنــی میثــره دلبنــد
و رود هیرمنــد) زاده شــده اســت .ایــن طرحــی اســت كــه آن را شــرح و
تحقیقــی بایســت و آنرا بــه آینــده میگذاریــم.
سعدی میگوید:
این كه در شهنامهها آوردهاند
رستم و روئینه تن اسفندیار
تا بدانند این خداوندا ملك
كز بسی خلق است دنیا یادگار
آنچه دیدی برقرار خود نماند
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و آنچه بینی هم نماند برقرار
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برگهایی از متون تاریخی

وصاف
تاریخ ّ

علی تقوی

1

متــون ادبــی بهویــژه آنهــا كــه صبغــه تاریخــی دارنــد ،سراســر پنــد و عبرتانــد و نویســندگان ایــن متــون كــه خــود از زمــره مبـرّزان و فرهیختــگان و
فرایــد روزگار خــود و بــه انــواع حكمتهــا و هنرهــا آراســته بودنــد ،كوشــیدهاند ضمــن فراهــم آوردن متنــی اســتوار بــر پایــه اســالیب فصاحــت و
بالغــت ،عصــاره تجــارب خــود را در معــرض دیــد آینــدگان نهنــد .یكــی از ایــن متــون كمتــر پرداختهشــده بــه آن ،كتــاب تجزیهاالمصــار و تزجیــه
االعصــار معــروف بــه تاریــخ وصــاف اثــر شــرفالدین عبــدهللا شــیرازی ملقّــب بــه وصافالحضــره ( 730-663هـــ.ق) اســت .نویســنده نــگارش ایــن
كتــاب را ،بــه نثــر فنــی و مصنــوع در 697هـــ.ق آغــاز و در  728هـــ.ق ،بــه پایــان بــرده اســت .در واقــع ،ایــن کتــاب ادامــه تاریــخ جهانگشــای عطاملــک
جوینــی اســت و نویســنده اثــر خــود را بــا بیــان حــوادث ســال 656هـــ.ق ،یعنــی ســال پایــان نــگارش وقایــع تاریخــی در تاریــخ جهانگشــا آغــاز کــرده
و در صفحــات پایانــی مجلـّـد چهــارم کتــاب خــود ،برگزیــدهای از تاریــخ جهانگشــا را نیــز بــه قلــم خــود آورده اســت .وصــاف افزونبــر ایــن کتــاب،
آثــاری دیگــر نیــز داشــته کــه برخــی از آنهــا بــه دســت مــا رســیده اســت؛ ازجملــه اخالقالســطنه ،الرســاله منازعــه الســیف و القلــم و ســه رســاله
دربــاره شــطرنج کــه بــه زبــان فارســی نــگارش یافتهانــد.

هرچنــد در مجلــدات پنــج گانــه تاریــخ ّ
وصــاف ،بخشهایــی از تاریــخ خوارزمشــاهیان و اســماعیلیان و مغــول ،بهویــژه دوره ایلخانــان و حکومتهــای
محلــی آن دوره تــا اواســط دوره حکمرانــی ابوســعید بهادرخــان بیــان شــده ،هــدف اصلــی نویســنده کتــاب ،نــگارش وقایــع تاریخــی بدیــن طــول و
تفصیــل نبــوده اســت ،بــل در پــی آن بــوده تــا بدیــن دســتاویز ،تمــام دانســتههای حکمــی و ادبــی خــود را بــر پایــه علــوم بالغــت بــه تصویــر بکشــد؛
همانطــور کــه خــود در آغــاز مجلــد دوم بــه ایــن موضــوع معتــرف اســت« :معلــوم رای بالغ ـتآرای اربــاب حقایــق باشــد کــه مح ـرّر و منشــی را
غــرض از تســوید ایــن بیــاض ،مجـرّد تقییــد اخبــار و آثــار و تنســیق روایــات و حکایــات نیســت ،فحســبّ ،
وال خالصــه آنچــه ایــن اوراق بــه ذکــر
آن اســتغراق یافــت ،در موجزتریــن عبارتــی [ ]...و مختصرتریــن اشــارتی [ ]...بیزوایــد شــواهد و امثــال ،محـرّر شــدی؛ امــا نظــر بــر آن اســت کــه
ایــن کتــاب ،مجموعــه صنایــع علــوم و فهرســت بدایــع فضایــل و دســتور اســالیب بالغــت و قانــون قوالیــب براعــت باشــد و اخبــار و احــوال کــه
موضــوع علــم تاریــخ اســت ،در مضامیــن آن بالعــرض معلــوم گــردد 2».وصــاف در مجلــد چهــارم ،در ضمــن قطعـهای ،دربــاره انشــای کتــاب خــود،
اینگونــه داوری کــرده اســت:
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4

خدایگانــا دانــد خــدای عالمیــان

تــو نیــز دانــی و دانــم کــه کامــان داننــد

کتــاب تاریخــم
کــه در مراتــب انشــا
ِ

بدایعــش همــه باالنشــین چــو عنواننــد

نفــوس ناطقــه کایشــان مدبّــر ســخناند

دریــن غرایــب ِ معجزنــگار حیراننــد

فحــول ِســحرنمایان فضــل تصنیفــی

نکرهانــد بدینســان و نیــز نتواننــد

چو نیست حدّ سخن را برون ازین طوری

ســزد کــه خاطــر خــود را دگــر نرنجاننــد

3

ت بخشهایــی از صفحــات پایانــی جلــد چهــارم تاریــخ ّ
وصــاف کــه سراســر پنــد و عبــرت اســت ،آورده
در ایــن جســتار ،بــرای نمونــه ،نخســ 
میشــود و ســپس ،از آنجاکــه نویســنده کتــاب ،خــود بــا تخلــص «شــرف» ،تصاویــر خیالانگیــز خــود را در گســتره شــعر هــم مجــال پــرواز داده
ن برگزیــده ،میتــوان هنروریهــا و
اســت ،از مجلــد دوم کتــاب ،نمونــه شــعری از او در معــرض دیــد خواننــدگان قــرار میگیــرد .در همیــن مت ـ 
چیرهدســتیهای نویســنده را شــاهد بــود كــه چگونــه بــه جــادوی واژگان ،متنــی آراســته و پیراســته فراهــم آورده ،در جایجــای آن بــرای تنبّــه و
آگاهانیــدن خــود و دیگــران ،از بیاعتبــاری دنیــا و اَســر ِ آدمیــان در بنــد دیــوان آز و خشــم گفتــه اســت.
*****
 .1دكتری زبان و ادبیات فارسی
 .2شرفالدین عبدهللا شیرازی  ،تاریخ ّ
وصاف ،تهران :کتابخانه ابنسینا (افست از چاپ بمبئی) ،1338 ،ص.147
 .3همان :ص .415

ت شـر ّ اجتنــاب نمایــد ،خواســتم تــا
ك خردمنــد بــدان پنــد گیــرد و از موجبــا ِ
چــون فایــده علــم تاریــخ و تجربــه احــوال گذشــتگان آن اســت كــه زیــر ِ
بــر مواعــظ و نصایــح كــه دیــن و دنیــا را ســودمند باشــد ،ختــم كتــاب كــرده شــود و از عوایـد ِ حكمــت و فوایـد ِ ســخنان ِ ائمــه هــدی ،مُخَلخلهــا مِــن
ت دریافــت
ت معنــی اســت و ســهول ِ
الخَلخــال ،4خالــی نمانــد و در تلفیــق آن ،حَبلـِـك عَلــی غارِبِــك 5بــر مَطیّــه 6قلــم خوانــده آیــد ،چــه نظــر در متانـ ِ
و اســتفاده ســایر طبقــات وَهللاُ م ُله ِـمُ الخَیــر ِ و َ الســعادات .7پــس تیمّــن را افتتــاح بــه الفــاظ دُرربــار پیشــوای امّــت كــه اگــر نــه او بــودی در پیــش،
10
نســاك
وای ِ امّــت كــرده میشــود؛ چــه هــر در ّ موعظــه و ارشــاد كــه نــه از صــدفِ صــدق ِ بحــر ِ زا ِ
ط 9مطابقــه بــا آن ا ِ ِ
خــر ِ 8نب ـوّت زایــد یــا در ِســم ِ
ن الْعُجْــب ِ و َ العَقـ َ
ل
ش مِـ َ
یافتــه بــود ،عِقـد ِ 11گــردن ِ عقــل و زیــور ُصـوَر ِ یقیــن را نشــاید .قــال علیــه الســام :المــا َل اع ْـوَد ُ مِـ َ
ن العَقـْـل ِ و َ الوَح ْـدَه ُ اوْحَـ ُ
ن کَحُســن الخُلــق و َ المیــرا َ َ
ـواب و َ الوَرَ َع
کَالت َدبیــر و َ الحَــز َم کالت َقــوی و َ القَریـ َ
ِ
ث کَاألد ِ
َب و َ القائ ِـ َده َ كَالتوْفیــق ِ و َ التِجــارَه َ كال َعمَــل ِ الصالـ ِـح ِ و َ الرِیـ ْـح ِ كالّثَـ ِ
12
ـب كالت ُ
كَاَلو ُقــوفِ عِنـ ْ َد ال ُ
َواضــع ِ و َ َ
ظ
شــبْهَه ِ و َ الزُه ْـ َد كالزُّه ْـد ِ فِــی الْحَــرام ِ و َ العِلـ ْ َم كالتَفَكـُـر ِ و َ الحَسَ ـ َ
الشـرَفَ كَالعِلـ ْـم ِ و َ الم ُظاهَـرَه َ كاالم ُشــاوَره ِ .فَاحْفِـ ِ
13
س و َ ماوَعــی وَالْبَطـ َْ
ن و َ ماحَــوی و َ ذكُــر ِ الْمَــو ْ َ
ت و َ طـُـوْل ِ الْبَلــی.
الـَـرا ْ َ
ك قلــم ِ المــاسوش سُ ــفته گشــت :14هركــه عیــب خــود دیــد ،غافــل شــد از عیــب
از ترجمــه الفــا ِ
ـاب حكمــت بــه نــو ِ
ظ مرتضــوی ،ایــن گوهــر ِ خوشـ ِ
ك پــرده دیگــری روا
دیگــران .هركــه شمشــیر بركشــید ،هــم بــدان كشــته شــد و هركــه بــرادر خــود را چاهــی كنــد ،ناچــار در آن افتــاد و هركــه هت ـ ِ
ف
ـد
ـ
ه
را
ـود
ـ
خ
ـاخت،
ت حــرم ِ خــود ســعی كــرد و هركــه بــر مــردم تكبّــر كــرد ،خــواری یافــت و هركــه سَ ــفاهت 15پیشــه سـ
ِ
ف عــورا ِ
داشــت،در كش ـ ِ
َّ
ُ
ت علمــا برگزیــد ،م ُوقــر گشــت و هركــه فعلــی از افعــال بســیار كــرد ،او را بــدان شــناختند .پــس
دشــنام و ســخن ِ نافرجــام گردانیــد و هركــه م ُجالسـ ِ
فرمــود :نیســت بــا قَطیعــه 16رحــم ،افزونــی و نــه بــا فجــور ،توانگــری .ســر ِ عِلمهــا ،رِفــق اســت و خوشــخویی و آفــت آن حماقــت و ســتیزهجویی .هـــر
آنكـــه حـــساب نفــس خــود كــرد ،ســودمند شــد و هركــه از آن غفلــت ورزیــد ،زیــانزده گشــت و هـــر آنكــه ترســید ،امـــان یافــت و هــر آنكــه اعتبــار
گرفــت ،بــد ندیــد و هــر آنكــه دیــد ،دریافــت و هــر آنكــه دریافــت ،دانســت .درویشــی از جملــه بالهاســت و ســختتر از درویشــی بیمــاری ِ تــن و
ت
ت بــدن اســت و فاضلتــر از صحّـ ِ
ســختتر از بیمــاری ِ تــن ،بیمــاری ِ دل ،و تـــوانگری از جملــه نعمتهاســت و فاضلتریــن توانگریهــا ،صحّـ ِ
ـردن
ـ
ب
ـرون
ـ
بی
ـود،
ـ
ج
و
ـود
ـ
خ
ـع
ـ
موض
بــدن ،پرهیــزگاری ِ دل .پرســیدند كــه عــدل فاضلتــر اســت یــا جــود؟ فرمــود كــه عــدل ،نهــادن چیزهاســت در
ِ
ص؛ پــس عــدل شــریفتر باشــد از سَ ــخاوت.
چیزهاســت از موضــع خــود .دیگــر ،عــدل فضیلتــی عــام اســت و ســخاوت عرضــی خــا ّ
الســامـ ایــن ثمــره فوایــد اِقتِطــاف 17كردهانــد« :نكویــی نشــناخت هركــه
ت نوبــاوه بســتان ِ خالفــت[ ،امــام] حســینبنعلی ـعلیه ّ
از شــجره فكاه ـ ِ
ّ
ت
ـ
معرف
ـه
ـ
چ
ـت؛
ـ
اس
ـتمل
ـ
مش
ـیار
ـ
بس
ـی
ـ
معان
ـر
ـ
ب
ـاظ
ـ
الف
ت
ـ
قل
ـا
ـ
ب
ـخن
ـ
س
ـن
ـ
ای
ـت».
ـ
نداش
دور
آن
از
را
ـود
ـ
خ
ـه
ـ
هرك
ـناخت
ـ
نش
ـدی
ـ
ب
طالــب آن نشــد و
ِ
ِ
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 . 4مخلخلها :...آراسته به زیور پایبرنجَن.
 .5حبلــک :...ریســمانت بــر پشــتت اســت .از امثــال عربــی اســت؛ یعنــی هرجــا خواهــی بــرو ،مانعــی بــر ســر راهــت نیســت (نــک :میدانــی ،احمدبنمحمــد ،مجمعاالمثــال ،ج،1
مشــهد ،آســتان قــدس رضــوی ،1366 ،ص .)205
 .6مَطیّه :حیوان ِ سواری مانند اسب و شتر.
 .7وهللا :...خداوند الهامکننده نیکیها و سعادتهاست.
خر :پ ُر ،لبریز
 .8زا ِ
ِ .9سمط :رشتهای که در آن مروارید یا اشیای دیگر کشند.
 .10اِنسالک :داخل شدن ،در رشته درآمدن.
 .11عِقد :گردنبند و رشته مروارید.
 .12المال :...ازجمله وصایای پیامبر اکرم(ص) به امام علی(ع) است که با اندک اختالفی در الفاظ ،در بحاراالنوار ،جلد  ،74صفحات  64و  68ذکر شده است .البته برخی
از این عبارات ،در نهجالبالغه ،ضمن حکمت  113نیز آمده است .ترجمه :هیچ سرمایهای سودمندتر از عقل نیست و هیچ تنهایی ،ترسناکتر ازخودبینی ،و هیچ دانشی
چون عاقبتاندیشی ،و هیچ دوراندیشی چون پرهیزکاری ،و همنشینی چون اخالق خوش ،و میراثی چون ادب ،و پیشوایی چون توفیق الهی ،و تجارتی چون عمل شایسته،
و نفعی چون پاداش الهی ،و پارسایی چون بازایستادن از شبهات ،و زهدی چون روی بازگردانیدن از ناروا ،و دانشی چون اندیشیدن ،و بزرگی چون فروتنی ،و مرتبه و قدری
چون دانش ،و پشتیبانی چون رایزنی با یکدیگر نیست.
 .13فَاحفــظ :...ایــن حدیــث نبــوی در بحاراالنــوار ،جلــد  ،1صفحــه  142بــا انــدک اختالفــی در الفــاظ آمــده اســت :ســر را بــا آنچــه بــا آن همــراه اســت ،و شــکم را بــا آنچــه در خــود
جــای داده اســت ،حفــظ کــن و از مــرگ و زمــان فرســودگی یــاد کــن.
 .14از ترجمه  :...بخش عمدهای از این سخنان در نهجالبالغه ،حکمت  349آمده است.
 .15سفاهت :بیخردی و فرومایگی.
 .16قَطیعه :بریدن از خویشاوندان و دوستان ،جدایی.
 . 17اِقتطاف :میوهچینی و ثمرهیابی.
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اشــیا دو قســم اســت :اوّل ،موجـب ِ منفعــت؛ دوم ،موجـب ِ مضـرّت ،و حــق تعالــی مــردم را خــرد در دِمــاغ از آن جهــت ودیعــت نهــاد تــا در طلـب ِ
ت ایــن تمیــز ،بــا انــواع ایشــان مشــاركت اســت و
منفعــت ســعی كنــد و خــود را از مَضــار ّ 19و م ُنافــی 20نگــه دارد ،بلكــه ســایر حیوانــات را در ق ـو ّ ِ
ـباب دفــع ِ ّ
ت وقــت و قــدر ِ اســتعداد ســاخته و مهیّــا [.]...
مضــار و جــ َر ِّ منافــع برحسـب ِ مصلحـ ِ
ایشــان را اسـ ِ

الســامـ ایــن فرایــد ِ 21معانــی یافتهانــد :چــه زشــت اســت بدخویــی نــزد ِ ظفــر یافتــن بــر مقصــود و
از قالیــد ِ افــكار ِ [امــام] محمّدبنعلــی ـعلیه ّ
ت نــزول ِ بــا و زُفتــی 22بــر درویــش و ســختدلی بــا همســایه و مخالفــت بــا یــار و بدخویــی بــا اهــل و دراز گفتــن در قــدرت و
اندوهناكــی در حال ـ ِ
ت همنشــین و دروغ در ســخن و ســعی در منكــرات و غــدر از ســلطان و ســوگند خــوردن از اربــاب مــروّت.
غیب ـ ِ
ـی :24بهتــر از بِهــی ،25كننــده آن
ت 23اقــوال ِ [امــام] محمّدبنعلیبنموســیـعلیه ّ
الســامـ نوشــته میشــود ایــن معانــیِ متیــن و الفــا ِ
از مأثــورا ِ
ظ ب َهـ ّ
اســت و نیكوتــر از نیكویــی ،گوینــده آن و افزونتــر از دانــش ،برآرنــده آن و بدتــر از بــدی ،خواهنــده آن و ترســانتر از تــرس ،ارتكابنماینــده آن.
ت لقمــان ،نوالــه ایــن نــوال ْ نصیبــه جــان ِ طالبــان آمــد :نشناســند حلیــم را جــز در حــال خشــم و دلیــر را جــز در روز ِ جنــگ و بــرادر
از خــوان ِ حكمـ ِ
ت حاجــت بــدو ،و معونــت 26بــر تحصیــل ِ مــكارم ِ اخــاق ،از علــم اســت بــر اضــداد آن [.]...
را جــز در وقـ ِ
ظ او م ُســتحصل اســت ،فرمــود كــه :اگــر چیزهــا بــه اشــكال و نظایــر متمیّــز و متحقّــق شــدی،
فُرفوریــوس 27كــه وفــور ِ ف ـر ِّ رئــوس ِ حكمــت از الفــا ِ
دروغ بــا بددلــی یافتنــدی و راســت بــا پ ُردلــی و تنآســانی بــا نكــوكاری و ظفــر بــا بردبــاری و خــواری بــا حــرص و عـز ّت بــا قناعــت و امــن بــا عفّــت و
ك تجربــت زده :نیكویــی نباشــد در گفتــار جــز بــا كــردار و نــه در صــورت
ســامت بــا تنهایــی .یكــی از نقّــاد ِ نقـد ِ حكمــت ،عیــار ِ ایــن معنــی بــر محـ ِ
جــز بــا معنــی و نــه در مــال جــز بــا ســخاوت و نــه در دوســت جــز بــا وفــا و نــه در علــم جــز بــا عمــل و نــه در خدمــت جــز بــا حُســن ِ ادب و نــه در
زندگانــی جــز بــه صحّــت و امــن و شــادی [.]...
َرشــدان 28را بــه گوهــر ِ شـبافروز ِ ایــن م ُناصحــت بیاراســته اســت :بســیار چیــز باشــد كــه بیقریــن و م ُعیــن ِ خــود،
خاطــر فیلســوفی ،تــاج ِ ارشــاد ِ م ُست ِ
ســودمند نیفتــد :علــم بـیوَرَع و حفــظ بیعقــل و جمــال بیمَالحــت و حَســب بـیادب و شــادی بیامــن و حكــم بیعــدل و اعتمــاد بیتجربــت.
كلم ـهای چنــد كــه بِكــر ِ فكــر ِ ّ
ت م ُطارحــات 29و تمثیــات و بعضــی اســوه بــا مواعــظ و امثــال ،مح ـرّر میگــردد،
وصــاف اســت ،چنــدی در صنع ـ ِ
س عِن ْـ َد الْحَوآئِــج ِ.30
مصــراع :ل َ َعــلَّ ی ُفی ـدُ النّــا َ
هركــه هــزل گزیــد ،گزن ـد ِ زمانــه بینــد .دیگــر ،آزار از آز دان و جویبــار ِ نیــاز تیّــار ِ 31ب َتـّـار 32شــمار .دیگــر ،هركــس كــه نیــك كــرد یــا بــد ،روزی جــزای
خـرَد ،بــه زر كبــر نخــرد .دیگــر ،ای دل ،نیــك بازبیــن
خویــش یابــد .دیگــر ،چــون دوســتی برجاســت ،تكلـّـف برخاســت .دیگــر ،هرآنكــه بزرگتــر بــه ِ
َ 33
و بــه یــك نازنیــن خـــرسند شــو و جویــان ِ خوبــان ِ بســیار مبــاشّ ،
ـت خواهــی چــو آهــی كــردن .دیگــر ،فــرد :
گ عافیــت عاقبـ 
ك بــر ِ
وال تـَـر ِ

 . 18دِماغ :مغز سر.
 . 19مَضارّ :ج ِ مَضرّه ،ضررها ،زیانها.
 . 20م ُنافی :ناسازگار ،مخالف.
 . 21فراید :جمع فرید ،یگانه و بینظیر.
 . 22زُفتی :بخل و امساک.
 . 23مأثورات :احادیث و سخنان نقلشده.
َهی :خوب ،زیبا ،روشن و تابان.
 . 24ب ّ
 . 25بِهی :نیکویی ،خوبی.
 . 26مَعونت :یاری و کمک.
 . 27فرفوریــوس :معــرب پورفوریــوس(304-233م) ،حکیــم و فیلســوف یونانــی ،از نوافالطونیــان ،شــاگرد فلوطیــن کــه در فلســطین یــا در صــور متولــد شــد و در 264م بــه رم رفــت
و تــا آخــر عمــر در آنجــا زیســت (نــک :مصاحــب ،غالمحســین ،دایرةالمعــارف فارســی ،ج ،2چــاپ ســوم ،تهــران :امیرکبیــر ،1381 ،ذیــل مدخــل فرفوریــوس) .علیرغــم اینکــه او
حــدود پنــج قــرن پــس از اســکندر مقدونــی میزیســته اســت ،در اســکندرنامه نظامــی و در برخــی منابــع چــون فرهنــگ برهــان قاطــع ،معاصــر اســکندر شــناخته شــده اســت.
در بخــش اقبالنامــه اســکندرنامه ،در خلــوت ســاختن اســکندر بــا هفــت حکیــم آمــده اســت (نــک :نظامــی گنجــوی ،اقبالنامــه ،تصحیــح وحیــد دســتگردی ،تهــران :ارمغــان،
 ،1371صص:)121-120
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از آن فیلســوفان گزیــن کــرد هفــت
ارســطو کــه بُــد مملکــت را وزیــر
فالطــون و والیــس و فرفوریــوس
همــان هفتمیــن هرمــس نیــکرای
 . 28م ُسترشدان :طالبان راه راست ،مریدان.
 . 29م ُطارحات :با هم سخنی را در میان گذاشتن ،با هم سخن درافکندن.
 . 30لعلّ یفید :...شاید مردم را هنگام ضرورت بهکار آید.
 . 31تیّار :موج دریا.
 . 32بتّار :برّنده ،برّان.
 . 33فرد :یک بیت شعر.

کــه بــر خاطــر کــس خطایــی نرفــت
بلینــاس برنــا و ســقراط پیــر
کــه روحالقــدس کردشــان دس ـتبوس
کــه بــر هفتمیــن آســمان کــرد جــای

گردن ِ د َن 34بزن ،مكن غُل چو قرابه در گلو

آب رُخَت به ساغری چند چو جرعه ریختن

دیگــر ،تــا بنــده یابنــده اثــر ِ ابــر ِ احســان باشــد ،خداونــد جـدِّ او بــد نشــمرد در بندگــی .دیگــر ،روزگار از ســرو و یاســمین ِ مَهــزول 35یــا سَ ــمین ،36حریــر
ك 37تــر و خشــك ،هیــچ باقــی نخواهــد گذاشــت .دیگــر ،چهارچیــز اســت كــه وجــود آن ،الزمــه چهــار چیــز دیگــر اســت :نكــوكاری گزینــد تــا
و حَسَ ـ ِ
گفتــار بــه كــردار جمــال گیــرد؛ تواضــع ِشــعار خــود ســازد تــا در دل خلــق شــیرین گــردد و خــود را بــه عبودیـّـت بدانــد تــا خــدا را بــه ربوبیّــت بشناســد
و ثبــات در كارهــا اختیــار كنــد تــا بــر مُــراد ظفــر یابــد .دیگــر ،چهارچیــز آنكــه اِنعــدام 38آن رهینــه انعــدام چهارچیــز توانــد بــودُ :ضجــرت 39ننمایــد
تــا حیــرت مســتولی نشــود و دوســتی دنیــا در دل نیــارد تــا غــم بیهــوده تاختــن نیــارد و از یــاد ِ حــق تعالــی غافــل نباشــد تــا چــراغ ِ دل فرونمیــرد
ت
ت دس ـ ِ
ت چهــار چیــز ،م ُســت َتبِع ِ 40انتفــاء ِ چهارچیــز یافتهانــد :تكبّــر را پش ـ ِ
و در كارهــا لجــاج نپســندد تــا در ِ خوشــدلی بــر خــود نبنــدد .ثُبــو ِ
42
41
گ مذلـّـت نیایــد و نهــال در زمیــن ِ برومنــد نشــاند تــا ثمــره پشــیمانی نچینــد و مــزاح را بــه اِفتقــار مــزاج بخشــد تــا بــه
همّــت زنــد تــا پــای در ســن ِ
ت چهارچیــز دانســتهاند :بــد نكنــد
خصومــت نینجامــد و طاعــت را بــه اخــاص بیارایــد تــا ســعی ضایــع نیفتــد .انتفــاء ِ چهارچیــز ،مســتدعیِ ثبــو ِ
تــا آمــن زِیــد ،تــرك قناعــت نكنــد تــا توانگــر بمانــد؛ دیگــر ،بیــت:
در هم نشود از آنچه آید

تا شاد شود بدانچه یابد

حبّهُــم 46را ثمــره
َسـیَهُم ْ نباشــد .ی ُ ِ
و دروغ نگویــد تــا وقــار برقــرار بینــد .دیگــر ،مَطیّــه اُذْكُرو ُنــی 43بهجــز اَذْكُرْكُـم ْ نیســت و مَغبـَّـه 44نَسُ ــوْالل ّ َه 45جــز فَن ِ
49
یُ ِ
ب لَكـُم ْ آمــد و رَ ِ
حبُّونـَهُ دان و اُفـُـوا بِعَهـدِی 47ضامــن ِ عُلقــه اُوفِ ب ِ َعهْدِكُـم ْ شــناس .أُدْعُونـِـی 48مغناطیــس ِ وقـ ِ
ت اَ ْ
ســت َِج ْ
ضـ َ
ـی اللـّهُ عَنْه ُـم ْ رضــوان ِ
51
ت وجــود ِ َلزیْدَنَّكـُم ْ گشــت .م ّ
شــاطه مَــن یُطِــع ِ الرَّسُ ــو َل چهرهگشــای ِ شــاهد ِ فَق َـد ْ اَطــا َع اللـّ َه
راهنمــای ِ و َ رَ ُضــوْا عَنـْهُ شــناس و لَئ ِـن ْ َشــكَرْتُم ْ 50عل ّـ ِ
ّ 54
ت و َ لَئـن ْ جاهَـدُوْا فِینــا 53جــز در گــردن ِ فَلَنَهْدِیَنَّهُـم ْ سُ ـبُلَنا حلقــه نشــود .چــون مَـن ْ كا َن لِلـه ِ
اســت و مَـن ْ رَآنــی 52آیینــه زدوده فَق َـد ْ رَایَ الْحَــق؛ دسـ ِ
غمــزه دالل زد ،دلنــواز ِ كا َن اللـّهُ لـَهُ جمــال ِ وصــال در همــه حــال ارزانــی داشــت؛ بیــت:
مرد باید كه بوی داند برد ورنه عالم پر از نسیم صباست
دیگــر ،قناعــت در امــور دنیــاویُ ،صعوبــت 55فِصــال 56از مأنــوس و فِطــام 57از مألــوف دارد ،امّــا بهتدریــج چــون دیگــر كارهــای طبیعــی بهآســانی
59
دســت میدهــد؛ نبینــی كــه بــه چراغــی ،از خورشــید خرســند میتــوان بــود و بــه انــدك َشــمیمی 58از طَبلــه عطـّـار و حدیقــه گلــزار ،اِســترواح
60
تــوان نمــود.
*****
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 . 34د َن :نوعی خُم دراز و باریک
 . 35مَهزول :ضعیف ،نحیف و الغر.
 . 36سَ مین :فربه و چاق.
 . 37حَسک :معرب خَسک ،خار ،خار سهگوشه.
 . 38اِنعدام :نیست و نابود شدن.
 . 39ضجرت :اندوه ،مالل ،ناآرامی ،تنگدلی.
 . 40مستتبع :در پی خود آورنده ،موجب پی بردن.
 . 41افتقار :فقر ،تهیدستی.
 . 42مزاح را :...کمتر مزاح و شوخی کند.
 . 43اذکرونی :...برگرفته از قرآن کریم است :فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم ْ (بقره )152 :پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.
 . 44مغبّه :پایان کار ،انجام.
َسیَهُم ْ (توبه )67 :خدا را فراموش کردند ،پس [خدا هم] فراموششان کرد.
 . 45نسوا :...برگرفته از قرآن کریم است :نَسُ وا الل َّ َه فَن ِ
حبُّون َـهُ (مائــده )54 :اى كســانى كــه ایمــان
 . 46یحبّهــم :...برگرفتــه از قــرآن کریــم اســت :یَــا أَیُّهَــا الَّذِی ـ َ
حبُّه ُـم ْ و َی ُ ِ
ن آمَنُــوا مَ ـن ْ یَرْتـَـدَّ مِن ْك ُـم ْ عَ ـن ْ دِین ِـه ِ فَسَ ــوْفَ ی َأْتـِـی الل َّـهُ بِقَــوْم ٍ ی ُ ِ
آوردهایــد هــر كــس از شــما از دیــن خــود برگــردد بــه زودى خــدا گروهــى [دیگــر] را م ـىآورد كــه آنــان را دوســت م ـىدارد و آنــان [نیــز] او را دوســت دارنــد.
 . 47اوفوا :...برگرفته از قرآن کریم است :و َأَوْفُوا ب ِ َعهْدِی أُوفِ ب ِ َعهْدِكُم ْ (بقره )40 :به پیمانم وفا كنید تا به پیمانتان وفا كنم.
ب لَكُم ْ (غافر )60 :مرا بخوانید تا شما را اجابت كنم.
 . 48ادعونی :...برگرفته از قرآن کریم است :ادْع ُونِی أ َ ْ
ست َِج ْ
ض َی اللَّهُ عَنْهُم ْ وَرَ ُضوا عَنْهُ (مجادله )22 :خدا از ایشان خشنود و آنها از او خشنودند.
 . 49رضی :...برگرفته از قرآن کریم است :رَ ِ
 . 50لئن شکرتم :برگفته از قرآن کریم است :لَئِن ْ َشكَرْتُم ْ َلزِیدَنَّكُم ْ (ابراهیم )7 :اگر واقعا ً سپاسگزارى كنید [نعمت] شما را افزون خواهم كرد.
 . 51من یطع :...برگفته از قرآن کریم است :مَن ْ یُطِع ِ الرَّسُ و َل فَقَد ْ أَطَا َع الل َّ َه (نساء )80 :هركس از پیامبر فرمان برد ،در حقیقتخدا را فرمان برده است.
 . 52من رآنی و فقد رای الحق :از احادیث نبوی است (نک :بحاراالنوار ،جلد  ،61صفحه  )235هرکس مرا بنگرد ،بهتحقیق خداوند را دیده است.
ن جَاهَـدُوا فِینَــا لَنَهْدِی َنَّهُـم ْ سُ ـبُلَن َا (عنکبــوت )69 :و كســانى كــه در راه مــا كوشــیدهاند بــه یقیــن راههــاى خــود را بــه آنــان
 . 53جاهــدوا :...برگرفتــه از قــرآن کریــم اســت :و َالَّذِی ـ َ
مىنماییــم.
 . 54من کان لله ،کان هللا له :از احادیث نبوی است (نک :بحاراالنوار ،جلد  ،79صفحه  )197هرکس از برای خدا باشد ،خداوند برای اوست.
 . 55صعوبت :دشواری ،سختی.
 . 56فصال :از شیر بازگرفتن کودک ،جدایی.
 . 57فطام :از شیر بازگرفتن کودک ،دوری و جدایی.
 . 58شمیم :بوی خوش.
 . 59اِسترواح :بوی بردن ،آسایش یافتن ،برآسودن.
 . 60شرفالدین عبدهللا شیرازی ،تاریخ ّ
وصاف .صص .598-595
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ببالــد بســی ســال در بــاغ بــان
بســا بــام و شــاما كــه در مرغــزار
بســی در چمــن گل بپاشــد صبــا
بســا آب در جــوی گــردد روان
كــه ای رفتــه در خــاك بــادی بــه دســت
كجایــی كــه گلبــن بــه بــار آمــده اســت
شــده ارغــوان بــاده و اللــه جــام
چه خوش آنكه بخشید و پوشید و خورد
خنــك آنكــه اندوخــت و انداختــش
خــرد
جهــان پرفســوس اســت ای پ ُر ِ
كه را در جهان چشم بیش و كمی است
جهــان ســاغری دان و مــا بادهخــوار
ببخــش و ببخشــای و مفــزا بریــن
چــو بــر زیردســتی تــرا هســت دســت
بــه نیكــی گــرای و پــی بــد مــرو

كــه از بــاغ باشــد جــدا باغبــان
بنالــد ز شــوق درون مــرغ زار
كــه بــر رســته باشــد گل از خــاك مــا
كنــد نالــه بــر شــاخ مــرغ نــوان
رهــا كــرده نــاكام جــای نشســت
دم بــاد عنبــر نثــار آمــده اســت
لــب غنچــه از ابــر شســته بــه كام
چــه بایســت بگذاشــت بــا داغ و درد
نه آن كس كه جان ســوخت تا ســاختش
خــرد كــی خَــرد؟
فســوس جهــان ،پ ُر ِ
كــه خــود كار او همچــو ســاغر دمــی اســت
بــه ســاغر دمــی عمــر بیغــم گــذار
كــه یابــی ز جانآفریــن ،آفریــن
كنــون دســت گیــرش كه در دســت هســت
61
كــه انــدوه نبینــد نصیحتشــنو

 . 61همان :ص .222

کتابنامه
 دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه15 ،ج ،تهران :دانشگاه تهران.1377 ، شرفالدین عبدهللا شیرازی ،تاریخ وصاف ،تهران :کتابخانه ابنسینا (افست از چاپ بمبئی).1338 ، قرآن کریم ،ترجمه محمدمهدی فوالدوند ،تهران :مرکز طبع و نشر قرآن.1393 ، مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج 1و74و ،79تهران :دارالکتباالسالمیه.1363 ، محمدحسینبنخلف تبریزی ،برهان قاطع ،تصحیح محمد معین ،ج ،3چاپ دوم ،تهران :ابنسینا.1342 ، مصاحب ،غالمحسین ،دایرةالمعارف فارسی ،ج ،2چاپ سوم ،تهران :امیرکبیر.1381 ، میدانی ،احمدبنمحمد ،مجمعاالمثال ،ج ،1مشهد ،آستان قدس رضوی.1366، نظامی گنجوی ،اقبالنامه ،تصحیح وحید دستگردی ،تهران :ارمغان.1371 ، -نهجالبالغه ،ترجمه محمد دشتی ،چاپ پنجم ،قم دارالبشارت.1390 ،

ماهنامه خبری سفیر هنر -سال دوم -شماره 21

8

ی مكینژاد ،دبیر علمی همایش سلطان محمد معمار یزدی
گفتگو با مهد 

ارزشهای معماری سلطان محمد بیبدیل است
مولود زندینژاد

«واكاوی آثــار و احــوال شــخصیتهای بــزرگ تاریــخ هنــر ایــران یكــی از اهدافــی اســت كــه فرهنگســتان هنــر از بــدو تاســیس خــود دنبــال میكنــد.
ســلطان محمــد معمــار یــزدی نیــز از جملــۀ ایــن شخصیتهاســت كــه فرهنگســتان عالقهمنــد بــه پژوهــش و شناســایی اوســت .در همیــن راســتا
فرهنگســتان هنــر تــاش میكنــد تــا بــه طــور مســتمر در خصــوص دیگــر هنرمنــدان نیــز ایــن راه را ادامــه دهــد» ،ایــن هدفــی اســت كــه مهــدی
مكینــژاد ،عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان هنــر و دبیــر همایــش ســلطان محمــد معمــار یــزدی ،دربــاره برگــزاری ایــن همایــش عنــوان میكنــد.
مهــدی مكینــژاد سالهاســت كــه بــه دنبــال هنرمنــدان گمنــام و بینــام و نشــان ،شــهر بــه شــهر ســفر میكنــد و كنكاشــش بــرای شــناخت و معرفــی
جامعــۀ گمنــام هنرمنــد اســت .هنرمندانــی كــه ســالها بــا عشــق و خــون دل خــوردن ،توانســتهاند هنــری را حفــظ نماینــد .او معتقــد اســت نبایــد
فرصتهــا را بــرای شناســایی و معرفــی ایــن هنرمنــدان از دســت داد .چــه بســا زمــان از دســت رفتــه موجــب شــود ،بســیاری از ایــن هنرمنــدان نیــز
در صــف گمنامــان ،بــه تاریــخ بپیوندنــد .مكینــژاد گمنامــی هنرمنــدان حــوزۀ معمــاری را ناشــی از خاكســاری آنــان میدانــد و در ایــن بــاره میگویــد:
متاســفانه هنرمنــدان مــا ،بینــام و نشــان در دل تاریــخ گمشــدهاند و اســنادی كــه بتــوان آنهــا را شناســایی كــرد بســیار كــم اســت .خصوصــا در حــوزۀ
معمــاری .زیــرا آنهــا نوعــی خاكســاری و معرفــت را در زندگــی در پیــش میگرفتنــد و ایــن امــر موجــب میشــد تــا كمتــر بخواهنــد خــود را در جامعــه
معرفــی كننــد و نامشــان را امضــای اثرشــان نماینــد .خوشــبختانه ســلطان محمــد تنهــا معمــاری اســت كــه نــه تنهــا نقــش نامــش را میتــوان بــر آثــارش
مشــاهده كــرد؛ بلكــه ایــن نــام بــه صــورت خیلــی برجســته و در بهتریــن نقــاط فضاهــای معمــاری بــا تركیببنــدی بســیار زیبــا و دلنشــین كــه عمومــا
بــه خــط نســتعلیق مزیــن اســت ،بــه چشــم میخــورد.
شــگفتی معمــاری ایرانــی كــم نیســت .معمــاران در گذشــته بــه هویــت انســان ،شــهر ،اقلیــم ،مذهــب و بســیاری از شــاخصها بــرای داشــتن یــك
زندگــی و شــهری خــوب توجــه خــاص داشــتند .آنهــا اثــری را خلــق میکردنــد كــه نــه تنهــا زیبایــی از المانهــای برجســته آن بــود؛ بلكــه رفاهــی همــه
جانبــه را بــرای ســكنی گزیــدن مردمــان شــهر و دیــار خــود فراهــم میســاخت .میتــوان در مجموعــه آثــار گنجعلیخــان نیــز ایــن امــر را مشــاهده كــرد.
اثــری از ســلطان محمــد كــه در نــوع خــود بینظیــر اســت .ویژگــی ایــن اثــر را از زبــان دبیــر علمــی همایــش میشــنویم كــه میگویــد :ایــن هنرمنــد نامــی
ش بســته ،اطالعــات بیشــتری از او نداریــم و نمیدانیــم
دوران صفویــه ،شــخصیت ویــژهای داشــته .گرچــه مــا جــز نامــش كــه بــر نقــاط عطــف بناهــا نقـ 
كــه او در چــه زمانــی بــه دنیــا آمــده؟ خانــوادهاش چــه كســانی بودنــد؟ بــه غیــر از مجموعــه گنجعلیخــان چــه آثــار دیگــری را بنــا كــرده اســت؟ امــا آنچــه
میتوانــد در شــناخت یــك هنرمنــد موثــر واقــع شــود ،آثــار اوســت .بســیاری از منتقــدان هنــری بــر ایــن اعتقادنــد كــه شــناخت یــك هنرمنــد تنهــا از
راه شناســایی آثــار هنــری او امكانپذیــر اســت و مجموعــه گنجعلیخــان اثــری بیبدیــل از هنرمنــدی اســت كــه مطمئنــا ً دارای ارزشهــای بســیار و
شــگرفی بــوده اســت و خــود میتوانــد بــه تنهایــی گویــای درایــت و توانایــی طــراح و ســازندۀ اثــر باشــد.

وجــه ممیــزه هنــر ،از ســایر صنــوف ،خالقیــت و نــوآوری اســت .هنرمنــد قــوۀ خیــال خــود را بــه كار میگیــرد تــا اثــری جاودانــه خلــق كنــد .ایــن ویژگــی
حتــی هنرمنــدان را هــم نســبت بــه یكدیگــر متمایــز مینمایــد و آنهــا را در رتبــۀ ممتــاز قــرار میدهــد .عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان هنــر ایــن
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میــراث بــر جــا مانــده از اعصــار مختلــف در ســرزمینمان بیانگــر هویتــی اســت بــه درازنــای تاریــخ؛ امــا بایــد اذعــان داشــت شــكوفایی فرهنــگ و هنــر
ایــران در دوران صفویــه ،عصــری طالیــی را بــرای هنرمنــدان رقــم زد و نامهــای برجســتهای را در تاریــخ بــه ثبــت رســاند .البتــه شــاید ایــن امــر ناشــی
از نزدیكــی ایــن دوران بــه قــرون اخیــر باشــد؛ امــا بــه هــر دلیــل بــه غنــی شــدن فرهنــگ و منابــع تاریخــی معاصــر كمــك رســاند .عضــو هیئــت علمــی
فرهنگســتان هنــر دربــاره منابــع مكتــوب برجــا مانــده از ایــن دوران میگویــد :بــرای كاوش در احــوال و آثــار ســلطان محمــد منابــع بســیار محــدود و
انــدک اســت .ایــن کتابهــا تاریــخ کرمــان موســوم بهعقدالعلــی للموقفاالعلــی از افضــل احمــد ،تذکــره صفویــه کرمــان تالیــف میــر محمــد مشــیزی
(بردســیری) باهتمــام دکتــر باســتانی پاریــزی ،تاریــخ عباســی یــا روزنامــه مــا جمــال تالیــف مــا جاللالدیــن منجــم مــورد مداقــه قــرار گرفــت؛ امــا دریــغ
و افســوس كــه نــام و نشــانی از ســلطان معمــاری گنجعلیخــان یافــت نشــد .امــا نــام رجــال و اشــراف بــه وفــور ذکــر شــده اســت و ایــن مســئله از
نقیصههــای فرهنگــی ماســت .تنهــا منبــع تاریخــی مكتوبــی کــه در ایــن زمینــه نگاشــته شــده اســت ،كتــاب زنــده یــاد باســتانی پاریــزی اســت و بعــد
از آن چنــد مقالــه کــه بــه معمــاری و تزیینــات اثــر اختصــاص دارد .البتــه شــاید منابعــی در موزههــای خــارج از مرزهــای ایــران در گنجینههایــی وجــود
داشــته باشــد؛ امــا امــروز از آن محــروم هســتیم و امیدواریــم پژوهشــگران بتواننــد خــارج از مرزهــای سیاســی و فرهنگــی بــه ایــن مهــم دســت یابنــد.
ضمــن آنكــه امیدواریــم در جریــان برگــزاری همایــش ســلطان محمــد بــه پژوهشهــای متقــن و خوبــی دســت پیــدا كنیــم كــه بتوانــد بــه عنــوان منابــع
مكتــوب ،قابــل اســتفاده بــرای محققــان آینــده باشــد.
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ویژگــی را در آثــار ســلطان محمــد بــه صــورت مشــهود میبینــد و ابداعــات و نوآوریهایــش را حاصــل عشــق او بــه كارش میدانــد و در اینبــاره
میگویــد :مــا میدانیــم كنــكاش در شــخصیت ســلطان محمــد ،دری را بــه رویمــان میگشــاید تــا بــا گوش ـهای از معمــاری گذشــته آشــنا شــویم.
طراحـیای كــه او بــرای مجموعــه گنجعلیخــان انجــام داده ،ســتودنی اســت .بایــد گفــت تنهــا یــك فــرد عاشــق میتوانــد چنیــن اثــری خلــق كنــد .مــا
بــرای شــناخت آثــار معمــاری كــه در ایــن دوره ســاخته شــده اســت بــه دنبــال ســازندههای آن میرویــم ،كــه هــم پاسداشــتی در مقــام هنرمنــد باشــد
و هــم بــه شناســایی و ارزیابــی آثارشــان توســط اهــل فــن بپردازیــم و آن را بــه دانشــجویان خــود انتقــالدهیــم.
امــا چطــور شــد كــه مجموعــه گنجعلیخــان ،كــه نامــش را از حاكــم مقتــدر و دانــای كرمــان گرفتــه ،را بــه عنــوان ارزشهــای معمــاری بــه جــا مانــده از
گذشــته انتخــاب کردیــم .مجموعــه آثــاری كــه ســاختش از ســنۀ  1004تــا  1034نزدیــك بــه ســی ســال بــه طــول انجامیــد و كاربــری آن موجــب رونــق
بیشــتر ایــن شــهر شــد .مكینــژاد دربــاره خصوصیــات و ویژگیهــای ایــن مجموعــه بنــا معتقــد اســت :ایــن مســئله برایمــان مهــم اســت كــه معمــاران
بــا چــه اصــول و قواعــدی آثارشــان را پدیــد میآوردنــد .الگوهــا و روشهــای آنــان از كجــا سرچشــمه میگرفتــه و تبعیــت از ایــن الگوهــا چــه پیامدهــای
مثبــت و منفــی را بــه همــراه دارد .پالنــی كــه از ایــن مجموعــه كشــیده شــده ،نشــان میدهــد كــه هیــچ فضــای كاذب (پرتــی) در آن وجــود نــدارد .جــای
جــای ایــن بنــا بــا ریزبینــی و دقــت بســیار ســاخته شــده اســت .هیــچ مجموعـهای را نمیتــوان یافــت كــه بــه ایــن صــورت همهگیــر و منســجم ســاخته
شــده باشــد .حتــی ترفنــدی از ســلطان محمــد در ایــن بنــا میبینیــم كــه ده ســال بعــد الگویــی بــرای محمــد رضــا اصفهانــی در مســجد شــیخ لطـفهللا
اســت .اینكــه او چرخشــی در معمــاری مســجد گنجعلیخــان بــه كار بــرده تــا از ســمت پشــت قبلــه بتــوان وارد مســجد شــد.
توجــه بــه تابــش نــور و رنــگ ،از ویژگیهــای مهــم در شــیوه معمــاری دورۀ صفــوی اســت كــه آن را از ســایر زمانهــا متمایــز میكنــد .در ایــن دوره،
عــاوه بــر اســتحکام و زیبایــی فــرم ،درخشــش و جذابیــت ســطوح بــا اســتفاده از رنگهــای خیــره كننــد ه و شــفافی كــه در كاش ـیها بــه كار رفتــه
اســت ،ببینــده را مســحور خــود میســازد .دبیــر علمــی همایــش ســلطان محمــد بــه ایــن وجــه از اثــر گنجعلیخــان توجــه خــاص دارد و در ایــن بــاره
میافزایــد :در دوران صفــوی مــا بیشــترین اســتفاده از طیفهــای رنگــی را در كاشـیها مالحظــه میكنیــم .همچنیــن توجــه بــه تابــش نــور از ســقف
بــرای اســتفاده بیشــتر از روشــنایی داخــل مــكان هــم از ویژگیهــای خــاص ایــن دوره اســت .ضمــن آنكــه عالقهمندیــم تــا مباحــث معمــاری ایــن دوران
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را مــورد بررســی قــرار دهیــم .اینكــه ریشـههای جامعهشناســی ،تاریخــی ،مردمشناســی و دیگــر مباحــث در نقــش و نگارههــا چــه بودهانــد .نقــش و
نگارهایــی كــه در حمــام ،بــازار یــا كاروانســرا هــر كــدام شــكل و شــمایل خــاص داشــته و بــه نظــر میرســد كاربــردش فقــط بــرای همــان مــكان بــوده اســت.
تبریــز ،قزویــن ،اصفهــان ،كاشــان ،کرمــان و مشــهد مهــد معمــاری دوران صفــوی اســت .حاكمــان وقــت ایــن شــهرها معمــاران را بســیار مــورد حمایــت
خــود قــرار میدادنــد .بیشــك ایــن مســئله موجــب شــده تــا بســیاری از معمــاران برجســته از دیگــر شــهرها بــه شــهرهایی كــه بــه لحــاظ معمــاری دارای
رونــق بودنــد ،ســفر كننــد .شــاید همیــن امــر ســلطان محمــد معمــار یــزدی را بــه كرمــان كشــاند و آثــار برجســتهای از او در تاریــخ بــه یــادگار گــذارد.
مهــدی مكینــژاد معتقــد اســت كــه بــه دلیــل برجســتگی كار ایــن هنرمنــد بــزرگ میتــوان چنــد اثــر دیگــر را نیــز بــه وی نســبت داد .او در اینبــاره
ی خاصــی در كار ســلطان محمــد وجــود داشــت كــه پیشتــر نیــز بــه آن اشــاره كــردم .ایــن خالقیــت در دو كاروانســرای
میگویــد :خالقیــت و شــگفت 
میــان راه مراســاتی كرمــان نیــز دیــده میشــود ،یكــی كاروانســرایی اســت بــه نــام «ربــاط زینالدیــن» كــه تنهــا كاروانســرای مــدور در ایــران اســت .بــه
دلیــل نزدیكــی زمــان ســاخت ایــن بنــا و خالقیتــی كــه در ایــن اثــر میبینیــم ،میتوانیــم ایــن اثــر را نیــز منتســب بــه ســلطان محمــد بدانیــم .همچنیــن
كاروانســرای دیگــری كــه «خــان خــوره» نــام دارد و در یــك پــان هشــت ضلعــی طراحــی و اجــرا شــده اســت .تــا آن زمــان تمامــی كاروانســراها در یــك
پــان مســتطیل ســاخته میشــدند؛ امــا ایــن كاروانســرا نیــز بــا نقش ـهای دقیــق كــه بــا اســتفاده از دســتگاههای نقش ـهبرداری و محاســبات امــروزی
امكانپذیــر اســت ،مقــارن بــا زمــان ســلطان محمــد ،بنــا شــده .بــا اســتناد بــه ایــن مــوارد میتوانیــم ایــن بنــا را بــه ســلطان محمــد نســبت دهیــم.
ســنت «اجــازه» كــه امــروزه بــا عنــوان گواهینامــه  certificateاز آن یــاد میشــود ،در میــان هنرمنــدان معمــاری وجــود داشــته و ایــن لقــب بــه
هنرمنــدی اطــاق میشــده كــه بــه مرتبــه اســتادی رســیده باشــد و از طراحــی و نقشهكشــی ســاختمان ،تــا ســاخت و ســاز و تزیینــات را بــه كمــال
دانســته و بتوانــد اجــرا نمایــد .بنابرایــن اســتاد ســلطان محمــد معمــار یــزدی كــه لقــب اســتادی را در آثــار وی مشــاهده میكنیــم بــه ســبب ســرآمدی
اوســت .ایــن آخریــن ســخنانی اســت كــه در گفتگــو بــا مهــدی مكینــژاد دبیــر علمــی همایــش ســلطان محمــد دربــاره ایــن هنرمنــد شــنیدیم .همایشــی
كــه قــرار اســت در بهــار ســال  1397از رویدادهــای مهــم فرهنگســتان هنــر باشــد.
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گزارشی از برگزاری یازدهمین دوساالنه بینالمللی کاریکاتور تهران

نمایش خالقیت كارتونیستها با ایمنی و امنیت
از نخســتین دوســاالنه کاریکاتــور تهــران کــه بــه پیشــنهاد مســعود شــجاعی طباطبایــی و محمدحســین نیرومنــد كلیــد خــورد ،بیســت و انــدی
ســال میگــذرد .دوســاالنهای كــه توانســت حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد و جــزء پنــج رویــداد اصلــی جهانــی در ایــن عرصــه عرضانــدام كنــد .ده
دوســاالنهای كــه تاكنــون برگــزار شــده موضوعاتــی را چــون قلــم ،كتــاب ،پایــان ،گفتگــوی تمدنهــا ،ســرقت ،ســالمندان ،کمیــک اســتریپ ،گربـ ه ایرانــی
و خرافهپرســتی را بــه عنــوان تــم اصلــی خــود برگزیــد كــه بــا موضوعــات آزاد نیــز همــراه بــود .دسـتاندرکاران ایــن دوســاالنه همچنیــن تــاش كردنــد تــا
از ســال  1380كاریكاتــور چهــره را نیــز بــه موضوعــات اصلــی بیافزاینــد و بــه دنبــال موضوعــات روز بــرای ســالهای آتــی هســتند.
امســال نیــز ایــن رخــداد بــزرگ هنــری بــرای یازدهمیــن بــار ،در ســه بخــش «ایمنــی و امنیــت»« ،آزاد» و «چهــرۀ افــراد مشــهور دنیــا اعــم از بازیگــر،
ت از کشــورهای مختلــف جهــان در ایــن دوره بــه
ورزشــکار ،سیاســتمدار و  »...برگــزار شــد و  498اثــر از کارتونیس ـتهای ایرانــی و  73کارتونیس ـ 
نمایــش گذاشــته شــد.
آییــن گشــایش یازدهمیــن دوســاالنه کارتــون و کاریکاتــور تهــران عصــر سهشــنبه هفتــم آذرمــاه در موسســه فرهنگــی هنــری صبــا ،وابســته بــه
فرهنگســتان هنــر ،برگــزار شــد .در ایــن مراســم مجیــد مالنــوروزی ،مدیــرکل هنرهــای تجســمی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و هنرمندانــی از جملــه
جــواد علیــزاده ،غالمعلــی لطیفــی ،کامبیــز درمبخــش ،احمــد عربانــی ،داود شــهیدی ،بهــرام عظیمــی ،جمــال رحمتــی ،اســماعیل عباســی حضــور
داشــتند.
سیدمســعود شــجاعی طباطبایــی ،دبیــر یازدهمیــن دوســاالنه کاریکاتــور تهــران ،در آییــن گشــایش ایــن دوســاالنه آن را یکــی از اتفاقــات مهــم
کاریکاتــور کشــور و رویــدادی جهانــی خوانــد و نویــد وركشــاپهایی را از ســوی میهمانــان خارجــی داد؛ از ایــن رو میتــوان گفــت ایــن دوســاالنه
همچنــان در پــی گام برداشــتن بــه جلوســت و بــه كیفیــت و بهــرهوری از تجربیــات كارتونیســتهای جهانــی میاندیشــد.
ایــن دوســاالنه كــه از هفتــم آذر در موسســه صبــا كلیــد خــورد ،بــا معرفــی برگزیــدگان و بــا حضــور ســیدمحمدمجتبی حســینی ،معــاون امــور هنــری
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،مجیــد مالنــوروزی ،مدیــرکل هنرهــای تجســمی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،علیمحمــد زارع ،رییــس مــوزه
هنرهــای معاصــر تهــران و کاریکاتوریسـتهای ایرانــی و خارجــی عصــر جمعــه  24آذرمــاه در مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران كار خــود را بــه پایــان بــرد.
در ایــن مراســم كــه بــا اجــرای بهــرام عظیمــی؛ کارتونیســت و کارگــردان انیمیشــن همــراه بــود ،فیلمــی بــا محوریــت امنیــت بــه عنوان موضــوع یازدهمین
دوســاالنه بینالمللــی کاریکاتــور تهــران بــه نمایــش درآمــد .در ایــن فیلــم ســید مســعود شــجاعی طباطبایــی ،بیانیــه دبیــر دوســاالنه را بــه زبــان
انگلیســی خوانــد و خوانــش بیانیــه هیئــت داوری نیــز توســط غالمعلــی لطیفــی صــورت گرفــت.
مدیــرکل هنرهــای تجســمی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز در ایــن مراســم بــا قدردانــی از هنرمندانــی کــه در یازدهمیــن دوســاالنه بینالمللــی
کاریکاتــور تهــران شــرکت کردهانــد بــه ضرورتهــای برگــزاری ایــن دوســاالنه پرداخــت و برنامهریــزی زمانــی منظــم آن را امــری مهــم شــمرد و اظهــار
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امیــدواری كــرد كــه بــا حضــور ســیدمحمدمجتبی حســینی ،معــاون جدیــد امــور هنــری
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،برنامههــای موثــری در حــوزۀ تجســمی دنبــال شــود.
در ایــن مراســم بــا حضــور پنــج کاریکاتوریســت ترکیــه ،کــه میهمــان حــوزه هنــری در ایــران
بودنــد ،از شــانکار پامارســی از هنــد و آنتونیــو ســانتوس از پرتغــال بــه عنــوان داوران خارجی
یازدهمیــن دوســاالنه بینالمللــی کاریکاتــور تهــران قدردانــی شــد.
همچنیــن انجمــن کاریکاتوریســتهای ترکیــه در ایــن مراســم بــا اهــدای لــوح از ســید
مســعود شــجاعی طباطبایــی قدردانــی کردنــد و خــود را همــگام بــا سیاســتهای ضــد
امپریالیســتی ایــران دانســتند.
در ادامــۀ مراســم بــا حضــور سیدمســعود شــجاعی طباطبایــی و محمدحســین نیرومنــد و
مســعود ضیایــی زردخشــویی ،جوایــز بخــش کارتــون آزاد اهــدا شــد .در ایــن بخــش مهنــاز
یزدانــی از ایــران ،جــوزف پرچــال از اســپانیا و کالوس پیتــر از اتریــش اول تــا ســوم شــدند.
جوایــز بخــش کاریکاتــور چهــره بــا موضــوع افــراد مشــهور و کارتــون موضوعــی بــا موضــوع
امنیــت توســط سیدمســعود شــجاعی طباطبایــی و کامبیــز درم بخــش ،جــواد علیــزاده،
شــانکار پامارســی از هنــد و آنتونیــو ســانتوس از پرتغال،اهــدا شــد .در ایــن بخــش برونــو
همزاگیــج از برزیــل ،امیــن ترابــی و عــارف نیــازی از ایــران اول تــا ســوم شــدند.

نفــرات اول تــا ســوم ســه بخــش دوســاالنه تندیــس دوســاالنه و بــه ترتیــب جایــزه ،2000
 1500و  1000دالری دریافــت کردنــد.
جایــزه ویــژه  8000دالری یازدهمیــن دوســاالنه بینالمللــی کاریکاتــور تهــران نیــز بــه ســجاد
رافعــی از ایــران اهــدا شــد.
نمایشــگاه یازدهمیــن دوســاالنه كاریكاتــور تهــران تــا  14دیمــاه  1396در موسســه فرهنگــی
هنــری صبــا برپــا بــود.
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فرزاد زادمحسن

یازدهمیــن نشســت از سلســله نشســتهای «مطالعــات هنــر اســامی» بــا موضــوع «گنبــد
جبلیــه؛ یــک بررســی مجــدد» برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه عصــر دوشــنبه 4 ،دی  ،1396باحضــور عالقهمنــدان در ایــن مجموعــه برگــزار
شــد ،علیرضــا انیســی ،محقــق ،پژوهشــگر و صاحبنظــر هنرهــای اســامیــایرانی ،بــا موضــوع «گنبــد
جبلیــه؛ یــک بررســی مجــدد» بــه ارائــه مباحــث خــود پرداخــت.
ســخنران نشســت یازدهــم مطالعــات هنــر اســامی ،در آغــاز ســخن خــود بــا اشــاره بــه اهمیــت «گنبــد
جبلیــه» بهعنــوان یکــی از بناهــای برجســته در تاریــخ معمــاری دورۀ اول اســامی در ایــران و بیــان وجــوه
زیباییشناســانه و ارزشهــای هنــری و اصالتهــای معمــاری ایــن اثــر گفــت :یکــی از اســتانهای بســیار غنــی
در میــراث فرهنگــی مــا ،کــه متاســفانه بســیار کــم شــناخته شــده و مــورد مطالعــه قرارگرفتــه ،اســتان کرمــان
است.
وی آنــگاه بــا تشــریح جزئیــات معمــاری گنبــد جبلیــه کرمــان اظهــار داشــت :گنبــد جبلیــه ،بنایــی هشــت
ضلعــی بــا نمایــی چشــمگیر اســت کــه در میــان بناهــا و آرامگاههــای هشــت ضلعــی مــا ،کمتــر نمونــه و
نظیــری برایــش میتــوان یافــت .عقــب رفتگــی و شــکل پلکانــی ایــن بنــا در طراحــی ،کــه از جاذبههــای ویــژه
ایــن بناســت ،بــه آن موقعیتــی از هــر جهــت ممتــاز و منحصــر بفــرد میبخشــد.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده میــراث فرهنگــی در ادامــه مباحــث خــود بــا ذکــر مــواردی همچــون توصیــف
دقیــق اجــزا و عناصــر معمــاری گنبــد جبلیــه ،بیــان ویژگیهــا ،مقایســه آن بــا ســایر بناهــای هــم دوره ،گمانــه
زنیهایــی پیرامــون کاربــری احتمالــی بنــا ،تاریخگــذاری بنــا و نقــش ایــن بنــا در الگــوی توســعه بناهــای مشــابه ،بــه طــرح ســه پرســش
اصلــی مبحــث خــود پرداخــت و عنــوان كــرد« :مهمتریــن ویژگیهــای ایــن بنــا چیســت؟ تاریــخ ســاخت ایــن بنــا چــه زمانــی و عملکــرد آن دقیقــا
چیســت؟ تاثیــر ایــن بنــا بــر معمــاری دورههــای بعــدی تــا چــه حــد بــوده اســت؟»
ایــن مــدرس و محقــق هنــری ســپس مقدمــه گفتــار خــود را بــا فصلبنــدی و بررســی معمــاری اســامی در ایــران طــی ســه دورۀ اصلــی مقــارن نمــود
و گفــت« :دورۀ اول از فتــح ایــران توســط اعــراب مســلمان تــا حملــه مغــول (از  31ق تــا  621ق) ،دورۀ دوم از عصــر ایلخانــی تــا انتهــای تیمــوری
( 654ق تــا  906ق) و دورۀ ســوم از ابتــدای صفویــه تــا انتهــای دورۀ قاجــار ( 907ق تــا  1344ق) بــوده اســت».
وی اضافــه کــرد :دورۀ نخســت ،از همــه دورههــا مهمتــر و بــه همــان میــزان ناشــناختهتر اســت و مثالهــا و نمونههــای ســخن مــن نیــز عمدتــا
مرتبــط بــا همیــن دوره اســت.
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انیســی ،روششناســی و متدولــوژی کار خــود را بــر اســاس تکنــگاری (مونوگرافــی) عنــوان کــرد .ایــن روش کــه بــر خــاف پدیــده گســتردهنگر کــه
روی بــه عمقهــا دارد و پیوســته ســعی میکنــد اطالعــات را کشــف و اســتخراج کنــد ،بــه بررســی و مطالعــه یــک بنــای معمــاری بــه قصــد شــناخت
و معرفــی ارزشهــای آن بنــا ،یافتــن ارتباطــات و مشــابهاتش بــا دیگــر بناهــا و یافتــن بســتری کــه آثــار دیگــر را پدیــد مـیآورد میپــردازد .ایــن روش
در نهایــت بــر اســاس اســتنتاج و اســتخراج یــک ســری اصــول و قواعــد کلــی و رســیدن بــه یــک جمعبنــدی نهایــی و کلــی« :کوچــک» ببینیــم امــا
«عمیــق» ببینیــم؛ شــکل گرفتــه اســت .کار مــن هــم عمدتــا روی یــک بنــای خــاص ،متمرکــز اســت تــا از آن بــه کلیــت معمــاری یــک دوران ،پــل
بزنیم.
ســخنران نشســت در ادامــه بــا توصیــف گنبــد جبلیــه در شــهر کرمــان بــه لحــاظ موقعیــت مکانــی و پالنهــا ،گزارشــی از تغییــرات بــه عمــل آمــده
در آن از گذشــته تاکنــون بــر اســاس قدیمیتریــن نقشــه از  1859و همچنیــن قدیمیتریــن عکــس موجــود کــه «ســر پرســی کاکــس» در 1898
میــادی 1277/قمــری از ایــن بنــا ثبــت نمــوده و عکــس «رابــرت بایــرون» در  1933و نیــز بــا اســتناد و ارجــاع بــه پژوهشهــا و یافتههــای «اریــک
شــرودر» بــه حاضــران ارائــه داد.

تشــریح اجــزای بنــا ،قطــر داخلــی
بنــا ،ارتفــاع داخلــی ،آرایههــا و تزیینــات
شــامل :قوسهــا ،طاقنماهــای پشــت بســته،
اشــکال و نقــوش تزیینــی قبرهــای داخــل بنــا،
ارزشهــا طراحــی و معمــاری در بنــای مــورد بررســی ،عقــب
نشســتگی و طاقنماهــا و فضاهــای پــر و خالــی و نحــوۀ اتصــال
گنبــد بــه منطقــه انتقــال نیــرو و در نهایــت تبدیــل آن بــه ردیفــی از
طاقهــا و پرداختــن همزمــان بــه تمامــی اجــزا و عناصــر و تزییــن ســرتا پــای
آن از جملــه مــوارد و محورهــای دیگــری بودنــد کــه ایــن پژوهشــگر هنــری بــه
آنهــا پرداخــت و ســپس «شــیوه انتقــال» را در ایــن بنــای تاریخــی تبییــن کــرد.

وی در ادامــه مباحــث خــود بــا اســتناد بــه منابعــی چــون :تاریــخ مــزارات
کرمان(شــرودر؛ جلــد ســوم)  ،آنــدره گــدار در جلــد چهــارم آثــار ای ـران ،آرتــور پــوپ ،اســتاد
باســتانی پاریــزی ،در راهنمــای آثــار تاریخــی کرمــان و ...بــه بحــث تاریخنــگاری ایــن بنــا پرداخــت و
خاطرنشــان کــرد :گــدار آن را بنایــی ســلجوقی و پــوپ آن را قــرن هفتمــی میدانــد و مرحــوم اســتاد باســتانی
پاریــزی هــم معتقــد اســت کــه بنایــی متعلــق بــه قــرن چهــارم هجــری اســت .احمــد موســوی هــم بــا اســتناد
بــه تعبیــر «گنبــد گبــری» ،آن را بنایــی متعلــق بــه دوران پیــش از اســام میشــمارد.
ایــن محقــق آنــگاه بــه تبارشناســی و ســابقه بناهــای یادمانــی در قــرون اولیــه اســامی اشــاره کــرد و از جملــه
قدیمیتریــن آنهــا از «قبةالصخــره» ،کــه مشــابه گنبــد جبلیــه و بنایــی هشــت ضلعــی و متعلــق بــه ســال
 72هجــری اســت ،و ســپس مقبــرۀ خلیفــه «المنتصــر عباســی» ،کــه آن هــم بنایــی هشــت ضلعــی اســت
و بنــام «قبةالصلیبیــه» در عــراق شــهرت دارد ،و ســپس مقبــره «امیــر اســماعیل ســامانی» در بخــارا متعلــق بــه
قــرن چهــارم ( 350ق) ،کــه در آن بــرای نخســتین بــار ،اندیشــۀ آرامگاهســازی در شــکل شــاهانهاش در جهــان ایرانــی
پدیــدار میشــود ،نــام بــرد .وی از قدیمیتریــن بنــای ســنگی ایــران ،کاخ سروســتان ،کــه در فــارس بــوده و بنایــی از
دوران اســامی اســت و نــه طبــق آنچــه مشــهور شــده بازمانــده از دوران ساســانی ،هــم ســخن گفــت.
جســتجو در تاریــخ سیاســی کرمــان در قــرون  4و  5قمریـــکــه بســتر زمانــی احــداث بنــای گنبــد جبلیــه محســوب
میشــودو اشــاره بــه حوادثــی چــون :تصــرف کرمــان توســط محمدبــنالیــاس و تشــکیل سلســله بنــی یســر و تصــرف
کرمــان بهدســت عضدالدولــه دیلمــی و تشــکیل دولــت آل بویــه و دیلمیــان و واگــذاری آن بــه ابوالفــوارس فرزنــد
عضدالدولــه و فرمانروایــی بهاءالدولــه بــر کرمــان و تســلط قوامالدولــه بــر ایــن ســرزمین و ســرانجام تصــرف کرمــان بــه
دســت ســلجوقیان در  440قمــری ،واپســین بخــش گفتــار دکتــر علیرضــا انیســی در ایــن نشســت بــود.
گفتنــی اســت پژوهشــکده هنــر ،سلســله نشسـتهای تخصصــی «مطالعــات هنــر اســامی» را بــا هــدف بررســی و
تبییــن ابعــاد ناشــناخته هنرهــای اســامی و ایرانــی بــا حضــور کارشناســان ،پژوهشــگران و صاحبنظــران ایــن رشــتهها بــرای عمــوم
عالقهمنــدان ایــن مباحــث ،ادامــه خواهــد داد.
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گزارش نخستین نشست از سلسله نشستهای تخصصی بررسی پارچههای سنتی ایران

طرح ،نقش و تکنیک بافت پارچههای ساسانی

و تأثیر آن بر پارچههای دورۀ آل بویه
محبوبه حاجی پروانه

نخســتین نشســت تخصصــی از سلســله نشســتهای تخصصــی
بررســی پارچههــای ســنتی ایــران بــا عنــوان «طــرح ،نقــش و تکنیــک
بافــت پارچههــای ساســانی و تأثیــر آن بــر پارچههــای دوره آلبویــه» ،بــه
همــت معاونــت هنــری فرهنگســتان هنــر ،چهارشــنبه  6دیمــاه  1396در
ســالن همایشهــای ایــن فرهنگســتان برگــزار شــد.

در ایــن نشســت تخصصــی محمدرضــا ریاضــی ،نویســنده کتــاب تاریــخ
هنــر جهــان ،و زهــره روحفــر ،نویســنده کتــاب نگاهــی بــر پارچهبافــی دوران
اســامی ،بــه ســخنرانی پرداختنــد.
در ابتــدا ،زهــره روحفــر بــه بیــان نتایــج ایــن نشسـتها پرداخــت و گفــت:
«خیلــی خوشــحالم کــه در ایــن جمــع هســتم و خوشــحالتر خواهــم
بــود اگــر ایــن جمــع شــدنها خروجــی داشــتهباشــد و راهــی بــرای احیــای
ایــن صنعــت کهــن بــاز کنــد .صنعتــی کــه متاســفانه رو بــه فراموشــی
اســت .کاش فقــط رو بــه فراموشــی بــود زیــرا صنعــت و هنــر پارچهبافــی
در ایــران زخمــی شدهاســت .بــرای نمونــه میگویــم :بــه شــالبافی نــگاه
کنیــد؛ ایــن منســوجاتی کــه بــه عنــوان شــال در بــازار میبینیــد نــه از دیــد
ســاختار ،نــه نقــش و نــه هیــچ چیــز دیگــر ،ذرهای از نــام قدیــم را بــا خــود
ندارنــد .ایــن جــور احیاهــا بــرای ســرزمینی بــا ایــن پیشــینه کهــن بــه درد
نمیخــورد و همــان بهتــر کــه نباشــد».
ایــن پژوهشــگر بــه بررســی فوایــد پارچهشناســی پرداخــت و ادامــه داد:
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«مطالعــه پارچهشناســی مطالعــهای همــه جانبــ ه اســت .زمانــی مــا
میتوانیــم شــناخت کامــل دربــاره پارچههــای دوران مختلــف پیــدا کنیــم
کــه اطالعــات دقیــق از جامعـه ،فرهنــگ و حتــی اقلیم آن جامعه در زمان
مــورد نظــر داشــته باشــیم .مــا در ســدههای نخســت اســامی بــر طبــق
شــواهد تاریخــی و جغرافیایــی؛ در اقصــا نقــاط ایــران بــه خصــوص در
منطقه وســیعی از مرکز و غرب ایران ،طبرســتان ،خراســان ،خوزســتان و
ماوراءالنهــر مراکــز پارچهبافــی داشــتیم کــه در آنجــا پارچههــای مختلــف
بافتــه میشــد .مــا در زمینــه پارچهشناســی ســه آیتــم کلــی را در نظــر
داریــم :ســاختار ،نقشمایههــا و کاربــرد .اگــر بخواهیــم ایــن ســه آیتــم را
در دوران اســامی مــورد بررســی قــرار دهیــم ،در زمینــه نقــش یــک مقــدار
کار مــا راحتتــر اســت زیــرا کــه میتوانیــم از روش مطالعــه تطبیقــی
اســتفاده کنیــم .بــرای شــناخت نقشمایههــا و مکتــب هنــری سـ دههای
نخســت اســامی ،اشــیاء ِ همزمــان ِ ایــن دوره را میتوانیــم مــاک قــرار
دهیــم؛ دربــاره کاربــرد ،کار مشــکلتر اســت .البتــه متــون ادبــی و تاریخــی
بــه مــا کمــک میکننــد کــه کاربــرد را تــا حــدودی پیــدا کنیــم .امــا در زمینــه
ســاختار ،کار مــا خیلــی مشــکل اســت .شــناخت الیــاف ،نــوع تابیــدن،
رنگــرزی و نهایتــا ً تکنیــک و فــن ِ بافــت ،نیــاز بــه نمونــه دارد .یعنــی هــر
چقــدر در اثــر مطالعــات تطبیقــی و تحلیلــی منابــع گســتردهای داشــته
باشــیم؛ ولــی تــا نمونـهای نداشــته باشــیم ،اظهــار نظــر مــا یــک اظهار نظر
غیــر علمــی اســت .بــرای مثــال :در دهــه  1950کتــاب معروفــی چاپ شــده
کــه در آن یــک امریکایــی پارچههایــی کــه از نقارهخونــه ری بــه دســت

آمــده را «زری» نامیــده،
در صورتــی کــه از ایــن پارچــه
چندیــن نمونــه در ایــران داریــم و چنــد
تک ـهای در مــوزه لــوور ،کــه نشــان میدهــد ایــن
پارچههــا اصــا ً زربفــت نیســتند و ابریشــمی هســتند .یــا
همیــن نویســنده دربــاره دوخت ـهدوزی و پیشــینه آن گفتــه کــه پیشــینه
دوختـهدوزی بــه دوران هخامنشــیان و اشــکانیان میرســد و بــرای ســند،
حاشــیه لبــاس شــاهان هخامنشــی و ســربازان را مثــال زدهاســت .ایــن
اصــا ً علمــی نیســت زیــرا حاشــیهها میتواننــد نقاشــی یــا دوختـهدوزی
یــا بافــت باشــند ،در ایــن بــاره نمیتوانیــم نظــر قطعــی بدهیــم».
ایــن پژوهشــگر و نویســنده دربــاره جمــعآوری نامهــای پارچههــای
ایرانــی گفــت « :چنــد ســالی اســت کــه بیــن  90تــا  100اســم بــرای
انــواع پارچــه پیــدا و جم ـعآوری کــردهام .برخــی از ایــن اســامی بــه مــا
در بررســی پیشــینه برخــی پارچههــا ،کــه مــا نمون ـهای از آنهــا نداریــم،
کمــک میکننــد .بــه طــور مثــال پارچــه ابریشــمی راه راه یــا م ُبـرَم نوعــی
پارچــه ابریشــمی بــوده کــه محکــم بافتــه میشــده و مــن فکــر میکنــم
کــه نــوع تابیــدن الیــاف ابریشــم آن بــا باقــی پارچههــای ابریشــمی
متفــاوت بودهاســت .شــاهجانی نوعــی پارچــه لطیــف بــوده کــه از مــرو بــه
دســت میآمدهاســت .مَلهَــم نوعــی پارچــه بــوده کــه تــارش از ابریشــم
و پــودش غیــر ابریشــم بــوده .وشــی نوعــی پارچــه بــوده کــه طبــق مــدارک
تاریخــی در ســدههای نخســتین اســام بــه خصــوص در دوران آل بویــه،
در اصفهــان و ماوراءالنهــر تولیــد میشــد و در بافــت آن طــا بــه کار
میرفتهاســت .البتــه مــا نمیتوانیــم بگوییــم واقعــا ً ایــن زربفــت بــوده یــا
دوختـهدوزی بــا زر روی پارچــه انجــام میگرفتهاســت؛ چــون نمونـهای از
ایــن پارچــه را در دســت نداریــم .اســبرق نیــز نوعــی پارچــه اســت کــه در
تعریفــش گفتهشــده طــا و نقــره بــه کار رفتــه و مــا نمیتوانیــم تعییــن
کنیــم دوخت ـهدوزی بــوده یــا بافــت».

وی در ادامــه ســخنان خــود بــه بررســی ســه نــوع پارچــه دیگــر پرداخــت
و ادامــه داد« :از بیــن نامهــای پارچههــا ،ســه نــام هســت کــه تحقیقــات
وســیعی دربــارهاش شــده اســت؛ اولــی :پارچ ـهای بــه نــام منیِّــر راضــی
کــه دوبافتــی هــم گفتــه میشــود .دومــی :طــراز و ســومی :زَندَنیــج.
ایــن ســه پارچــه را بــه دلیــل وجــود نمونــه و مــدارک کافــی و مســتندات
میتــوان دربــارهاش صحبــت کــرد .منیِّــر پارچ ـهای بــود کــه بــه قطعیــت
میتــوان گفــت از دوره ساســانی اســت؛ امــا قطعــا ً پیــش از ساســانی
هــم بافتــه میشــده و کارگاههــای عمــدهاش در ری بــوده .در بافــت ایــن
پارچــه بــا توجــه بــه نمونههــا و منابعــی کــه در دســت اســت ،دو پــود بــه
کار میرفتــه اســت .عــاوه بــر پودهــای زمینــه ،پودهــای نقشانــداز هــم
بــوده .پودهــای نقشانــداز یکــی بــر روی پارچــه و یکــی بــر پشــت پارچــه
نقــش میانداختنــد .ایــن پارچ ـه ،بــه پارچــه دو رنــگ نیــز معــروف بــوده
کــه نقــش و زمینــه برعکــس هــم بودنــد .نمونههایــی از ایــن پارچــه را از
دوره ساســانی و ســدههای نخســتین اســام و دوره ســلجوقی داریم؛ اما
پــس از حملــه مغــول دیگــر نمونـهای نداریــم .پارچــه دوم طــراز نــام دارد.
آنچــه دربــاره طــراز مــد نظــر اســت کاربــرد آن اســت .در فرهنگنامههــا
دربــاره اطــاق واژه طــراز بــه ایــن نــوع پارچــه آمــده :بــرای کتابتــی اســت
کــه بــر پارچــه مینگارنــد ،ایــن کتابــت میتوانســته بافــت یــا دوختـهدوزی
یــا حتــی نقاشــی باشــد .بهتریــن اطالعــات دربــاره طــراز از مقدمــه تاریــخ
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وی در ادامــه ســخنان خــود در معرفــی نــام پارچههــای ایرانــی گفــت:
«پارچــه دیگــری بــه نــام مویــی داریــم کــه حتــی در مطالعاتــی کــه بــه زبــان
فرانســوی انجــام شــده هــم بــه همیــن نــام معرفی شــده .پارچه ابریشــمی
مویــی در دوره قاجــار نیــز تولیــد میشــد و نمونـهاش را داریــم و میتوانیم
بــا قطعیــت دربــاره ایــن پارچــه صحبــت کنیــم و جالــب اینجاســت کــه
نمونــه ایــن پارچــه کامــا ً بــا مشــخصاتی کــه در متــون دربــاره ایــن بافــت
بیــان شــده مطابقــت دارد .ابریشــم مویــی در واقــع ابریشــم آبدیــده
اســت کــه بــر روی آن یــک ســری فراینــد انجــام میدهنــد .بــه ایــن صــورت

کــه میلههــای ابریشــم را میگیرنــد ،آن را میبندنــد و در غلتــک قــرار
میدهنــد و بعــد از بیــرون آوردن حــرارت میدهنــد ،پــس از حــرارت
آن را میکوبنــد و بــرای همیــن روی ایــن ابریشــم نوعــی نامنظمــی و
مــوج پیــدا میشــود و وقتــی بافتــه میشــود ،یــک حالــت سایهروشــن
خیلــی زیبــا بــه ایــن پارچــه میدهــد .خوشــبختانه نمونههایــی از ایــن
نــوع بافــت و پارچــه را در دوره قاجــار داریــم؛ امــا متــون تاریخــی بــه مــا
میگوینــد کــه ایــن بافــت و پارچــه در ســده چهــارم هجــری نیــز بــوده.
از انــواع پارچههــای سایهروش ـندار نوعــی پارچــه بــوده بــه نــام ابــری و
پارچ ـهای کــه ناصرخســرو قبادیانــی در ســفرنامهاش از آن نــام بــرده بــه
نــام بوقلمــون ،کــه حالــت سایهروشــن دارد و نقشهــا بــه وســیله رنگــرزی
در الیــاف بــه وجــود میآینــد».
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ابــن خلــدون اســت کــه گفتــه شــده «:یکــی از شــکوه پادشــاهان اســت که
بعــد از ضــرب ســکه و خوانــدن خطبــه دســتور میدادنــد کــه پارچ ـهای
بــه نــام طــراز در کارگاههــای دربــار بافتــه شــود .طرازهــا نقــش رســانهای،
سیاســی و اقتصــادی داشــتند زیــرا بســیاری از کشــورهای اســامی ،ایــن
نــوع پارچــه را بــه ایــران و کارگاههــای طرازبافــی جهــرم ،فــارس و شــوش
ســفارش میدادنــد».
ایــن پژوهشــگر در ادامــه ســخنان خــود بــه پیشــینه ایــن پارچههــا اشــاره
کــرد و ادامــه داد «:پیشــینه پارچــه دوپــودی بــه دوران پیــش از اســام
میرســد .دوپودیهــا حتــی پیــش از ساســانی هــم بافتــه میشــدند
و بــه نگارجامــه معــروف بودنــد .نگارجامههــا پارچــهای بســیار نفیــس
بودنــد کــه در کارگاههــای وابســته بــه دربــار بافتــه میشــدند و شــاهان
دســتور میدادنــد کــه نقــش خودشــان یــا نمــادی کــه نشــانه دربــار یــا
ســلطنت آنــان اســت بــر روی پارچــه ببافنــد و کاربــرد هدیــه داشــت.
اگــر بــه کســی ایــن نگارجامــه را هدیــه میدادنــد بــه معنــی بــه قــدرت
رســیدن آن شــخص بــود .در متــون کهــن آمــده :اتفــاق افتــاده بــر ســر
نگارجامــه و بازپسگرفتــن طــراز ،جنــگ رخ دادهاســت .پیــش از اســام
نقشمایههــای طــراز ،صــورت شــاهان یــا نمــادی از ســلطنت و دربــار
شــاهان بــوده؛ امــا پــس از اســام ،ماننــد تغییــری کــه در تصاویــر ســکهها
ایجــاد شــد ،نقشمایههــا هــم بــه تصویــر الالــه االهللا بــه خــط کوفــی
تبدیــل شــده اســت .تولیــد ایــن نــوع پارچــه آنقــدر اهمیــت داشــته کــه
در کارگاههــای وابســته بــه دربــار بافتــه میشــده و صاحبطــراز از افــراد
نزدیــک بــه شــخص خلیفــه و شــاه بــوده .از دوره تیمــوری بــه بعــد طــراز
دادن بــا لفــظ خلعــت ،در متــون تاریخــی و ادبــی مــا آمــده اســت».
وی بــه معرفــی ســومین و آخریــن نــوع پارچــه پرداخــت و گفــت «:نــوع
ســوم ،پارچـهای معــروف بــه زَندَنیــج اســت .پارچـهای کــه در زنــد ،یکــی از
قریههــای بخــارا در ســدههای نخســتین اســام بافتــه میشــده اســت.
زنــد کــه در ســه کیلومتــری بخــارا قــرار داشــته ،بــه گفتــه یاقــوت حَمَــوی
پیــش از اســام ،کارگاههــای معتبــر پارچهبافــی داشــته و پــس از اســام
نیــز انــواع پارچههــای ابریشــمی و پشــمی در آن تولیــد میشــده کــه
بــه پارچههــای زندنیجــی معــروف بودنــد و نــام آن را بــه تکــرار در متــون
ادبــی و تاریخــی میبینیــم .شــهر زنــد پیشــینهای مذهبــی داشــته کــه
بــه روزگار مانــی برمیگــردد زیــرا مانــی را زندیــک میگفتنــد .زنــد یعنــی
اصالحکننــده دیــن زرتشــت .پــس از اســام کــه عبــدهللا بــن زیــاد مانویان
را تــار و مــار کــرد ،بســیاری از مانویــان در شــهر زنــد و ماوراءالنهــر ســاکن
شــدند ،بــه همیــن دلیــل ایدههــا و نوعــی از ایدئولــوژی مانــی ،کــه بــا
نقاشــی بیــان میشــده ،بــه صــورت نقــش بــر روی پارچــه دیــد ه میشــود.
خواجــه نظامالملــک در سیاســتنامه بیــان میکنــد کــه اگــر غالمــی بــه
دلیــل شایســتگی و لیاقــت بــه درجــه باالیــی میرســید و میخواســتند
بــه او رتبــه و نشــانی بدهنــد ،لباســی میدادنــد از پارچــه زندنیجــی و ایــن
کار بــه معنــای ارتقــای رتبــه و آزاد شــدن آن غــام بــود .نمونـهای از ایــن
پارچــه در مــوزه برلیــن نگهــداری میشــود».
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روحفــر در پایــان ســخنان خــود بــه مبحــث دوختــهدوزی پرداخــت و
ادامــه داد« :مــا از ســدههای نخســتین اســام نمونـهای از دوختـهدوزی
نداریــم؛ ولــی دو نــام داریــم کــه مــا را راهنمایــی میکننــد؛ یکــی ســرقالتون
اســت کــه در فرهنگهــا گفتنــد پارچــه مخملــی اســت کــه بــا الیــاف
فلــز دوختــهدوزی شــده و یکــی هــم شــهری در خوزســتان بــوده بــه
جرد کــه در متــون جغرافیایــی و ســفرنامهها ســوزنکرد و
نــام ســوزن ِ
ســوزنگرد هــم آمــده و مرکــز ســوزن و ســوزندوزی ایــران بــوده».
وی در پایــان ســخنان خــود گفــت« :بــه هرحــال نامهــای پارچههــای
ایرانــی ،یــک قــدم بــرای شــناخت تنــوع بافــت پارچــه در یــک بــازه زمانــی

خــاص اســت».
محمدرضــا ریاضــی ،پژوهشــگر و نویســنده کتــاب تاریــخ هنــر جهــان،
دیگــر ســخنران نشســت دربــاره تاریخچــه پارچهبافــی گفــت« :مــا در
زمینــه پارچهبافــی و صنعــت بافندگــی قدیمیتریــن در جهــان هســتیم.
قدیمیتریــن دارهــا و ابــزار بافندگــی در چغازنبیــل یافــت شدهاســت .در
متــون بینالنهرینــی میبینیــم کــه از 2500پیــش از میــاد ایرانیهــا بــه
هندیهــا پارچــه میدادنــد .یعنــی از همیــن بنــدر بوشــهر پارچــه صــادر
میکردیــم .بــرای نمونــه مجموعــه ارجــان کــه بافــت کتانــی بســیار ظریــف
دارد و جــزء کهنتریــن نمونــه پارچــ ه اســت ،از پارچههــای صادراتــی
ایــران باســتان اســت».
وی ادامــه داد« :در طــول تاریــخ تنهــا محصــول صادراتــی ایــران ،پارچــه
اســت .از دوره ایالمی تا دوران اشــکانی ،ساســانی و حتی دوره اســامی
و تــا پایــان دوره قاجــار کــه صنعــت جــای بافتهــای ســنتی را گرفــت،
مهمتریــن محصولــی کــه ایــران بــه بســیاری از نقــاط جهــان صــادر
میکــرد؛ پارچــه بــود .بــه خصــوص پارچههــای ابریشــمی .در دنیــای
غــرب نیــز تنهــا هنــری کــه از مــا میشناســند ،قالــی اســت .در واقــع
قالیبافــی و پارچهبافــی جلــوه هنــر ایــن ســرزمین اســت».
ایــن پژوهشــگر دربــاره نقــوش و رنــگ منســوجات ایرانــی گفــت:
«بســیاری از هنرپژوهــان بــر ایــن بــاور هســتند کــه جذابیــت منســوجات
ایرانــی بــه نقــش و رنــگ آن اســت .در واقــع نقشهــای ایرانــی برگرفتــه از
محیــط زیســت مــا هســتند .از آنجــا کــه انســان موجــودی طبیعــی اســت
کمــاکان بــه طبیعــت زیســتبومش عالقــه دارد .در تمــام دوره پانــزده
جلــدی کتــاب ســیری در هنــر ایـران بــه کــرات تکــرار شــده کــه نــود در صــد
جذابیــت هنــر ایــران بــه رنــگ اســت و رنــگ را از هنــر ایــران نمیتــوان
گرفــت .هنــر ایــران بــا رنگهــای عجیــب ،دلنشــین و چشــمنواز ،گــره
خوردهاســت و رنــگ و نقــش جــزء جداییناپذیــر هنــر ایــران هســتند».
وی در ادامــه بــه بررســی اکتشــافات و حفاریهــای دوران مختلــف
ایــران پرداخــت و ادامــه داد« :تنهــا مــدرک اصیــل مــا دربــاره پارچههــای
ساســانی حفاریهــای طــاق بســتان اســت کــه در آنهــا لباسهــا و
تکههــای پارچــه کشــف شــده اســت».
ایــن نویســنده دربــاره نقــوش و طرحهــای پارچههــای ساســانی گفــت:
«جذابیــت پارچههــای ساســانیان ،طرحهــای مــدوّر اســت کــه در
ردیفهــای افقــی و مــورّب ،عمــودی و زیگــزاگ ادامــه پیــدا میکننــد.
تمــام طرحهــا مــدوّر و مرواریدنشــان هســتند .نــه تنهــا در بافتهایشــان
ایــن طــرح دیــده میشــود؛ بلکــه گچبریهایــی کــه از تیســفون ،ری و
عــراق بــه دســت آمــده و مربــوط بــه دوران ساســانی اســت نیــز دارای
طرحهــای مــدوّر اســت .البتــه طرحهــای مســتطیل و مربــع هــم دارنــد
کــه طرحهــای مســتطیل آنهــا کشــیده و از دو مربــع متداخــل تشــکیل
شــده .بــا ایــن حــال بــاز حاشــیه پیرامــون آن یــک نــوار مرواریدنشــان
دارد .در واقــع طــرح نــواری کــه داخلــش مرواریــد اســت در همــه امــور بــه
کار گرفتــه میشــده .حــاال بــه ایــن پرســش میرســیم کــه چــرا ایــن طــرح
دایــره را انتخــاب میکردنــد؟ تنهــا چیــزی کــه میتــوان گفــت ایــن اســت
کــه شــاید چــون اردشــیر ساســانی شــهر فیروزآبــاد ،کــه از شــهرهای
بســیار مهــم ساســانی اســت ،را مــدوّر ســاخت ،ایــن کار منبــع الهــام
ایــن طرحهــای مــدوّر اســت .در داخــل طرحهــای دایرهماننــد ساســانی
نیــز موضوعــات و مضامیــن اســاطیری قــرار دارد .ماننــد ســیمرغ ،اســب
بالــدار و یــا حیواناتــی کــه در شــکارگاههای ســلطنتی هســتند کــه ایــن
شــکارگاههای ســلطنتی در نقــوش طــاق باســتان بســیار بــه چشــم
میخورنــد .داخــل دایرههــا ســیمرغ و شــیر و انــواع پرنــده دیدهمیشــود.

ایــن حیوانــات دارای معنــی و مفهــوم بودنــد».
وی در ادامــه ســخنان خــود گفــت« :پارچههــای ساســانی دارای رنگهای
شــفاف ،درخشــان و جــذاب بــود .رنگهایــی ماننــد آبــی فیــروزهای ،آبــی
الجــوردی ،زرد طالیــی ،ســفید ،مقــدار محــدودی صورتــی ،امــا در کل در
ایــن پارچههــا رنگهــای قرمــز و آبــی بســیار خودنمایــی میکنــد .ایــن
رنگهــا نــه در پارچههــا کــه در نقاشـیهای باقیمانــده از ایــن دوران نیــز
دیــده میشــود .پــس از ورود اعــراب بــه ایــران ،عربهــا کاری بــه بافندگــی
نداشــتند و نمیتوانســتند مخالفــت کننــد .چــون بافندگــی ساســانی
جنبــه جهانــی داشــت و همــه جــای دنیــای آن روز ،خواســتار پارچههــای
ساســانی بودنــد .دوره آل بویــه از 320ه.ق تــا  440ه.ق یعنــی ســدههای
چهــارم و پنجــم اســت امــا ایــن اعــداد اعتبــاری ندارنــد زیــرا بســیاری از
هنرهــای دوره آل بویــه در دوره ســلجوقی نیــز دیــده میشــود».
ایــن پژوهشــگر در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه حفاریهــای شــهر
ری گفــت« :پارچههایــی کــه از شــهر ری بــه دســت آمــده ،پارچههــای
تدفینــی و عمدتــا ًابریشــمی هســتند .تعــداد پارچههــای بــه دســت آمــده
حــدود پنجــاه قطعــه اســت کــه بعضیهایشــان محــل ســؤال اســت .امــا
حــدود بیســت یــا ســی قطعــه از آنهــا مشــخص اســت کــه بــرای کــدام
شــهر هســتند .مهــم ایــن اســت کــه همــه ایــن پارچههــا در شــهر ری
بافتــه نشــدهاند و در شــهرهای یــزد ،اصفهــان و خراســان بــه معنــای
عــام بافتــه شــدهاند .آنچــه بــه وضــوح میتــوان دربــاره پارچههــای آل
بویــه صحبــت کــرد ایــن اســت کــه در دوران اســامی از رنگارنگــی پارچــه
کاســته شــده و جنبههــای نمایشــی پارچــه کمتــر شــده اســت .در کل
وقتــی هنــر بــه ایدئولــوژی برخــورد کنــد جنبههــای نمایشــی آن تحــت
تأثیــر قــرار میگیــرد .رنگهــا در دوران آل بویــه تیرهتــر میشــوند .دوایــر
همــراه بــا حاشــیه مرواریدنشــان هســتند ،امــا بــه جــای برخــی نقــوش،
کتیبــه میآیــد و نوارهــای مستطیلشــکل بــه صــورت نوارهایــی پهــن و
باریــک ،تعدیــل و کمکــم تبدیــل بــه خــط کوفــی میشــوند .امــا در کل
پارچههــای آلبویــه دقیقــا ً انعکاســی از هنــر ساســانی و طرحهــا و نقــوش
آن دوران بــا انــدک تغییــرات اســت کــه بــه ایــن صــورت از تأثیرپذیــری،
تحــول ،احیــاء و تــداوم میگوینــد».

هنــر ساســانی و رنگهــای ساســانی دیــده میشــود.
تصویر سه  :سمت چپ ،ابریشم سده  ،9موزه کلیولند:

در ایــن تصویــر بــه وضــوح تأثیــر هنــر ساســانی را میبینیــم .طرحهــای
گیاهــی مــدوّر بــه کار رفتــه در پارچــه ،هماننــد طرحهــای پارچههــای
یافــت شــده در طــاق بســتان اســت.
این نشست با پرسش و پاسخ حاضران به کار خود پایان داد.

تصویر یک

ریاضــی در پایــان ســخنان خــود بــا ارائــه تصاویــر اســاید از نمونــه
پارچههــای ساســانی و آلبویــه کــه در موزههــای مختلــف جهــان
نگهــداری میشــوند بــه توضیــح تــک تــک آنهــا پرداخــت.
تصویر یک :پارچه ابریشم ،سده چهارم هجری ،دوره آلبویه:

تصویــر دو :ســمت چــپ ،جــوراب ســده هشــتم ایــران کــه در مــوزه
هیرامایــای ژاپــن نگهــداری میشــود:

ژاپنیهــا بســیار بــه هنــر ساســانی عالقــه دارنــد؛ زیــرا مجموعـهای از آثــار
ساســانی بــه شــهر نــارای ژاپــن و معبــد سوشــن هدیــه شدهاســت .در
نقــوش و رنگهــای ایــن جــوراب کــه بــرای ابتــدای دوران آلبویــه اســت،

تصویر سه
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از نمونههــای بــارز تأثیــر هنــر ساســانی بــر پارچههــای آل بویــه اســت
کــه هــم در رنــگ و هــم در نقــش دیــده میشــود .تصویــر فیــل از نقــوش
اساســی پارچههــای ساســانی بــوده کــه در ایــن پارچــه باقیمانــده از دوره
آلبویــه نیــز نقــش فیــل در تمــام حاشــیه دیــده میشــود .همچنیــن
رنگهــای ساســانی نیــز در ایــن قطعــه پارچــه بــه چشــم میخــورد .بــا
اینکــه در دوران اســامی رنگهــا رو بــه تیــره شــدن مـیرود؛ امــا در ایــن
قطعــه پارچــه کــه در مــوزه لــوور نگهــداری میشــود ،رنگهــای طالیــی و
قرمــز کــه از رنگهــای اصلــی هنــر ساســانی اســت بــه چشــم میخــورد.

تصویر دو
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گزارشی از دوساالنه آبرنگ ایران در موسسه فرهنگی هنری صبا

باغ ایرانی در نقش خیال

دوساالنه آبرنگ ایران ،با روایت رنگ و قلم نقاشان از «باغ ایرانی» در صبا گشایش یافت.
ایــن دوســاالنه کــه عصــر جمعــه ۸ ،دی مــاه  ،1396بــا حضــور اســتادان و پیشکســوتان نقاشــی آبرنــگ و شــمار زیــادی از عالقهمنــدان در نگارخانــه
خیــال موسســه صبــا گشــایش یافــت ،جلوههایــی از بــاغ ایرانــی را از نــگاه نقاشــان آبرنــگ ایرانــی بــه نمایــش گذاشــت.
ایــن مجموعــه ،شــامل  ۸۰اثــر اســت کــه در ســه بخــش مختلــف ،ارائــه شــده اســت .در بخــش نخســت ،مجموع ـهای از آثــار آرمــان یعقــوب پــور
در قالــب اکرولیــک و بصــورت انفــرادی ،عرضــه شــده کــه در آن هنرمنــد از فضــای ســفید بــوم بــرای ترســیم فضــای مثبــت کار و تاکیــد بــر عناصــر
طبیعــت بهــره بــرده اســت .ســادگی ،صراحــت و تاثیرگــذاری رنگهــای زنــده در ســطح بــوم ،ویژگــی مشــترک آثــار ایــن هنرمنــد در روایــت خــود از
«بــاغ ایرانــی» اســت.
در بخــش دوم ۱۶ ،اثــر از  ۱۶چهــره صاحبنــام و بــا ســابقه در عرصــه نقاشــی آبرنــگ از جملــه ســمندریان ،وثــوق احمــدی ،آتشــزاد ،نیکــو ،مظلومــی
پــور ،و ،...در معــرض دیــد عالقهمنــدان قــرار گرفــت.
نوجویی ،خالقیت و بیان فردی ،ویژگی عمدۀ آثار بخش سوم است ،که به نمایش آثار منتخب هنرمندان جوان اختصاص دارد.
در آییــن گشــایش ،ابتــدا متنــی از احمــد مقدســی ،دبیــر دوســاالنه آبرنــگ ایــران ،قرائــت شــد .دبیــر ایــن دوســاالنه بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع
بــاغ ایرانــی ،بــه عنــوان محصــول پیونــد اندیشــه و خیــال ایرانــی بــا طبیعــت و هســتی ،گزارشــی از رونــد شــکلگیری ایــن جشــنواره و مراحــل انتخــاب
آثــار تــا برگــزاری آن ارائــه داد.
در ادامــه ،ســیاوش مظلومیپــور از چهرههــای پیشکســوت و صاحــب شــیوه در نقاشــی آبرنــگ ،طــی ســخنانی از تالشهــای دبیــر نمایشــگاه تقدیــر
و فعالیتهــای او را اصلیتریــن عامــل اســتمرار ایــن اتفــاق ارزشــمند در فضــای تجســمی کشــور و در حــوزه نقاشــی آبرنــگ دانســت.
آنــگاه بــا رای هیئــت داوران ،آرمــان یعقــوب پــور و محمــود ســمندریان ،اســامی نفــرات برگزیــده اعــام و جوایــز آنــان اهــدا شــد .مهشــید عــرب،
حمیدرضــا ســعادتی ،ملیــکا ســادات حســینی ،نرگــس ســعدوندی و آســیه ســادات قریشــی ،نفــرات برتــر ایــن دوره بودنــد کــه جوایــز و تندیسهــای
خــود را دریافــت کردنــد.
در ادامــه احمــد مقدســی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف دوســاالنه آبرنــگ «بــاغ ایرانــی» گــرد هــم آوردن همــه نگاههــا و ســلیقهها بــوده خاطرنشــان
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کــرد :قــدرت قلــم ،ایدههــای جدیــد ،فضاهــای مفهومــی
یــا اســتعاری ،از عوامــل مهمــی بودنــد کــه بــرای گزینــش
و راه یافتــن آثــار بــه نمایشــگاه در نظــر گرفتــه بودیــم .وی
افــزود :هــدف مــا بــه هیــچ وجــه اشــاره صــرف بــه طبیعــت
و ترســیم طبیعــت نبــود .هــر یــک از ایــن نقاشــان ،بــه
یکــی از اجــزا و عناصــر طبیعــت ،از حیوانــات موجــود در
طبیعــت تــا عناصــر بــاغ ایرانــی و حتــی عناصــر انتزاعــی
پرداختهانــد.
همچنیــن ،همزمــان بــا گشــایش نمایشــگاه ،کتــاب آثــار
ایــن دوره نیــز بــا عنــوان بــاغ ایرانــی رونمایــی و عرضــه
شــد.
«بــاغ ایرانــی» کــه تجلــی مکاشــفه معنــا و عرصــه
شــکفتن خیــال و خالقیــت هنرمنــد ایرانــی در طــول
قرنهاســت ،ایــن بــار در قلــم آبرنگنــگاران ایرانــی و در
شــیوههای متفــاوت ،تــا تاریــخ 14دی مــاه میزبــان عمــوم
عالقهمنــدان تجربههــای نــو در نقاشــی معاصــر بــود.
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گفتگو با دکتر محمد رضا آزادهفر ،مدرس کارگاه تخصصی مردمشناسی موسیقی:

مصرف موسیقی در جامعه از لبنیات بیشتر است

ایلیا محمدینیا

مردمشناســی موســیقی تــا پیــش از گفتگــو بــا دکتــر محمدرضــا آزادهفــر ،مــدرس کارگاه تخصصــی و پیشــرفتۀ ایــن رشــته در مجموعــه هنــر پژوهــی
نقــش جهــان ،بــرای مــن مفهومــی کلــی و گنــگ بــود .در گفتگویــی کــه میخوانیــد تــاش کــردم بخشــی از کنجکاویهــا نســبت بــه ایــن ترکیــب بــه ظاهــر
عجیــب و غریــب را در قالــب پرســش و البتــه پاس ـخهای محمدرضــا آزادهفــر مرتفــع کنــم .بــی شــک ســرفصلهای کارگاه آنقــدر جــذاب هســتند کــه
ایــن رشــته نوپــا خیلــی زود در میــان عالقهمنــدان حــوزۀ پژوهــش موســیقی فراگیــر شــود.
محمدرضــا آزادهِفــر ،یکــم آبانمــاه ســال  ۱۳۴۸در اصفهــان متولــد شــد .در ســنین نوجوانــی فراگیــری موســیقی را در هنرســتان موســیقی اصفهــان آغــاز
کــرد .همزمــان بــا موســیقی ،بــه آموختــن مبانــی ســینما و عکاســی در ســینمای جــوان پرداخــت .در ســال  ۱۳۶۷وارد دانشــکدۀ ســینما و تئاتــر دانشــگاه
هنــر تهــران شــد .پــس از فارغالتحصیــل شــدن از ایــن دانشــکده بــرای ادامــۀ تحصیــل وارد مقطــع کارشناســی ارشــد پژوهــش هنــر بــا گرایــش موســیقی
شــد .او دکتــرای خــود را از دانشــگاه شــفیلد انگلســتان در حــوزۀ اتنوموزیکولــوژی کســب کــرد و بــرای تدریــس ایــن رشــته بــه ایــران مراجعــت کــرد.
آزادهفــر توانســت رشــتۀ اتنوموزیکولــوژی را در دانشــکدۀ موســیقی پایهگــذاری کنــد و کتابهــا و مقــاالت متعــددی در زمینههــای مختلــف موســیقی
بــه رشــتۀ تحریــر درآورد کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه اطالعــات عمومــی موســیقی (نشــر نــی ،)1393 .بنیا نهــای نظــری و عملــی موســیقی فیلــم بــا
رویکــرد ســینمای کشــورهای اســامی (ســوره مهــر ،)1392،اقتصــاد موســیقی (پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات وزارت ارشــاد اســامی،)1390،
حماســه و موســیقی همــراه ( CDپژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات وزارت ارشــاد اســامی )1390 ،و نســخه انگلیســی ســاختار ریتــم در موســیقی
ایرانــی (انتشــارات دانشــگاه هنــر تهــران )1390،اشــاره کــرد.
بــرای گفتگــو اگــر موافــق باشــید بــا عنــوان کارگاه ،یعنــی کارگاه تخصصــی
پیشــرفته مردمشناســی موســیقی ،شــروع کنیــم.

ترکیــب مــردم و موسیقیشناســی ،رشــتهای را بــه وجــود آورده کــه در
دورههــای مختلــف بــا اســامی متعــددی اســمگذاری شــده اســت .در
هــر صــورت ریشــۀ آن مردمشناســی و موسیقیشناســی اســت .یعنــی
بررســی موســیقی در زمینــه فرهنگــی مردمشناســی.
این دو چه تفاوتی با هم داشتند؟
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رشــته موسیقیشناســی کارش ایــن بــود کــه موســیقی را مجــرد از
زمینــه فرهنگــی و اجتماعــی آن بــه عنــوان یــک پدیــده منتــج شــده از
آهنگســاز بررســی کنــد .بــه عبارتــی صرفــا بــه بررســی ســاختمان آن اثــر
موســیقیایی میپرداخــت .البتــه در ایــن رشــته جنبههــای تاریخــی نیــز
مــورد توجــه اســت .امــا مردمشناســی موســیقی بــه زمینههــای فرهنگــی
و اجتماعــی و تاثیــر آن بــر موســیقی میپــردازد.
رشته مردمشناسی موسیقی از چه زمانی بیشتر مطرح شد؟

ایــن رشــته بــا ایــن نــام بــه صــورت تخصصــی خیلــی قدیمــی نیســت؛
البتــه نمیشــود بــه عنــوان رشــتۀ جدیــدی از آن یــاد کــرد .ژان ژاک روســو
در مقالــهای بــه مردمشناســی موســیقی میپــردازد و از آن بــه عنــوان
موســیقی ملــل یــاد میکنــد.

اینکه گفتید مربوط به چه مقطع تاریخی است؟

 1768میــادی ایــن کتــاب منتشــر شــده اســت .روســو جــزو نخســتین
کســانی اســت کــه بــه ایــن مســئله پرداختــه اســت.
از چــه زمانــی مردمشناســی موســیقی وارد دروس دانشــگاهی شــده
اســت؟

ایــن رشــته بــا عناویــن مختلفــی وجــود داشــته و قبــل از ژان ژاک روســو
نیــز ایــن مباحــث مطــرح بــوده اســت .مبلغــان مســیحی در کنــار تبلیــغ
دیــن در قــارۀ افریقــا خصوصیــات فرهنگــی فولکلوریــک آن منطقــه و
موســیقی بخشهــای مختلــف را جمـعآوری میکردنــد؛ آنهایــی هــم کــه
نــت بلــد بودنــد ،آوانــگاری هــم میکردنــد .ایــن کار بعدهــا جــزو کارهــای
مهــم پژوهشــگران مردمشناســی موســیقی شــد.
در ایران مباحثی این چنینی وجود داشته است؟

بلــه ابوالفــرج اصفهانــی حــدود  800ســال پیــش ،در کتــاب االغانــی بــه
ایــن موضــوع پرداختــه اســت .او زندگــی موســیقیدانان را در پــس زمینــه
اجتماعــی ،مــورد بررســی قــرار داده اســت.
آیــا نمونههــای دیگــری جــز کتــاب االغانــی ابوالفــرج اصفهانــی در تاریــخ
مــا وجــود دارد؟

مــا کتابهــای موسیقیشناســانه داریــم .بعضــی جاهــا هــم مطالعــات

موســیقی مردمشناســی روی (اکســترا موزیکولــوژی) اســت .یعنــی آنچــه کــه بــه موســیقی اضافــه شــده اســت.
اینکــه مــردم نســبت بــه نغمـهای کــه خوانــده میشــود چــه بــاوری دارنــد .ایــن ســاز در قامــوس مــردم منطقــه
چــه ویژگیهایــی دارد؟ آیــا ایــن ســاز را مــاده میبیننــد یــا نــر .چــه ســازهایی نــر و چــه ســازهایی مــاده هســتند؟
انــدام ایــن ســاز بــرای آنهــا تداعــی کننــده چــه خصوصیتــی اســت؟ کارهایــی کــه در ایــن بخــش انجــام میشــود
برگرفتــه از تلقــی مــردم از مــواردی ایــن چنینــی نســبت بــه نغمههــا ،ســازها و نوازندههاســت.
این نوع نگاه به ساز و آوانگاری چه سابقهای در ایران دارد؟

ایــن کار بــه عنــوان بخشــی از حکمــت در میــان حکیمــان مــا انجــام میشــده اســت .ابــن ســینا همانگونــه
کــه در طــب رســالهای بــا عنــوان «قانــون» دارد در دانشــنامۀ عالیــی رســالهای دربــارۀ موســیقی دارد .حکمــای
دیگــر هــم همیــن طــور بودنــد .قطبالدیــن شــیرازی رســالهای در بــاب موســیقی دارد .فارابــی حــدود 1000ســال
پیــش پیرامــون موســیقی کارهایــی انجــام داده اســت .البتــه ایــن رشــته در دورهای تحــت عنــوان مردمشناســی
موســیقی شــناخته میشــده اســت و در دورهای دیگــر بــا عنــوان موســیقی تطبیقــی از آن یــاد میشــد .از دهــه
 50میــادی تحــت عنــوان «اتنــو موزیکولــوژی» شــناخته میشــود.
اشــاره کردیــد ایــن مباحــث از فارابــی تــا ابــن ســینا و قطــب الدیــن شــیرازی مطــرح بــوده .بــا وجــود ایــن چــرا
تبدیــل بــه جریانــی نشــد کــه تــا امــروز ادامــه پیــدا کنــد؟ از یــک جایــی قطــع میشــود و بــا فاصلـهای طوالنــی بــاز
در رســالهای مطــرح شــده و بــاز هــم بــه فراموشــی ســپرده میشــود.

باید متذکر شوم که این جریان وجود دارد؛ اما هویدا و آشکار نیست.
چرا هویدا نیست؟

دالیــل متعــددی دارد .از اواخــر دورۀ صفویــه مباحــث مربــوط بــه موســیقی خیلــی در میــان حکمــا رایــج
نیســت .اگــر هــم مباحثــی هســت بــه جــای آنکــه بــه موضوعــات تخصصــی موســیقی پرداختــه شــود ،بیشــتر
بــه مباحــث شــرعی پرداختهانــد .همیــن االن هــم خیلــی از مراجــع تقلیــد در درس خارجشــان بــه موســیقی
میپردازنــد.
یعنی این گسست از زمان صفویه ایجاد شد و تا پیش از آن وجود نداشت؟

ماهنامه خبری سفیر هنر -سال دوم -شماره 21

بلــه .تــا پیــش از صفویــه در بیــن حکمــا پیرامــون موســیقی بــه مباحــث علمــی و عملــی اشــاره میشــود.
حکمــا تــا پیــش از ایــن دوره راجــع بــه صــوت صحبــت میکننــد .مثــا در رســالۀ ابــن ســینا مبحثــی داریــم
دربــاره ســرعت صــوت در مایعــات ،جامــدات و گاز .او ابتــدا بــه صــورت تخصصــی فیزیــک صــوت را طــرح
میکنــد .بعــد راجــع بــه تاثیــر چگالیهــا روی ســرعت صــوت بحــث میشــود .در ایــن مبحــث آمــده :هرچــه
جنــس چگالتــر اســت ســرعت صــوت در آن بیشــتر اســت و هرچــه چگالــی پایینتــر ،ســرعت صــوت
کمتــر اســت .یــا اینکــه ســرعت صــوت در گازهــا کمتــر از مایعــات اســت .او همــه اینهــا را بــا ایــن دقــت در
یآورد .ایــن مباحــث در حــدی اســت کــه هنــوز هــم تدریــس میشــود .همچنــان کــه اشــاره
رســالهاش مــ 
کــردم ایــن جریــان وجــود دارد بعــد از فارابــی ،ابــن ســینا بــه آن میپــردازد و توســط صفیالدیــن ارمــوی بــه
اوج میرســد .او دو کتــاب ارزشــمند رســاله شــرفیه و االدوار را مینویســد کــه بســیار آثــار گرانبهایــی در
حــوزۀ موســیقی محســوب میشــوند .بعدهــا قطبالدیــن شــیرازی و عبدالقــادر مراغــی بــه ایــن موضوعــات
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بــه صــورت کاملتــری میپردازنــد .ایــن جریــان تــا دوران صفویــه وجــود
دارد .در دورۀ صفویــه یــک ســری مباحــث در میــان حکمــا خیلــی رونــق
پیــدا میکنــد کــه زمینهســاز همیــن مباحــث فقــه شــیعه اســت .در ایــن
دوره بــه موســیقی بــه دیــد فقاهــت نــگاه میشــود .بــه عبارتــی در زمینــه
دانشــی و موزیکالوژیــکال دیگــر نــگاه نمیشــود .ایــن زمــان مــواردی
همچــون حلیــت و حرمــت بیشــتر مــد نظــر قــرار میگیــرد .هــم اکنــون
هــم در درس خــارج خیلــی از علمــای مــا درس موســیقی داده میشــود.
ولــی مباحــث علمــی موســیقی کمتــر اســت و بیشــتر مباحــث شــریعت
مــورد توجــه اســت .در ایــن میــان در حــوزۀ موســیقی بیشــتر بــه بایدهــا
و نبایدهــا پرداختــه میشــود تــا چیســتیها.

امیدی هست که در این زمینه اتفاقی بیفتد؟

بخشــی براســاس آن نبایدهــا کــه بیــن حکمــا بــود در حــوزه مانــد و
بخشــی دیگــر بــه دانشــگاهها وارد شــد .بخشــی کــه وارد دانشــگاه شــد
بــه چیســتیها اشــاره میکنــد .آن بخشــی کــه در حــوزه مانــد بــه بایدهــا
و نبایدهــا میپــردازد.

همیشــه امیــد هســت .اگــر کــه مــا در دانشــگاه نقشــی کــه حــوزه در
شــکل دادن بــه تفکــرات تودههــا و هدایتگــری در جامعــه دارد را درک
کنیــم و اســاتید دانشــگاهی مــا از آن باخبــر شــوند ،قطعــا اتفاقــات
مهمــی شــکل میگیــرد .همچنیــن اگرحوزویــان بــه کارکــرد موســیقی در
ســطح تودههــا و جامعــه و میــزان مصــرف موســیقی آشــنایی پیــدا کننــد،
آنهــا نیــز بــه ســمت دانشــگاه و ایــن همــکاری متقابــل حرکــت خواهنــد
کــرد .هنــوز ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت .نــه اســاتید دانشــگاهی اشــراف
بــه نقــش حــوزه در تفکــر بخشــی تودههــا دارنــد؛ و نــه هنــوز حوزویــان
میداننــد کــه مصــرف موســیقی در جامعــه از مصــرف لبنیــات بیشــتر
اســت.

بــا توجــه بــه تفکیکــی کــه اشــاره کردیــد آیــا بخــش دانشــگاهی تاثیــری در
نــوع نــگاه بخــش حــوزوی در بــاب موســیقی داشــته اســت؟

بــا ایــن مقدمــه بفرماییــد در کارگاه تخصصــی پیشــرفتۀ «مــردم شناســی
موســیقی» چــه مباحثــی طــرح و تحلیــل شــد؟

اوضاع موسیقی و نوع نگاه به آن در حال حاضر چگونه است؟
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در بخــش تجــارت بیــن دانشــگاه و حــوزه اتفاقاتــی و همگراییهایــی
شــکل گرفتــه اســت همچنــان کــه میبینیــم مــا دارای نظــام بانکــداری
اســامی شــدیم؛ امــا در حــوزۀ موســیقی در ایــن  29ســال فعالیتــم،
چیــزی ندیــدم.

در ایــن کارگاه تــاش کــردم پیکــرۀ موســیقی در بطــن جامعــه را بــا
نورافکنهــای مختلفــی روشــن کنــم تــا عالقهمنــدان از ایــن شــرایط دو
بعدی دیدن و مســطح بودن موســیقی ،رهایی پیدا کنند تا چشـمانداز
بهتــری را ببیننــد .مــا در ایــن کارگاه در هــر جلســه بــه هنرجویــان آنچه را
کــه باعــث شــکلگیری موســیقی و باعــث باورپذیــری موســیقی توســط
مــردم و باعــث تاثیرپذیــری مــردم از موســیقی در جامعــه میشــود
را تبییــن کردیــم .مثــا در یکــی از جلســات دربــاره ارتبــاط موســیقی
بــا ســایر هنرهــا صحبــت کردیــم .اینکــه چگونــه مــردم اینهــا را از هــم
جــدا نمیکننــد .در خیلــی از نقــاط کشــور مخــدهای پشــت نوازنــده
میگذارنــد .در بنــدر ترکمــن ایــن مخــده میتوانــد قالیچ ـهای باشــد کــه
بــه شــکل مخــده یــا فــرش در پشــت و زیــر پــای هنرمنــد نوازنــده قــرار
گیــرد یــا در مناطــق دیگــر کالهــی کــه نوازنــده در حیــن نواختــن روی ســر
میگــذارد ،کــه مربــوط بــه هنرهــای دســتی اهالــی آن منطقــه اســت،
از همیــن مــوارد اســت .در آذربایجــان موســیقی بــا نمایــش همــراه
میشــود .ایــن نمایــش آیینــی جــدا از آوازی کــه خواننــده میخوانــد
نیســت .هنرجویــان درکارگاه متوجــه میشــوند کــه چگونــه ایــن هنرهــا
بــا هــم در ارتبــاط متقابــل هســتند .در هنــد ترکیــب رقــص و تئاتــر و آواز
و موســیقی را «ســنگیتا» مینامنــد .آنجــا ایــن هنرهــا اینگونــه همگــن
میشــوند .در غــرب هــم ایــن ترکیــب هنرهــا را «پرفورمنــس» مینامنــد.

آیا تعزیه را میتوان در این دسته ترکیب هنرها آورد؟

این تفاوت نگاه به ساز نر و ماده از کجا میآید؟

بلــه .تعزیــه هــم طراحــی لبــاس و صحنــه اســت هــم درام و موســیقی
و آواز.

ایــن تفــاوت در نــگاه مــردم محلــی اســت .مثــا در ایرانشــهر ســازی بــه
نــام دونلــی داریــم کــه از ترکیــب دو نــی تشــکیل شــده .مــردم منطقــه
اعتقــاد دارنــد یکــی از ایــن دو نــی نــر و دیگــری مــاده اســت .زمانــی مــن
از شــیر محمــد اســپندار ،نوازنــده متبحــر دونلــی ،در مــورد ایــن ســاز
پرســیدم ،او بــا اشــاره بــه یکــی از نیهــا گفــت کــه ایــن نــر اســت کــه «وا
خــوان» اســت .مــن بیشــتر دربــارۀ نــی مــاده خواهــم گفــت کــه ملــودی
را میزنــد.

دربارۀ سایر سر فصلهای کارگاه هم توضیح دهید.

در کارگاهی دیگر هنرجویان با «موسیقی و بدن» آشنا میشوند.

بــه نظــر میرســد در تعزیــه نمونــه متعالــی ایــن ترکیــب هنرهــا متجلــی
شــده اســت.

بله دقیقا .تعزیه نمونۀ کاملی محسوب میشود.

«موســیقی و باورهــای مذهبــی و اعتقــادی» ســرفصل دیگــر کارگاه بــود
و اینکــه چگونــه موســیقی در همهگیــر شــدن مذهــب تاثیــر گذاشــته
اســت .شــما هیــچ دیــن و مذهبــی را در جهــان نمییابیــد کــه بــرای
فراگیرشــدنش از موســیقی اســتفاده نکــرده باشــد.
این موضوع دربارۀ مذهب شیعه هم صدق میکند؟

حتــی مذهــب شــیعه هــم از موســیقی بهرهمنــد شــده اســت .آوازهــا و
نوحههایــی کــه خوانــده میشــود و حــرکات مــوزون موســیقی عاشــورا
را شــکل میدهنــد .در موســیقی عــزا مــا «»bitهــای مشــخصی را
میبینیــم کــه بــا آن بــر ســینه یــا زنجیــر و یــا ســنگ میزننــد .در ایــران
شــیعه را بــا حضــرت علــی(ع) میشناســند .در حالــی کــه در هنــد شــیعه
را بــا امــام حســین(ع) میشناســند .هــر چنــد مــا علــوی هســتیم امــا
اوج عــزاداری مــا در عاشوراســت .عاشــورا نقطــه عطــف تاریــخ قمــری
ماســت .بــه قــول وانگنــت ،اندیشــمند فرانســوی ،اگــر مــا یــک ســال
عاشــورا نبینیــم مدتهــا حالمــان بــد خواهــد بــود .انــگار ســالمان تحویــل
نشــده اســت.

«موســیقی و جنســیت» نیــز مبحــث دیگــری اســت کــه بــه آن خواهیــم
پرداخــت .بــه اینکــه چــه موســیقیهایی توســط چــه فرهنگهایــی
مخصــوص زنــان تلقــی میشــود ،و چــه موســیقیهایی مخصــوص
مجالــس مــردان اســت .چــه ســازهایی مردانــه و چــه ســازهایی زنانــه
تلقــی میشــود .اینکــه چــه ســازهایی خودشــان نــر و چــه ســازهایی
خودشــان مــاده هســتند.

اینکــه بدنــۀ ســازها براســاس چــه چیزهایــی ســاخته میشــوند .آیــا تحت
تاثیــر انــدام انســان یــا حیــوان ســاخته میشــوند .انتقــال معنــا از بــدن
نوازنــده و اینکــه چگونــه حــرکات مــوزون بــه نــت تبدیــل میشــوند و....
گویــا «موســیقی و هویــت» مبحــث دیگــری از کارگاه شماســت در ایــن
بــاره توضیــح میدهیــد.

در ایــن مبحــث بــه اینکــه چگونــه موســیقی باعــث هویــت بخشــی بــه
قومــی میشــود ،میپردازیــم .از طرفــی دیگــر بــه اینکــه چگونــه موســیقی
در هویــت قومــی متجلــی میشــود ،میپردازیــم .ایــن امــر از گروههــای
کوچــک خانوادگــی تــا قومــی و قبیلـهای و حتــی ملــی را شــامل میشــود.
در کارگاهــی دیگــر «جــادو و موســیقی» را بررســی میکنیــم.
چقــدر از ایــن ســرفصلهایی کــه گفتیــد و اشــاره کردیــد قابــل انطبــاق بــا
فرهنــگ ایرانــی اســت؟

همه موارد انطباق دارد.
حتی مقوله جادو !

بلــه حتــی جــادو هــم منطبــق اســت .در جنــوب ایــران آیینــی بــه نــام
«زار» هســت .در ایــن آییــن دارویــی بــه شــخص داده نمیشــود و بــا
اســتفاده از یــک ســری اوراد ،کــه در قالــب آوازهــا ارایــه میشــود ،تــاش
میشــود کــه شــخص درمــان شــود .مــا فرهنــگ متنوعــی در ایــران داریــم.
«آوانــگاری و چگونگــی ثبــت آوازهــا» «،اتنوموزیکولــوژی کاربــردی» و
«بهرههــای کامپیوتــر و تکنولــوژی در مطالعــات نویــن» از دیگرعناویــن
کارگاه مــا بــود.
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تاثیــر موســیقی در مذاهــب و آیینهــای دیگــر هــم دیــده میشــود.
مثــا در آییــن زرتشــت مــا خوانــدن گاتاهــا را داریــم .بــرای هندوهــا
موســیقیهای متعــددی داریــم .در دیــن مســیحیت هــم آوازهــای
کلیســایی را میبینیــم .در آییــن یهودیــت هــم شــاهد آوازهایــی هســتیم
کــه بــا کالم و بــدون ســاز اجــرا میشــود.

منظور بدن انسان است؟
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گزارشی از نشست نقد و بررسی كتب قلمزنی ایران

از روایتهای اسطورهای تا هنضتهای نو در كتب قلمزنی
سمیرا خوانساری

كتب قلمزنی ایران به همت معاونت هنری فرهنگستان هنر نقد و بررسی شد.
نشســت «نقــد و بررســی كتــب قلمزنــی ایــران» ،بــا ســخنرانی محمــد صحرانــورد ،پژوهشــگر ،قلمــزن و مــدرس دانشــگاه ،بشــری گلبخــش ،مــدرس
دانشــگاه و رئیــس گــروه هنــر دفتــر برنامهریــزی و تألیــف كتــب درســی فنــی حرفـهای و كارودانــش و همچنیــن رضــا میرمبیــن ،پژوهشــگر و مــدرس
دانشــگاه ،روز سهشــنبه 12 ،دیمــاه  ،1396برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت ،محمــد صحرانــورد ،قلمــزن و پژوهشــگر هنرهــای فلــزی ،بــا بیــان اینكــه قبــل از اینكــه خــودم دســت بــه نــگارش كتــاب بزنــم،
راحتتــر نقــد میكــردم؛ ولــی بعــد از نوشــتن كتــاب ،متوجــه ســختی کار شــدم .ایــن تجربــه باعــث شــد بفهمــم ،هركــس در ایــن حــوزه وارد میشــود،
چــه زحماتــی را متحمــل شــده و چقــدر وقــت گذاشــته اســت .ادامــه داد« :هنرمندانــی كــه ایــن هنــر را آموختهانــد ،بــه خصــوص در شــهرهایی كــه ایــن
هنــر متــداول نیســت ،بــه ســختی آمــوزش دیدهانــد .در واقــع تــدارك ایــن كتابهــا ،هدیـهای بــرای فرزنــدان ســرزمینِمان اســت و مــا اگــر صریحتریــن
نقــد را هــم داشتهباشــیم ،ذرهای از ارزش كار آن بزرگــواران كــم نخواهــد شــد».
او ســخنانش را بــا ذكــر ایــن نكتــه كــه بــاور دارد اگــر هــر چیــزی در هنــر ،مــورد نقــد قــرار نگیــرد ،بــه روزهــای مرگــش نزدیــك خواهــد شــد و كتابهــای
حــوزۀ قلمزنــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند ،كتابنویســی دربــاره ایــن مقولــه از هنــر ایرانیــان را بــه چهــار دورۀ تاریخــی كتابنویســی تقســیم
كرد .او دورۀ اول را دورهای توصیف كرد كه نســخههای خطی توســط ایرانیان نوشــته شــده اســت .همچنین دربارۀ دوره دوم تا چهارم توضیح داد:
«دورۀ دوم ،ورود شرقشناســان بــه ایــران و پژوهشهــای آنــان و نقــش منفعــل ایرانیــان را شــامل میشــود .دوره ســوم ،بــا ورود ایرانیهــا بــه مطالعــات
ایرانشناســی و نقــش فاعلــی مــا همــراه اســت و در آخریــن دوره ،یعنــی از ســال  1367بــه بعــد ،فقــط ایرانیــان نقــش فاعلــی دارنــد و شرقشناســان
غیــر ایرانــی منفعلانــد».
صحرانــورد بیــان داشــت« :ســال  ،1367اولیــن كتــاب توســط محمــد ســتاری ِ عــكاس نوشــته شــد و تاثیــر عــكاس بــودن او در كتــاب بســیار مشــهود
اســت .در کتــاب او عکسهــای خوبــی از قلمهــای مختلــف ارائــه شــده اســت».
نویســنده كتــاب خودآمــوز فنــون قلمزنــی افــزود :بعــد از ســتاری ،ولـیهللا رمضانــی در ایــن زمینــه كتــاب منتشــر كــرد كــه مــن ایــن كتــاب را نتوانســتم
پیــدا كنــم تــا در ایــن پژوهــش بگنجانــم .كتــاب بعــدی ،نخســتین كتــاب نفیــس ِ قلمزنــی ایــران اســت و عنــوان كتــاب قلمزنــی به روایت محمــود دهنوی
اســت كــه نویســنده آن ربابــه خاتــون پیلهفــروش اســت و زیــر نظــر محمــد حســن گلچیــن پــور تدویــن شــده اســت .در ایــن كتــاب هــر اثــر بــه دو زبــان
فارســی و انگلیســی توضیح داده شــده اســت.
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او در ادامــه بــه نقــد و بررســی ســایر كتابهــای منتشرشــده در حــوزۀ
هنــر قلمزنــی ایــران ،پرداخــت و نقــاط ضعــف و قــوت هــر یــك از آنهــا را
جداگانــه برشــمرد و ایــن نقــد و بررســی اجمالــی ،شــامل  20عنــوان كتاب
در زمینــه هنــر قلمزنــی ایــران شــد و صحرانــورد پــس از صحبــت در مــورد
ایــن آثــار ،تریبــون را بــه دیگــر ســخنران نشســت واگــذار كــرد.

میرمبیــن ،نقــوش ســنتی را در دســتهبندیهای مختلــف معرفــی
نمــود و عنــوان كــرد« :بــه لحــاظ فــرم ،نقــوش ســنتی را بــه چهــار دســته
هندســی ،گیاهــی ،جانــوری و انســانی میتــوان تقســیم كــرد .بــه لحــاظ
محتــوا نیــز میتــوان آنهــا را در دو قالــب روایــی ( )narrativeو موضوعــی
( )thematicتقســیمبندی كــرد».

بشــری گلبخــش ،مــدرس دانشــگاه و رئیــس گــروه هنــر دفتــر
برنامهریــزی و تألیــف كتــب درســی فنــی حرفـهای و كارودانــش ،دومیــن
ســخنران ایــن نشســت بــود و بــا موضــوع ویژگیهــای كتــب آموزشــی
مهارتــی ســخنرانی كــرد.

او بیــان داشــت« :در دورۀ باســتان ،از لحــاظ فرمــی نقــوش هندســی و
گیاهــی تفــوق بیشــتری نســبت بــه نقــوش جانــوری داشــتند و نقــوش
انســانی نســبت بــه بقیــه ،از بســامد کمتــری برخــوردار بودنــد و از لحــاظ
آیینــی ــاســطورهای بســامد

محتوایــی ،نگارههــای روایــی بــا مضمــون
بیشــتری نســبت بــه نگارههــای موضوعــی داشــتند».

گلبخــش در ابتــدای ســخنانش كتابهــای درســی مهارتــی را اینگونــه
تعریــف كــرد« :كتابهایــی هســتند كــه براســاس برنامــه درســی خاصــی
و بــا هــدف معینــی تولیــد میشــوند و از ســوی مراجــع دارای صالحیــت
در وزارت آمــوزش و پــرورش ،بــه تصویــب میرســند .ایــن كتابهــا در
چارچــوب زمانــی معیــن آمــوزش و متناســب بــا پایــه ،رشــته و شــرایط
ذهنــی و ســنی هنرجویــان ،تألیــف ،چــاپ و در هنرســتانهای فنــی
وحرف ـهای و کاردانــش تدریــس میشــوند».
او در ادامــه بــه مهارتآمــوزی از نظــر یونســكو پرداخــت و گفــت« :بــر
طبــق نظــر یونســكو ،مهارتآمــوزی ،فعالیتهایــی اســت کــه هــدف آنهــا
ایجــاد مهــارت ،دانــش و نگــرش مــورد نیــاز بــرای اســتخدام افــراد در یــک
شــغل معیــن یــا گروهــی از مشــاغل مرتبــط بــه هــم و یــا انجــام وظیفـهای
در یــک زمینــه فعالیــت اقتصــادی اســت».
ایــن مــدرس دانشــگاه ،دربــارۀ نقطهنظــر جــان دیویــی گفــت« :هــدف
اساســی آمــوزش و پــرورش از نــگاه دیویــی ،پاســخگویی بــه نیازهــای
فــردی و آمادهســازی شــخص بــرای زندگــی اســت .تحقــق ایــن هــدف
مســتلزم آن اســت کــه همــه دانشآمــوزان ،تجــارب آموزش
فنــی و حرفـهای کســب کــرده و بتواننــد بــه حــل مســئله
بپردازنــد تــا تفاوتهــای فــردی تعدیــل شــود».

میرمبیــن در ادامــه ســخنانش دالیــل عــدم اســتفادۀ قلمزنــان معاصــر
از نگارههــای روایــی را ایــن چنیــن نــام بــرد« :فقــدان ســفارش ،بیعالقــه
بــودن جامعــه نســبت بــه روایتهــای صحیــح و دقیــق ادبیــاســطورهای
ایرانــی ،کاهــش آگاهــی بــه واســطۀ تقلیــل مطالعــه ،تفکــر مبتنــی بــر
عــدم نیــاز بــه تصویرپردازیهــای مبتنــی بــر روایــات ادبیــاســطورهای،
تمرکــز بیــش از حــد بــر تکنیکهــای اجرایــی و ظریـفکاری و همچنیــن
متوقفمانــدن در برخــی از روایــات دینــی و ملــی آن هــم بــه طــور محدود،
از جملــه علــل اســتفاده نكــردن قلمزنــان معاصــر از ایــن نگارههاســت».
او تــاش امــروز قلمزنــان ایــران را نیازمنــد معرفــی روایتهــای اســطورهای
قدیــم در قالبهــای نویــن و ایجــاد نهضــت طراحــی بــرای بهبــود نقــش
پیکــرۀ انســانیـــبا توجــه بــه اینکــه طراحــی پیکرههای انســانی نســبت به
نقــوش گیاهــی و هندســی پیشــرفت چندانــی نداشــته استـــدانســت.
ایــن نشســت ،بــا مــرور تصاویــری از نقــوش اســاطیر ایــران و ارائــه
توضیحاتــی توســط رضــا میرمبیــن ،بــه کار خــود خاتمــه داد.

او افــزود« :از دیــدگاه دیویــی ،تربیــت حرف ـهای بایــد
کســب مهــارت تخصصــی مبتنــی بــر علــم و دان ـش،
مســائل و شــرایط اجتماعــی و نــه کســب مهــارت
تخصصــی در مدیریــت ماشــینها را بــه همــراه داشــته
باشــد».
در ادامــه رضــا میرمبیــن ،پژوهشــگر و مــدرس دانشــگاه،
مبحــث خــود را بــا موضــوع «اســاطیر ایــران در بســتر
نقــوش قلمزنــی معاصــر» ارائــه كــرد.
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رسگذشت گلنبشتهها
مرضیه کاظمی

گلنبشــتههای بــه دســت آمــده از بــارو و خزانــه تخــت جشــید کــه در ســالهای  1312تــا  1315توســط موسســه شــرقی شــیکاگو بــه
دســت آمدهانــد ،جــزء مهمتریــن یافتههایــی هســتند کــه مطالعــۀ روی آنهــا پاســخگوی بســیاری از پرسـشهای مــا دربــارۀ دورهای تاریخــی
اســت کــه اطالعــات چندانــی از آن در دســت نیســت .ایــن گِلنبشــتهها افــزون بــر نشــان دادن شــیوۀ اداریــمالــی هخامنشــیان و سلســله مراتــب
اداری ،دربردارنــدۀ صدهــا نــام و دههــا واژه ایرانــی هســتند .در ایــن نوشــته گزارشــی از چگونگــی کشــف و بررســی رمــز گشــایی گلنوشــتههای بــاروی
تخــت جمشــید و خزانــه آورده شــده اســت.
گِلنبشــتههای بــاروی تختجمشــید1در ســالهای  1313-1312و گِلنبشــتههای خزانــه2در ســال  1315بــه هنــگام حفاریهــای تختجمشــید از ســوی
مؤسســه شــرقی دانشــگاه شــیكاگو بــه دســت آمدهانــد .بــا موافقــت دولــت وقــت ایـران قـرار شــد گِلنبشــتههای بــارو بـرای رمزگشــایی و خوانــدن بــه
صــورت امانــت ،در اختیــار مؤسســه شــرقی دانشــگاه شــیکاگو قـرار گیرنــد .بـرای حفــظ و ســالم مانــدن ،نخســت گِلنبشــتهها را در پارافیــن مایــع قـرار
دادنــد و ســپس قطعههــای بــه نســبت بزرگتــر و ســالمتر را درون  2353جعبــه مقوایــی نهادنــد .هــر جعبــه دارای شــمارۀ ترتیبــی بــود و روی هــر
یــك از آنهــا تعــداد قطعههــای درون جعبــه را نوشــته بودنــد .قطعههــای بســیار خــرد نیــز درون چنــد پیــت نفتــی ســابق جــای داده شــدند .پــس از
بســتهبندی ،کلیــه گِلنبشــتهها را در پنجــاه صنــدوق چوبــی در ســال  )1935( 1314از راه بوشــهر بــه امریــکا فرســتادند .در ســال  1316گِلنبشــتهها
بــه امریــکا رســیدند .پــس از پارافینزدایــی ،گِلنبشــتهها بـرای رمزگشــایی در اختیــار آرنــو پوبِــل ( ،)Arno Poebelســومر شــناس بــزرگ ،نهــاده شــدند.
ایشــان بــه همـراه ســه تــن از همــکاران جــوان خــود بــه نامهــای دکتــر جــرج کامــرون ( ،)George Cameronدکتــر ریچــارد هَلـِـک)Richard Hallock( 3
و پییــر پــورو ِ ( )Pierre Purvesکار بررســی و رمزگشــایی ایــن گِلنبشــتهها را آغــاز کردنــد.
گِلنبشــتههای بــاروی تختجمشــید دربردارنــده حــدود  30هــزار قطعــه ســالم و ناســالم ،كامــل و ناقــص نوشــته و نانوشــته بودنــد و گِلنبشــتههای
خزانــه در حــدود  750قطعــه بودنــد.
گــروه دریافتنــد تعــداد اندکــی از گِلنبشــتهها بــه خــط آرامــی و بــا مرکــب ،ســه عــدد بــه فریــژی ،بابلــی و یونانــی نوشــته شــدهاند .بقیــه گِلنبشــتهها
ک گِلنبشــته بــه خــط و زبــان فارســی باســتان
بــه زبــان نــه چنــدان شــناخته شــدۀ ایالمــی نوشــته شــده بودنــد .گفتنــی اســت در ســال  2007میــادی یـ 
نیــز در ایــن مجموعــه یافــت شــد.
بررسـیهای نخســتین نشــان داد كــه زبــان بیشــتر ایــن گِلنبشــتهها ایالمــی اســت .در حاشــیه و بــر روی تعــدادی از ایــن گلنبشــتهها (حــدود 450
قطعــه) بــه خــط و زبــان آرامــی بــا مرکــب نوشــته شــده اســت.
بــا كشــف گِلنبشــتهای كــه در آن از مــاه ســیزدهم ســال  22یــاد شــده بــود ،پژوهشــگران دریافتنــد كــه ایــن گِلنبشــتهها بــه زمــان داریــوش بــزرگ بــاز
میگردنــد .چـرا کــه تنهــا پادشــاه هخامنشــی كــه ســال بیســت و دوم پادشــاهی وی دارای مــاه ســیزدهم (مــاه كبیســه) بــوده ،داریــوش بــزرگ اســت.
پــس از بررســی گِلنبشــتههای بیشــتر و یافــت شــدن نــام داریــوش بــا عنــوان شــاه ( 4)Fort. 6764در ســال  ،)1942( 1321م ُهــر تأییــدی بــر درســتی نظــر
پژوهشــگران زده شــد .زمــان ایــن گِلنبشــتهها ،ســالهای ســیزدهم تــا بیســت و هشــتم پادشــاهی وی را در میگیــرد.
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 .1نخستین گروه در دو اتاق در دیوارۀ شمال شرقی یافت شدند و از این رو نام « ِگلنبشتههای باروی تختجمشید»  )Persepolis Fortification) Tabletsبر آنها نهاده شده.
 .2گروه دوم در مجموعهای از ساختمانهایی كه كاوشگران نام «گنجینه/خزانه» بر آنها نهاده بودند،به دست آمدند ،از این رو « ِگلنبشتههای خزانه تختجمشید»
) (Persepolis Treasury Tabletsنامیده شدهاند.
 .3ترید ِول ریچارد َهلِک پنجم آوریل  1906در نیوجرسی متولد و در بیست نوامبر  1980دیده از جهان فرو بست .در  1929مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه تورنتو گرفت .و سپس به
مطالعۀ آشوری شناسی در بخش زبانهای باستانی دانشگاه شیکاگو گرایش پیدا کرد .رسالۀ خود را زیر نظر ادوارد شییرا ) (Edward Chieraدربارۀ اقتصاد نوزی ) (Nuziنوشت (چاپ
نشده) و مدرک کارشناسی ارشد خود را در  1931دریافت کرد .وی دکتری خود را در سال  1934پس از نگارش رسالهاش که بعداً به عنوان هجانگاری شیکاگو و هجانگاری شمارۀAO
7661موزۀ لوور در سری مطالعات آشورشناساسی شمارۀ  ،7در سال  1940به چاپ رسید .در سال  ،1932شییراَ ،هلِک را به عنوان دستیار در پروژه واژهنامۀ آشوری مؤسسه شرقی دانشگاه
شیکاگو ) (CADاستخدام کرد.
4 . G.C. Cameron, JNES 1, 1942, 214-218.

بســیاری از متنهــای گــروه  Hو  Jنیــز در ایــن دســته جــای میگیرنــد.
چــاپ گزارشهــای نخســتین بررســیهای ایــن اســتادان از ســال 1319
( )1940آغــاز شــد .بــا آغــاز جنــگ جهانــی دوم و درگیــری امریــکا در ایــن
جنــگ ،چنــد ســالی پژوهــش و رمزگشــایی ایــن گِلنبشــتهها دچــار رکــود
شــد .پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم ،کامِــرون پژوهــش و تحقیقــات
خــود را بــر روی گــروه دوم گِلنبشــتههای بــه دســت آمــده از خزانــه تخــت
جمشــید معطــوف کــرد.
ریچــارد هَلـِـک کــه پــس از پایــان جنــگ بــه شــیکاگو بازگشــته بــود ،بــه
تنهایــی رمزگشــایی گِلنبشــتههای بــاروی تخــت جمشــید را شــروع و
تــا آخریــن روز زندگــیاش ادامــه داد .حاصــل کار هَلـِـک چــاپ برگــردان
و ترجمــه  1947گِلنبشــته بــه همــراه متــن و ترجمــه  131گِلنبشــته
كــه حاصــل تالشهــای ســه اســتاد دیگــر بــود ،بــا مقدمــهای طوالنــی
و واژهنامــهای کــه در بردارنــدۀ تمامــی واژههــای ایالمــی هخامنشــی،
سنگنبشــتهها و گِلنبشــتهها بــود ،در ســال  )1966( 1345ب ـرای چــاپ
تحویــل داده شــد .كتــاب در ســال  )1969( 1348بــا نــام گِلنبشــتههای
بــاروی تخــت جمشــید ()Persepolis Fortification Tablets = PFT
در مجموعــه  ،Oriental Institute Publicationsمجلــد  92بــه چــاپ
رســید .وی بــا چــاپ ایــن کتــاب مقــام تنهــا اســتاد صاحــب کرســی زبــان
ایالمــی را در جهــان از آن ِ خــود ســاخت.
موضوع گِل نبشتهها

5

نخســتین دســته دربــارۀ نقــل و انتقــال کاالهــا و بــه کارگیــری آنها از ســوی
مســئوالن برای کاربردهای کلی اســت.
دســتۀ دوم بــه تخصیــص کاال ب ـرای مصــرف کننــدۀ نهایــی میپــردازد،
 .5ارفعی ،عبدالمجید ،گلنبشتههای باروی تختجمشید متنهای  Fort.و ،Teh.
 ،1387صص .56-36

گــروه  :Tنامههایــی هســتند کــه بیشــتر آنهــا از ســوی مقــام فـرا دســت بــه
فــرو دســت نوشــته شــدهاند و از نظــر محتــوی میتواننــد دربردارنــدۀ هــر
یــک از گروههــای  A-S3باشــند.
گــروه  :Uبرچســبهایی هســتند کــه بیشــتر (مقــدار) کاال ،نــام مســئول و
گــهگاه نــام محــل و ســال را دربرمیگیردنــد.
گــروه  :Vروزنامههــا در بردارنــدۀ دو تــا چهــلودو مدخــل هســتند کــه هــر
مدخــل میتوانــد از آن یکــی از گروههــای  A-S3باشــد و در پایــان ایــن
متنهــا ،نقــل و انتقالهــای ســال مــورد نظــر ،جمعبنــدی ،نــام مســئوالن
و گاه حسابرســان داده میشــود.
گــروه  :Wحســابها ،گــزارش عملکــرد ســاالنۀ مســئول یــا مســئوالن را
در شــهر خاصــی ،بــه صــورت جدولهایــی همــراه بــا جمعبنــدی ارائــه
میدهــد .گروههــای  Vو  Wرا میتــوان بــا دفترهــای «روزنامــه» و «کل»
امــروزی مقایســه کــرد.
ایــن گلنبشــتهها ســندهای امــور مالــی ایالــت فــارس در ســالهای
ســیزدهم ( 509پ.م ).تــا بیســت و هشــتم ( 494پ.م ).پادشــاهی
داریــوش بــزرگ را در بــر میگیرنــد و آگاهیهــای بســیاری از آنچــه در
زمــان داریــوش بــزرگ در ایالــت فــارس میگذشــته ،بــه مــا میدهنــد.
جابهجایــی کاال (گنــدم ،جــو ،آرد ،شــراب ،آبجــو ،برخــی میوههــا چــون
تــوت و امــرود) ،چهارپایــان (بــز ،گوســفند ،گاو) ،دریافــت ،ذخیــره ســازی
بـرای مصــرف انســان و دام و نیــز بــذر بـرای کاشــت ،پرداخــت دســتمزد به
کارگــزاران دولتــی از شــاه گرفتــه تــا خدمتــکاران ِ کارگـران و نیــز چهارپایــان
مســتقر در محــل و یــا در حــال ســفر ،پرداخــت هزینههــای ســفر و نیــز
گزارشهــای ســاالنۀ عملکــرد یــک مــکان بــه صــورت «روزانه» و «ســاالنه»
از جملــه ایــن مــوارد هســتند .در زیــر بــه تفکیــک هــر گــروه متــن بــا ویژگی
خاصــش آورده شــده اســت.
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هَلـِـک گِلنبشــتههارا بــه  32دســته گروهبنــدی کــرده اســت .هــر دســته
نشــانگر عملکــرد خاصــی اســت کــه در آن گــروه از گِلنبشــتهها انجــام
گرفتــه اســت .بــر ایــن اســاس متنهــا بــه ســه دســته تقســیم شــدهاند:
دســتۀ اول  Aتــا  ،Jدســتۀ دوم  K1تــا  S3و دســتۀ ســوم شــامل گروههــای
 V ،U ،Tو  Wمیشــود.

دسته سوم بیشرت با ویژگیهای خاصش مشخص شده است:

29

متنها:

متنهای گروه  :Hدریافتیهای مسئوالن

متنهای گروه  :Aحمل و نقل کاال

متنهای گروه  :Jآذوقه خاندان شاهی

متنهای گروه  :Bتحویل کاال

متنهای گروه  :K1مواجب برای کسانی که منصبهای دینی دارند.

متنهای گروه  :C1واریزها با  zikka-و da-

متنهــای گــروه  :K2مواجــب مســتمری ماهیانــه ب ـرای کســان نــام بــرده
شــدهای کــه بــه گونــهای توصیــف شــدهاند.

متنهای گروه  :C2ترازهای حسابداری
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متنهای گروه  :C3پرداختهای muzzi

متنهــای گــروه  :K3مواجــب ماهانــۀ مســتمر بـرای کســان بــدون توصیــف
نــام بــرده شــده

متنهای گروه  :C4دام کوچک به عنوان باژ

متنهای گروه  :L1مواجب ماهانۀ مستمر با عبارت gal makip

متنهای گروه  :C5مبادلهها

متنهای گروه  :L2مواجب ماهانۀ مستمر با عبارت galma

متنهای گروه  :C6واریزهای دیگر

متنهای گروه  :L3دیگر مواجب ماهانۀ مستمر

متنهای گروه  :Dدریافتیهای کلی

متنهای گروه  :Mمواجب ویژه

متنهای گروه  :Eساختن ،به کار بردن

متنهای گروه  :Nمواجب مادران

متنهای گروه  :Fذخیره کردن غله برای بذر و علوفه

متنهای گروه  :Pمواجب روزانه

متنهای گروه  :Gفراهمآوری کاال برای آذوقه

متنهای گروه  :Qمواجب سفر

متنهای گروه  :Rمواجب غیر قابل دستهبندی
متنهای گروه  :S1مواجب مستمر برای جانوارن
متنهای گروه  :S2مواجب ویژه جانوران
متنهای گروه  :S3مواجب سفر برای جانوارن
متنهای گروه  :Tنامهها
متنهای گروه  :Uبرچسبها
متنهای گروه  :Vروزنامهها
متنهای گروه  :Wدفتر ساالنه

گِلنبشــتههای تختجمشــید افــزون بــر نشــان دادن شــیوۀ اداریــمالــی
هخامنشــیان و سلســله مراتــب اداری ،دربردارنــدۀ صدهــا نــام و دهها واژه

در ایــن گِلنبشــتهها كــه تمامــی آنهــا بــه ایالــت فــارس 6مربــوط میشــوند،
از نزدیــك بــه هفتصــد شــهر و ده ،نــام بــه میــان میآیــد و جــای تقریبــی
نزدیــك بــه نیمــی از آنهــا كــم و بیــش ،بــا تالشهــای دكتــر عبدالمجیــد
ارفعــی ،مشــخص شــده اســت .بــا بررس ـیهای میدانــی میتــوان مــكان
دقیقتــر ایــن مكانهــا را مشــخص كــرد.
بیشــتر ایــن گِلنبشــتهها نقــش مهرهایــی را در بردارنــد كــه مســئوالن
در تمامــی ردههــا ،از شــاه تــا پایینتریــن رده ،بــكار بردهانــد .تاكنــون
بیــش از  1500نقــش م ُهــر كــه بیــش از یــك بــار نقــش آنهــا در کتیبههــای
تختجمشــید بــر جــای مانــده اســت ،شناســایی شــدهاند .حاصــل
بررســی و ترجمــه ایــن گل نبشــتهها بــه تازگــی در کتــاب گِلنبشــتههای
بــاروی تختجمشــید بــا ویرایــش عبدالمجیــد ارفعــی توســط پژوهشــگاه
میــراث فرهنگــی بــا همــكاری مركــز دایرةالمعــارف بــزرگ اســامی
منتشرشــده اســت.

 .6سبب به کار گیری واژۀ ایالت به جای استان این است که سرزمین پارس در بیشتر
دورههای تاریخی دربردارندۀ سرزمینی از یزد تا رود مارون و از نمکالخ سیرجان تا دریای
پارس بوده است و نه استان تکه پاره شدۀ فارس امروزی که حتی دریای پارس نیز در
کرانۀ آن نیست( .ارفعی.)1387 ،
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اســتاد هَلِک از ســال  1966تا زمان مرگ ،1980 ،تعداد  2586گِلنبشــته
دیگــر را خوانــده و حرفنویســی کــرده اســت .از ایــن مجموعــه متــن 33
گِلنبشــته کــه دارای ویژگیهــای خــاص بودنــد توســط وی در ســال 1978
ترجمــه و در مجلــد شــماره  8مجلــه  DAFIبــه چــاپ رســیدهاند.

ایرانی هســتند .بســیاری از این واژهها را ایرانشناســانی چون ب َنونیســت
رشــویچ ،ریشــهیابی و معنــی كردهانــد و بســیاری دیگــر ،هنــوز چشــم
و گِ ِ
بــه راه ریشـهیابی و شناســایی ایرانشناســان امــروزی هســتند.

31

نگاهی به کتاب گل نبشتههای باروی تخت جمشید
مرضیه كاظمی

كتــاب گِلنبشــتههای بــاروی تختجمشــید بــا خوانــش ریچــارد ت .هلــك و ترجمــه و ویرایــش
عبدالمجیــد ارفعــی توســط پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی بــا همــكاری مركــز دایرةالمعــارف بــزرگ اســامی
منتشرشــده اســت .ایــن كتــاب کــه بــر اســاس تقســیمبندی ریچــارد هَلِــك تنظیــم شــده ،شــامل
گروههــای Aتــا Gمیشــود.
کتــاب بــا  647گِلنبشــته بــه همــراه متــن ،عکــس ،ترجمــه فارســی و انگلیســی ،واژهنامــۀ دو زبانــه،
فهرســتوارهها و دو مقدمــه بــه زبــان فارســی و انگلیســی اســت.
در آغــاز تمامــی متنهــای گروههــای  A-Gاز دسـتنویسهای شــادروان هَلـِـک اســتخراج ،بازنویســی و
ترجمــه دو زبانــه (فارســی و انگلیســی) شــدهاند .اســتاد ارفعــی بــرای حفــظ امانـتداری کوشــش كــرده
اســت تــا متنهــا ســطر بــه ســطر ترجمــه شــوند.
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در گام بعدی اســتاد ارفعی در ســفری  2ماهه به امریکا ،دانشــگاه شــیکاگو ،مؤسســه شــرقی دانشــگاه
شــیکاگو ،موفــق بــه عکسبــرداری از  647کتیبــه شــدند .در عیــن حــال تصویــر  21گِلنبشــته کــه پیشتر
از ســوی مؤسســه شــرقی عکسبــرداری شــده بــود ،در اختیــار وی قــرار گرفــت .در ابتــدا از هــر کتیبــه دو
بــار عکاســی و در هــر نوبــت بیــش از  16عکــس تهیــه شــد .هــر یــک از کتیبههــا بــه طــور متوســط دارای
 6عکــس هســتند .هــر عکــس وجهــی از کتیبــه را نشــان میدهــد .رویــه ،پشــت ،لبــه راســت ،لبــه چــپ،
نقــش مهــر (مهرهــا) ،گاهــی تعــداد عکسهــا کمتــر و گاهــی نیــز بیشــتر هســتند .اگــر کتیبـهای بزرگتــر
بــوده یــا ســطرها و یــا نقــش
مهرههــای بیشــتری داشــته،
تعــداد عکــس بیشــتری نیــز
دارد .پــس از بازگشــت ایشــان
بــه تهــران ،بــا تأییــد نهایــی
ایشــان ،تعــدادی از عکسهــا
بــرای هــر کتیبــه انتخــاب شــدند.
پــس از انتخــاب نهایــی ،تمامــی
عکسهــای دوربــری شــده و بــرای
کارهــای نهایــی ویرایــش ،آمــاده
ســازی و چــاپ کتــاب ،بــه گــروه
ویرایشــگران عکــس ســپرده شــد.
در کتــاب حاضــر چنــد کتیبــه
نیــز وجــود دارنــد کــه بــه هنــگام
عکسبــرداری در مؤسســه
شــرقی در دســترس نبودنــد؛
متاســفانه ایــن کتیبههــا فاقــد
س هســتند.
عکــ 
ســپس واژههــا اســتخراج شــدند.
پــس از الفبایــی کــردن تمامــی
واژههــا ،هــر کــدام کــه دارای معنی

بودنــد بــه فارســی و انگلیســی ترجمــه شــده و کتــاب بــه واژهنامـهای دو زبانــه آراســته
شــد .ایــن واژهنامــ ه بــه همــراه ارجاعهــای هــر واژه و نیــز دگرگونیهــای نوشــتاری
آنهــا تهیــه شــده اســت.
بــرای آمــاده ســازی کتــاب ،تمامــی متنهــای هــر گــروه بــر اســاس کاال ،مســؤالن و
زمــان هــر یــک و نیــز بــر اســاس روشــی کــه هَلـِـک در کتــاب (Persepolis Tablets
 Fortification) PFTخــود بــه کار بــرده بــود ،مرتــب شــده و شــمارههای ترتیبــی
بــا نشــانۀ  PF-کــه نخســتین شــماره آن پــس از آخریــن شــمارۀ کتــاب  PFTهَلـِـک
اســت ،آورده شــدهاند .در متــن کتــاب هــر دو شــماره ترتیبــی و شــمارۀ روزانــه هَلـِـک
بــه همــراه گــروه متنهــا آورده شــدهاند.
کار نهایــی در مــورد هــر متــن و گــروه ،افــزودن فهرسـتوارهها بــه ابتــدای هــر گــروه
از متنهــا بــود .در بخشــی از کار کــه بســیار دقیــق و مفصــل انجــام گرفتــه اســت،
اســتاد ارفعــی عوامــل مهــم و مؤثــر در هــر متــن را انتخــاب کــرده و بــه صــورت
جــدول آن را در ابتــدای هــر گــروه آوردهانــد .ایــن فهرســتوارهها بــه خواننــده و
محقــق امــکان دسترســی بــه خالصـهای از متــن بــدون مراجعــه بــه آن را میدهنــد.
عوامــل مهــم و مؤثــر در هــر کتیبــه بــر اســاس فهرسـتوارهها شــامل شــمارۀ ،PF-
شــمارهای هَلـِـک ،ســال ،کاال ،افــراد نامبــرده شــده در آن ،جایهــای جغرافیایــی،
مهــر و تعــداد آن ،و در پایــان ویژگیهــای خاصــی کــه میتوانــد بــه شناســایی کتیبــه
کمــککننــد ،منظــم شــدهاند.
کتــاب گِلنبشــتهها دارای دو مقدمــه فارســی و انگلیســی اســت ،کــه خواننــده و
محقــق فارســی زبــان و نیــز انگلیســی زبــان بــه راحتــی میتواننــد از آن اســتفاده
کننــد.
ایــن کتــاب دربردارنــدۀ رســیدهای حمــل ،دریافــت ،جابجایــی ،واریزیهــا ،حمــل
پوســت دام بــه گنجینــه ،بــاژ ،معاوضــه کاال ،تبدیــل کاال (فــراوری کاالی خــام) ،
هزینههــای جشــن و آیینهــای دینــی ،کنــار گذاشــتن غلــه بــرای آذوقــه و بــذر
میشــود .در ایــن گــروه از گل نبشــتهها ،نشــانی از مصــرف کننــدۀ نهایــی کاال
یافــت نمیشــود.

عالقهمنــدان جهــت خریــد میتواننــد بــا شــماره تمــاس  22809918مربــوط بــه
مركــز دایرةالمعــارف بــزرگ اســامی تمــاس بگیرنــد و یــا بــه كتابفروشــی طهــوری بــه
نشــانی تهــران ،خیابــان انقــاب ،روبــروی دانشــگاه تهــران ،شــماره  1304مراجعــه
کننــد.
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كتــاب گِلنبشــتههای بــاروی تخــت جمشــید بــا خوانــش ریچارد ت .هلــك و ترجمه
و ویرایــش عبدالمجیــد ارفعــی ،توســط پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی بــا همــكاری
مركــز دایرةالمعــارف بــزرگ اســامی بهصــورت مصــور بــه قیمــت  138هــزار تومــان،
روانــه بــازار نشــر شــده اســت.
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داریوش مـهرجویـی

الهام الیقی

اگــر بخواهیــم از میــان آثــار ســینمایی تاثیرگــذار تاریــخ
ســینمای ایــران ،ده اثــر را انتخــاب کنیــم ،حتمــا نــام داریــوش
مهرجویــی بــه عنــوان کارگــردان یــک یــا چنــد اثــر مانــدگار در
ایــن فهرســت خواهــد بــود.
 داریــوش مهرجویــی نویســنده ،مترجــم ،کارگــردان و
فیلمســاز پیشکســوت متولــد آذرمــاه اســت .وی  ۱۷آذر
 ۱۳۱۸در محلــه شــاهپور تهــران بــه دنیــا آمــد .در کودکــی
و نوجــوان ســنتور و پیانــو مینواخــت .پــس از مدتــی بــه
ســینما عالقهمنــد شــد و فیلمهــای روز ســینما را میدیــد.
در جوانــی بــرای تحصیــل در زمینــه ســینما بــه کالیفرنیــا
ا م ر یــکا رفــت امــا خیلــی زود ســینما را رهــا کــرد و بــه
تحصیــل در فلســفه پرداخــت و در ســال  ۱۳۴۴از دانشــگاه
یوســیالای در لسآنجلــس لیســانس فلســفه گرفــت .در
همــان دوره مدتــی بــه عنــوان ســردبیر نشــریه پــارس ریویــو
مشــغول بــه کار شــد.

پــس از بازگشــت بــه ایــران نخســتین فیلــم خــود المــاس ۳۳
را ســاخت .بعــد از آن بــا هــمکاری غالمحســین ســاعدی
فیلمنامــه گاو را بــر اســاس یکــی از داســتانهای مجموعــه
عــزاداران بیــل وی نوشــت و فیلمــش را ســاخت .از گاو بــه
عنــوان یکــی از اولیــن فیلمهــای مــوج نــوی ســینمای ایــران
نــام میبرنــد کــه بســیاری از بــزرگان ســینمای ایــران از جملــه
علــی نصیریــان ،عــزت هللا انتظامــی ،جمشــید مشــایخی
و ...در آن بــه ایفــای نقــش پرداختهانــد .ایــن اثــر جوایــز
و موفقیتهــای بســیاری هــم در ایــران و هــم در عرصــه
بینالمللــی بــرای مهرجویــی بــه ارمغــان آورد.
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المــاس  ،)۱۳۴۶( ۳۳گاو ( ،)۱۳۴۸آقــای هالــو (،)۱۳۴۹
پســتچی ( ،)۱۳۵۱دایــرۀ مینــا ( ،)۱۳۵۷مدرســ های کــه
میرفتیــم ( ،)۱۳۵۹اجارهنشــینها ( ،)۱۳۶۵شــیرک (،)۱۳۶۶
هامــون ( ،)۱۳۶۸بانــو ( ،)۱۳۷۰ســارا ( ،)۱۳۷۱پــری (،)۱۳۷۳
لیــا ( ،)۱۳۷۵درخــت گالبــی ( ،)۱۳۷۶داســتانهای جزیــره
(اپیــزود اول ،دختــر دایــی گمشــده ) ( ،)۱۳۷۷میکــس
( ،)۱۳۷۸بمانــی ( ،)۱۳۸۰مهمــان مامــان ( ،)۱۳۸۲ســنتوری(با
نــام نخســتین تولــدت مبــارک) ( ،)۱۳۸۵فــرش و فرشــته
(فیلــم کوتــاه) از اپیزودهــای فــرش ایرانــی ( ،)۱۳۸۵طهــران:
روزهــای آشــنایی (اپیــزود اول ،طهــران تهــران) (،)۱۳۸۷

یپــوش ( ،)۱۳۹۰چــه خوبــه کــه برگشــتی
آســمان محبــوب ( ،)۱۳۸۸نارنج 
( ،)۱۳۹۱اشــباح ( )۱۳۹۲از جمله آثار کارگردانی شــده توســط وی اســت.
وی فیلمنامــه بیــش از بیســت اثــر ســینمایی از جملــه المــاس  ،33گاو،
بانــو ،ســارا ،پــری ،نارنجــی پــوش ،ســنتوری و ...را نگاشــته اســت .بیشــتر
فی ل م ه ــای ســاخته شــدۀ مهرجویــی بــر اســاس فیلمنامــه نگاشــته
شــده توســط خــودش بــوده اســت کــه معمــوال بــرای نــگارش آن ،از آثــار
نویســندگان معــروف ایرانــی و خارجــی الهــام گرفتــه اســت.
مهرجویی در دورههای مختلف جشــنوارههای فیلم ایرانی و بینالمللی
برنــدۀ جوایــز متعــدد بــرای فیلمهــای گاو ،آقــای هالــو ،پســتچی ،دایــرۀ
مینــا ،مدرسـهای کــه میرفتیــم ،هامــون ،بانــو ،ســارا ،پــری ،لیــا ،درخــت
یپــوش شــده اســت.
گالبــی ،بمانــی ،مهمــان مامــان ،ســنتوری ،نارنج 
وی بــرای فیلــم گاو جایــزه مجمــع منتقــدان فیلــم را از ســوی دومیــن
جشــنواره ونیــز ایتالیــا کســب کــرد .همچنیــن در ســال  2007جایــزه
دســت چــاپ جشــنواره فیلــم بوســان و در ســال  2014نشــان لژیــون
دونــور درجــه شــوالیه را از ســوی ســفیر فرانســه دریافــت کــرد .همچنیــن
وی ســیمرغهای بلوریــن بهتریــن فیلمنامــه و کارگردانــی را بــرای هامــون،
ســارا و پــری از جشــنواره فیلــم فجــر گرفتــه اســت.

اســتاد در ســالهای اخیــر مشــغول تــدارک تولیــد فیلــم اشــباح 2بــوده و
همــراه فرزنــد و همســرش در مهرشــهر کــرج ســکونت دارد.
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امــا فعالیتهــای ایــن عضــو پیوســتۀ فرهنگســتان هنــر تنهــا بــه فیلــم و
آثــار تصویــری ختــم نمیشــود .نــگارش رمانهــای بــه خاطــر یــک فیلــم
بلنــد لعنتــی و در خرابــات مغــان و ترجمــه بعــد زیباییشــناختی و
زیباشــناختی واقعیــت اثــر هربــرت مارکــوزه ،جهــان هولوگرافیــک اثــر
مایــکل تالبــوت یونــگ ،خدایــان و انســان مــدرن اثــر آنتونیــو مورنــو،
نمایشــنامههای غــرب واقعــی و طفــل مدفــون اثــر ســام شــپارد ،آوازه
خــوان طــاس و درس اثــر اوژن یونســکو از آثــار مهرجوییانــد.
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اصالت اجرا در موسیقی جتدید چاپ شد
کتــاب اصالـ�ت اج�ـرا در موسـ�یقی جلــد ،پنجــم مجموعــه مقاالت مســائل
هنــر و زیبایــی شناســی معاصــر ،نوشــته اســتیون دیویــس و جیمــز اُ.
یانــگ بــا ترجمــه مســعود قاســمیان ،در مؤسســه متــن بــه چــاپ دوم
رســید.
اصالــت اجــرا در موســیقی و مفهــوم اجــرای اصیــل برگــردان بخش دوم از
کتــاب چنـ د و چــون در هنــر :مباحــث فلســفی امــروز و پنجمیــن شــماره
از مجموع ـ ه مقــاالت مســائل هنــر و زیباییشناســی معاصــر اســت کــه
بـ ه همــت مؤسســه متــن فرهنگســتان هنــر منتشــر شدهاســت .مقصــود
از گــردآوری متنهــای خواندنــی ایــن مجموعــه آن بــوده کــه برخــی از
مباحــث مطــرح در زیباییشناســی فلســفی امــروز بــ ه ســیاقی ارائــه
شــوند کــه دانشــجو یــا پژوهنــده از رهگــذر طــرح آنهــا بتوانــد خــود را
درگیــر ایــن مباحــث و یکــی از شــرکتکنندگان فعــال آنهــا بدانــد.
مقالههــا طیــف گســتردهای از دیدگاههــای مربــوط بــه فلســفه و هنــر را
پوشــش میدهنــد .کتــاب حاضــر شــامل دو بخــش اســت .1 :اصالــت
اجــرا در موســیقی؛  .2مفهــوم اجــرای اصیــل .همچنیــن ایــن کتــاب دارای
یــک مقدمــه تحلیلــی ،واژهنامــۀ تخصصــی و نمایــه اســت.
در فصــل نخســت ایــن كتــاب كــه بــه مقالــه اســتیون دیویــس اختصــاص
دارد و عنــوان آن «اصالــت اجــرا در موســیقی» اســت؛ آمــده...« :
«صفــت اصیــل» معانــی متعــدد دارد كــه بیشــك بــه هــم مرتبطانــد .امــا
در اینجــا نــه عالقـهای بــه وحــدت و یكپارچگــی ایــن مفهــوم دارم و نــه رغبتــی بــه رجحــان نســبی ایــن معانــی مختلــف .بنــا هــم نــدارم یكــی از مفاهیــم
اصالــت موســیقی را بررســی كنــم كــه در آن اصالــت فــان اجــرا ناظــر بــه ســبك یــا ژانــر باشــد .تمایــل بنــده بــه اصالــت اجراهــای موســیقی در چارچوب
اجراهــای كمپوزیســیونها /ســاختههای خــاص منحصــر میشــود  »...چــاپ دوم کتــاب اصالــت اجـرا در موســیقی در شــمارگان  2000نســخه ،در
 90صفحــه و بهــای  4هــزار تومــان توســط مؤسســه متــن منتشــر شــد.
عالقهمندان میتوانند این كتاب را از كتابفروشی فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولیعصر(عج) ،پایینتر از چهارراه طالقانی ،شماره 1550
تهیه نمایند.
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هرنمندان معروف به دوستحممد
ِ
کتــاب هنرمنــدان ِ معــروف بــه دوس ـتمحمد در ســده دهــم /شــانزدهم،
نوشــته شــهریار عــدل و برگــردان اصغــر کریمــی توســط مؤسســه تألیــف،
ترجمــه و نشــر آثــار هنری(متــن) منتشــر شــد.
ایــن کتــاب پنــج بخــش دارد کــه در بخــش اول بــه معرفــی و زندگینامــه
و آثــار هشــت تــن از دوســتمحمدها پرداختــه و در بخــش دوم کتــاب،
دوســتمحمد بــن عبــدهللا قاطــع هــروی را معرفــی میکنــد .بخــش ســوم
کتــاب بــه بیــان زندگــی و معرفــی دوس ـتمحمد مص ـوّر ،دوره صفــوی ،دوره
مغولــی ،کارگاههــای هنــری کابــل ،کتابخانــه ســلطنتی تیموری کابــل ،کتابخانه
مغولــی کابــل ،شناســایی دوس ـتمحمد مص ـوّر ،فهرســت نگارههــای ســده
دهــم هجــری قمری/شــانزدهم میــادی بــه امضــای دوس ـتمحمد مص ـوّر،
نگارههــای نســخهبرداری شــده از روی کارهــای او ،ســیاههای از کارهــای
منســوب بــه دوســتمحمد مصــوّر در دوره خــودش و شــاگردان و وارثــان
دوس ـتمحمد مص ـوّر میپــردازد .در بخــش چهــارم کتــاب ،پرســش مبنــی
بــر اینکــه آیــا ممکــن اســت دوس ـتمحمد مص ـوّر بــا دوس ـتمحمد قاطــع
اشــتباه شــود را مطــرح کــرده و بــه آن پاســخ داده اســت و در انتهــا بــه بخــش
پنجــم کتــاب میرســیم کــه در آن متــون فارســی و ترجمــه انگلیســی آنهــا
آورده شــده اســت.
نویســنده در مقدمــه کتــاب آوردهاســت« :دربــارۀ هویــت و زندگینامــه و آثــار
هنرمنــدان موســوم بــه دوســت محمــد اطمینــان چندانــی وجــود نداشــت تــا اینکــه در زمــان مــا بــا تعییــن شــخصی واحــد بــه ایــن موضــوع خاتمــه
داده شــد .بــرای شــناخت بهتــر هنرهــای مرتبــط بــا کتــاب در ســدۀ دهــم هجــری ،در جهــان هنــد و ایرانــی ،و تــرک (آریاییــتورانــی) آگاهــی از تفــاوت
بیــن ایــن افــراد و تشــخیص کارهــا و هویــت واقعــی آنهــا ضــرورت دارد .بــا اینکــه وضــع اســناد و مــدارک موجــود امــکان مطالعــۀ نهایــی موضــوع
موردنظــر را فراهــم نمیکنــد ،ظاهــرا معرفــی مســئله بــا همیــن شــیوهای کــه تنظیــم شــده مطلــوب اســت.

کتــاب هنرمنــدان معــروف بــه دوس ـتمحمد در ســده دهم/شــانزدهم بــا شــمارگان  1000نســخه 136 ،صفحــه و بهــای  13هــزار تومــان توســط
مؤسســه متــن منتشــر شــده اســت.
عالقهمنــدان میتواننــد ایــن كتــاب را از كتابفروشــی فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان ولیعصر(عــج) ،پایینتــر از چهــارراه طالقانــی ،شــماره
 1550تهیــه نماینــد.
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دوس ـتمحمدها غالبــا ً خوشــنویس (خطــاط) ،نقــاش (نگارگــر) ،جدولکــش ،تذهی ـبکار (مذهّــب) ،قطــاع (کاغذبــر) و صحّــاف بودهانــد .آنهــا در
یــک یــا چنــد رشــته از ایــن فعالیتهــای هنــری سررشــته داشــتهاند .یکــی از ایــن دوس ـتمحمدها ،کــه بیشــتر خوشــنویس مشــهوری بــوده ،در
بیــن کارشناســان امــروزی اولیــن مـوّرخ هنــر ایرانــی ،مغولــی و عثمانــی شــناخته شــده و بدیــن ترتیــب شــوکت و افتخــاری بــرای دوران پــس از مــرگ
خــود کســب کردهاســت .مهمتریــن هنرمندانــی کــه در چهارچــوب ایــن نوشــته نامشــان ثبــت شــده از اواخــر قــرن نهــم هجــری قمــری /پانزدهــم
میــادی تــا ثلــث ســوم قــرن دهــم هجــری قمــری /شــانزدهم میــادی میزیســتهاند».
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معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار میکند:

همایش سلطان محمد بهار  97برگزار میشود

پوسترهای هنرمند کوزوویی بر دیوارهای موزه

در چهارمیــن جلســۀ اعضــای شــواری علمــی همایــش «ســلطان محمــد
معمــار یــزدی» ،مقــرر شــد ،ایــن همایــش بهــار  1397برگــزار شــود.

نمایشــگاهی از پوســترهای هنرمنــد کوزوویــی در مــوزه هنرهــای معاصــر
فلســطین برپــا شــد.

چهارمیــن جلســۀ شــورای علمــی همایــش «ســلطان محمــد معمــار
یــزدی» بــا حضــور مهــدی مكینــژاد ،عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان
هنــر و دبیــر علمــی ایــن همایــش و اعضــای شــورای علمــی ایــن
همایشـــزهــره بزرگمهــری ،فریبــا كرمانــی ،ســیدمحمدعلی گالبزاده،
ســید مجیــد هاشــمی ،ســلمان نقــرهكار ،حمیــد جاللیـــــ و الهــام فتاحــی
دبیــر اجرایــی آن ،صبــح شــنبه 23 ،دیمــاه برگــزار شــد.

در نمایشــگاه «فراتــر از احتــرام » 40پوســتر از آثــار گالیــکا ،هنرمنــد
کوزوویــی ،در معــرض دیــد عالقهمنــدان قــرار گرفــت.

مهــدی مكینــژاد دبیــر علمــی ایــن همایــش بــه تعویــق زمــان برگــزاری
ایــن همایــش اشــاره و آن را فرصــت مطالعاتــی دانســت كــه میتوانــد
بــه محققــان در ارائــه مقــاالت بــا كیفیــت کمــک کنــد و اظهــار داشــت:
مطالعــه و كنــكاش در مــورد هنرمنــدان گذشــته بــه دلیــل فقــدان منابــع
مكتــوب ،كار را بــر پژوهشــگران ســخت میكنــد .در خصــوص ســلطان
محمــد معمــار یــزدی نیــز منابــع كمــی وجــود دارد ،از ایــن رو بــرای
جمـعآوری مطالــب و مقــاالت علمــی بیشــتر ،زمــان همایــش بــه تأخیــر
افتــاد و بــه بهــار ســال آینــده موكــول شــد.
وی در پایــان صحبتهایــش اظهــار امیــدواری کــرد کــه برگــزاری ایــن
همایــش بتوانــد رفرنسهــای خوبــی بــرای محققــان در آینــده فراهــم کند.

دورۀ زمستانی كارگاههای آموزش سرامیك
معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر دورۀ زمســتانی كارگاههــای آمــوزش
ســرامیك را بــا حضــور عالقهمنــدان برگــزار كــرد.
ماهنامه خبری سفیر هنر -سال دوم -شماره 21

38

موزۀ هنرهای معاصر فلسطین برگزار كرد:

به گزارش روابط عمومی فرهنگســتان هنر ،كارگاههای آموزش ســرامیك
فرهنگســتان هنــر دورۀ زمســتانی خــود را آغــاز کــرد .ایــن كارگاههــا شــامل
«چرخــكاری « ،»1شــناخت ســفال تاریخــی ایــران»« ،فنــون لعــاب ،»1
«فنــون لعــاب « ،»2فنــون لعــاب « ، »3نقاشــی روی ســفال»« ،شــناخت
ســفال بومــی ایــران»« ،شــناخت بدنــه» و «ایدهمنــدی در هنــر ســرامیك
بــا كاربــرد پرســان كاغــذی» اســت.

گالیــکا ،عضــو اتحادیــه طراحــان اســت .ایــن اتحادیــه کــه در برگیرنــدۀ
هنرمندانــی از  34کشــور جهــان اســت ،نمایشــگاههایی در سراســر
جهــان برگــزار میکنــد .نمایشــگاه «فراتــر از احتــرام» نخســتین
نمایشــگاه انفــرادی ایــن هنرمنــد در ایــران اســت.
ایــن نمایشــگاه از  5تــا  14دی مــاه در مــوزۀ هنرهــای معاصــر فلســطین
میزبــان عالقهمنــدان بــود.

چهار اثر از بابک نبی در جشنواره خیام
 4اثــر از بابــك نبــی ،از همــكاران فرهنگســتان هنــر ،در جشــنواره
بینالمللــی عکــس خیــام بــه مرحلــۀ نهایــی راه یافــت.
جشــنواره بینالمللــی عکــس خیــام بــا نزدیــک بــه  2000نفــر
شــرکتکننده ،بزرگتریــن رقابــت عکاســی ایــران ،و تنهــا جشــنواره
ایرانــی اســت کــه زیــر نظــر فدراســیون بینالمللــی هنــر عکاســی (فیــاپ)
برگــزار میشــود .ایــن جشــنواره در شــش بخــش برگــزار میشــود کــه هــر
شــرکتکننده مجــوز ارســال چهــار اثــر بــه هــر بخــش را داراســت كــه در
ایــن میــان چهــار اثــر از بابــک نبــی از همــكاران فرهنگســتان هنــر در ســه
بخــش از ایــن جشــنواره پذیرفتــه شــده اســت.
جشــنواره بینالمللــی عکــس خیــام ،تنهــا جشــنواره داخلــی زیــر نظــر
فدراســیون بینالمللــی هنــر عکاســی (فیــاپ) و انجمــن عکاســی امریــکا
(( )PSAدر بخشهــای گردشــگری PID ،رنگــی و  PIDتکرنــگ)
اســت .عکسهــای راهیافتــه بــه ایــن جشــنواره ،ضمــن ثبــت در آرشــیو
 FIAPو  PSAبــه نــام عــکاس ،بــرای دریافــت القــاب  FIAPو PSA
نیــز محاســبه خواهــد شــد .دورههــای پیشــین جشــنواره خیــام عنــوان
پ ُرشــرکتکنندهترین جشــنواره داخلــی را بــه دســت آوردهانــد.
آثــار ارســالی بــه جشــنواره خیــام در چهــار مرحلــه داوری و آثــار برتــر

ش در روز اختتامیــه جشــنواره،
در مرحلــه نمایشــگاهی و شــش بخــ 
اردیبهشــت ســال  1397اعــام خواهنــد شــد.

راهیابــی مقالـهای از همــكاران فرهنگســتان هنر به
مرحلــه نهایــی جشــنواره نقد کتاب
مقالــهای مشــترك از خســرو شــهابی و ســعید فرمانــی ،از همــکاران
فرهنگســتان هنــر ،در گــروه متــون كهــن بــه مرحلــۀ نهایــی جشــنوارۀ
نقــد كتــاب راه یافــت.
جشــنواره نقــد کتــاب هــر ســاله بــا هــدف رشــد و بالندگــی فــن نقــد و
ایجــاد فضــای ســالم و ســازنده در فضــای نقــد علمــی و ارتقــا و توســعۀ
کیفــی آثــار انتشــاریافته و اعتــای اندیشــه ،از ســوی مؤسســه خانــه
کتــاب برگــزار میشــود.

هنــر منصــوب شــدند.
در ایــن حكــم آمدهاســت :بــا توجــه بــه تجــارب و ســوابق ارزشــمند
جنابعالــی در عرصــۀ هنرهــای نمایشــی ،بــه موجــب ایــن حکــم بــه
عضویــت در شــورای هنرهــای نمایشــی فرهنگســتان هنــر منصــوب
میشــوید .امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال در پیشــبرد
اهــداف و وظایــف محولــه موفــق و مؤیــد باشــید.
طی حكمی از سوی معاون پژوهشی فرهنگستان هنر:

رئیس كارگروه پیرنگ ایرانی_آسیایی برگزیده شد
مــژگان جهــان آرا ،پژوهشــگر حــوزه پارچــه و لبــاس و عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه هنــر ،طــی حكمــی از ســوی معــاون پژوهشــی فرهنگســتان
هنــر بــه عنــوان رئیــس كارگــروه پیرنــگ ایرانی_آســیایی منصــوب شــد.

چهاردهمیــن دوره ایــن جشــنواره امســال همزمــان بــا هفتــه پژوهــش در
آذرمــاه برگــزار شــد .در ایــن میــان ،مقالــه علمیــپژوهشــی «مالحظاتــی
انتقــادی بــر تصحیــح دیــوان شــعر رودکــی» نگاشــته خســرو شــهابی و
ســعید فرمانــی ،موفــق شــد در گــروه متــون کهــن ،بــه مرحلــه نهایــی
ایــن جشــنواره راه پیــدا کنــد؛ ایــن مقالــه پیشتــر در مجموعــه مقــاالت
یازدهمیــن همایــش بینالمللــی انجمــن ترویــج زبــان و ادب فارســی،
منتشــر شــده بــود.

در ایــن حكــم آمــده اســت :بــا عنایــت بــه ســوابق علمــی و تجربــی
ســركارعالی ،بــه موجــب ایــن حكــم بــه ســمت «رئیــس كارگــروه پیرنــگ
ایرانــی ـ آســیایی» منصــوب میشــوید .امیــد اســت بــا اســتعانت از درگاه
خداونــد متعــال و بــا همراهــی ســرآمدان ایــن فــن و هنــر ،در برنامهریــزی
دقیــق بــرای بــه ثمــر رســاندن فعالیتهــای علمــی و پژوهشــی مرتبــط
موفــق و پیــروز باشــید.

طی حكمی از سوی رئیس فرهنگستان هنر منصوب شدند:

مــژگان جهــانآرا پیشتــر دبیــر علمــی هماندیشــی «نق ـشو نقشبنــد»
در فرهنگســتان هنــر بــود.

اعضــای شــورای هنرهــای نمایشــی فرهنگســتان هنــر

طــی حكمــی از ســوی محمدعلــی معلــم دامغانــی ،رئیــس فرهنگســتان
هنــر ،اعضــای شــورای هنرهــای نمایشــی فرهنگســتان هنــر برگزیــده
شــدند.

گــروه مطالعاتــی طراحــی ایرانی_آســیایی برایــن اســاس تشــكیل شــده تــا
بــه بررســی عوامــل مختلفــی كــه در ایجــاد یــك طراحــی ،موثــر هســتند،
ماننــد اشــكال ،نقــوش ،تركیببنــدی ،فضاســازی ،رنگبنــدی و  ...را
مــورد مطالعــه قــرار دهــد.
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در ایــن حكــم علیرضــا اســماعیلی ،معــاون محتــرم فرهنگــی و هنــری
فرهنگســتان هنــر ،عبدالحســین اللــه ،مســئول بخــش ســینمایی و
عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان هنــر ،زهــرا مربیــان ،رئیــس محتــرم
اداره پژوهشهــای کاربــردی و سرپرســت مرکــز هنرپژوهــی نقــش جهــان،
اصغــر همــت ،بازیگــر و دانشآموختــ ه رشــته تئاتــر ،حســین فرخــی،
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر ،اســماعیل بنــی اردالن ،عضــو
هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر ،و منصــور براهیمــی ،پژوهشــگر و اســتادیار
دانشــگاه ،بــه ســمت اعضــای شــورای هنرهــای نمایشــی فرهنگســتان

در فرهنــگ آســیا دیزایــن و طراحــی ،ســبك و شــیوهای خــاص خــود را
دارد و بــا وجــود تنــوع فراوانــی كــه در آرایـ ه و روشهــای هنــری در گســتره
ن مایههــای مشــترك در سراســر
آن بــه چشــم میخورنــد ،عمومــا بــا ب ـ 
آن روبــرو هســتیم .بدینگونــه كــه اصــول بنیــادی طراحــی نظیــر نقــوش،
رنگهــا و حتــی روشهــای ایجــاد آثــار در بــه ســرانجام رســاندن یــك
طــرح ،مشــابه و بــا اصولــی مشــترك هســتند .در ایــن میــان ایــران دارای
طراحــی ویــژهای اســت كــه آن را در طــول دوران متمــادی ،تاریخــی متمایز
در جهــان و آســیا مینمایــد.
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