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فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران کــه بــه منظــور پاســداری از میــراث فرهنگــی و هنــری ایرانی-اســامی و پیشــنهاد سیاسـتها ،راهبردهــا و
دســتیابی بــه آخریــن یافتههــا و نوآور یهــا در ایــن حــوزه تأســیس شــد ،گرچــه در حــدود دو دهــه فعالیــت خــود فــراز و نشــیبهایی را پشــت ســر نهــاده
اســت؛ امــا در مجمــوع ،بــه عنــوان مهمتریــن مرکــز تصمیمســازی در حــوزۀ هنــر ،نقــش مؤثــری در توســعۀ فرهنــگ و هنــر کشــور داشــته ،و میتوانــد بــا
بهرهگیــری بیشــتر از ظرفیتهــای موجــود خــود نقــش مؤثرتــری نیــز ایفــا کنــد.
ایــن فرهنگســتان از بــدو تاســیس بــا پیشــنهاد برخــی سیاسـتها و راهبردهــای کالن هنــر ،از جملــه :تدو یــن بخــش هنــر نقشــه جامــع علمــی کشــور؛
بررســی نظــام آمــوزش هنــر و تدویــن چندیــن عنــوان رشــته و میــان رشــتۀ جدیــد؛ بررســی شــاخصهای هنــری کشــور؛ تدو یــن ســرفصلها و عناویــن
برخــی دروس دانشــگاهی؛ برگــزاری کرس ـیهای نظریهپــردازی ،نقــد و مناظــرۀ هنرهــای ایرانی-اســامی؛ شناســایی و معرفــی مکاتــب ،جریانهــا
شهــای بینارشــتهای و کار بــردی هنــر و نیــز تحقیــق و تبییــن
و شــخصیتهای برجســتۀ هنــری ،حفــظ و ترویــج هنرهــای ســنتی ،مطالعــات و پژوه 
حکمــت هنــر و مبانــی زیباییشناســی ،گامهــای مؤثــری در بخــش سیاسـتگذاری و پژوهــش هنــر برداشــت.
در بخــش نمایشــگاهی و خریــد آثــار هنــری نیــز بــا برگــزاری دوســاالنههای هنــری جهــان اســام و نمایشــگاههای ملــی و بینالمللــی و نیــز خر یــد آثــار
هنــری ،از هنرمنــدان حمایــت شــد.
در حــوزۀ نشــر بــا حمایــت از تألیــف و ترجمــۀ آثــار در حوزههــای گوناگــون هنــر ،منابــع و مآخذ معتبــر و ارزشــمندی در اختیار هنرمندان و پژوهشــگران
هنــر قــرار گرفــت .همچنیــن نشــریات تخصصــی معتبــری در حوزههــای :معمــاری و تار یــخ هنــر ،فلســفه هنــر و زیباییشناســی ،هنرهــای تجســمی،
مباحــث بیــن رشــتهای و هنرهــای ســنتی منتشــر شــد .در بخــش بینالملــل نیــز در راســتای دیپلماســی فرهنگــی ،گســترش تبــادالت فرهنگــی و
هنــری بــا کشــورهای حــوزۀ فرهنگــی ایــران ،جهــان اســام و نیــز کشــورهای شــرق دور در اولو یــت قــرار گرفــت.
قهــای فکــر آن ،یعنــی
در دورهای از فعالیــت فرهنگســتان هنــر نیــز بــه دلیــل غیــر فعــال شــدن ارکان اصلــی ایــن فرهنگســتان و در واقــع اتا 
مجمععمومــی ،گروههــای تخصصــی و شــورای تخصصــی ،ارتبــاط اعضــای پیوســته و وابســته فرهنگســتان و بســیاری از هنرمنــدان بــا فرهنگســتان
ضعیــف یــا در مــواردی قطــع گردیــد ،کــه ایــن مســئله فرهنگســتان هنــر را از عمــل بــه اهــداف و وظایــف اساســنامهای خــود بازداشــت.
فرهنگســتان هنــر ،بــه عنــوان یکــی از متولیــان عرصــۀ فرهنــگ و هنــر ،رویکــرد جدیــد خــود را معطــوف بــر احیــاء و اســتمرار سیاس ـتها و وظایــف
یهــا و برنامهریزیهــا
بنیادینــی نهــاده کــه در اساســنامۀ آن تعریــف شــده اســت .بهرهگیــری از خــرد جمعــی بــه عنــوان اولو یــت اصلــی در تصمیمگیر 
بــرای بازگردانــدن روح اعتمــاد ،امیــد ،پشــتکار ،ابتــکار عمــل و روحیــۀ خالقیــت در مجموعــۀ فرهنگســتان و در نتیجــه افزایــش کارایــی و ارتقــای
جایــگاه آن؛ تــاش بــرای ایجــاد ارتبــاط و تعامــل هرچــه بیشــتر بــا اعضــای پیوســته فرهنگســتان ،هنرمنــدان و پژوهشــگران حــوزۀ هنــر؛ تشــکیل
گروههــای تخصصــی و برگــزاری بــه موقــع و مســتمر جلســات مجمــع عمومــی و شــورای تخصصــی و نیــز اولو یــت بخشــی بــه گرایــش تولیــد محتــوا و
تعریــف برنامههــای فاخــر و بنیادیــن درخــور شــأن و جایــگاه فرهنگســتان بــه منظــور پاســخگویی بــه نیــاز اقناع نشــدۀ مخاطــب فرهنگســتان از جملۀ
ایــن رویکردهاســت.

علیرضا اسماعیلی
سرپرست فرهنگستان هنر
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حهــا و
خوشــبختانه ،پــس از وقفــهای طوالنــی ،بــا برگــزاری جلســۀ مجمــع عمومــی فرهنگســتان هنــر و تشــکیل گرو ههــای تخصصــی و ارائــه طر 
برنام ههــای گروههــا بــرای طــرح و بررســی در شــورای تخصصــی ،زمینــۀ اجــرای مفــاد اساســنامۀ فرهنگســتان هنــر همــوار شــده اســت .امیــد اســت از
ایــن پــس فرهنگســتان بــه عنــوان نهــادی ملــی ،فراگیــر و مبتنــی بــر خــرد جمعــی نهادینــه شــده از حضــور اســتادان و هنرمنــدان شــاخص در گروههــا
و شــوراهای تخصصــی آن ،رویکــردی برنامــه محــور داشــته باشــد و در راســتای سیاس ـتگذاری ،الگوســازی و تعییــن شــاخصهای هنــری در
ً
حوزههــای گوناگــون هنــر ،افقهــای کالن خــود را ترســیم کنــد .قطعــا تحقــق اهــداف و وظایــف فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران بــا همراهــی
هنرمنــدان و اســتادان و حمایــت مقامــات عالیــه و همــکاری و هماهنگــی بــا ســازمانها و نهادهــای مختلــف حــوزۀ فرهنــگ و هنــر ،امــکان پذیــر
خواهــد بــود.
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نگاهی به فعالیتهای اخیر فرهنگستان هنر

رجوع به خرد جمعی
رهیافتی برای پویایی فرهنگستان هنر
گســترۀ مباحــث فرهنگــی و هنــری در کشــورمان بــه درازای تار یــخ بشــریت اســت و امــروز اگــر
بخواهیــم بــه ایــن مباحــث در کشــورمان بپرداز یــم بــا دو مســئله رو بــرو هســتیم :یکــی مســئله ارتقــاء
فرهنــگ و هنــر امــروز و تاحــدی آیند همــان و دیگــری فرهنــگ و تمــدن چنــد هــزار ســالهای کــه
تهــای
پشــت ســر داریــم و میبایســت بــه دنبــال حلق ههــای مفقــودهای از آن باشــیم کــه در اثــر غفل 
تاریخــی نادیــده انگاشــته شــده یــا از دســت رفتهانــد.
بــه همیــن ســبب فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران بــا مصوبــه شــماره  439مــورخ
تهــای خــود را مبتنــی
 1377/12/25شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تشــکیل شــد و فعالی 
بــر پژوهشهــای بنیادینــی بنــا نهــاد کــه تاکنــون بــه آن پرداختــه نشــده بــود و یــا نیــاز بــه بررســی و
پژوهــش بیشــتر داشــت .بــه همیــن ســبب ارکان و وظایفــی از بــدو تاســیس فرهنگســتان هنــر بــرای
تهــای خــود را بــر اســاس آن بــه انجــام رســاند.
آن تعریــف شــده اســت تــا فعالی 
مجمــع عمومــی یکــی از ارکان فرهنگســتان هنــر اســت؛ ایــن مجمــع مرکــب از رئیــس فرهنگســتان
هنر،بــه عنــوان ریاســت مجمــع عمومــی و اعضــای پیوســته فرهنگســتان هنــر اســت .تصو یــب
تهــای
سیاســتها و برنامههــای علمــیفرهنگســتان ،تصو یــب نظامنامــه نحــوه اجــرای فعالی 
ی فرهنگســتان ،تصویــب اعضــای پیوســته ،وابســته و افتخــاری جدیــد ،از جملــه وظایــف
علم ـ 
ایــن مجمــع بــه شــمار م ـیرود.
همچنیــن شــورای تخصصــی از دیگــر ارکان فرهنگســتان اســت کــه از رئیــس فرهنگســتان هنــر ،بــه
عنــوان رئیــس شــورا و رؤســای گرو ههــای تخصصــی فرهنگســتان هنــر تشــکیل شــده اســت .بررســی
سیاس ـتها و برنامههــای علمــیفرهنگســتان و پیشــنهاد آن بــه مجمــع عمومــیبــرای تصو یــب،
تعییــن وظایــف گروههــای تخصصــی ،تعییــن مهمتریــن مســائل و موضوعاتــی كــه بایــد مورد بررســی
و پژوهــش قــرار گیرنــد و  ...ازجملــه وظایــف ایــن شوراســت.
امــا تشــکیل شــورای تخصصــی منــوط بــه تشــکیل گرو ههــای تخصصــی اســت کــه شــامل هفــت
گــروه اســت .گــروه نمایــش و ادبیــات نمایشــی ،گــروه موســیقی ،گــروه معمــاری و شهرســازی ،گــروه
هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی ،گــروه هنرهــای تجســمی ،گــروه ســینما و گــروه چنــد رســانهای را
شــامل میشــود .گفتنــی اســت؛ در پــی تشــکیل چهاردهمیــن جلســه مجمــع عمومی فرهنگســتان
هنــر ،دو گــروه «هنــر انقــاب» و «فلســفه هنــر» در جمــع گرو ههــای تخصصــی قــرار گرفتنــد.
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تغییــرات مدیریتــی و بــه تبــع آن تغییــرات سیاس ـتگذاری ،قر یــب یــک دهــه ،ایــن ســازمان را از
سیاســتها و ارکان اصلــی خــود دور کــرد .در ایــن دوره مجمــع عمومــی ،شــورای تخصصــی و
گرو ههــای تخصصــی غیرفعــال شــد.
انتصــاب علیرضــا اســماعیلی ،معــاون هنــری فرهنگســتان هنــر ،بــه عنــوان سرپرســت ایــن
مجموعــه کــه در هجدهــم شــهریور  1397رو یــداد ،بــار دیگــر ایــن فرهنگســتان را بــه ســمت و ســوی
سیاسـتهایی پیــش بــرد کــه از ابتــدای امــر فرهنگســتان هنــر بر آن بنا نهاده شــده بود .فرهنگســتان
هنــر در نظــر دارد فعالیتهــای خــود را بــر مبنــای اساســنامه و بــا اســتفاده از خــرد جمعــی پیــش بــرد.
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0
توگو با اعضای پیوسته و هنرمندان
دیدار و گف 
باتوجــه بــه تعطیــل بــودن ارکان اصلــی فرهنگســتان بــه مــدت  9ســال،
پــس از تغییــر مدیریــت فرهنگســتان و در راســتای اهــداف دولــت،
در ابتــدا دیــدار و تکریــم هنرمنــدان و اعضــای پیوســته و وابســته
فرهنگســتان هنــر در اولویــت قــرار گرفــت و از ایــن طریــق بــه ترمیــم
فاصلــه ایجــاد شــده پرداختــه شــد .ایــن اقــدام بــا اســتقبال گســترده
هنرمنــدان مواجــه شــد؛ چنانکــه در ایــن مــدت برخــی از هنرمنــدان
برجســته در چندیــن نوبــت در فرهنگســتان هنــر حضــور یافتــه و بــرای
همفکــری و همــکاری اعــام آمادگــی کردنــد .در ایــن دیدارهــا بــر ایــن
نکتــه تاکیــد شــد کــه فعالیتهــای آتــی فرهنگســتان بــر اســاس خــرد
جمعــی اســتادان ،هنرمنــدان پیشکســوت و صاحبنظــران پیــش
رود .در ضمــن مقــرر شــد بــرای تعــدادی از اعضــای پیشکســوت
پیوســته فرهنگســتان مراســم بزرگداشــت و نمایشــگاه مــروری بــر آثــار
برگــزار شــود .بــرای شــروع ،مــروری بــر زندگــی ،آثــار و احــوال اســتاد جــال
شــباهنگی ،در نظــر گرفتــه شــد .ســپس تــاش بــرای بــه جریــان انداختــن
ارکان تعطیــل شــده فرهنگســتان و بازگردانــدن فعالیتهــا بــر اســاس
اساســنامه ،در دســتور کار قــرار گرفــت و چهاردهمیــن جلســۀ مجمــع
عمومــی تشــکیل شــد.

0
برگزاری چهاردهمین جلسۀ مجمع عمومی فرهنگستان هنر
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بــر اســاس مــادۀ  4اساســنامه فرهنگســتان هنــر ،مجمــع عمومــی یکــی
از ارکان اصلــی ایــن فرهنگســتان اســت کــه آخریــن جلســه آن در ســال
 1388تشــکیل شــده بــود .چهاردهمیــن جلســۀ مجمــع عمومــی پــس
از یــک وقفــه طوالنــی ،کــه نزدیــک بــه یــک دهــه بــه طــول انجامیــد ،روز
چهارشــنبه ،دوم آبــان بــا حضــور اکثــر قریــب بــه اتفــاق اعضــای پیوســته
تشــکیل شــد.
در ایــن جلســه بــر اســاس اساســنامه ،گــزارش مفصلــی از فعالیتهــای
فرهنگســتان هنــر ،بــه ویــژه فعالیتهــای پژوهشــی و مالــی  9ســال
گذشــته کــه مجمــع عمومــی تشــکیل نشــده بــود ،ارائــه شــد .ســپس

اعضــای مجمــع بــا تأ کیــد بــر نقــش فرهنگســتان هنــر در ارائــه پیشــنهاد
سیاســتگذاری در عرصــه هنــر بــه بحــث و تبــادل نظــر و ارائــه
تهــای آتــی فرهنگســتان
پیشــنهادهای خــود در خصــوص فعالی 
پرداختنــد .در ایــن جلســه مهمتریــن خواســته اعضــای پیوســته
فرهنگســتان ،بازگشــت اساســنامه بــه روال گذشــته خــود ،از جملــه
پیشــنهاد رئیــس فرهنگســتان توســط مجمــع بــه ریاســت محتــرم
جمهــور بــود .در پایــان ایــن جلســه نیــز ،پیشــنهاد تشــکیل دو گــروه
تخصصــی «هنــر انقــاب» و «فلســفه هنــر» مطــرح شــد کــه بــا اکثر یــت
آراء بــه تصو یــب رســید .همچنیــن همزمــان بــا تشــکیل مجمــع عمومــی،
نمایشــگاهی از آثــار اعضــای جاو یــد در مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا
برگــزار شــد کــه ایــن نمایشــگاه بــا حضــور اعضــای مجمــع افتتــاح شــد.
اعضــای پیوســته حاضــر در ایــن جلســه محمــد احصایی ،غالمحســین
امیرخانــی ،ســیدمحمد بهشــتی ،محمدرضــا حســینی بهشــتی،
ســیدمهدی حســینی ،محمدعلــی رجبــی ،مجتبــی رحماندوســت،
جــال شــباهنگی ،مهــدی شــهیدی کلهــری ،حبیــب اهلل صادقــی،
محمدرضــا طالشمجیــدی ،منوچهــر طیــاب ،محمــود عزیــزی،
محمــود فرشــچیان ،شــاهین فرهــت ،ســیدعبدالمجید کیانیهنــدی،
ینــژاد ،مصطفــی گــودرزی ،علــی منتظــری و دار یــوش
محمدعلــی ک 
مهرجویــی بودنــد.

0
تشکیل گروههای تخصصی
سرپرســت فرهنگســتان هنــر بــه دیدارهــا بســنده نکــرد و بالفاصلــه
احکامــی را بــرای احیــای گرو ههــای تخصصــی صــادر کــرد تــا بتوانــد بــه
ســرعت برنامههایــی کــه ایــن فرهنگســتان در مامور یــت خــود داشــته
و بــرای آن اهــداف پای هگــذاری شــده ،دنبــال نمایــد .بــر اســاس مــاده
 12اساســنامه فرهنگســتان هنــر ،ایــن فرهنگســتان دارای هفــت گــروه
یشــوند .وظیفــه ایــن
تخصصــی اســت کــه جــزو ارکان آن محســوب م 
گروههــا کــه از میــان اعضــای پیوســته و وابســته و هنرمنــدان خبــره
یشــود ،پیشــنهاد برنام ههــای پژوهشــی بــه شــورای تخصصــی
تشــکیل م 
فرهنگســتان اســت .متأســفانه حــدود یــک دهــه بــود کــه ایــن گروههــا
یشــوند ،تعطیــل شــده و
کــه در واقــع اتــاق فکــر فرهنگســتان محســوب م 

افتتاح منایشگاه آثار اعضای جاوید فرهنگستان هرن 2 ،آبان 1397

جلســات آنهــا برگــزار نمیشــد .بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه ایــن گروههــا،
انتخــاب و معرفــی اعضــای جدیــد گروههــا در اولویــت قــرار گرفــت و بــا
مشــورت اعضــای پیوســته و کارشناســان ،گروههــای مذکــور با پیشــنهاد
رئیــس هــر گــروه تشــکیل شــد.

0
گروه هنرهای تجسمی
نخســتین گروهــی کــه احــکام خــود را از سرپرســت جدیــد فرهنگســتان
هنــر دریافــت کردنــد ،گــروه هنرهــای تجســمی بودنــد کــه طــی حکمــی
ریاســت گــروه بــه مصطفــی گــودرزی از اســاتید برجســته هنرهــای
تجســمی ســپرده شــد و بــا پیشــنهاد رئیــس گــروه دیگــر اعضــای گــروه نیــز
انتخــاب و بــا دریافــت احــکام جداگانــه بــه عضویــت گــروه درآمدنــد.
بــه ایــن ترتیــب ،محمــد احصایــی ،حبیــباهلل آیتاللهــی ،مهــدی
حســینی ،حبی ـباهلل صادقــی و جــال شــباهنگی کــه عضــو پیوســته
فرهنگســتان هنــر هســتند بــه عنــوان اعضــای دائمــی و صداقــت
جبــاری و زهــرا رهبرنیــا بــه مــدت دو ســال بــه عضویــت گــروه هنرهــای
تجســمی فرهنگســتان هنــر منصــوب شــدند.

همچنیــن معصومــه آطاهر یــان از ســوی کیــوان رحیمــی ،دبیــر
فرهنگســتان هنــر ،بــه ســمت دبیــر گــروه منصــوب شــد.

0
گروه هنرهای سنتی
گــروه هنرهــای ســنتی از جملــه گرو ههــای فعــال در فرهنگســتان هنــر بــود
کــه سیاس ـتگذاری بســیاری از برنام ههــای وز یــن را بــر عهــده داشــت
بــه همیــن مناســبت علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنر،
طی حکمی ریاســت گروه هنرهای ســنتی و صنایع دســتی را به حســن
بلخــاری ،کــه چهــرهای برجســته در میــان نخبــگان دانشــگاهی اســت،
ســپرد و در پــی آن اســتادان محمــود فرشــچیان ،غالمحســین امیرخانــی
و محمدعلــی رجبــی کــه همگــی از اعضــای پیوســته فرهنگســتان هنــر
هســتند را نیــز بــه عنــوان اعضــای دائــم گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع
دســتی منصــوب کــرد .همچنین مجیــد مهرگان ،محمدمهــدی هراتی،
محســن محســنی ،بهمــن نامــور مطلــق ،عبدالمجیــد شــریفزاده،
ینــژاد و حســین یــاوری را بــه مــدت دو ســال بــه عضویــت
مهــدی مک 
گــروه هنرهــای ســنتی فرهنگســتان هنــر درآورد.

همچنیــن ســید منصــوره تفرشـیها نیــز از ســوی دبیــر فرهنگســتان هنــر،
بــه عنــوان دبیــر گــروه منصــوب شــد.

نفســیه ســادات موســوی نیــز از ســوی کیــوان رحیمــی ،دبیــر فرهنگســتان
هنــر ،بــه ســمت دبیــر ایــن گــروه منصــوب شــد.

0

0

رونــد تغییــرات در فرهنگســتان هنــر ،از ســوی جامعــه هنــری مــورد اقبــال
قــرار گرفــت و بــه دنبــال آن نیــز گــروه موســیقی فعــال شــد و علیرضــا
اســماعیلی ،ســید عبدالمجیــد کیانــی هنــدی ،مــدرس موســیقی
ایرانــی ،نوازنــده ســنتور و از چهرههــای مانــدگار ایــن عرصــه ،را بــه عنــوان
رئیــس گــروه موســیقی برگزیــد و شــاهین فرهــت را نیــز بــه عنــوان عضــو
دائــم ایــن گــروه منصــوب کــرد .وی همچنیــن احکامــی جداگانــه بــرای
محمدســعید شــریفیان ،داریــوش طالیــی ،علــی اصغــر بیانــی و کاوه
خورابــه ،صــادر و آنهــا را بــه مــدت دو ســال بــه عضویــت گــروه موســیقی
منصــوب نمــود .احمــد صــدری را نیــز طــی حکمــی دیگــر بــه عنــوان قائــم
مقــام گــروه موســیقی فرهنگســتان هنــر منصــوب کــرد.

عرصــه نمایــش و ادبیــات نمایشــی موضوعــی اســت کــه در ایــن ســالها
یشــود گفــت یــا کاری صــورت
در فرهنگســتان هنــر مغفــول مانــده و م 
نگرفتــه و یــا چشــمگیر نبــوده اســت .بــه همیــن دلیــل دکتــر علــی
منتظــری ،کــه از اعضــای پیوســته فرهنگســتان اســت و ســالها ســبقۀ
مدیریتــی موفــق در عرصــه هنرهــای نمایشــی دارد ،بــه ریاســت گــروه
«نمایــش و ادبیــات نمایشــی» منصــوب شــد .همچنیــن ،دکترمحمــود
عزیــزی ،بــه عنــوان عضــو دائمــی گــروه انتخــاب شــد .اســتادان علــی
نصیریــان ،مجیــد سرســنگی ،تاجبخــش فنائیــان ،بهــزاد قــادری ،ایــرج
راد و نــادر برهانــی مرنــد ،نیــز طــی احکامــی جداگانــه بــه مــدت دو ســال
بــه عضو یــت گــروه «نمایــش و ادبیــات نمایشــی» فرهنگســتان هنــر
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درآمدنــد.
همچنیــن شــهاب پازوکــی از ســوی کیــوان رحیمــی ،دبیــر فرهنگســتان
هنــر ،بــه ســمت دبیــر ایــن گــروه منصــوب شــد.

0
گروه معماری و شهرسازی
سرپرســت جدیــد فرهنگســتان هنــر ،تشــکیل گروههــای تخصصــی
بــا اســتناد بــه اساســنامه را از جملــه رهیافتهایــی قلمــداد میکنــد
کــه میتوانــد فرهنگســتان را در بــرون رفــت از رخــوت و ک ـمکاری یــاری
نمایــد .بــا ایــن اندیشــه وی گــروه معمــاری را نیــز بــه ریاســت ســید
محمــد بهشــتی شــیرازی تشــکیل داد و ســعید ایــزدی ،پیــروز حناچــی،
مهــرداد قیومــی ،کامبیــز نوایــی ،محمــد حســن طالبیــان و ســید محســن
حبیبــی ،را بــه مــدت  2ســال بــه عنــوان اعضــای گــروه برگزیــد.
همچنیــن مهــدی تاجیــک از ســوی کیــوان رحیمــی ،دبیــر فرهنگســتان
هنــر ،بــه ســمت دبیــری ایــن گــروه منصــوب شــد.

0
همکاری با سازمانها ،دانشگاهها و انجمنهای حوزۀ فرهنگ و هنر
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به منظور همافزایی بیشتر و فراهم آوردن امکان استفاده بهینه از
امکانات موجود ،جلسات کارشناسی مفیدی با تعدادی از مدیران
و معاونان سازمانها و وزارتخانهها ،از جمله معاونت هنری و
معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مدیران مؤسسه
اکو و کمیسیون ملی یونسکو ،پژوهشگاه میراث فرهنگی ،موزههای
مختلف و انجمنهای گوناگون هنری برگزار شد .در این جلسات
مقرر شد در راستای اعتالی هنر ایرانی ـ اسالمی و افزایش زمینه
پیوند بیشتر هنرمندان با دولت ،برنامههای مشترکی تعریف و به اجرا
گذاشته شود.
همچنیــن بــرای تعامــل بیشــتر فرهنگســتان هنــر بــا دانشــگاههای هنــر
و همــکاری ســازنده در زمینــه مباحــث آموزشــی و پژوهشــی حــوزه هنــر
کــه در اساســنامه فرهنگســتان بــر آن تأ کیــد شــده اســت ،جلســاتی بــا

رؤســای دانشــگاهها و دانشــکدههای هنــر ،از جملــه پردیــس هنرهــای
زیبــای دانشــگاه تهــران و دانشــگاه هنرهــای اســامی ـ ایرانــی اســتاد
فرشــچیان برگــزار گردیــد و بــه منظــور پیگیــری امــور ،دبیرخان ـهای در
فرهنگســتان تأســیس شــد.

0
جلسۀ کارگروه فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی
چهارمین جلسه کارگروه فرهنگی چهل سالگی انقالب اسالمی
شورای عالی انقالب فرهنگی با حضور نمایندگان بیش از  30سازمان
و نهاد رسمی دولتی ،دوم مهرماه در فرهنگستان برگزار شد.
در این جلســه پس از ارائه پیشــنهادات و گزارش برخی از فعالیتهای
برخــی از دســتگاههای دولتــی کــه توســط اعضــاء یــا نماینــدگان کارگــروه
تهــای فرهنگســتان هنــر و برنام ههــای ویــژه
ارائــه شــد ،اعضــا بــا فعالی 
ایــن فرهنگســتان بــه مناســبت چهــل ســالگی پیــروزی انقــاب اســامی
آشــنا شــدند .همچنیــن اعضــای کارگــروه از نمایشــگاه عکــس و اســناد
«از مشــروطه تــا انقــاب اســامی» کــه بــه مناســبت چهــل ســالگی
انقــاب اســامی بــا همــکاری مؤسســه مطالعــات تار یــخ معاصــر در
ی هنــری صبــای فرهنگســتان هنــر برگــزار شــده بــود
مؤسســه فرهنگ ـ 
بازدیــد کردنــد.

بازنگری عملکرد زیرمجموعههای فرهنگستان هنر

0
تاکید بر تشکیل شورای علمی و سیاستگذاری در مؤسسه متن
از آنجــا کــه فرهنگســتان هنــر مدتــی از وظایــف اصلی خــود بازمانده بود،
بازنگــری عملکــرد زیرمجموع ههــا بــرای یکســان ســازی سیاس ـتها و
رفــع کاســتیها بــرای رشــد و ارتقــای مجــدد آن در اولویــت برنامههــا قــرار
گرفت.
بــه همیــن منظــور سرپرســت فرهنگســتان هنــر بــه همــراه دبیــر و مدیــران
ارشــد خــود ،از موسســه تالیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنــری «متــن» بازدیــد
کــرد .در ایــن بازدیــد ،بررســی راهکارهــای اثرگــذار و ایجــاد تحــول در
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حــوزه نشــر آثــار هنــری ،تاکیــد بــر ادامــۀ چــاپ پــروژۀ معرفــی اشــیاء و آثــار
هنــر ایــران در موزههــای خــارج از کشــور ،انتشــار آثــار هنــری بــا به رهمنــدی
از نظــرات خردمنــدان و تأ کیــد بــر راهانــدازی و تشــکیل شــورای علمــی و
هیئــت امنــای مؤسســه ،بکارگیــری حداکثــری از ظرفیــت چاپخانــه در
جهــت بهــرهوری و کاســتن هزینههــای چــاپ بــرای نشــر آثــاری کــه قــرار
اســت بــا تیــراژ پاییــن منتشــر شــود ،از جملــه مباحثــی بــود کــه در ایــن
دیــدار مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

0
تعامل شورای علمی پژوهشکده با شورای تخصصی فرهنگستان هنر
علیرضــا اســماعیلی ،کــه ســمت ریاســت جدیــد هیئــت امنــای
پژوهشــکده هنــر را نیــز برعهــده دارد ،از ایــن پژوهشــکده دیــدار کــرد و
فرصتــی فراهــم ســاخت تــا از نزدیــک در جریــان فرآینــد فعالیتهــای
پژوهشــی ایــن مجموعــه قــرار گیــرد.
در ایــن نشســت بــه جایــگاه شــورای پژوهشــی در اساســنامۀ پژوهشــكده
هنــر بــه عنــوان یکــی از ارکان مؤثــر تصمیمگیــری بــه ویــژه در حــوزۀ
تعییــن رویکردهــای علمــی و اعــام نظــر دربــارۀ طرحهــای پژوهشــی
صحبــت شــد .همچنیــن وظایــف اساســنامهای شــورای پژوهشــی چون
تعییــن رویکردهــا و اولویتهــای پژوهشــی ،تصویــب كلیــۀ طرحهــا و
برنامههــای پژوهشــی و نظــارت بــر آنهــا ،تصویــب چــاپ كتــب و
نشــریات و ...مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.

0
تشکیل شورای علمی برای سیاستگذاری کتابخانه تخصصی هنر
در ادامــه بازدیدهــا ،سرپرســت فرهنگســتان نشســتی بــا مدیــران ارشــد و

در ایــن دیداردر بــارۀ افزایــش ســاعات کاری کتابخانــه از  14:30بــه 16
(جهــت خدمترســانی بیشــتر بــه کار بــران)؛ تســهیل شــرایط عضوگیری
بهــای تخصصــی هنــر و معرفــی اجمالــی
بــرای عالقهمنــدان بــه کتا 
بهــای فارســی و التیــن بــرای بهین هســازی اســتفاده کار بــران و
کتا 
تکمیــل نشــریات تخصصــی هنــر؛ بحــث و تبــادل نظــر شــد.
همچنیــن فراهــم آوردن مقدمــات ایجــاد پایــگاه دیجیتــال بــرای منابــع
مکتــوب دیــداری و شــنیداری (بــا توجــه بــه حقــوق مالکیــت مــادی
و معنــوی آثــار) و افــزودن و در دســترس قــرار دادن نســخه دیجیتــال
تولیــدات فرهنگســتان هنــر برای پژوهشــگران در دســتور کار قرار گرفت.
تشــکیل شــورای علمــی بــرای بازنگــری منابــع کتابخان ـهای ،تاییــد
بهــای در دســت خر یــد و مباحثــی از ایــن دســت ،در
فهرســت کتا 
جهــت ارتقــاء کیفیــت و تامیــن نیازهــا و خواســت کابــران ،از جملــه
مباحثــی بــود کــه مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

0
انتشارمجدد نشریات تخصصی
فرهنگســتان هنــر دارای پنــج نشــریۀ تخصصــی در حوز ههــای گونا گــون
هنــر بــود کــه متأســفانه بــه رغــم اقبــال هنرمنــدان و پژوهشــگران حــوزه
هنــر ،انتشــار ایــن نشــریات در دهــۀ دوم فعالیــت فرهنگســتان متوقــف
شــد .بــا توجــه بــه نظــر مجمــع عمومــی و مطالبــه هنرمنــدان بــرای چــاپ
مجــدد ایــن نشــریات ،چــاپ ایــن نشــریات در دســتور کار قــرار گرفتــه و
در مرحلــۀ اول ،آماد هســازی فصلنامــه پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر (در
حــوزۀ نقــد هنــر و مباحــث میانرشــتهای) و فصلنامــه گلســتان هنــر (در
حــوزه تار یــخ هنــر و معمــاری) شــروع شــده اســت.
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در ایــن جلســه بــر لــزوم هماهنگــی برنامههــای گروههــای پژوهشــی
پژوهشــکده هنــر بــا گروههــای تخصصــی فرهنگســتان هنــر تاکیــد شــد.
ضــرورت تدویــن هدفمنــد برنامههــای پژوهشــی ایــن پژوهشــکده در
ســال آینــده براســاس اولویتهــای مشــخص پژوهشــی ،کــه پاســخگوی
نیازهــا پژوهشــی کشــور بــوده و بــه کاهــش خألهــای پژوهشــی در ایــن
حوزههــا بینجامــد ،نیــز از جملــه مباحــث مطروحــه در ایــن نشســت بود.

رئیــس کتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان هنــر کــه از زیرمجموع ههــای
تحــت نظــارت معاونــت پژوهشــی اســت ،دیــدار داشــت .ایــن بازدیــد بــه
منظــور افزایــش بهــرهوری و جــذب مخاطــب فعــال در ایــن کتابخانــه
صــورت گرفــت تــا بــا ارائــه نقطــه نظــرات و راهکارهــای مناســب بــه ایــن
مهــم پرداختــه شــود.

7

گفتگو با دکتر مصطفی گودرزی ،رییس گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر

تعامل با هنرمندان و صاحبنظران ،همنشینی با جامعه
الهام الیقی

بــا حکــم سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،گــروه هنرهــای تجســمی ،بــه
عنــوان اولیــن گــروه از مجموعــه گروههــای پژوهشــی ،فعالیــت خــود
را از ســر گرفــت .دربــاره ایــن گــروه ،کارکردهــا ،وظایــف و اعضایــش بــا
توگــو
دکتــر مصطفــی گــودرزی ،رییــس گــروه هنرهــای تجســمی ،بــه گف 
نشســتیم تــا بیشــتر از فعالیتهــا و اهدافشــان بدانیــم .ایشــان کــه در
دورۀ نخســت فرهنگســتان هنــر و از بــدو تاســیس ایــن نهــاد علمــی و
هنــری ،نزدیــک بــه ده ســال مســئولیت گــروه مذکــور را بــر عهــده داشــته،
اســتاد دانشــگاه تهــران و عضــو پیوســتۀ فرهنگســتان هنــر جمهــوری
اســامی ایــران اســت.
لطفــا دربــارۀ وظایــف گــرو ه هنرهــای تجســمی فرهنگســتان هنــر و
کارکردهــای آن توضیــح دهیــد.
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همانطــور کــه میدانیــم از مهمتریــن وظایــف گروههــای تخصصــی
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران و از جملــه گــروه هنرهــای
تجســمی ،رصــد وضعیــت هنــر کشــور و ارائــۀ پیشــنهادها و برنامههــای
مناســب بــرای اصــاح ،توســعه و تعمیــق آن اســت .بــر مبنــای
اساســنامۀ فرهنگســتان هنــر ،ایــن مجموعــه وظایفــی را بــر عهــده دارد
کــه گروههــای تخصصــی نیــز بــر مــدار آنهــا فعالیــت خواهنــد نمــود.
پیشــنهاد سیاس ـتگذاری بــرای حفــظ و توســعه هنــر اســامی ،ملــی و
محلــی؛ همــكاری بــا حوزههــای علمیــه و علمــای دینــی در شــناخت
زمینههــای مبانــی فقهــی هنــر؛ مطالعــه و بهرهگیــری از نظریههــای جدیــد
هنــر بــا تكیــه بــر مبانــی ملــی و اســامی؛ حمایــت و تشــویق پژوهشهــای
بنیــادی و پیگیــری مطالعــات و طرحهــای هنــری در ســطح ملــی؛
پیشــنهاد سیاســتگذاری در زمینــه ارتبــاط جوامــع هنــری داخلــی
بــا جهــان؛ سیاســتگذاری جهــت گســترش نقــد هنــری و مباحــث
توگــو پیرامــون شــاخصهای
زیباشــناختی؛ ایجــاد زمینههــای گف 

توســعه هنــری؛ ارزیابــی ســاالنه شــاخصهای هنــری در كشــور؛ طراحــی
و برگــزاری نمایشــگاههای پژوهشــی در عرص ههــای گونا گــون هنــر
و برپایــی نشس ـتهای تخصصــی در زمین ههــای مختلــف هنــری؛
بررســی وضعیــت نظــام آموزشــی كشــور در زمینــه هنــر و پیشــنهاد
برنامههایــی بــرای اصــاح و ارتقــاء آن بــه مرا کــز و مراجــع مربوطــه؛ انجــام
مطالعــات بینرشــتهای و فرارشــتهای در زمینــه هنــر و ســایر علــوم؛
مطالعــه پیرامــون نیــاز کشــور بــه رشــتههای دانشــگاهی میانرشــتهای
هنــر و ارائــۀ آن بــه مرا کــز و مجامــع و مراجــع مربوطــه برای اجرا؛ شناســایی
و معرفــی هنرمنــدان شــاخص و تــراز اول در حوزههــای مختلــف هنرهــا
و نکوداشــت ایشــان؛ برنامهر یــزی بــرای تألیــف و ترجمــه منابــع مرجــع
در قلمــرو هنــر؛ طراحــی و تدو یــن اعطــای نشــان عالــی هنــر و ضوابــط
اعطــای آن بــه اشــخاص واجــد شــرایط؛ و همچنیــن طراحــی و تدویــن
شــرایط اعطــای جوایــز بــه شــخصیتهای برجســته و تاثیرگــذار در حــوزۀ
آمــوزش ،پژوهــش ،تالیــف و ترجمــه ،مدیر یــت هنــری ،خالقیتهــای
ی از مهمتریــن وظایــف فرهنگســتان هنــر اســت کــه از درون
هنــر 
تهــا و برنامــه
گروههــای تخصصــی بیــرون آمــده و بــر مبنــای فعالی 
یشــود .بنابرایــن،
و نظــارت علمــی و اجرایــی ایــن گرو ههــا انجــام م 
وظایــف اصلــی گــروه هنرهــای تجســمی بــر همیــن مــدار میچرخــد.
هنرهــای تجســمی چقــدر میتوانــد در عرصههــای اجتماعــی ،سیاســی و
 ...نقــش داشــته باشــد؟
نقــش هنرهــای تجســمی ،یــا بــه تعبیــری هنرهــای بصــری یــا دیــداری ،در
هویتبخشــی بــه جامعـه ،اساســی و بیبدیــل اســت و میتوانــد هو یــت
تاریخــی و تمدنــی را شــکل داده و احیــاء کنــد .هنرهــای تجســمی نقــش
ویــژهای در ارتقــای بینــش اجتماعــی و انتقــال معرفــت جمعــی دارنــد.
ایــن نقــش خــاص در بســتر پدیــدهای نوظهــور بــه نــام رســانه صــورت

میپذیــرد کــه الزم اســت فرهنگســتان هنــر بــه ایــن مقولــه نیــز توجــه
ویــژهای داشــته باشــد.
از آنجــا کــه تعریــف آ کادمیــک هنرهــای تجســمی ،رشــتهها ،شــاخهها
و گرایشــات متعــدد و متنوعــی ،از قبیــل عکاســی ،هنرهــای کاربــردی
و تزیینــی ،طراحــی داخلــی ،نقاشــی و تصویرســازی ،طراحــی و چــاپ
و کاریکاتــور ،گرافیــک و ارتبــاط تصویــری ،مجسمهســازی ،طراحــی
پارچــه و لبــاس ،هنــر ویدئــو ،انیمیشــن ،هنرهــای مفهومــی و جدیــد و
معاصــر را شــامل میشــود و گرایشــاتی چــون اینستالیشــن ،بــادیآرت،
پرفورمنــس ،کینیتیــک آرت ،لنــدآرت ،الیــت آرت ،و ،...دیجیتــال
آرت و وب دیزایــن و باز یهــای ویدئویــی و نظایــر اینهــا ،تایپوگرافــی
و کالیگرافــی و لتریســم و شــبیه اینهــا ،و حتــی بخــش مهمــی از
فیلممیکینــگ یــا فیلــم پروداکشــن [ ]filmmaking/film productionو
نظایــر اینهــا را در برمیگیــرد ،قطعــا بخشــی از برنامههــای پژوهشــی گــروه
بــه ایــن حوزههــا معطــوف خواهــد بــود.

یکــی دیگــر از اهــداف و برنامههــا ،تشــکیل کمیتههــا و کارگروههــای
تخصصــی نظیــر گــروه تاریــخ هنــر و گــروه نقــد هنــری اســت کــه

قدم نخست این گروه چه خواهد بود؟
البتــه بــا توجــه بــه اینکــه حــدود دو دهــه از ظهــور فرهنگســتان هنــر در
یگــذرد و در چهارمیــن دهــه از عمــر
عرصــۀ فرهنــگ و هنــر کشــور م 
ُپــر برکــت نظــام اســامی ،ضــروری اســت گذشــتۀ حــدود بیســت
ســالۀ ایــن مجموعــه بــرای گــزارش بــه تار یــخ و بــرای آینــده ،بازبینــی و
بازخوانــی شــود .شــاید بــرای ایــن کار الزم باشــد در وهلــۀ نخســت ،تهیــه
نهــا،
تهــا ،آرما 
و تنظیــم بیانیــه چش ـمانداز ،بیانیــه وظایــف و مأموری 
پیامدهــا ،اهــداف ،راهبردهــا و اقدامــات راهبــردی مــورد نظــر انجــام
شــده و در فرآینــد دوم ،ســنجهها و معیارهــای کلیــدی عملکــرد بهو یــژه
پیامدهــا و ســنجههای پیامــدی مــورد نظــر مشــخص شــوند و پــس از آن،
معطــوف بــه آینــده و در تــراز فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران
برنامهر یــزی کــرد.
رویکرد گروه در برنامهریزیهای آتی چگونه است؟
برنامهر یــزی اســتراتژیک پیامدنگــر و نتیجهمحــور کــه رویکــرد متفاوتــی
نحــال مثبــت
اســت و میتوانــد بــه ایجــاد یــک تحــول مهــم و در عی 
تهــای
در نظــام برنامهر یــزی هنــر کشــور در آمــوزش ،پژوهــش ،خالقی 
هنــری و حتــی مدیر یــت و اقتصــاد هنــر منجــر و بــه نقطــه عطفــی
در تار یــخ مدیر یــت کشــور تبدیــل شــود ،از جملــه چش ـماندازها و
یهــای مهــم گرو ههــای تخصصــی فرهنگســتان هنــر خواهــد
آیندهپژوه 
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ایجــاد زمینههــای هــر چــه بیشــتر تعامــل میــان گرایشــات ملــی و
محلــی و منطق ـهای در هنــر ایــران ،طراحــی و برگــزاری نمایشــگاههای
توگــو
پژوهشــی ،ایجــاد زمینــۀ تعامــل بــا هنــر معاصــر جهــان اســام و گف 
بــا هنرمنــدان آن و ســایر جوامــع ،تعامــل و همــکاری بــا دانشــگاهها و
پژوهشــکدههای مرتبــط و نهادهــا و مراکــز فرهنگــی و هنــری در عرصــۀ
هنرهــای تجســمی ،و همچنیــن تشــكیل کمیتههــای تخصصــی در
عرصــۀ هنرهــای تجســمی ماننــد عکاســی ،نقاشــی ،ارتبــاط تصویــری،
مجسمهســازی ،تصویرســازی ،انیمیشــن و غیــره ،از برنامههــای گــروه
در آینــده اســت.

امیدوار یــم در دورۀ ســوم حیــات فرهنگســتان هنــر و پــس از یــک دورۀ
فرامــوش نشــدنی فتــرت ،شــرایط الزم بــرای احیــاء و اجــرای آنهــا فراهــم
آیــد .انشــاءاهلل شــرایط بــه نحــوی باشــد کــه بــا یــک ترتیــب منطقــی و
بهصــورت گا مب ـهگام ،اهــداف و برنام ههــای مــورد نظــر پیگیــری و اجــرا
شــود.
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بــود .فرهنگســتان هنــر و گروههــای تخصصـیاش ،بایــد بــا درک زمانــه و
تحــوالت گوناگــون اجتماعــی و فرهنگــی ،برنامهریــزی راهبــردی ،دراز
مــدت و هدفمنــد کــه تمــام جوانــب و زوایــای نتایــج در آن لحــاظ شــده
باشــد را لحــاظ نمایــد .بــه فرمــودۀ یکی از بــزرگان ،ترســیم وضع مطلوب،
شــناخت وضــع موجــود ،بهکارگیــری شــیوههای علمــی و تحقیقشــده
و پیگیــری حرکــت از وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب ،کار بســیار خــوب
و شایســته و بلکــه ضــروری اســت کــه انشــاءاهلل فرهنگســتان هنــر نیــز در
دورۀ جدیــد در نظــر خواهــد گرفــت.
کمــی از برنامههــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن گــروه و فعالیتهــای
آن بفرماییــد.
از جملــه طرحهــا و برنامههــای گــروه تخصصــی هنرهــای تجســمی
فرهنگســتان هنــر ،ادامــۀ مباحــث پژوهشــی در عرصههــای گوناگــون
هنرهــای تجســمی و توســعه و تعمیــق آنهاســت .بهطــور کلــی ،برنامــۀ
گــروه در قلمــرو مطالعــات نظــری هنــر
و بــا در نظــر گرفتــن اجــرا در مقاطــع
گوناگــون ،کــه بــر اســاس مطالعــۀ
چندیــن ســاله و توجــه بــه نیازهــای
علمی ،پژوهشــی ،آموزشــی ،فرهنگی و
هنــری کشــور صــورت گرفتــه ،مبتنــی بــر
چهــار عرصــۀ کلــی اســت :تاریــخ هنــر،
نقــد هنــری ،زیباییشناســی و فلســفۀ
هنــر ،و مطالعــات میانرشــتهای
هنرهــای تجســمی.
در مــورد مباحــث میانرشــتهای توضیــح
بیشــتری بفرماییــد.
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در زمینــۀ مطالعات میانرشــتهای باید
اشــاره کنــم پژوهشهــای مذکــور بــه دو
صــورت درو نرشــتهای و برو نرشــتهای
هنرهــای تجســمی خواهــد بــود .در
مطالعــات میانرشــتهایهنر ،در
حــوزۀ گســتردۀ هنرهــای تجســمی،
مطالعــه درو نرشــتهای و برو نرشــتهای
آن ،نیــاز و واقعیتــی انــکار ناپذیــر اســت .مطالعــه و پژوهــش ،میــان
رشــتههای متنــوع تجســمی بــا ســایر رشــتههای هنــری و ســایر علــوم
امــری اســت کــه از عمــر آن در ســطح جهــان ،چندیــن دهــه میگــذرد
و حاصــل آن مطالعــات میانرشــتهای بیــن تجســمی و معمــاری،
تجســمی و ادبیــات ،تجســمی و موســیقی ،تجســمی و ســایر هنرهــا
و علــوم ،از روانشناســی و جامعهشناســی ،تــا علــوم سیاســی و غیــره
توگــوی علمــی ،کــه از دیگــر نیازهــای پژوهشــی
اســت .همچنانکــه گف 
هنرهــای تجســمی ،نظیــر مدیریــت هنــری ،اقتصــاد هنــری ،مطالعــات
تطبیقــی هنــر ،هنرهــای کاربــردی ،آمــوزش هنــر ،و نظایــر آن اســت ،از
طرحهــای گــروه هنرهــای تجســمی فرهنگســتان خواهــد بــود.
دربــاره اعضــای تشــکیل دهنــده گــروه هنرهــای تجســمی فرهنگســتان هنــر
توضیحاتــی بفرماییــد.
بــا یــاد و خاطــرۀ هنرمنــدان پیشکســوت هنرهــای تجســمی معاصــر
ایــران و ادای احتــرام بــه ایشــان ،زنــده یــاد اســتاد محمــود جوادیپــور،

مرحــوم اســتاد جــواد حمیــدی ،زند هیــاد اســتاد مرتضــی ممیــز ،مرحــوم
دکتــر اکبــر تجو یــدی و زنــده یــاد اســتاد منصــوره حســینی؛ گــروه هنرهــای
تجســمی فرهنگســتان هنــر پــس از یــک دوره گسســت ناخواســته و تلــخ
تهــای علمــی و پژوهشــی گذشــتۀ
لشــده ،در ادامــۀ فعالی 
و تحمی 
خــود بــا حضــور تعــدادی از هنرمنــدان و اســتادان پیشکســوت مجــددا
کار را از ســر میگیــرد .جنــاب آقــای دکتــر حبیـباهلل آیتالهــی ،جنــاب
اســتاد ســید محمــد احصایــی ،جنــاب اســتاد جــال شــباهنگی،
جنــاب اســتاد ســید مهــدی حســینی و جنــاب آقــای دکتــر حبی ـباهلل
صادقــی ،اعضــای پیوســتۀ گــروه هســتند کــه در ایــن راه مــا را یــاری
میدهنــد .همچنیــن اســتادان محتــرم ســرکار خانــم دکتــر زهــرا رهبرنیــا
و جنــاب آقــای دکتــر صداقــت جبــاری نیــز بــه عنــوان اعضــای ایــن گــروه
تخصصــی حضــور دارنــد .بعــد از برگــزاری جلســات اولیــه ،و بــا توجــه
بــه برنام ههــا و کمیت ههــا و کارگرو ههــای تخصصــی ،انشــاءاهلل تعــداد
دیگــری از هنرمنــدان و صاحبنظــران بــه گــروه اضافــه خواهنــد شــد.
محصــول و بــرونداد اصلــی گــروه چــه
خواهــد بــود؟
نطــور کــه اشــاره شــد ،امیدواریــم
هما 
در ایــن دورۀ جدیــد ،بــه لطــف خداونــد
متعــال و همراهــی همــکاران محتــرم
و هنرمنــدان و اســاتید عزیــز ،در
آســتانۀ چهلمیــن ســالگرد پیــروزی
انقــاب اســامی ،شــرایطی فراهــم
تهــای
شــود کــه بعضــی از ماموری 
محولــه بــه ســرانجام رســیده و برخــی
حهــا و برنام ههــای مــورد نظــر بــه
از طر 
مرحلــۀ اجــرا برســند .البتــه بــا توجــه بــه
تهــای مالــی فرهنگســتان،
محدوی 
تهــای
تعلیــق و توقــف فعالی 
گرو ههــای تخصصــی و بــه اعتبــاری
از هــم پاشــیدن آنهــا ،کمرنــگ شــدن
و حتــی از بیــن رفتــن انگیز ههــا ،و
چیزهــای دیگــری نظیــر انجــام برخــی
برنام ههــای نامرتبــط در دورۀ گذشــته،
ســختیهای کار قابــل تصـ ّـور اســت کــه امیدوار یــم بــا مدیر یــت مناســب
و شایســته و تنظیم ابعاد زمانی الزم از یکســو ،و درک عمیق دســتگاهها
َّ
بالطبــع و َ
بالت َبــع ،پشــتیبانی مســئولین
و مســئولین فرهنگســتان هنــر ،و
فرهنگســتان هنــر از گرو ههــای تخصصــی از ســوی دیگــر ،انجــام برخــی
حهــا و تحقــق بخشــی از چش ـمانداز مــورد نظــر میســر شــود.
از طر 
یشــده و مســتمر بــا ســایر گرو ههــای تخصصــی
همــکاری برنامهریز 
شهــای دیگــر فرهنگســتان نظیــر پژوهشــکده هنــر ،مجموعــۀ
و بخ 
فرهنگــی هنــری صبــا و مركــز هنــر پژوهــی نقــش جهــان ،انتشــارات
(موسســه تالیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنــری) و مــوزه هنرهــای معاصــر
فلســطین ،همچنیــن احیــاء و ادامــۀ برخــی از برنامههایــی کــه در دورۀ
تهــای فرهنگســتان در عرصــۀ هنرهــای تجســمی اجــرا
اول فعالی 
حهــا و برنام ههــای گــروه در ایــن دوره خواهــد بــود .بــه حــول
شــده ،از طر 
نشــاءاهلل .بنابرایــن ،برخــی از نشس ـتهای تخصصــی
و قــوۀ الهــی؛ ا 
و نمایشــگاههای پژوهشــی نیــز از جملــه برو ندادهــای پژوهشــی و
فرهنگــی و هنــری مــورد نظــر خواهــد بــود.

از نهضت مشروطه تا انقالب اسالمی
به روایت اسناد
صــد و ســه ســال پیــش یکــی از قهرمانــان ملــی مــا در مقابــل نیروهــای انگلیســی ،کــه حضــور آنهــا در خطــه جنــوب ایــن ســرزمین هــرروز بیشــتر ریشــه
میدوانــد ،ایســتادگی کــرد و در ایــن راه از جــان خویــش نیــز گذشــت .رئیسعلــی دلــواری گرچــه شــهید شــد ،روز درگذشــت او در کنــار عبــارت «روز
یکــرد کــه رو یــداد مهمــی بــا عنوان مشــروطه
مبــارزه بــا اســتعمار» در تقویــم مــا ایرانیــان خــوش نشســته اســت .ایــن قهرمــان دلــواری در دورهای زندگــی م 
در ایــران رخ داده بــود؛ رویــدادی کــه خــود ،نتیجــه جریانهایــی بــود ،امــا جریانهایــی را نیــز باعــث شــد.
سهــا و اســناد چــه بســا اطالعاتــی را در اختیــار
مشــروطه را میتــوان از میــان آثــاری کــه از آن زمــان تــا کنــون نگاشــته شــده اســت شــناخت ،امــا عک 
ذهــن پرسشــگر بیننــده قــرار دهــد کــه در وثاقــت آنهــا کمتــر شــک و شــبههای بــه میــان آیــد و حتــی او را بــه تردیــد در بــاره تاریخــی کــه تــا کنــون در ذهــن
او شــکل گرفتــه اســت وادارد.
گالری خیال راوی واقعیت  150سال تاریخ ایران
گالــری خیــال موسســه فرهنگــی ،هنــری صبــا  12تــا  22شــهریورماه
روایتگــر تصویــری یکصــد و پنجــاه ســال دگرگونــی ایــران بــود.
در ایــن نمایشــگاه کــه بــه مناســبت چهلمیــن ســال پیــروزی انقــاب
اســامی و روز مبــارزه بــا اســتعمار برگــزار شــد ،اســناد و عکسهــای
مربــوط بــه رویدادهــای میانــه نهضــت مشــروطه و انقــاب اســامی بــه
نمایــش گذاشــته شــد.

در روز نخســت برگــزاری نمایشــگاه «از نهضــت مشــروطه تــا انقــاب
اســامی بــه روایــت اســناد» ،در انتهــای گالــری خیــال ،نشســتی ترتیــب
داده شــده بــود کــه در آن دو اســتاد و محقــق حــوزه تار یــخ معاصــر از
زوایــای جنبــش ضداســتعماری ایــران ســخن میگفتنــد کــه در ادامــه
میخوانیــد.
در عصر قراردادها سبک زندگی ایرانیان تغییر کرد
در آغــاز ،محمدحســن رجبــی (دوانــی) ،مــورخ و پژوهشــگر ،گریــزی
بــه دوره صفو یــه زد و از
پندنامهنویســی کــه توســط علمــا
یشــد
و بــرای ســاطین نوشــته م 
ســخن گفــت .او بــا اشــاره بــه
رســاله «نصیحهالســاطین»
و نمونههایــی از ایــن دســت،
ضمــن مســتند کــردن گفتــه
خــود ،بــر ادامــه ایــن اقــدام در
دور ههــای بعــدی تاکیــد کــرد و
شــاهد مثــال خــود را «ارشــادنامه»
دانســت .رجبــی بــا تاکیــد بــر
اینکــه ایــن رســاله خطــاب بــه
آقامحمدخــان قاجــار نوشــته
شــده اســت گفــت :از دوره
قاجــار بــه بعــد ،ایــران ناخواســته
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بــا ورود بــه گالــری خیــال ،بیننــده وارد فضــای دوره ناصــری میشــود.
ایــن فضــا او را تــا پیــروزی مشــروطه همراهــی میکنــد .روایــت تصویــری
از مشــروطه تــا اســتبداد صغیــر و پــس از آن فتــح تهــران ،بخــش دیگــر
ایــن نمایشــگاه اســت؛ امــا بــدون درک آنچــه پــس از فتــح تهــران رخ داد،
نمیتــوان علــت کودتــای  1299و ظهــور رضاخــان را دریافــت .ازای ـنرو
بیننــده قــدم بــه قــدم وارد فضــای پیــش از کودتــای  1299میشــود.
تحــوالت ایــران در دوره رضاشــاه و نحــوه روی کار آمدن محمدرضاشــاه
نیــز موضــوع دیگــری اســت کــه در قــاب تصویــر و ســند جــای گرفتــه
اســت .ســوالی کــه در ایــن مــدت
ذهــن بیننــده را بــه خــود مشــغول
میکنــد خــط ســیر روحیــه
استعمارســتیزی مــردم ایــران
اســت کــه در ابتــدای نمایشــگاه،
در جنبــش تحریــم تنباکــو نمایــان
شــده اســت؛ در قســمت دیگــری
از ایــن نمایشــگاه ،امتــداد
ایــن خــط ،در نهضــت ملــی
شــدن صنعــت نفــت بــه تصویــر
درمیآیــد .بــه تصویــر کشــیدن
آنچــه در ایــن نهضــت رخ داد
بیننــده را وارد فضــای کودتــای
 1332میکنــد .دو خواســته

عمومــی مــردم عصــر قاجــار ،کــه در ابتــدای ایــن نمایشــگاه جلــوه بصــری
یافتــه اســت ،یعنــی مبــارزه بــا اســتعمار و اســتبداد ،در ایــن بخــش از
یشــود کــه شــروع
تاریــخ ایــران بــه شــکلی تنگاتنــگ در نهضتــی تنیــده م 
آن خــرداد  1342اســت .تصاو یــر و اســناد نمایشــگاه بیننــده را از نحــوه
شــکلگیری ایــن رو یــداد و اســتمرار آن آ گاه میکنــد و او را قــدم بــه قــدم
بــه بهمــن  1357میرســاند کــه در آن انقــاب اســامی ایــران ،بــا حــذف
اســتعمار و اســتبداد بــه پیــروزی رســید.
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وارد گردونــه رقابــت قدرتهــای سیاســی اروپایــی میشــود؛ چــون
ایــران هممــرز بــا هندوســتان اســت و کلیــد فتــح ایــن منطقــه بهشــمار
میآیــد .از اوایــل قــرن ســیزدهم ،هیئتهــای فرانســوی و انگلیســی
بــرای انعقــاد پیمانهــای سیاســی بــه ایــران میآینــد .اعــزام هیئتهــای
یادشــده بهخصــوص بــا توجــه بــه ایــن امــر اســت کــه ایــران درگیــر جنــگ
طوالنیمــدت بــا روســیه بــود .نتایــج دو جنــگ ایــران بــا روســیه نیــز
متاســفانه منجــر بــه شکســت ایــران و انعقــاد دو قــرارداد گلســتان و
ترکمانچــای شــد.

نویســنده کتــاب مکتوبــات و بیانــات سیاســی و اجتماعــی علمــای
شــیعه؛ دوره قاجــار بــا اشــاره بــه اینکه کاپیتوالســیون یکــی از پیامدهای
ایــن قراردادهــا بــود بحــث عملکــرد علمــا در ایــن دوره را ایــن چنیــن پــی
گرفــت :در ایــن دوره ،علمــا رســاالت و فتواهــای بســیاری نوشــتند کــه
از نــکات مهــم آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد )1 :درخواســت
رفــع خطــر از جــان و نوامیــس مــردم قفقــاز؛  )2آزادســازی منطقــه قفقــاز
از کفــره روس؛  )3نوســازی ارتــش؛  )4اقتبــاس از فنــون و لباسهــای
نظامــی غــرب بــرای نیروهــای نظامــی ایــران .از آنجاکــه چنیــن اقتباســی
نوعــی بدعــت بهشــمار میآمــد ،علمــا بــرای آن فتــوا دادنــد.
محمدحســن رجبــی در ادامــه تشــریح خــط ســیر فعالیــت علمــا ،وارد
دوره پــس از قتــل امیرکبیــر شــد و ابتــدا فضــای آن دوره را از نظــر عملکــرد
اســتعمار و عوامــل داخلــی آن توضیــح داد .او دراینبــاره اظهــار کــرد:
متاســفانه بعــد از قتــل امیرکبیــر ،عصــر قراردادهــا آغــاز شــد .یکــی از
ایــن قراردادهــا ،قــرارداد رویتــر یــا راهآهــن بــود .طبــق آن بنــا بــود ایــران
قــراردادی بــه مــدت هفتــاد ســال بــا رویتــر ببنــدد کــه او در آن متضمــن
ســاخت راهآهــن بــرای ایــران شــود و از آن ســو تمــام منابــع ایــران ،بــه جــز
طــا و نقــره ،بــه رویتــر واگــذار گــردد .بــه یــک معنــا بــا ایــن قــرارداد تمــام
هســتی ایــران در اختیــار یــک فــرد اروپایــی قــرار میگرفــت؛ امــا ازآنجاکــه
علمــا اطــاع داشــتند انگلیــس از طریــق کمپانــی هنــد شــرقی و همیــن
قراردادهــا

هنــد را بــه اســتعمار درآورده بــود ،بــه مبــارزه بــا آن پرداختنــد.
ایــن پژوهشــگر تار یــخ ادامــه داد :گرچــه قــرارداد رویتــر فســخ شــد ،ایــن
قراردادهــا ادامــه پیــدا کــرد .چــون صدراعظ مهــای بعــد از امیرکبیــر،
بــا مشــاهده سرنوشــت امیرکبیــر و قائممقــام ،میکوشــیدند خــود را بــه
یکــی از دو قــدرت آن روز نزدیــک کننــد .بــر اســاس ایــن قراردادهــا،
کاالهــای عمدتــا مصرفــی اروپایــی روانــه ایــران شــد و نیــز تعــداد بیشــتری
از اروپاییــان در کشــور حضــور پیــدا کردنــد و همیــن امــر ســبک زندگــی
ایرانیــان را تغییــر داد .علمــا نگــران بودنــد کــه بــر اثــر ایــن وضعیــت یــک
اســتحاله فرهنگــی رخ دهــد؛ ازهمی ـنرو مــا علــی هیدجــی و شــیخ
بهــای خــود شــرح مبســوطی از ورشکســتگی
حســن کربالیــی در کتا 
اقتصــاد ایــران و تغییــر ســبک زندگــی ایرانیــان دادنــد .میــرزای شــیرازی
هــم از همیــن بابــت دو فتــوا صــادر کــرد و نام ـهای بــه ناصرالدینشــاه
نوشــت .یکــی از ایــن دو فتــوا راجــع بــه پرهیــز مســلمانان از مصــرف
کاالهــای اروپایــی و تــاش بــرای رونــق اقتصــادی ایــران بــود .ایــن
اقدامــات نشــان میدهــد کــه همــان طــور کــه اســتعمار از طریــق جنــگ
اقــدام کــرد و بعــد شــکل ایــن مبــارزه تغییــر یافــت و وارد فــاز اقتصــادی
شــد ،فتــاوی علمــا هــم متناســب بــا همیــن تغییــرات ،تغییــر شــکل داد.
شرکت اسالمیه کاالهایی به آفریقا صادر میکرد
پــس از ســخنرانی محمدحســن رجبــی ،موســی حقانــی ،رئیــس
پژوهشــکده تار یــخ معاصــر ،در جایــگاه قــرار گرفــت و بــا نو یــد دادن
گتــر در دهــه فجــر امســال ،کــه
برگــزاری نمایشــگاهی بــا ابعــاد بزر 
مصــادف بــا چهلمیــن ســال پیــروزی انقــاب اســامی اســت ،بــه
مســئله اســتعمار اشــاره کــرد و گفــت :قــرن نوزدهــم ،قــرن حضــور جــدی
اســتعمار بــرای مــردم ایــران و منطقــه اســت و نمیتــوان تاریــخ ایــران و
منطقــه را بــدون اســتعمار و اقدامــات آن بررســی کــرد .امــا متاســفانه
گرایشهایــی در ایــران وجــود دارد کــه نقــش اســتعمار را در عقــب نگــه
داشــتن ایــران و کشــورهای دیگــر منطقه نادیــده میگیرند
و بــر عوامــل داخلــی تکیــه میکننــد .ایــن گرایشهــا
حتــی بــه جــای بررســی عوامــل اصلــی داخلــی ،بــه ســراغ
مســائلی میرونــد کــه خــوراک سیاســی روز دارد .شــاه
شهــا در تحلیــل رویدادهــای
بیــت اســتدالل ایــن گرای 
تار یــخ معاصــر ایــران ایــن اســت کــه مــا ضعیــف بودیــم
تهــای آن روز دنیــا توانســتند بــر مــا
و از همی ـنرو قدر 
غلبــه کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه بخــش بزرگــی
تهــا و حضــور ایــن
از ضعــف مــا بــه دلیــل دخال 
تهــا در منطقــه اســت.
قدر 
وی در رد ایــن ادعــا یکــی از نامههــای ناصرالدینشــاه
را مســتند گفتــه خــود قــرار داد و بــا اشــاره بــه جملــه
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معــروف آن ،یعنــی «مردهشــور مملکتــی را
ببرنــد کــه شــاهش حــق نــدارد بــه شــمال و
جنــوب مملکتــش مســافرت نمایــد» گفــت :آن
نامــه طرحهــای اصالحــی در ایــران و موانعــی را
کــه بــر ســر ایــن کار وجــود دارد برمیشــمرد .نامــه
یادشــده نشــان میدهــد کــه مســئوالن ایــران متوجــه
وضعیــت کشــور بودنــد و بــرای آن طــرح و برنامــه
داشــتند؛ در نتیجــه نمیتــوان بــا ایــن اســتدالل کــه
مــا ضعیــف بودیــم و از همی ـنرو آنهــا توانســتند بــر مــا
غلبــه کننــد ،تاثیــر اســتعمار را تقلیــل دهیــم .اتفاقــا
حضــور آنهــا بــه طرحهــای اصالحــی مــا لطمــه زد.
ناصرالدینشــاه حتــی در بخشــی از ایــن نامــه میگویــد:
امــروز بــر روی کــره ارض ملتــی ضعیفتــر از ایــران وجــود
نــدارد و ســپس بــه نقــش انگلســتان در ایــن وضعیــت اشــاره
میکنــد.
مشــخصههای جریــان مبــارزه بــا اســتعمار ،کــه مرجعیــت شــیعه
رهبــری آن را در دســت داشــت ،موضــوع دیگــری بــود کــه رئیــس
پژوهشــکده تاریــخ معاصــر مطــرح کــرد .او در ایــن بخــش ،بــه اتــکای
ایــن مبــارزه بــر ادبیــات و مبانــی دینــی اشــاره نمــود و گفــت :از زمانــی کــه
اســتعمار در ایــران حضــور پیــدا کــرد ،دو جریــان در کشــور پدیــد آمــد:
یــک جریــان ،نــگاه مرجعیــت شــیعه بــود کــه اعتقــاد داشــت کفــار نبایــد
بــر مســلمانان مســلط شــوند (قاعــده نفــی ســبیل)؛ جریــان دوم نگــرش
خوشباورانـهای بــه غــرب داشــت و بــر ایــن نکتــه تاکیــد میکــرد کــه مــا
بایــد بــه ســمت اقتبــاس از غــرب برویــم.

موســی حقانــی بــا بیــان اینکــه تاثیــر ادبیــات دینــی را در قضیــه جنــگ
روســیه علیــه ایــران میبینیــم ،وارد بحــث فرقهســازی اســتعمار در
ایــران شــد و آن را بعــد دیگــری از ایــن نفــوذ عنــوان نمــود .او در شــرح
نحــوه مقابلــه جریــان ضداســتعماری بــا ایــن بعــد از اســتعمارگری

قــدرت بســیجگری روحانیــت و مرجعیت شــیعه ،که دوســت و دشــمن
بــه آن اعتــراف کردهانــد ،موضــوع دیگــری بــود کــه موســی حقانــی در
بحــث از مشــخصههای جر یــان مبــارزه بــا اســتعمار بــه آن اشــاره کــرد
و ســپس از هدفمنــد بــودن و برنامــه داشــتن ایــن جریــان ســخن گفــت.
نبــاره بیــان نمــود چنیــن اســت :در تحریــم تنباکــو ،مــردم
آنچــه وی درای 
نبــار اســتبداد را بــه چالــش کشــیدند .پــس از آن مبــارزه
ایــران بــرای اولی 
تئوریــزه شــد .در رســالههایی کــه علمــا در ایــن دوره نگاشــتهاند ســاختار
دولــت و تشــکیالت آن ،بحــث قشــون و مالیــات و نحــوه تعامــل بــا مــردم
بازتــاب یافتــه اســت و همــه اینهــا از طــرح و برنامــه داشــتن رهبــران ایــن
جریــان حکایــت میکنــد.
مشــخصه دیگــری کــه رئیــس پژوهشــکده تاریخ معاصــر در بخش پایانی
ســخنان خــود مطــرح کــرد محــدود نبــودن ایــن جریــان در چهارچــوب
ســرزمینی ایــران بــود .وی گفــت :ایــران امالقــرای جهــان تشــیع اســت.
وســعت ســرزمین و پیشــینه تمدنــی و اســتقرار شــیعه در ایــران باعــث
میشــد ایــن کشــور در جهــان تشــیع اهمیــت داشــته باشــد؛ وقتــی بــه
یشــد مرجعیــت شــیعی نســبت بــه آن واکنــش
لیبــی یــا مصــر تجــاوز م 
یکــرد.
نشــان م ـیداد و بیتوجــه از کنــار آن عبــور نم 
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وی در ادامــه وجــوه ســلبی و ایجابــی جریــان مبــارزه بــا اســتعمار را
مطــرح کــرد و دراینبــاره اظهــار نمــود :نفــی نفــوذ فقــط بــه جنبــه نظامــی
محــدود نمیشــد ،بلکــه در حــوزه ســبک زندگــی و اقتصــاد هــم دیــده
میشــد .اینکــه مــردم را نهــی میکردنــد از اینکــه ماننــد اجنبــی لبــاس
بپوشــند نمون ـهای از توجــه آنهــا بــه مقولــه ســبک زندگــی اســت .جنبــه
ایجابــی در حــوزه اقتصــاد حتــی زودتــر از مشــروطه آغــاز شــد .شــرکت
اســامیه در اصفهــان تاســیس گردیــد .ایــن شــرکت کاالهایــی حتــی بــه
آفریقــا صــادر میکــرد .کل علمــا و مراجــع بــا صــدور فتواهــای بســیاری
از شــرکت یادشــده حمایــت کردنــد.

گفــت :فرق هســازی در ایــران و ایجــاد تشــکلهای سیاســی ـ فرهنگــی
نظیــر فراماســونری نمونــه کارهایــی اســت کــه اســتعمار بــرای مقابلــه بــا
حرکــت علمــا انجــام داد .امــا هوشــیاری مرجعیــت شــیعه و مــردم ایــران
کــه از آنهــا تبعیــت داشــتند ،در ایــن زمینــه کامــا مشــهود اســت .آنهــا
مبــارزه را فقــط بــه بعــد نظامــی محــدود ندانســتند و در عرصــه فرهنگــی
هــم همــواره آمــاده مقابلــه بــا توطئ ههــا بودنــد.
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گزارش برگزاری کار گروه فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی در فرهنگستان هنر

نقش همافزایی دستگاههای دولتی
در برگزاری چهل سالگی انقالب اسالمی
چهارمیــن جلســه کارگــروه فرهنگــی چهــل ســالگی انقــاب اســامی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا حضــور نماینــدگان بیــش از ســی ســازمان و
نهــاد رســمی دولتــی ،بــه ریاســت دکتــر محمــد اســحاقی ،معــاون برنامهریــزی و هماهنگــی دبیرخانــه ایــن شــورا و بــا حضــور علیرضــا اســماعیلی،
سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،دوشــنبه ،دوم مهرمــاه ،در فرهنگســتان برگــزار شــد.
تهــای فرهنگســتان
تهــا و فعالی 
در ایــن نشســت کــه بــه بازنگــری فعالیتهــا و پیشــنهادهای دســتگاههای عضــو ایــن کارگــروه ،آشــنایی بــا ظرفی 
هنــر و بازدیــد از گالریهــای موسســه فرهنگــی هنــری صبــا اختصــاص داشــت ،دکتــر محمــد اســحاقی ،بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای کربــا
و محکــوم کــردن حملــه تروریســتی اهــواز ســخنان خــود را آغــاز کــرد و در ادامــه بــه فعالیــت و اهــداف ایــن کارگــروه پرداخــت و اظهــار داشــت :کارگــروه
فرهنگــی ،کارگــروه جامعــی اســت کــه میتوانــد در هدایــت کارگروههــای تخصصــی کــه در حــال فعالیــت هســتند ،موثــر باشــد.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران در ادامــه از نقــش همافزایــی و تبــادل اطالعــات میــان دســتگاههای مختلــف کــه در حــوزه فرهنــگ کشــور
فعالیــت دارنــد ،ســخن گفــت و خاطــر نشــان کــرد :یکــی از اهــداف تشــکیل ایــن کارگــروه جلوگیــری از مــوازی کاری میــان دســتگاههای فرهنگــی
اســت کــه فعالیتهــای همســو دارنــد .همچنیــن اســتفاده از ظرفیتهــای مختلفــی کــه هــر دســتگاه دارد و میتوانــد آن را بــه اشــتراک بگــذارد .ایــن
یشــود ،میتوانــد بــه صــورت مســتمر نیــز ادامــه یابــد.
حرکــت عــاوه بــر برنامههایــی کــه بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد انقــاب اســامی برگــزار م 
در ادامــه دکتــر اســحاقی بــا تاکیــد بــر تولیــد محتــوای مناســب تصریــح کــرد :یکــی از برنامههایــی کــه هــر دســتگاه بایــد در دســتور کار خــود قــرار دهــد،
تولیــد محتــوای مناســب ،مستندســازی رویدادهــای فرهنگــی و در اختیــار قــرار دادن ایــن محتواهــای فرهنگــی بــه مــردم اســت .مــردم میبایســت
فراینــد و دســتاوردهای انقــاب در ایــن چهاردهــه را درک و دریافــت نماینــد.
در ادامــه نشســت احمــد قماشــچی ،مدیــر كل طــرح و برنامــه معاونــت برنامهریــزی و هماهنگــی دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و دبیــر این
کارگــروه ،بــه عملیاتــی شــدن برنامههــا تاکیــد و اظهــار داشــت :شــش ماهــه نخســت ســال بــه پایــان رســید؛ در شــش ماهــه دوم بایــد بــه مرحلــه اجــرا
یشــود ،منحصــر بــه دهــه مبــارک فجــر نیســت؛ بلکــه عــاوه بــر آن بایــد بــه اقتضــای زمــان و شــرایط
برســیم .برنامههایــی کــه در ایــن کارگــروه ارائــه م 
برنامههــای مختلــف اجــرا شــود.
وی بــه ســامانه تقویــم برنامههــای چهــل ســالگی انقــاب اشــاره کــرد و افــزود :ســامانهای بــرای ارائــه برنام ههــای مختلــف و تولیــد محتــوا طراحــی
شــده و هــر دســتگاه میتوانــد در ایــن ســامانه ،تقویــم برنامــه چهــل ســالگی را ارائــه دهــد تــا تداخلــی میــان برنامههــا صــورت نگیــرد .در ایــن ســامانه
همچنیــن میتــوان بــه اطالعرســانی و فراخــوان و دعــوت از مــردم بــرای شــرکت در برنام ههــا پرداخــت تــا ایــن حرکــت ملــی در تمامــی شــهرها و
اســتانهای کشــور ایجــاد شــود.
پــس از ارائــه پیشــنهادات و گــزارش فعالیــت برخــی از دســتگاههای دولتــی کــه توســط اعضــاء یــا نماینــدگان کارگــروه ارائــه شــد؛ در ادامــه علیرضــا
اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر ،بــه معرفــی و دســتاوردهای ایــن فرهنگســتان پرداخــت و گفــت :فرهنگســتان هنــر یکــی از جوانتریــن
فرهنگســتانهای چهارگانــه کشــور اســت و بــه عنــوان یکــی از ســازمانهایی کــه پــس از انقــاب اســامی شــکل گرفتــه؛ در دو دهــه فعالیــت خــود،
توانســته دســتاوردهای قابــل توجــه علمــی و پژوهشــی بــرای جامعــه هنــری کشــور داشــته باشــد.
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شهــای بنیادیــن و برگــزاری برنامههــای
وی بــه ســرفصل برنامههــا و دســتاوردهای ایــن فرهنگســتان اشــاره و برخــی از آنهــا را برشــمرد و افــزود :پژوه 
ب و شــخصیتهای هنــری ،برگــزاری دوســاالنهها،
مختلــف بــرای ارائــه دســتاوردهای پژوهشــی و تحقیقاتــی از جملــه شناســایی و معرفــی مکات ـ 
توجــه بــه هنرهــای اســامی و ملــی ،همایشهــای ملــی و بینالمللــی ،نشسـتهای تخصصــی و  ...از جملــه برنامههایــی اســت کــه در دســتور کار
ایــن فرهنگســتان قــرار داشــته اســت.
همچنیــن ،فرهنگســتان هنــر در حــوزه نشــر ،بــا انتشــار منابــع و مآخــذ معتبــر پژوهشــی ( ترجمــه و تآلیــف) ،منابــع خوبــی را در اختیــار هنرمنــدان و
پژوهشــگران حــوزه هنــر قــرار داده و در ایــن خصــوص در برخــی حوزههــا جریــان ســاز بــوده اســت.
در پایــان ایــن جلســه اعضــای ایــن کارگــروه از موسســه فرهنگــی هنــری صبــا و نمایشــگاه عکــس «از نهضــت مشــروطه تــا انقــاب اســامی بــه روایــت
اســناد» کــه بــه بهانــه چهلمیــن ســالگرد انقــاب اســامی بــا همــکاری مرکــز مطالعــات تار یــخ معاصــر ،در ایــن موسســه برگــزار شــد ،دیــدن کردنــد.

اثر ابوالفضل عالی
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اولین نشست از سلسله نشستهای بینارشتهای در موسیقی

مولود زندینژاد

بررسی ارتباط میان موسیقی و ادبیات
از دیدگا ه صاحبنظران

نخســتین نشســت از سلســله نشسـتهای تخصصــی بینارشــتهای در
موســیقی بــا عنــوان «موســیقی و ادبیــات» بــه همــت معاونــت فرهنگــی
و هنــری فرهنگســتان هنــر ،عصــر سهشــنبه 13 ،شــهریور ،در ســالن
همایشهــای ایــن فرهنگســتان بــا حضــور اســتادان ،كارشناســان و
عالقهمنــدان ،برگــزار شــد.
در ابتــدای نشســت اردوان طاهــری ،پژوهشــگر موســیقی و دبیــر علمــی
سلســله نشسـتهای تخصصــی بینارشــتهای در موســیقی ،کــه اجــرای
ایــن برنامــه را نیــز بــر عهــده داشــت ،ســخن آغــاز کــرد و گفــت :تــا چنــد
دهــۀ گذشــته هنگامــی کــه از ارتبــاط موســیقی و ادبیــات ســخن
میگفتیــم ،بیشــتر منظورمــان موســیقی و شــعر بــود و بیشــتر مســائلی
ماننــد صنایــع ادبــی کــه منجــر بــه موســیقی میشــد ،موســیقی درونــی
شــعر ،مباحــث تلفیقــی بــا موســیقی و ...مــورد پژوهــش قــرار میگرفــت.
امــا در دو دهــه اخیــر در دنیــا مباحثــی در ایــن حــوزه مطــرح شــده کــه
خیلــی بــه موســیقی مربــوط نیســت و بیشــتر بــه حــوزه ادبیــات و دیگــر
رشــتههای هنــری مثــل ســینما یــا تئاتــر مرتبــط اســت .در دنیــای
امــروز بحثهــای بینارســانهای و بینامتنیــت مطــرح اســت و از دایــره
موســیقی بــا ادبیــات فراتــر رفتــه و ارتبــاط موســیقی بــا متــن مــورد بررســی
قــرار میگیــرد.
موسیقی و ادبیات هر دو کلماتی بیگانهنما هستند
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نخســتین ســخنران نشســت ،محمدعلــی معلــم دامغانــی ،رئیــس
وقــت فرهنگســتان هنــر ،ســخنان خــود را بــا بیتــی از نظامــی گنجــوی
(ای جهــان را ز هیــچ ســازنده /هــم نــوا بخــش و هــم نوازنــده) آغــاز
كــرد و اظهــار داشــت :مســئلۀ خــاص و فوقالعــادهای اســت كــه پــس
از چهــل ســال اینــك بــه ایــن مســئله مهــم پرداختــه میشــود .عــدد
چهــل در تــورات و در دیــن ،عــدد خوشــی نیســت ،ســالهای تیــه و
ســالهای گمراهــی اســت .خداونــد بنیاســرئیل را بــه خاطــر خطاهایــی
کــه مرتكــب شــدند ،چهــل ســال در بیابــان سرگشــته كــرد و چــون در
بیابــان حركــت میكردنــد ،صبــح منزلگاهشــان همانجایــی بــود كــه از
آن حركــت كــرده بودنــد و ایــن مبــدا و منتهــا چهــل ســال تكــرار شــد و تــا
خــدا نخواســت هیچكــس رهایــی نداشــت .امیــد اســت خداونــد تمــام
گمراهــان را نجــات دهــد.
وی در ادامــه بــه تشــریح واژه موســیقی و ریشــه ایــن کلمــه پرداخــت و
توضیــح داد :موضــوع ســخن بــه اصطــاح امــروز موســیقی و ادبیــات
اســت كــه بــا همــۀ مانــوس و شــناخته بودنشــان بــه نوعــی بیگانهانــد.
موســیقی ،كلم ـهای اســت کــه امــروز بــرای آن ســابقۀ یونانــی قائلانــد؛

کــه البتــه بــا مقدمــه مــا خیلــی ســازگار نیســت؛ یــا حداقــل بایــد در تبییــن
آن كوشــش شــود .در یونــان باســتان خدایانــی هســتند كــه بعضــی
خدایــان عالــم روشــناییاند و برخــی خدایــان عالــم تاریكــی .زئــوس ،بــه
قــول آنهــا خدایخدایــان ،کــه خــوش ســلیقه بــوده و بســیار ازدواج کــرده،
یشــود بــا عنــوان میوزهــا.
در ازدواجــش بــا میوز یــن ،صاحــب نوادگانــی م 
میوزهــا در فرهنــگ مــا الهــام بخــش شــاعران ،موســیقیدانان و اهــل هنــر
هســتند .اینهــا گاهــی زمینــی و گاهی آســمانی ،گاهــی زن و گاه مرداند.
مثــا میوز یــن موالنــا ،شــخصیتی اســت بــه نــام شــمس .دیوان نخســتین
یشــود،
شــهریار نیــز تحــت تاثیــر معشــوقی اســت ،كــه الهــام بخــش او م 
یشــود كــه از جفــای یــار و
و ایــن شــیفتگی موجــب نال ههــای شــهریار م 
خانــوادهاش میگو یــد( :پــدرت گوهــر خــود را بــه زر و ســیم فروخــت /پــدر
عشــق بســوزد کــه در آمــد پــدرم).
ش بــوده و موجــب
اســتاد معلــم در ادامــه بــه كســانی كــه الهامبخ ـ 
غنــای ادبیــات ،شــعر و موســیقی در تار یــخ شــدهاند ،پرداخــت و افــزود:
شهــا در ادبیــات جهــان بســیارند ،تــا جاییكــه شــعرا و ادیبــان
الهامبخ 
عــرب ،در ایــن زمینــه رســوایند .چنانكــه امرؤالقیــس كــه عاشــق و
شــیفتۀ دختــر عمو یــش بــوده ،از ایــن دســت اشــعار بســیار دارد .ایــن در
عالــم شــعرا و موســیقیدانان امــری رایــج بــوده اســت.
شهــا پرداخــت و اضافــه كــرد :در واقــع
وی بــه تشــریح بیشــتر الهامبخ 
میوزهــا  9نفرنــد كــه در شــعر ،نقاشــی ،موســیقی و دیگــر هنرهــا الهــام
دهنــده هســتند .بــه عنــوان مثــال :معمــاری كــه عاشــق اســت ،بــا
آجــر و ســنگ شــعر میگو یــد .همــۀ اینهــا تحــت تاثیــر نوعــی معشــوق و
الهامانــد .ایــن الها مهــا هــم زمینــی و هــم آســمانی اســت .ز یــرا زیبایــی از
جهانــی دیگــر اســت و مرغــی اســت كــه ا گــر بــر شــاخهای بنشــیند جلــوه و
یبــرد و روزی كــه ایــن مــرغ پر یــد ایــن شــاخه
جمــال آغــاز میكنــد و دل م 
هویتــی بــه عنــوان جمــال نخواهــد داشــت .ایــن نــوع جمــال متفــاوت
اســت؛ یــك وقــت در چهــره اســت كــه بــه آن میگوییــم صباحــت ،یــك
وقــت در ُبــرز و بازوســت ،میگوییــم :شــجاعت .هــر جایــی ایــن جمــال
اســمی دارد و خوشــا بــه حــال آنكــه ایــن جمــال را در هــر جــا میشناســند
و منشــاء آن را نیــز میدانــد.
ایــن هنرمنــد حــوزه شــعر ســپس بــه تشــریح كلمــات فرهنــگ و آهنــگ
پرداخــت و تصر یــح كــرد :ادبیــات و موســیقی هــر دو كلماتــی بیگانهنمــا
هســتند .ادب را برخــی ریشــه فارســی برایــش قائلانــد؛ ولــی بــه ز بــان
یشــود .امــروز تنهــا در بــارۀ ادبیــات و موســیقی
امــروزی عر بــی تلقــی م 
حــرف نمیزنیــم؛ بلكــه در بــارۀ فرهنــگ و آهنــگ صحبــت میكنیــم.
هنــگ ،هنجــار اســت و هنجــار را همــۀ مــا میشناســیم .نرمــال یعنــی

هنجــار و حــرف «آ» كــه بــر ســر آن میآیــد ،میشــود «آنرمــال» یــا نابهنجــار
كــه در آهنــگ هــم چنیــن چیــزی هســت .هنــگ در فرهنــگ و آهنــگ
مشــترك اســت« .فــر» یعنــی بــاال و هنــگ بــه معنــای مســیر اســت .ســفر
زمینــی یــك روز بــا شــتر اســت و یــك روز بــا موتــور و امــروز فرهنگــی پیــدا
كردهایــم كــه بــا هواپیمــا و راه آســمانی حركــت میكنیــم .نســبت بــه
راه زمینــی راه آســمان فرهنــگ و هنجــار باالتــر اســت و اگــر نــور مركــب
انســان باشــد ،ایــن هنجــار ،خیلــی خیلــی باالتــر م ـیرود.
وی در همیــن زمینــه بــه توضیــح بیشــتر پرداخــت و خاطــر نشــان كــرد:
فرهنــگ یعنــی هنجــار باالتــر و در آهنــگ هــم ایــن هنــگ یــا هنجــار
وجــود دارد و همینجاســت كــه موســیقیدان بایــد آمــوزش ببینــد تــا
بدانــد كــه ایــن چگونــه هنجــاری اســت .آیــا پســركی كــه ســوتكی در
دســت دارد ،و تــا نفــس دارد در آن میدمــد ،و فقــط در آن صــوت یــك
نــت تكــرار میشــود ،یعنــی از آغــاز تــا پایــان نــت «دو» یــا «مــی» اســت،
هنجــار اســت؟ موســیقیدان در واقــع ایــن هنــگ را بــه آهنــگ تبدیــل
میكنــد .آنوقــت انــواع نتهــا پــا درمیانــی میكننــد و حالتــی پیــش
میآیــد كــه ایــن نابهنجــاری ،كــه همــان هنجــار موســیقی اســت ،پیــش
میآیــد.
عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر ،بــرای روشــن شــدن ایــن مســئله
بــه توضیــح بیشــتر پرداخــت :موســیقی یعنــی خــارج شــدن از عالــم
اســتاتیك و ســكون و بــه حركــت درآمــدن .حقیقــت موســیقی بــه
حركــت درآمــدن اســت.آنجــا كــه موســیقی شــروع میشــود ،ســكون
تمــام میشــود .موســیقی یــك هنجــار برتــر اســت .بــا وجــود ایــن هركــس
كــه ایــن حداقــل را آموخــت ،اســتاد نیســت .حتــی اگــر همــۀ ابــزار را یــاد
بگیــرد؛ هنــوز آهنگســاز و موســیقیدان نیســت .هنــوز همــان كودكــی
اســت كــه ســوتكی در دســت دارد .بایــد خیــال وارد شــود تــا بــه مقصــود
برســد .اگــر خیــال را تبدیــل بــه تاثیــر كنــی موضــوع فرهنــگ كــه هنجــار
برتــر اســت و همــان آهنــگ اســت پیــش میآیــد.

یکی از گرفتار یهای خوانندگان ،عدم شناخت شعر است
در ادامــه حاتــم عســگری ،اســتادیار رشــته موســیقی در دانشــگاه

ایــن اســتاد موســیقی در بــاره لــزوم همراهــی موســیقی و ادبیــات گفــت:
مولــوی میگو یــد علــم موســیقی بــر مــن چــون شــهادت اســت .چــون
ً
مؤمــن هســتم ،شــهادت و ایمانــم آرزوســت .ایــن چنــد ســال مخصوصــا
از زمانــی کــه رادیــو آمــده ،ســعی نکردهانــد از افــرادی دعــوت کننــد کــه
ً
واقعــا شــعر و موســیقی بداننــد .ا گــر مــا ادبیــات شــعری نداشــته باشــیم،
نطــور کــه بایــد و شــاید هدایــت کنیــم؛
موســیقیمان را نمیتوانیــم آ 
زیــرا اول شــعر اســت و دوم موســیقی .هنــوز رســم اســت کــه میگوینــد
شــعر از چیســت و آهنــگ از چیســت؟ ا گــر امــروز شــعری بــه آن معنــا
ســر نمیگیــرد ،فقــط بــه خاطــر موســیقی اســت .چــون آهنــگ بایــد باشــد
کــه شــعر را روی آن بگذارنــد .گاهــی برعکــس عمــل میکننــد؛ کــه ایــن
درســت نیســت.
وی در ادامــه ســخنان خــود بــه رابطــه موســیقی و زندگــی و موســیقی و
مذهــب پرداخــت و گفــت :ا گــر مــا وزن در زندگیمــان نباشــد زندگیمان،
ســر و ســامان پیــدا نمیکنــد .بایــد فرهنــگ در آن باشــد ،بایــد مرتــب
باشــد .همچنیــن مذهبــی را ســراغ ندار یــم کــه موســیقی در آن نباشــد
و موســیقی حــرف اول را نزنــد« .اقــرأ» یعنــی بخــوان .امــا کــدام خوانــدن؟
کــدام آواز؟ کــدام شــعر؟ یکــی از گرفتار یهایــی کــه موســیقی مــا دارد و
بــه شــعر مــا هــم لطمــه زده اســت ،ایــن اســت کــه خواننــدگان مــا شــعر
نمیداننــد .آنهــا نمیداننــد کــه چــه شــعری بایــد روی آهنــگ بگذارنــد.
رودکــی شــعر «بــوی جــوی مولیــان» را نوشــت کــه در آن حرکــت بــود .چــرا
بــزرگان مــا ســراغ موســیقی رفتهانــد؟ حتــی مولــوی موســیقی میدانســت
یکــرد .بایــد بدانیــم کــه موســیقی
ن اشــعارش از آن اســتفاده م 
و در وز 
شــفادهنده اســت.
حاتــم عســگری در همیــن زمینــه افــزود :در موســیقی هفــت مرحلــه
یشــود و بقیــه آن در مــوارد
داریــم .پنــج مرحلـهاش از نمــاز و روزه شــروع م 
دیگــر قــرار میگیــرد .بیشــتر موســیقیدانهای مــا اهــل شــعر بودنــد .پــس
بنابرایــن مــا بــه موســیقی احتیــاج دار یــم ،منتهــا کــدام موســیقی؟ نــه آن
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ایــن شــاعر معاصــر بــا شــعری از منوچهــری (چــو از زلــف شــب بازشــد
تابهــا /فــرو مــرد قندیــل محرابها//ســپیدهدم ،از بیــم ســرمای
ســخت /بپوشــید بــر کــوه ســنجابها) بــه پیونــد موســیقی و شــعر اشــاره
كــرد و ســخنان خــود را بــه پایــان بــرد :در گذشــته شــعر و موســیقی از
یكدیگــر جــدا نبودنــد؛ حتــی دربــارۀ رودكی گفته شــده ،او موســیقیدانی
شــاعر بــود و شــاعری موســیقیدان.

هنرهــای زیبــا ،ســخنان خــود را اینگونــه آغــاز کــرد :مــن متاســفانه شــاعر
نیســتم ،ولــی گاهــی شــعر میگو یــم .در موســیقی هــم ا گــر کاری کــردم،
از مــن َمشــو َملــول کــه در فــن موســیقی ماننــد طفــل تــازه بــه مکتــب
رســیدهام .اغلــب شــاعران خــوب مــا ،موســیقیدان هــم بودهانــد ،از
رودکــی نخســتین شــاعر پارســی گــو تــا دیگــران .حــاال بایــد بدانیــم چــرا
موســیقی؟ چــون مــا بــا موســیقی بــه دنیــا میآییــم .دو نــوع موســیقی
یشــنویم؛ یکــی خنــده و یکــی گر یــه .خنــده و خوشــحالی
از ابتــدا م 
آن مــادر و گر یــه نــوزاد .پنــج نــوع موســیقی همــه مــا در شــبانه روز اجــرا
میکنیــم و آن اذانــی اســت کــه اول نمــاز میخوانیــم.
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موســیقیای کــه بــرای انســان افســردگی مـیآورد؛ نه آن موســیقی که فقط
باعــث زاری و شــیون اســت .در مذهــب هــم موســیقی بــه معنــای شــیون
نیســت .همــه مــا بــه موســیقی احتیــاج داریــم .اگــر نباشــد بیماریــم.
ایــن اســتاد موســیقی دربــاره علــم موســیقی و فرهنــگ آن ادامــه داد :علــم
موســیقی آن چیــزی نیســت کــه امــروز مــا فکــر میکنیــم .مــا ابتــدا بایــد
موســیقی و فرهنگمان را بشناســیم .یکی از گرفتار یهای خوانندههای
مــا ایــن اســت کــه شــعر نمیداننــد و شــعر را نمیشناســند ،زیــرا بــرای هــر
دســتگاهی هــر نــوع شــعری درســت نیســت و هــر نــوع شــعری بــرای هــر
آهنگــی پســندیده نیســت .پــس فرهنــگ ادبیــات و موســیقی مــا بایــد
بــا هــم باشــند .اگــر ایــن ارتبــاط نبــود چــه لزومــی داشــت مولــوی بــرود
موســیقی کار کنــد .اگــر مــا موســیقی را درســت بشناســیم بــرای ســامت
خودمــان خــوب اســت .اســتاد اول مــن ،مرحــوم نکیســای تفرشــی120 ،
ســال اســت آوازش در رادیــو پخــش میشــود .مــن هنــوز صدای موســیقی
او را بــرای دانشــجویانم میگــذارم و آنــان میپســندند .زیــرا بــر اســاس
اصــل موســیقی میخوانــد ،البتــه نــه ایــن موســیقی کــه امــروز رواج دارد.
از مــن پرســیدند کــه شــما موســیقی رادیــو را گــوش میدهیــد؟ گفتــم:
نــه .بــه خاطــر اینکــه مــرا آزار میدهــد .بنابرایــن موســیقیدان بایــد شــاعر
باشــد ،شــاعر هــم بایــد موســیقیدان باشــد .شــهریار هــم س ـهتار م ـیزد
هــم آواز میخوانــد .امیــری فیروزکوهــی هــم همینطــور .پــس فرهنــگ
ادبیــات مــا بــا موســیقی تــوأم اســت و اگــر نباشــد نمیتوانیــم آنطــور کــه
بایــد و شــاید از عهــده موســیقی برآییــم.
حاتــم عســگری در ادامــه بــه فرهنــگ شــعر و موســیقی ایــران پرداخــت
و تصریــح کــرد« :مــا اگــر قبــل از انقــاب میخواســتیم پنــج نفــر س ـهتار
نــواز پیــدا کنیــم ،نمیتوانســتیم .امــروز امــا دو ســه هــزار نفــر نوازنــده
سـهتار و ســنتور و  ...داریــم .چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم روح و روان مــا
بــه موســیقی احتیــاج دارد؛ امــا کــدام موســیقی و کــدام شــعر؟ فرهنــگ
موســیقی مــا اعتبــار بــه خصوصــی دارد .دو فرهنــگ موســیقی در دنیــا،
ایــران و روم ،پایــه موســیقی در جهــان هســتند و بــه همیــن دلیــل مــا بایــد
بــه شــعر و موســیقیمان توجــه بیشــتری داشــته باشــیم.
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وی بــا نقــد خوانندگانــی کــه شــعر و موســیقی را بــه درســتی نمیداننــد،
خاطــر نشــان کــرد :مــن نمیخواهــم انتقــاد کنــم؛ ولــی اغلــب خواننــدگان
مــا شــعر را متأســفانه خــراب میکننــد .بایــد مــردم از شــعر لــذت ببرنــد.
یکــی از آنهایــی کــه شــاید مــا کمتــر بشناســیم حکیــم نظالمــی گنجــوی
اســت .نظامــی از همــان اول کــه شــروع میکنــد بــه ســرودن مخزناالســرار
میگویــد« :خــارج از ایــن پــرده نوایــی مــزن» .سرتاســر خســرو شــیرین در
دســتگاه شــور اســت کــه مــادر موســیقی ماســت.
اســتاد دانشــکده هنرهــای زیبــا دربــاره مراحــل مختلف موســیقی ایرانی
افــزود :مــا دو مرحلــه موســیقی داریــم ،یکــی بــزرگ یکــی کوچــک .مرحلــه
بــزرگ بیــن چهــار دســتگاه اســت« :ماهــور»« ،شــور»« ،راســت« و »نــوا» و
کوچــک هــم از «چهــارگاه» و «س ـهگاه» و «اصفهــان» تشــکیل میشــود.
شــعر «بــوی جــوی مولیــان» رودکــی را در آواز بیــات اصفهــان ســاختهاند.
اگــر ایــن آهنــگ را در دســتگاه بــزرگ ســاخته بودنــد ،آن وقــت میدیدیــم
کــه چــه اثــری میگــذارد.

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد :مــا پنــج آوازه داریــم (آوازه بــا آواز توفیــر
میکنــد) و دوازده مقــام دار یــم .ایــن دوازده مقــام از کجــا نشــئت
گرفتــه؟ ایــن دوازده مقــام از زندگــی مــا گرفتــه شــده اســت .مــا هفــت
مرحلــه و هفــت دســتگاه دار یــم .دســتگاه یعنــی چــه؟ یعنــی دســت
یشــود
روی آهنــگ قــرار دادن .دســت کــه روی پــرده میگذارنــد ،م 
دســتگاه .خواننــدگان امــروز مــا شــعر نمیداننــد .اینهــا هــم موســیقی را
خــراب میکننــد هــم شــعر را .ز یــرا مــا ا گــر شــعر را درســت درک نکنیــم،
آهنــگ آن را هــم نمیفهمیــم .مــن اینجــا هــم از شــعر دفــاع میکنــم هــم
از موســیقی.
هنر و اخالق دو جزء تفکیک ناپذیرند
ایــن نشســت بــا ســخنرانی مهــدی ستایشــگر ،پژوهشــگر و نوازنــده
ســنتور و مدیــر مســئول و ســردبیر ماهنامــه هنــر موســیقی ادامه پیــدا کرد.
وی راز مانایــی موســیقی ایرانــی را در درسـتخوانی دانســت و تصریــح
كــرد :بایــد یــك موســیقیدان در ابتــدا بــه شــعر مســلط باشــد و بتوانــد آن
را درســت بخوانــد .آنچــه باعــث مانــدگاری موســیقی مــا بــوده ،داشــتن
نظــم و حســاب اســت و بــه نظــر مــن شــعر و موســیقی مــا ارجــح بــر تمــام
هنرهــای ایرانــی اســت.
ستایشــگر ادامه داد :وقتی در دانشــگاه ســوره موســیقی آموزش میدادم،
معتقــد بــودم كــه خوانند ههــا هــم بایــد در کالس حضــور داشــته باشــند و
پیونــد شــعر و موســیقی را بیاموزنــد .منظــور ایــن نیســت ،كــه بــه خوانــدن
یــك كتــاب حافــظ بســنده كنیــم .پیونــد شــعر و موســیقی هــم ماننــد
س بایــد بــه صــورت کارگاه آمــوزش داده شــود تــا خواننــده بتواند
دیگــر درو 
بــا خوانــش شــعر ،موســیقی آن را نیــز دربیــاورد .البتــه عکــس ایــن موضوع
نیــز در بــاره آهنگســاز و شــاعر صــادق اســت تــا جایــی كــه بــه شــعرفهمی
برســد و بتوانــد بــه عنــوان یــك صاحبنظــر باشــد.
ایــن پژوهشــگر در بــاره ســابقه کاری خــود گفــت :كودك ـیام را در
پــای منبــر گذرانــدم .پــدرم ،ســید حبیــب ستایشــگر ،از قدیــم مــداح
شنــام اهــل بیــت در مشــهد بــود .مــا ســالی ده روز مجلــس داشــتیم.
خو 
مــن از کودکــی پــای منبــر میخوانــدم و از آنجــا شــروع بــه آموختــن کــردم.
در آن زمــان همــه چیــز سلســله مراتــب داشــت .هرگــز یــک جــوان بعــد از
یــک پیــر ،منبــر نمیرفــت .ایــن سلســله مراتــب امــروز مطــرح نیســت و
هرکــس میخواهــد صــدای نوجوانــش را باال تــر بکشــد و مطــرح کنــد .هنر
و اخــاق دو جــزء الینفــك از یكدیگــر نیســتند.
وی در پایــان ســخنان خــود ،در خصــوص برگــزاری نشس ـتهای
تخصصــی موســیقی اضافــه کــرد :برگــزاری چنیــن جلســاتی موجــب
میشــود تــا مــردم مــا بداننــد در گذشــته رونــد رشــد موســیقی چگونــه
بــوده اســت؛ ز یــرا روایــت روابــط اســتادان و شــاگران بــه طــور دقیقتــر و
یشــود.
ستــری بیــان م 
ملمو 
مباحث بینارسانهای در موسیقی و ادبیات
آزیتــا فیــروزی ،اســتادیار رشــته فلســفه هنــر در دانشــگاه آزاداســامی ،بــه
شهــای بینارســانهای پرداخــت و اظهــار داشــت :در حــال
پیشــینۀ پژوه 

حاضــر تحقیقــات بینارســانهای در ابتــدای راه اســت و ایــن اصطــاح
مدیــون مقالــهای اســت كــه داك هیگینــز در ســال  1966در خبرنامــۀ
شــماره « 1چیــز دیگــر» منتشــر كــرد و همچنیــن تحقیقــات ایرنــا راجــرز
كــه از آلمــان آغــاز شــد.

ارتقــاء دهــد و مخاطــب را در مواجــه بــا اثــر هنــری بــه تعقــل و اندیشــه
یتــوان بــه تجربــه زیباشــناختی
وادار کنــد .در ایــن لحظــه اســت کــه م 
نائــل شــد .لحظ ـهای کــه مخاطــب در پــی حرکــت تعاملــی بــه آ گاهــی
میرســد و لــذت نــاب را از برخــورد بــا اثــر هنــری دریافــت میکنــد.

اســتادیار رشــته فلســفه هنــر در دانشــگاه آزاداســامی در ادامــه بــه
مفاهیــم و معانــی كــه از واژۀ بینارســانهای حاصــل میشــود ،اشــاره و
توضیــح داد :بینارســانه در معانــی و مفهــوم ترکیــب رسانههاســت کــه
شــامل پدیدههایــی ماننــد اپــرا ،فیلــم ،تئاتــر و دیگــر واســطههای جدیدتــر
همچــون کامپیوتــر و شــبکههای اجتماعــی اســت .در بینارســانه اشــاره
بــه کارهایــی میشــود کــه در آن مــواد و اشــکال مختلــف هنــری جــای
اینکــه صرفــا کنــار هــم گذاشــته شــوند ،از نظــر مفهومــی ترکیــب شــدهاند
و هویــت جدیــد را بــه وجــود آوردهانــد.

وی بــه تشــریح تعامــل میــان هنــر ،هنرمنــد و رســانه پرداخــت و افــزود:
بــه کمــک هنرمنــد مولــف ،خالــق اثــر هنــری میتوانــد بــه عالــم معنــا
وصــل شــود .بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــه یــک پویایــی و فراینــد
ســیال نیــاز اســت کــه رســانه آن را تامیــن میکنــد .هنرمنــد بــا بهــره بــردن
از ایــن توانایــی رســانه میتوانــد اثــر معنایــی خــود را در حــد کمــال داشــته
باشــد .در رســانه تعامــل مــا بیــن اثــر و مخاطــب نقــش بــه ســزایی دارد،
چــرا کــه رســانه قــدرت نمادیــن قابــل توجهــی دارد کــه برخــاف متــن؛
یشــود
یهــای ساختاریســت کــه باعــث جــذب مخاطــب م 
دارای ویژگ 
و بــه آن جهــت میدهــد.

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد :بینارســانه یــک مفهــوم ارتباطــی
نشانهشناســی بــر اســاس ترکیبــی از حداقــل دو شــکل ارزیابــی بیــان
اســت کــه میتوانــد وابســتگی دو رســانه و یــا ادغــام کامــل آنهــا باشــد کــه
منجــر بــه ژانرهــای جداگانــه میشــود بــا زبانهــای مشــترک و در عیــن
حــال متفــاوت کــه توانایــی و ابــزار ارتباطــی بیشــتری را در اختیــار مؤلــف
قــرار میدهــد .بــرای مثــال در مقولــه ترکیــب رســانهها میتــوان اشــارهای
داشــت بــه اقتبــاس از آثــار ادبــی در ســاخت فیلــم و یــا اپــرا کــه تلفیقــی از
شــعر ،ادبیــات و موســیقی اســت.
ایــن پژوهشــگر حــوزۀ فلســفۀ هنــر ادامــه داد :امــا آنچــه در اینجــا مــورد نظــر
ماســت تلفیــق ادبیــات و موســیقی بــه صــورت منســجم اســت .ماننــد
تــار و پــود یــک پارچــه کــه در عیــن اینکــه دارای هویــت مســتقل هســتند،
در نهایــت بــه یــک زبــان جدیــد منجــر میشــوند .نظــام نشــانهای دیگــر
کــه نــه ادبیــات اســت و نــه موســیقی ،در عیــن حــال هــم ادبیــات اســت
هــم موســیقی .در اینجــا متــن ادبــی کــه میتوانــد یــک شــعر باشــد و یــا
قطع ـهای از یــک کتــاب و یــا هــر نوشــتار دیگــری ،بــه جزیــی از آواهــای
موســیقی تبدیــل میشــود ،اشــعار حتــی ممکــن اســت معنــای متــن
اصلــی را متفــاوت کنــد و کلمــات تبدیــل بــه نتهــای آهنگیــنشــوند.

ایــن پژوهشــگر بــه رســالت هنرمنــد اشــاره كــرد و افــزود :رســالت هنرمنــد
و مؤلــف ایــن اســت کــه بــا تکیــه بــر نبــوغ و اســتعداد ذاتــی خــود و بــا بــکار
گرفتــن تکنیــک و بــا دقــت و تکلــف ،طرحــی نــو در میانــدازد و اثــری
را خلــق میکنــد کــه حــاال بایــد بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار کنــد .البتــه
قابــل ذکــر اســت کــه ذائقــه مخاطــب قابــل پــرورش اســت .ایــن وظیفــه به
عهــده هنرمنــد اســت کــه ســلیقه هنــری مخاطــب را بــا خلــق آثــار خــود

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد :در اینجــا بــه اتفاقــات جدیــدی در
یتــوان اشــاره کــرد کــه مشــخصا منظــور مــا ادبیــات شــعر و
ایــن حــوزه م 
موســیقی اســت .شــاید تفاوت بینارســانه و چندرســانه را بتوان اینگونه
یشــود و یــک موســیقی متــن
تفســیر کــرد ،زمانــی کــه یــک شــعر دکلمــه م 
آن را همراهــی میکنــد و در نهایــت بــه صــورت یــک آلبــوم موســیقایی
در دســترس مخاطــب قــرار میگیــرد؛ تلفیــق ادبیــات و موســیقی
اســت کــه بــه صــورت دو رســانه کار خــود را میکننــد؛ امــا زمانــی کــه
یشــود و حتــی دخــل و
شــعر بــا موســیقی همــراه و جزیــی از موســیقی م 
تصرفــی در شــعر توســط موســیقی بــه وجــود میآیــد و در نهایــت حتــی
هویــت شــعر تغییــر میکنــد ،حرکــت بینــا رســانهای اتفــاق افتــاده .در
توگویــی بیــن چنــد نظــام نشــانهای بوجــود میآیــد و
اینجاســت کــه گف 
بــا ورود مخاطــب بــه ایــن فراینــد پویایــی و ســیالیتی مضاعــف حاصــل
یشــود؛ ولــی
میگــردد کــه منجــر بــه همــان تامــل و اندیشــه مــورد نظــر م 
ایــن فراینــد بــه صــورت اجــرا در صحنــه اتفــاق میافتــد.
ایــن پژوهشــگر بــا مثالهایــی بــه روشــن شــدن بیشــتر بحــث پرداخــت
و گفــت :در اینجــا بــد نیســت بــه اجــرای «هفــت صــدا» اثــر دکتــر اردوان
طاهــری و همراهــی اســتاد محمدعلــی بهمنــی  ،اشــاره كنــم .تصــور
میکنــم در ایــران بــه ایــن شــکل ،اولیــن بــار در ایــن اجــرا ،گفتمــان بیــن
متــن موســیقی و اثــر و مخاطــب بــا حرکــت تعاملــی و اندیشــمندانه را
دیدیــم.
این نشست با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید.

نشریه خبری سفیر هنر -سال سوم -شماره 25

وی بــه تشــریح بیشــتر مباحــث گفتــه شــده پرداخــت و خاطر نشــان كرد:
در بینارســانه تبدیــل كلمــات بــه نتهــای آهنگیــن بــه صــورت كامــا
آ گاهانــه رخ میدهــد .در اینجــا تــاش بــرای بــه وجــود آوردن معنــای
تــازه اســت و یــا واضحتــر کــردن رانههــای درونــی متــن کــه همــان بعــد
نشــانهای یــا  Semioticsاســت کــه حتمــا در چارچــوب نظــم نمادیــن ،یــا
قــرار داد اجتماعــی ســاختار و گرامــر جــای میگیــرد .در اینجــا بــه جملــۀ
کانــت« :قاعــدهای نــو در بســتر قاعدهمنــد ســاختن کــه همــان تعریــف
نبــوغ اســت» میتــوان اشــاره کــرد.

فیــروزی در ادامــه بــه تفــاوت بینارســانه و چندرســانه اشــاره كــرد و
توضیــح داد :در مــواردی ممکــن اســت بینارســانه بــا پدیــده چندرســانه
اشــتباه گرفتــه شــود .چندرســانه تنهــا حضــور چنــد رســانه در کنــار
یکدیگــر اســت؛ امــا در بینارســانه داد و ســتد و تعاملــی بیــن رســانه و
توگویــی بــا ویژگــی در حرکــت
متــن بوجــود میآیــد .در ایــن تعامــل گف 
بــودن حاصــل میشــود کــه مــدام در آن زایشــی بــه وجــود میآیــد .زایشــی
کــه حرکتــی بــه جلــو بــا خلــق معانــی بیشــتر در پــی دارد .در اینجــا حضــور
درک و دریافــت مخاطــب اســت کــه بــه اثــر معنــای جدیــدی میدهــد.

19

پنجمینجشنوارهبینالمللیعکسخیام

فرهنگستان هنر میزبان آثار عکاسان  68کشور جهان شد
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آییــن اهــدای جوایــز و گشــایش نمایشــگاه «پنجمیــن جشــنواره
بینالمللــی عکــس خیــام» ،بــا حضــور هنرمنــدان ،عالقهمنــدان و
مهمانــان ویــژه از ســفارت کشــورهای اســپانیا ،مجارســتان ،اســترالیا
و ،...عصــر جمعــه  26مــرداد در تــاالر ایــران فرهنگســتان هنــر برگــزار
شــد.

ایــن جشــنواره بــود .همچنیــن در راســتای برگــزاری ایــن جشــنواره ،ظهــر
جمعــه کارگاه آموزشــی بــا موضــوع «عکاســی در ســفر» بــا حضــور دکتــر
رهــا بیلــر ،عــکاس بینالمللــی از ترکیــه و علــی ســامعی ،دبیــر جشــنواره
عکــس خیــام و نماینــده فیــاپ در ایــران ،برگزار شــد تا شــرکت کنندگان
بتواننــد از تجربیــات ایــن دو عــکاس اســتفاده نماینــد.

در ایــن دوره از جشــنواره ،بیــش از 18هــزار قطعــه عکــس از
هنرمنــدان  68کشــور بــه دبیرخانــه رســید،
کــه شــش بخــش آزاد تکرنــگ ،آزاد
رنگــی ،شــهر ،خالقــه ،گردشــگری و تلفــن
را شــامل میشــد .پــس از آییــن گشــایش
نمایشــگاه ،از برگزیــدگان ایــن جشــنواره
تقدیــر و اســامی آنهــا در ســایت جشــنواره
منتشــر شــد .همچنیــن مطابــق قوانیــن
فیــاپ ،کتــاب جشــنواره ،بــه تمامــی
شــرکت کننــدگان اهــدا شــد (حتــی
شــرکتکنندگانی کــه عکسشــان در
جشــنواره پذیرفتــه نشــده هــم کتــاب را بــه
صــورت رایــگان دریافــت کردنــد).

جشــنواره بینالمللــی عکــس خیــام پنــج ســال پیاپــی اســت کــه بــه
دبیــری علــی ســامعی ،بــا هــدف ارتقــای
توگــوی بصــری
ســطح عکاســی و گف 
میــان عکاســان جهــان و بــه منظــور
بزرگداشــت حکیــم عمــر خیــام،
دانشــمند ،فیلســوف و شــاعر بــزرگ
ایرانــی ،توســط نمایندگــی فدراســیون
بینالمللــی هنــر عکاســی (فیــاپ)
یشــود .ایــن جشــنواره ،تنهــا
برگــزار م 
جشــنوارۀ داخلــی ز یــر نظــر فدراســیون
بینالمللــی هنــر عکاســی (فیــاپ)
اســت .دور ههــای پیشــین ایــن جشــنواره
پــر شــرکتکنندهترین جشــنواره داخلــی
بودهانــد و تنهــا جشــنواره داخلــی اســت
کــه تعــداد شــرکت کننــدگان خارجــی
آن از شــرکت کننــدگان داخلــی بیشــتر
سهــای را ه یافتــه بــه ایــن
هســتند .عک 
جشــنواره ،در آرشــیو  FIAPبنــام عــکاس
یشــوند در عیــن حــال القــاب
ثبــت م 
 FIAPبــه آنهــا تعلــق میگیــرد.

در «پنجمیــن جشــنواره بینالمللــی
عکــس خیــام» ،نمایشــگاه آثــار برتــر در
 32شــهر بــه نمایــش درآمــد .در تهــران نیــز
نگارخانــه خیــال موسســه فرهنگــی هنری
صبــا ،وابســته بــه فرهنگســتان هنــر  ،از
 26مــرداد تــا اول شــهریور  ،1397میزبــان
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توگو با دکتر معصومه تقیزادگان ،دبیر علمی هم اندیشی هنر و رسانههای دیجیتال
گف 

هنر دیجیتال ،انقالب عصر معاصر
مولود زندی نژاد

هنــر رســانهای دیجیتــال برآمــده از پیشــرفتهای تکنولــوژی اســت؛
هنــری کــه حــد و مــرز ،مفاهیــم ،تکنیکهــا و روشهــای شــناخت
خــاص خــود را میطلبــد و بــه ســرعت ســبب همگرایــی گونههــای
مختلــف هنــری و درنوردیــدن مرزهــای میــان هنــر و ســایر علــوم شــده
اســت .از همیــن روی معاونــت فرهنگــی و هنــری فرهنگســتان هنــر
تصمیــم گرفــت تــا هماندیشــی «هنــر و رســانههای دیجیتــال» را در ســه
محــور اصلــی «هنــر رســانهای دیجیتــال و رویکردهــای میــان رشــتهای»،
«هنررســانهای دیجیتــال و فرایندهــای تولیــد و نمایــش» و «هنررســانهای
دیجیتــال در ایــران» زمســتان  1397برگــزار نمایــد .بــه همیــن ســبب بــا
توگویــی
دکتــر معصومــه تقـیزادگان ،دبیــر علمــی ایــن هماندیشــی گف 
داشــتیم تــا از کــم وکیــف برگــزاری همایــش آ گاه شــویم .بــا هــم ایــن
توگــو را از نظــر میگذرانیــم:
گف 
رسانه دیجیتال و هنر دیجیتال را به طور مختصر توضیح دهید؟
دیجیتــال ســپهری اســت کــه مــا در آن زندگــی میکنیــم .ســپهری کــه مــا
را در بــر گرفتــه و درک مــا را شــکل میدهــد .در چنیــن ســپهری مفهــوم
فرهنــگ بصــری دیجیتــال ،کلیــد واژهای بــرای فهــم نســبت میــان رســانه
و هنــر در عصــر دیجیتــال اســت .اصــوال تاریــخ بشــر بــا رشــته نوآور یهــا
و اکتشــافات ،انقالبهــا و تغییــرات صورتبنــدی میشــود.
انقالبهایــی کــه نقطــه عطــف هــر عصــر و دورهای هســتند .همــه ایــن
نامگذار یهــا متکــی و بــر مبنــای تحولــی بنیادیــن در شــیوه زیســت بشــر
هســتند .عصــر مــا نیــز بــا مفهــوم دیجیتــال شناســایی میشــود .وقتــی
از هنــر دیجیتــال صحبــت میکنیــم بــه طــور مشــخص منظــور توجــه بــه
نقــش کامپیوترهــا بــه عنــوان رســانه و شــریک هنرمنــدان در خلــق آثــار
هنــری اســت کــه از دهــه  1960بــه بعــد رخ داده اســت.
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میخواهــم بــه کلمــه رســانه و شــریک در ایــن تعریــف دقــت کنیــم.
ایــن دو کلمــه در ایــن جملــه معــادل یکدیگــر نیســتند .جامعــه هنــری
اغلــب مرادشــان از کلمــه رســانه همــان ابــزار اســت .پیــش از ایــن قلممــو
و رنــگ ابــزار بــوده و حــاال یــک وســیله و ابــزار دیجیتــال؛ امــا بــرای فــردی
ماننــد مــن بــا پیشــینه ارتباطــی ،رســانه بــه معنــای بســتر ارتباطــی اســت
و پیونــدی کــه میــان هنــر و رســانه برقــرار میکنــم متفــاوت اســت .هــر

کــدام از ایــن دو رویکــرد میتواننــد بخشــی از آنچــه در حــال رشــد اســت
یتــوان گفــت ایــن اســت
را توضیــح دهنــد .آنچــه بــه صــورت کلــی م 
کــه در ایــن عصــر ،رابط ـهای پرتنــش میــان هنــر و تکنولــوژی پدیــد آمــده
اســت و پیشــروی بیوقفــه جهــان بــه ســوی فرهنــگ دیجیتالــی در رونــد
خــود هنــر را نیــز در برگرفتــه اســت.
چــه ویژگیهایــی در رســانه دیجیتــال وجــود دارد کــه میتوانــد در حــوزه
هنــر از آن اســتفاده کــرد؟
هنــر دیجیتــال ،هنــر عصــر دیجیتــال اســت .هنــر نســل دیجیتالی شــده،
یشــود.
هنــری کــه مدتــی بعــد هنــر معاصــر م 
رسانه دیجیتال با چه هنرهایی میتواند تعامل داشته باشد؟
هنرهــای زیبــا مقول ههــای مــورد توافقــی چــون هنرهــای تجســمی و
موســیقی دارد .ایــن هنرهــا زمینــه توضیــح و تحلیــل آثــار را فراهــم
میآورنــد ،امــا بســیاری از حقایــق در مــورد هنــر دهــه  ،1960کــه بــا عنــوان
یشــوند ،خــارج از حــوزه عمــل ســنتی
کلــی «هنــر دیجیتــال» نامیــده م 
هنرهــا شــکل گرفتــه و رشــد کــرده ،در نتیجــه مقولهبنــدی هنــر دیجیتــال
ضهــای قبلــی و بــدون فهــم عمیــق آنچــه در حــال رخ
بــر اســاس پیشفر 
دادن اســت ،بــه نتیج ـهای نخواهــد رســید.
امــا صفــت «دیجیتــال» اغلــب مبهــم اســت و بــه طــور روشــن فــرم نهایــی
اثــر را تعر یــف نمیکنــد .البتــه ونــدز در کتــاب هنــر عصــر دیجیتــال
در ســال  2006آثــار هنــری دیجیتــال را بــر اســاس ابــزار نهایــی آنهــا بــه
تصویــر دیجیتــال ،مجســمه دیجیتــال ،چیدمــان و واقعیــت مجــازی،
پرفورمنــس ،موســیقی و هنــر صــدا ،انیمیشــن و ویدیــو ،نرمافــزار ،پایــگاه
یکــه بســیاری از
داده و هنــر بــازی تقســیم کــرده و گفتــه اســت کــه درحال 
هنرهــای دیجیتــال ماننــد تصویــر دیجیتــال و مجســمه دیجیتــال ریشــه
در گون ههــای هنــر ســنتی دارنــد ،هنــر نرمافــزاری ،پایــگاه داده و بــازی
لهــای هنــر نرمافــزاری و بــازی
تنهــا بــر پایــه دیجیتــال بنــا شــدهاند .مثا 
شــامل نرمافــزار موســیقی و طراحــی تعاملــی ،آثــار مولــد و الگوریتمــی،
یشــود .روشــن اســت کــه بــه
یهــای هنرمندانــه و  ...م 
نــتآرت ،باز 
یتــوان گون ههــای جدیــدی از هنــر دیجیتــال را کــه در
ایــن گون ههــا م 

حــال ظهــور هســتند ،اضافــه کــرد.
گونههایــی کــه ســبب بــاز شــدن مرزهــای
بیــان خالقانــه شــدهاند.
آیــا آثــار هنــری دیجیتــال بــرای هنرمندانــی کــه از رســانه دیجیتــال
اســتفاده نمیکننــد ،مــورد پذیــرش اســت و بــه طــور کلــی آیــا ایــن هنرمنــدان
ایــن نــوع آثــار را در زمــره هنــر قــرار میدهنــد؟
فراینــد مقبولیــت و پذیرفتــه شــدن پروســهای دارد کــه بایســتی طــی
شــود .مــا در یــک دوره انتقالــی هســتیم .در حــال حاضــر در ســطح
جهانــی فســتیوالهای مطرحــی همچــون «آرس الکترونیــکا» در حــوزه
هنــر دیجیتــال برگــزار میشــوند و ایــن هنــر بــه موزههــا و گالریهــا راه
یافتــه اســت .در نتیجــه بهتدریــج بــا افــق هنــر معاصــر یکــی خواهــد
شــد .پــس از مدتــی هنــر دیجیتــال ،هنــر معاصــر میشــود و ســوال دربــاره
مقبولیــت یــا عــدم مقبولیــت آن رنــگ میبــازد.
همچنیــن بایســتی ایــن را در نظــر داشــته باشــیم کــه ایــن مرزهــا ،مرزهــای
نســلی اســت .بــه ایــن معنــا کــه هرچــه پیشتــر برویــم هنرمنــدان
نســلهای جدیــد ،هنــر را بــدون ابزارهــای دیجیتــال نمیشناســند و
اصــوال تمایــز گذاشــتن میــان هنــر تولیــد شــده بــه وســیله تکنولــوژی و
دیگــر گونههــا برایشــان دور از ذهــن اســت .در حــال حاضــر متولدیــن
دهــه شــصت بــه بعــد ایــران نســل طالیــهدار هنــر دیجیتــال هســتند.
نســلی کــه بــا ابزارهــای دیجیتــال قرابــت ،نزدیکــی و همزیســتی
بیشــتری داشــتهاند .نســلی کــه جهــان را بــا اینترنــت ،موبایــل و ایمیــل
میشناســند.
وضعیت هنر دیجیتال در کشور چگونه است؟

هــم اندیشــی هنــر و رســانههای دیجیتــال در فرهنگســتان هنــر بــا چــه
یشــود؟
هدفــی برگــزار م 
ایــن هماندیشــی بــا هــدف فراهــم کــردن زمین ـهای بــرای پرداختــن بــه
یشــود .هنــر
جنب ههــای مفهومــی و تئور یــک هنــر دیجیتــال برگــزار م 
دیجیتــال در تقاطــع حوز ههــای مختلفــی همچــون هنــر ،ارتباطــات و
فنــی قــرار دارد و پرداختــن بــه آن بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن نمودهــای
فرهنــگ دیجیتــال ،میتوانــد راهــی بــرای فهــم شــرایط زیســت جدیــد
باشــد .امیدوار یــم کــه ایــن هماندیشــی بســتری بــرای پرداختــن بــه
جنب ههــای تئور یــک و مفهومــی فراهــم ســازد و محلــی بــرای تبــادل نظــر
میانرشــتهای در ایــن زمینــه باشــد.
منابــع مکتــوب در ایــن زمینــه در ایــران بــه صــورت ترجمــه و یــا تالیــف در
چــه وضعیتــی قــرار دارد؟ و چقــدر بــر روی ایــن مبحــث کار شــده اســت؟
منابــع تالیفــی محــدودی بــه ز بــان فارســی موجــود اســت و البتــه ترجمــه
کتــاب مهمــی ماننــد هنــر عصــر دیجیتــال اثــر بــروس ونــدز و مقــاالت
یتــوان یافــت .ســال  1392فرهنگســتان هنــر
ترجمـ ه شــده پراکنــدهای م 
هماندیشــی دیگــری بــا عنــوان هنــر «نرمافــزاری» برگــزار کــرد ،کــه کتــاب
مجموعــه مقــاالت آن نیــز منتشــر شــده اســت .از نظــر مطالعاتــی ادبیات
جهانــی غنـیای موجــود اســت.
اســتقبال از ایــن هماندیشــی چگونــه بــوده و تاکنــون چنــد مقالــه بــه
دبیرخانــه ارســال شــده اســت؟
هماندیشــی در ســه محــور هنــر رســانهای دیجیتــال و رویکردهــای
فلســفی ،فنــی و ارتباطاتــی ،فرایندهــای تولیــد و نمایــش و معرفــی و
یشــود و هــدف
تحلیــل تجرب ههــای تــازه در هنــر رســانهای ایــران برگــزار م 
از پرداختــن بــه ایــن ســه محــور ایــن اســت کــه بتوانیــم جنب ههــای
مختلــف هنــر عصــر دیجیتــال را پوشــش دهیــم .خوشــبختانه علیرغــم
اینکــه فراخــوان مقــاالت در تابســتان منتشــر شــد؛ تعــداد چکید ههــای
ارســالی خــوب بــود و توانســتیم از میــان آنهــا ده چکیــده را بــرای ارســال
مقالــه کامــل انتخــاب کنیــم .البتــه تعــدادی مقالــه نیــز ســفارش داده
شــده اســت و تصمیــم بــر ایــن اســت کــه کتابــی از مقــاالت مــورد تاییــد
کمیتــه علمــی ،توســط فرهنگســتان هنــر منتشــر شــود.
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هنــر دیجیتــال در کشــور مــا بخــش بیرو نافتــاده جامعــه هنــری اســت.
هنرمنــدان دیجیتــال کشــور اغلــب برآمــده از جامعــه دانشآموختــگان
فنــی هســتند و بــا کمــی مســامحه میتــوان گفــت کــه جامعــه هنــری
اغلــب هنرهــای دیجیتــال را بخشــی از تاریــخ هنرهــای زیبــا قلمــداد
نمیکننــد و نهادهــای دانشــگاهی هنــر توجهــی بــه ایــن حــوزه پویــا
ندارنــد .همچنیــن ضــرورت دانــش فنــی بــرای ورود بــه ایــن عرصــه
مانــع از حضــور و فعالیــت اغلــب هنرمنــدان میگــردد .لــذا هنرهــای
دیجیتــال در شــرایط فعلــی بیــش از هنرمنــدان ،در یــد فنیهــا و عرصــه
عــرض انــدام آنهاســت .هنــر دیجیتــال در ایــن ســالها هنرمنــدان
و فعاالنــی داشــته کــه در دو فعالیــت جمعــی جامعــه «نیــو مدیــا» و

نمایشــگاه «تادا کــس» نمــود یافتهانــد کــه همگــی
تهــای درخشــانی داشــتهاند.
کارهــا و فعالی 
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مولود زندی نژاد

در نشســت تخصصــی «نگاهــی نــو بــه چیســتی هنــر میــان دو
رود (بینالنهریــن)» ویژگیهــا و ارزشهــای هنــری آثــار باســتانی
بینالنهریــن ،مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
نشســت تخصصــی «نگاهــی نــو بــه چیســتی هنــر میــان دو رود
(بینالنهریــن)» بــا حضــور اســتاد عبدالمجیــد ارفعــی ،پژوهشــگر و
متخصــص زبانهــای باســتانی اکــدی و ایالمــی ،امیــر مازیــار ،عضــو
هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر و امیــن شــاهوردی ،دانشآموختــه دکتــری
فلســفه دانشــگاه اصفهــان ،عصــر چهارشــنبه 14 ،شــهریور  ،1397در
ســالن همایشهــای فرهنگســتان هنــر بــا اجــرای الهــام طالبــی برگــزار
شــد.
در ایــن نشســت ،بــا توجــه بــه دریافتهــای جدیــد از هنــر ،ویژگیهــای
هنــری آثــار باســتانی بینالنهریــن از زوایــای مختلــف مــورد بررســی قــرار
گرفــت و تــاش شــد تــا بــه برخــی پرسـشهای اساســی دربــاره ماهیــت و
چیســتی هنــر در ایــن حــوزه تمدنــی پاســخ داده شــود.
در ابتــدا اســتاد ارفعــی در خصــوص موضــوع ســخنرانی خــود
اظهــار داشــت :آنچــه كــه در ایــن نشســت بیــان میكنــم دربــاره هنــر
بینالنهریــن نیســت؛ بلكــه دربــارۀ متــون كهنــی اســت كــه ردپــای آن ،در
گلنوشــتههای بینالنهریــن یافــت شــده اســت.
وی در همیــن زمینــه افــزود« :بینالنهریــن» ،ترجمــه یونانــی اســت از
ســرزمینی کــه میــان دو رود واقــع شــده .ایــن کلمــه هیچــگاه در خــود
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نگاهی نو به چیستی
هنر میان دو رود (بینالنهرین)
ایــن ســرزمین ،بــه کار بــرده نشــده اســت؛ بلکــه نــام منطقـهای بــوده کــه
در قســمت جنــوب آن «ســومر» و «ا کــد» قــرار داشــته ،کــه بعدهــا بابــل
خوانــده شــده اســت .در قســمت بــاالی آن آشــور بــوده کــه در متــون
یشــد و بخشــی از بابــل را ،کــه عــراق
اســامی «جزیــره» بــه آن گفتــه م 
یشــد.
عــرب میدانســتند ،شــامل م 
نهــای ا کــدی و ایالمــی ،بــه تشــریح فرهنــگ
ایــن اســتاد خوانــش زبا 
بینالنهریــن پرداخــت و آن را فرهنگــی دانســت کــه در ســرزمین
عــراق و نواحــی اطــراف آن ،از شــوش تــا آســیای صغیــر و حتــی
ســوریه ،اثــر عمیقــی برجــای گذاشــت ه اســت .وی ســپس بــه مطالبــی
کــه بــر گلنوشــتههای باســتانی وجــود دارنــد ،اشــاره کــرد و یــادآور
شــد :داســتانهای اســطورهای ماننــد «افســانه آفرینــش» و «افســانه
گیلگمــش» ،کــه از قدیمیتریــن و نامدارتریــن آثــار حماســی ادبیــات
دوران تمــدن باســتان اســت ،در ایــن گلنوشــتهها بــه جــای مانــده.
نطــور مناظــره ،پنــد و انــدرز و ضربالمثــل از دیگــر مباحثــی اســت
همی 
کــه از كتیب ههــای ایــن منطقــه بــه دســت آمــده اســت و خیلــی از آنهــا نیــز
امــروزه باقــی اســت.
مترجــم منشــور كــوروش خالصــه کوتاهــی از داســتان گیــل گمــش را
روایــت کــرد .وی نمونــه بــه دســت آمــده از ایــن داســتان را متعلــق بــه
لوحهــای بــه دســت آمــده از شــوش ،بغازکــوی در ترکیــه و متــن کامــل
آن را در کتابخانــه آشــور بنــی پــال در  12لــوح ثبــت شــده دانســت و
افــزود :افســانه گیــل گمــش ،از یــک داســتان واقعــی سرچشــمهگرفتــه

کــه بعدهــا بــه صــورت شــخصیت حماســی در میآیــد .ایــن داســتان
مربــوط بــه پادشــاه شــهر «اوروک»اســت کــه بســیار گســتاخ و مســتبد
بــوده و مــردم را مــورد آزار و اذیــت قــرار مـیداده .مــردم از آزار او بــه خدایــان
پنــاه میبرنــد تــا اینکــه خدایــی بــه نــام «ارورو» بــا گل انســانی میآفرینــد و
او را بــه جنــگ بــا گیلگمــش میفرســتد و او گیــل گمــش را رام میکنــد.
ایــن داســتان ،اولیــن اشــاره بــه از ِگل آفریــده شــدن انســان دارد .ایــن دو
جنــگل ســدر مقــدس
بــه جاهــای مختلــف ســفر میکننــد از جملــه
ِ
(مشــخص نیســت کــه بایــد ایــن جنــگل را طــرف لبنــان بــه حســاب
بیاوریــم یــا منطقــه زاگــرس) .در ایــن ســفر گیــل گمــش بــا نگهبــان
جنــگل ســدر مقــدس کــه نامــش «هومبــه بــه» یــا «خومبــه بــه» بــوده کــه
نامــی ایالمــی اســت میجنگــد و او را میکشــد و بــه اوروک برمیگــردد.
عبدالمجیــد ارفعــی در ادامــه تشــریح کــرد :پــس از بازگشــت گیلگمــش
بــه شــهر اوروک« ،ایشــتر» خــدای عشــق ،عاشــق گیلگمــش میشــود؛
امــا گیلگمــش او را تــرد و بــه او گوشــزد میکنــد کــه شــوهرانش را بــه
قتــل رســانده .ایشــتر بــا عصبانیــت ،گاو آســمانی را طلــب میکنــد.
گیلگمــش بــه همــراه «انکیــدو» گاو را قربانــی میکننــد .انکیــدو در ایــن
جریــان میمیــرد ،ولــی گیلگمــش چــون بهــره خدایــی داشــته ،برایــش
یافتــد .گیلگمــش بــه دنبــال زندگــی جاویــدان بــه ســفرهای
اتفاقــی نم 
بســیار مــیرود .در ســفری کشــتیبان بــه او میگویــد مــن کســی را کــه
زندگــی جــاودان دارد ،میشناســم و گیلگمــش را نــزد او میبــرد .او
داســتان شــخصی بــه نــام «انکــی» را برایــش تعریــف میکنــد .خــدای
هســتی بــه انکــی دســتور میدهــد تــا کشــتی بــه شــکل مکعــب مســتطیل
بســازد و از هــر حیــوان جفتــی را در آن جــای دهــد (رد پــای ایــن داســتان
را میتوانیــم در داســتانهای عهــد عتیــق و قــرآن ببینیــم) .برخــی بــه
دنبــال ایــن کشــتی در کوههــای آرارات هســتند؛ امــا در ایــن داســتان
از کــوه «جــودی» نــام بــرده شــده اســت کــه تحریــف نامــی از گوتیهــای
شــمال شــرق بینالنهریــن بودنــد.

اســتاد ارفعــی در پایــان ســخنان خــود دانشــی کــه در مصــر ،هنــد و
یونــان رشــد و توســعه پیــدا کــرد را حاصــل تســری دانــش بینالنهریــن
دانســت و در ایــن زمینــه گفــت :مــا در گلنوشــتههای بینالنهریــن
حتــی بــه کتیبههایــی برمیخور یــم کــه پای ههــای لگاریتمــی در آن
وجــود دارد ،یــا مســئله فیثاغــورس در میــان کتیب ههــای بینالنهریــن
یافــت شــدهاند .حتــی قوانینــی کــه کپلــر و دانشــمندان بعــد از آن ارائــه
کردهانــد را میتوانیــم در میــان کتیب ههــا مشــاهده کنیــم کــه بــه طــور
تقریبــی تعــداد آنهــا بــه  300تــا  400کتیبــه میرســد .حتــی رصــد زمــان
خورشــید گرفتگــی یــا مــاه گرفتگــی را بــا دقــت محاســبه میکردنــد تــا
جایــی کــه در یکــی از کتیب ههــا کــه مر بــوط بــه ســال  419پ.م اســت،
بــه اینکــه امــروز خورشــیدگرفتگی رخ میدهــد؛ امــا در بابــل قابــل رویــت
نیســت ،اشــاره شــده .همینطــور در کتیبـهای دیگــر بــه محاســبه هشــت
یشــناختند ،البتــه در
ضلعــی برمیخور یــم .آنهــا حتــی عــدد پــی را م 
محاسباتشــان عــدد  3را داده بودنــد کــه بعدهــا غیاثالدیــن جمشــید
یبــرد .تمــام ایــن مباحــث،
کاشــانی ،بــه عــدد پــی بــا دقــت بیشــتری پ 
نشــان از دانــش فراگیــری دارد کــه در بینالنهریــن وجــود داشــته اســت.
ایــن نشســت بــا ارائــه مقالــۀ امیــر ماز یــار ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
هنــر ،بــا عنــوان «چیســتی هنــر باســتان» ادامــه یافــت .وی بــا طــرح
یتــوان در تمدنــی كهــن ،آثــار هنــری را
پرســشهایی چــون :چگونــه م 
شناســایی كــرد؟ آیــا اساســا مــا میتوانیــم گذشــته را بشناســیم؟ و آیــا
میتوانیــم بــه افعــال و نیــات انســانهایی کــه قبــل از مــا زندگــی میکردند
و ایــن آثــار را ســاخته و پرداختهانــد،پــی ببر یــم؟ در پــی ایــن پرسـشها،
وی بــه چیســتی هنــر پرداخــت و آنرا پای ـهای بــرای تشــریح مســایل
بعــدی دانســت و توضیــح داد :چیســتی هنــر یــك مبحــث فلســفی و
مفهومكاوانــه اســت و هــر كســی كــه در حــوزۀ تار یــخ و باستانشناســی
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اســتاد ارفعــی در ادامــه بــه ِگلنوشــتههایی اشــاره کــرد کــه بــر روی آنهــا
ضربالمثلهایــی نگاشــته شــده کــه امــروزه نیــز مصداقهایــی از آن را
میتــوان در ادبیــات دیــد و خاطــر نشــان کــرد :در میــان متــون بــه مباحثی
بــر میخوریــم کــه در تاریــخ تکــرار شــدهاند .مثــل مناظــره ســیر و پیــاز،
«کــه روزی ســیر بــه پیــاز طعنــه زد کــه تــوی مســکین چقــدر بدبویــی» مــا
اولیــن نشــانهها را در بینالنهریــن میبینیــم و یــا مناظــره میــان درخــت
گــز و خرمــا ،کــه اثــرش را در نوشــتههای ایرانــی ماننــد درخــت آســوریک
میبینیــم .همچنیــن اندرزهــای زیــادی از ایــن دوره بــهجــای مانــده کــه
آثارشــان را در اندرزنامههــا و ادبیــات ساســانی و پــس از آن میتــوان
مشــاهده کــرد.

نهــای باســتانی در ادامــه بــه پای ههــای ریاضیــات،
ایــن متخصــص زبا 
نجــوم ،تقو یــم باســتانی و افســانهها و داســتانهایی كــه برگرفتــه از
متــون كهــن بینالنهریــن هســتند ،اشــاره كــرد و در بــاره هر یــك از آنهــا بــه
توضیــح بیشــتر پرداخــت و تصر یــح كــرد :بســیاری از متــون كهــن پایــه و
اســاس مباحــث ادبــی ،ریاضــی و نجــوم در علــوم امــروزی هســتند .در
گذشــته پیشبینـی ،شــناخت و حــرکات ســتارگان بســیار ضــروری بــود.
بــه طــوری کــه در  1600ق .م ،یــک رصــد کامــل از ســتاره زهــره بــه انجــام
رســاندند تــا جایــی کــه توانســتند مــدار آن را پیــداکننــد .آنهــا طلــوع و
غــروب مــاه و خورشــید را ثبــت و ضبــط میکردنــد و منطقۀالبــروج را
یشــناختند و طــول ســال و مــاه را محاســبه کــرده بودنــد و بــرای
کامــل م 
محاســبات خــود از سیســتم شــصتگانی اســتفاده میکردنــد کــه ایــن
تقســیمات را میتوانیــم در ســاعت کامــا درک و دریافــت کنیــم.
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فعالیــت دارد ،بــه نوعــی بــا ایــن مفاهیــم درگیــر میشــود.
ســپس امیــر مازیــار بــرای روشــن شــدن مباحــث گفته شــده به مشــکالتی
اشــاره کــرد کــه تشــخیص آثــار هنــری را ســخت و گاه غیــر ممکــن
میکنــد و خاطــر نشــان کــرد :مســئله اصلــی کــه مــا را در تشــخیص آثــار
هنــری دچــار اشــکال میکنــد ،تعریــف و کاربــرد اصطــاح هنــر اســت؛
زیــرا هنــر یــک اصطــاح امــروزی اســت و ســابقه کاربــرد آن بســیار کــم
اســت .اصطــاح هنــر در کاربــرد متــداول امــروزی آن صــد ســال هــم عمــر
نــدارد و حتــی معــادل اروپایــی و غیــر اروپایــی آن نیــز از قــرن هجدهــم بــه
بعــد کاربــرد پیــدا کــرده اســت .بــه همیــن جهــت نمیدانیــم آثــار کهــن،
در چارچــوب اصطــاح امــروزی بــا چــه منطقــی ارزیابــی میشــوند و آیــا
آثــار بــه دســت آمــده از زمــان گذشــته را میتوانیــم آثــار هنــری بنامیــم
یــا خیــر؟ بــه عنــوان نمونــه نمیدانیــم کــه هنرهایــی چــون نقاشــی،
موســیقی ،رقــص ،معمــاری و امثــال اینهــا بــا کاربــرد اصطــاح امــروزی
وجــود داشــتند یــا خیــر و در چــه مقوالتــی طبقهبنــدی میشــدند.
وی در ادامــه بــرای تشــریح اینكــه چگونــه میتــوان یــك اثــر را هنــری
تلقــی كــرد یــا خیــر بــه دو مبحــث پرداخــت و تصریــح كــرد :بــرای آنكــه
بتوانیــم اثــری را هنــری تلقــی نمائیــم دو رویكــرد وجــود دارد .یكــی رویكرد
ذاتگرایــی و دیگــر رویكــرد روندمحــور یــا رویهمحــور ،کــه هــر دوی ایــن
رویکردهــا نیــز دارای اشــکاالت زیــادی اســت.
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در رویكــرد ذاتگرایــی مــا بــا یكســری مقــوالت ســر و كار دار یــم و بــه
یهــای خــود اشــیاء و آثــار میرو یــم .بــه عنــوان مثــال برخــی
دنبــال ویژگ 
معتقدنــد اثــری را هنــری میخوانیــم كــه مقولــه زیبایــی در آن وجــود
داشــته باشــد .اینجــا ایــن پرســش بــه وجــود میآیــد كــه آیــا هــر آنچــه كــه
بشــر تولیــد میكنــد و دارای زیبایــی اســت ،در دســت ۀ آثــار هنــری قــرار
میگیــرد؟ ز یــرا امــروزه هــر آنچــه كــه در دســت دار یــم میتوانــد زیبــا
نیــز باشــد و بــا ایــن تعر یــف ،گســتره محصــوالت هنــری بســیار وســیع
میشــود.
امیــر ماز یــار در پایــان ســخنان خــود بــه تشــریح رویكــرد روندگــرا پرداخــت
و گفــت :ایــن رویكــرد میتوانــد كار بــرد بیشــتری بــرای مــا داشــته باشــد؛
یشــود كــه یــك
زیــرا در ایــن رویكــرد گفتــه شــده كــه اثــری هنــری تلقــی م 
فــرد دارای صالحیــت آن را هنــری اطــاق كنــد .البتــه ایــن رویكــرد نیــز
دارای اشــكال اســت  ،ز یــرا ایــن تعر یــف در دوران مــدرن كاربــرد دارد و
در مــورد آثــار بــه جــای مانــده از تمــدن كهــن ،قابــل اســتفاده نیســت.
ســپس امیــن شــاهوردی در خصــوص «نــگاه نــو و چیســتی هنــر میــان
دورود» بــه ســخنرانی پرداخــت و افــزود :اینكــه مــا آثــار باســتانی را اثــری
هنــری بنامیــم یــا خیــر نیــاز بیشــتر بــه ارائــه آثــار بــه جــا مانــده از ایــن بــازۀ
زمانــی دارد.

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد :عنــوان «نــگاه نــو و چیســتی هنــر میــان
دورود» را بــرای مباحثــم طــرح کــردم ،زیــرا معتقــدم بایــد نگاهــی نــو بــه
دســتاوردهای تمــدن باســتانی داشــته باشــیم .آثــار باســتانی بــه دســت
آمــده از بینالنهریــن یــا دیگــر مناطــق لزومــا آثــار هنــری نیســتند؛ امــا
چــه اتفاقــی میافتــد کــه ایــن آثــار در زمــره آثــار هنــری در موزههــا جــای
میگیرنــد؟ وی بــا طــرح ایــن پرســش افــزود :در دهههــای گذشــته هــر
آنچــه توســط باستانشناســان کشــف و زیبــا تلقــی میشــد ،در زمــره
آثــار هنــری در موزههــا جــای میگرفــت .البتــه ایــن مســئله توســط
یشــد .متاســفانه در آن دوره ویژگــی خــاص آثــار
هنرمنــدان ارزیابــی نم 
و اینکــه چــه ویژگــی در آثــار هنــری یافــت شــده وجــود داشــت کــه آن آثــار
را در زمــرۀ آثــار هنــری قــرار م ـیداد ،مــورد ارزیابــی قــرار نمیگرفــت.
ایــن پژوهشــگر در خصــوص تحقیقــات انجــام شــده از
دهــه  1930بــه بعــد کــه در مــورد هنــر میــان دورود منتشــر
شــده ،بــه دو رویکــرد اشــاره کــرد و افــزود :یکــی از
رویکردهایــی کــه در ایــران هــم وجــود داشــته ،به تحلیل
باستانشناســانی چــون :فرانکفــورت و موتــگارت و
پــارو و دیگــران اختصــاص دارد کــه هــر اثــر کشــف
شــده را یــک اثــر هنــری میخواندنــد .رویکــرد دوم
کــه بــه آن نــام تحلیلــی دادم ،شــامل آثــاری اســت
کــه از دهــه  1980بــه بعــد انتشــار یافتــه و مربــوط
بــه کســانی ماننــد وینتــر ،ئیپالمــا ،ســوتر و خانــم
بحرانــی اســت کــه بــه بحــث و بررســی آثــار کهــن
بــه صــورت مــوردی پرداختنــد و ایــن آثــار را بــه
لحــاظ ویژگیهــای هنریشــان مــورد نقــد و بررســی
قــرار دادنــد .مشــخصترین ایــن افــراد ایرنــه
وینتــر بــود کــه در ایــن حــوزه کار کــرده اســت.
نخســتین ســوال آنهــا در ایــن پژوهشهــا ایــن
بــود کــه آیــا مــا هنــر میــان دو رود داریــم؟

وی بــه گلــدان باســتانی «اوروک» یــا «وارکا» کــه در
ســال  1935م .کشــف شــده اشــاره کــرد و افــزود:
ایــن گلــدان بــا دو رویکــرد متفــاوت مــورد بررســی

ایــن پژوهشــگر بــه تشــریح ایــن گلــدان باســتانی پرداخــت و ادامــه داد:
در ایــن گلــدان ،یــک داســتان بــه صــورت اشــکال مرتبــط بــه یکدیگــر،
در پنــج ردیــف روایــت شــده اســت .از بخــش پاییــن گلــدان بــه ســمت
بــاال ابتــدا آب ،گیــاه و حیوانــات ترســیم شــده .ردیــف بعــد بــه کاهــن
یــا کســانی کــه آورنــده آب و غــذا هســتند ،ارتبــاط پیــدا میکنــد.
ســپس بخــش شکســته ،کــه مهمتریــن بخــش گلــدان اســت و
شهــا بــر روی ایــن قســمت صــورت گرفتــه ،قــرار
بیشــتر پژوه 
دارد .ایــن بخــش بــه ازدواج پادشــاه ختــم میشــود .اغلــب
نشــناختی ،ایــن روایــت را
قر یــب بــه اتفــاق تفاســیر باستا 
بــه عنــوان بازنمایــی ازدواج مقــدس که در ســومر مرســوم
بــوده ،نســبت میدهنــد .ولیکــن بــا دقــت بیشــتر بــه
بخــش شکســته شــده و بازســازی صــورت گرفتــه
توســط ویگرمــان ،بــه نظــر میرســد کــه چهــره اصلــی
در ایــن بخــش شــخص بلندپای ـهای اســت کــه در
مقابــل زنــی قــرار دارد کــه در یشــتگاه معبــد ایشــتر
تصویر شــده اســت .از ســوی دیگر توجه به بخشــی
از جامــه شــخص بلندپایــه و تفــاوت قامــت او
بــا زن یــاد شــده ،همچنیــن حالــت دس ـتهای
زن ،همگــی حا کــی از آن اســت کــه زن مذکــور
بــه هیــچ عنــوان نمیتوانــد خــود ایشــتر باشــد.
بــا منتفــی دانســتن ایــن همانــی ایشــتر بــا زن
تصویــر شــده ،تنهــا امکانــی کــه بــرای تفســیر
ایــن رو یــداد وجــود دارد ،ایــن اســت کــه تصویــر
گلــدان نمیتوانــد بازنمایــی ازدواج مقــدس باشــد.
شــاهوردی در ادامــه بــه آثــار هنــری كــه در آن مـرگ اندیشــی
تجلــی دارد ،پرداخــت .وی در ایــن بــاره توضیــح داد :بایــد
توجــه داشــت كــه مفاهیــم مرتبــط بــا مــرگ ،اغلــب در
قالــب تصاو یــر نمادیــن ،در آثــار فیگوراتیــو میــان باســتان
یتــوان در آثــار و نمون ههــای بــه
یشــوند كــه م 
ظاهــر م 
دســت آمــده بــه آن بیشــتر پرداخــت.
ایــن نشســت بــا پرســش و پاســخ حاضــران
بــه پایــان رســید.
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شــاهوردی در خصــوص رویکــرد ایرانیــان
نســبت بــه آثــار کهــن خاطــر نشــان کــرد :در ایــران
بیشــتر رویکــرد مــا نســبت بــه آثــار هنــری ،رویکــرد
باستانشناســان بــوده اســت .مــا هــر آن چیــزی کــه
یافــت میشــد و بــه نظــر زیبــا بــود و فنــاوری خــاص
داشــت یــا نمونــهای نداشــت ،بــه عنــوان اثــر هنــری
معرفــی میکردیــم.

قــرار گرفتــه اســت .در ابتــدا کــه ایــن اثــر یافــت شــد بالفاصلــه بــه دلیــل
زیبایــی آن ،یــک اثــر هنــری تلقــی شــد .امــا بعدهــا کــه مــورد پژوهــش
بیشــتر قــرار گرفــت .در ابتــدا ایــن اثــر را متعلــق بــه الیــه ســوم اوروک
دانســتند؛ امــا پــس از تعمیراتــی کــه روی ایــن گلــدان شکســته صــورت
گرفــت ،آن را بــه الیــه چهــارم یعنــی یــک دوره قبــل از «جمــدت نصــر»
نســبت دادنــد.
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نخستین نشست «هنر و آموزههای شرقی»

بررسی نویافتههای هنر مانوی در چین
فرزاد زادمحسن

پژوهشــکده هنــر ،نخســتین حلقــه از سلســله نشســتهای« :هنــر و
آموزههــای شــرقی» را بــه تحلیــل و ارزیابــی «نویافتههــای هنــر مانــوی» از
زبــان دو تــن از صاحبنظــران ایــن حــوزه اختصــاص داد.
ایــن نشســت پژوهشــی کــه عصــر روز دوشــنبه دوازده شــهریور بــا حضــور
و اســتقبال چشــمگیر عالقهمنــدان و پژوهشــگران برگــزار شــد ،بــا همــت
گروه هنر شــرق پژوهشــکده هنر شــکل گرفت و نخســتین گام از سلســله
نشسـتهای «هنــر و آموزههــای شــرقی» بــه شــمار مـیرود.
انقالب در یافتههای حوزه میراث هنر و فرهنگ مانوی در چین
در ایــن نشســت ،محمــد شــکری فومشــی ،مــدرس ،عضــو هیئــت
علمــی دانشــگاه ادیــان و مذاهــب و نویســنده و پژوهشــگر نــام آشــنای
حــوزه مطالعــات متــون مانــوی ،و ســونیا میرزایــی ،پژوهشــگر ادبیــات
و اســناد و نســخ تاریخــی ،بــه تحلیــل عناصــر مفهومیــزیباشــناختی
کیهــان نــگاره هنــر مانــوی در چیــن پرداختنــد.
شــکری فومشــی در ابتــدای ســخن خــود بــا بیان ایــن نکته کــه :در دوازده
ســال اخیــر ،انقالبــی در یافتههــای حــوزه میــراث هنــر و فرهنــگ مانــوی
در چیــن رخ داده اظهــار داشــت :نویافتههــا شــامل عمارتهــا ،ابنیــه
و اشــیای آئینــی مانــوی ،مجســمههای مانــی و نقاشــیهای دیــواری
اســت.
در بخــش مســتندات و منابــع مکتــوب نیــز ،دســتنویسهایی شــامل
 ۵۲۰بــرگ کشــف شــده کــه در میــان اینهــا مــا تعــداد  ۱۰ابریشــم نــگاره
داریــم کــه شــامل :نــگاره ســیاه و ســفید ،کیهــان نــگاره و ســپنتانگاره و
زادنــگاره مانــی اســت.
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وی بــا ایــن مقدمــات بــه بحــث پیرامــون مطلــب اصلــی کــه «کیهــان
نــگاره» مانــوی اســت پرداخــت .بــه گفتــه ایــن پژوهشــگر مطالعــات
مانیشناســی ،طومــاری اســت بلنــد و شــامل  ۹۰۰عنصــر هنــری کــه
تــا امــروز شناســایی شــده میشــود .ایــن عناصــر هنــری بــه لحــاظ
ارزشهــای تاریخــی ،اســتنادی و زیباییشــناختی و از حیــث پــر
جزئیــات بــودن و در برگرفتــن حداکثــر عناصــر و مفاهیــم ،در نــوع
خویــش در تمامــی جهــان ،یــک اثــر منحصــر بــه فــرد و بینظیــر محســوب
میشــوند.
طومار نگاره چینی بازنمایی «ارژنگ» یا «ارتنگ» مانی است
وی آنــگاه بــه تحلیــل مــورد بــه مــورد اجــزا و عناصــر ایــن نــگاره از منظــر
کیهــان شــناختی ،عناصــر معنویــکالمــی ،ارزشهــای هنــری و...

پرداخــت و یــادآور شــد :بــه نظــر میرســد ایــن طومارنــگاره ،بازنمایــی
چینــی همــان چیــزی باشــد کــه مــا بــه عنــوان« :ارژنــگ» یــا «ارتنــگ»
مانــی میشناســیم .ایــن کتــاب در چیــن کامــا شــناخته شــده بــوده
و کهنتریــن ســند کــه از آن ســراغ دار یــم متنــی چینــی اســت بــه نــام:
«بــودای روشــنی؛ چکیــده مفاهیــم و آموزههــای مانــی» کــه از کتابــی بــه
نــام« :نــگاره دو بــن (نیــک و شــر)» ســخن میگو یــد.
ایــن مــدرس و پژوهشــگر هنــر مانــوی آنــگاه بــا بیــان عناصــر و انگار ههــای
نشــناختی ایــن نــگاره کــه در آن ۱۰ ،آســمان مطبــق و  ۸زمیــن
کیها 
داریــم ،بــه تحلیــل و تفســیر نگار ههــای آن پرداخــت کــه بــه گفتــه وی،
تمامــا اســطوره آفرینــش مانــوی را در یــک کلیــت ،بازنمایــی میکننــد و
بــرای فهــم عناصــر اســطورهای ایــن ابریشــم نــگاره ،بایــد از پیــش ،عناصــر
اســطوره آفرینــش و رســتاخیز در اندیشــه مانــوی را دانســت و شــناخت
و هرگونــه بررســی و تحلیلــی بــدون ایــن پشــتوانه ،بــی نتیجــه و بــی اثــر
خواهــد بــود و ضــرورت دارد کــه از قبــل بــا منابــع اصیــل تحقیقاتــی
مانویــت آشــنا باشــیم.
شــکری فومشــی در بخــش دیگــر ســخنان خــود ،بــه تبییــن اســطوره
نشــناختی،
آفرینــش مانــوی پرداخــت و گفــت :در ایــن افــق کیها 
کیهــان در اختیــار دو نیــروی از ازل جــدا از هــم بــوده اســت« :خیــر» و
یشــده و پــدر روشــنی و
«شــر»؛ خیــر در تفکــر مانــوی« ،پــدر» نامیــده م 
زروان ،کــه همســری دارد بنــام «مــادر زندگــی» و جایــگاه اینــان در «عــرش
اعــا» یــا «بهشــت بریــن» اســت؛ در جایــی بــه نــام« :شــخینا» کــه مقــام
امــن و آرامــش مطلــق اســت .پــدر ،در جنــگ بــا اهریمــن و ظلمــت
کــه در جنــوب اســت ،پســرش را میفرســتد کــه «انســان قدیــم» اســت
و «کریســتوس» نــام دارد .کریســتوس ۵ ،فرزنــد دارد .بعــد از او ،ایــزد
یشــود.
دیگــری بــه نــام« :روح زنــده» فرســتاده م 
ســخنران نشســت در ادامــه توضیحــات خــود خاطرنشــان کــرد :مانو یــان
ایــن دنیــا را ذاتــا پلیــد و ســاخته شــده از خــون ،گوشــت و پوســت دیوهــا
میداننــد.
دامنه مطالعاتی میراث مانویت
در ایــن هنــگام نوبــت بــه دومیــن ســخنران نشســت ،ســونیا میرزایــی
شهــای صــورت گرفتــه در حــوزه مطالعاتــی
رســید کــه بــه ســوابق پژوه 
«میــراث مانو یــت» اشــاره کــرد و گفــت :نخســتین بــار ،یوتاکایوشــیدا،
دانشــمند ژاپنــی ،در هفتمیــن کنفرانــس مطالعــات مانــوی در دوبلیــن
ننــگاره را کشــف و شناســایی و معرفــی کــرد.
در ســال  ،۲۰۰۹ایــن کیها 

دوگونــه متفــاوت در تقســیم ،تفســیر و تطابــق
عناصــر نگار ههــا بــر اســاس بنمای ههــای
اســاطیری مانــوی و بیــان فرضی ههــا و
احتمــاالت پرداخــت.

آنچــه توجــه او را نخســتین بــار بــه خــود جلــب کــرد۱۰ ،آســمان و اجــزای
آن بــود کــه در متــون مانــوی بارهــا بــه آن اشــارت رفتــه اســت .ســپس
ســوزانا گوالچــی و جیســون بیــدون در ســال  ،۲۰۱۵تصویــر کیهــان نــگاره
را بــا  9پــرده دیگــر بــا عنــوان :مطالعاتــی در نقاشــی مانــوی بازیافتــه از
جنــوب چیــن معرفــی و نشــر داده و بــه ابعــاد پژوهــش در ایــن نــگاره،
وســعت و دامنههایــی تــازه بخشــیدند و بــه بازخوانــی و تفســیر عناصــر
آن پرداختنــد کــه بســیاری از آنهــا تاکنــون در حــد فرضیــه و احتمــال
مانــده اســت.
ایــن پژوهشــگر مطالعــات و متــون مانــوی در ادامــه ،ضمــن گزارشــی از
اقدامــات انجــام شــده در بررســی شــخینای Aو Bتوســط ایــن گــروه از
اشــخاص دیگــری کــه دربــاره پــرده کیهاننــگاره کار کردهانــد ســخن
گفــت .از جملــه در ســده ۱ســه میــادی کــه راهبــی بودایــی در کتــاب
خــود :گــزارش جامعــی در بــاره بــودا و دیگــر بنیانگــذاران ،بــه مروجــان
ایــدۀ «دو بــن» اشــاره میکنــد کــه در آن طــی روایتــی بومــی ،پیریــزی
کیهــان و زمیــن شــرح داده میشــود و شــامل رویدادهــای اســطورهای
آفرینــش و رســتاخیز اســت .بنابرایــن تصــور میشــود آن اثــری کــه راهــب
بودایــی از آن یــاد کــرده ،همیــن پــرده کیهانــی باشــد.
وی افــزود :عنصــر دیگــری کــه احتمــال میدهیــم ایــن اثــر در دوره
(مینــگ) خلــق شــده باشــد ایــن اســت کــه در ســمت چــپ تصویــر،
مانــی و ایــزدان بــر روی ابــر نشســتهاند و چهــار نفــر بــر ابرهــای ســرخ
کــه تقســیمبندی مــردم چیــن در دوره (هــان) را بازتــاب میدهــد:
دانشــمندان ،کشــاورزان ،صنعتگــران ،بازرگانــان ،کــه در دورههــای بعــد
بــه طبقــات دیگــری نیــز توســعه یافــت :صاحــب منصبــان ،ســربازان،
طبیبــان و دانشــمندان ،غیبگویــان ،بازرگانــان ،راهبــان.

میرزایــی در بخــش دیگــر گفتــار خــود بــا تحلیــل هشــت الیــه زمیــن بــر
اســاس دومحــور )۱ :چهــار الیــه زیــر زمیــن و چهــار الیــه زبریــن و  )۲بــر
اســاس موقعیــت  ۲فرزنــد مهرایــزد :شــهریار شــکوه و اطلــس ،بــه تشــریح

در اینجا شــکری فومشــی نخســتین ســخنران نشســت «هنر و آموزههای
شــرقی» در ادامــه ســخنان خانــم میرزایــی بیــان کــرد :خورشــید و مــاه از
آن جهــت کــه وســیله انتقــال ارواح از ایــن عالمانــد بــه شــکل گردونــه یــا
کشــتی تجســم یافتهانــد .وی در ادامــه بــه مبحــث دوازده نــور بــه صــورت
انســان بــا تقســیم شــش تــن در ســمت راســت و شــش تــن در ســمت
چــپ رســید کــه تبارشــان بــه دوازده ائــون در یونــان باســتان میرســد و
دوازده شــهریاری هســتند کــه یــار و دســتیار خــدای اصلیانــد بــا نشــان
هال ههــای نــور.
چهــار شــخصیت نشســته بــر مســند نیلوفریــن بــر اســاس کفالیــون یکــم
محتمــل اســت :زرتشــت ،مســیح ،بــودا و مانــی باشــند و آخریــن و در
عیــن حــال مهمتریــن بخــش پــرده مــا در قســمت فوقانــی« :شــخیناه» یــا:
تختــگاه عــرش اعــای خداونــدی اســت .جایــگاه پــدر مهیــن و بــزرگ
کــه در باالتریــن قســمت اســتقرار یافتــه اســت .دوازده ایــزد بــی نیــاز
بزرگــی در دســتههای ســه تایــی کــه خداونــد مطابــق تصویــر خــود ،آنهــا
را خلــق کــرده اســت :پنــج انــدام و پنــج صفــت انتزاعــی پــدر بزرگیهــا:
خــرد ،هــوش ،ادراک ،فکــر ،بینــش.
پایــان بخــش و جمعبنــدی ایــن گفتــار ،تحلیــل و شــرح ایــن پنــج
صفــت توســط ســخنران نشســت بــود.
گفتنــی اســت در انتهــای گفتــار دکتــر محمد شــکری فومشــی ،حاضران
بــه طــرح پرس ـشهای خــود پرداختنــد کــه ســخنران بــه ایــن پرس ـشها
پاســخ گفــت.
پژوهشــکده هنــر ،سلســله نشس ـتهای پژوهشــی «هنــر و آموز ههــای
شــرقی» را بــا حضــور صاحبنظــران ،اســتادان و پژوهشــگران حوز ههــای
مطالعــات هنرپژوهــی شــرق و عمــوم عالقهمنــدان مباحــث تخصصــی
و نظــری هنــر ،ادامــه خواهــد داد.
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وی ســپس بــه تحلیــل عناصــر بصــری نگارههــا در طومارنــگارۀ مــورد
بررســی در ایــن نشســت پرداخــت و بــه عناصــری از جملــه :ردای مانــی،
ســفر کیهانــی از تاریکــی بــه عالــم بــاال ،نــور و عــرش اعــا و ...اشــاره کــرد
و گفــت :ایــن اثــر بــزرگ ،بالــغ بــر  ۹۰۰نقشمایــه دارد و شــامل نقــوش
گیاهــی ،جانــوری ،انســانی ،عمــارات و ابنیــه و شــرح معراجهــای
روحانــی ایــزدان و فرشــتگان همــراه و مــازم آنهاســت.

وی با ذکر اینکه :در الیه ششم ،دوازده در وجود
دارد و چهــار فرشــته در الیــه هشــتم قــرار دارنــد،
بــه مــواردی چــون چهــار دروازه و کــوه ســومر ،ســی
و دو شــهر بــر درخــت زندگــی و چهــار فرشــته
زانــو زده ،اهمیــت بــی نهایــت درخــت زندگــی
در دیــن مانــوی کــه ســه ســاقه دارد ،عالــم جــو؛
کــه میــان الی ههــای زمیــن و افــا ک قــرار گرفتــه و
هشــتمین اورنــگ بــرآن برپــا شــده و داور دادگــر،
دادار داور همــه آدمیــان بــر فــراز آن جلــوس کــرده
اســت ،مارهــا؛ کــه نمــاد اهریمــن و مظهــر پلیدی
هســتند و مــار شــش ســر در نــگاره کــه میکوشــند
در ایــن دنیــا انســانها را در کام خــود درکشــند و ببلعنــد ،هشــتمین
حضــور مانــی در مقــام یــک زائــر روحانــی در کهکشــان و عالــم جــو ،ظهــور
دائوئیســم ،خدایــان تنــدر ،نشــانهها و آثــار و نتایــج نفــوذ هنــر بودایــی بــا
ترســیم شــش دســت بــودن مانــی ،ده فلــک ،چــرخ گــردان منطقــه البروج
بــا دو فرشــته مذکــر و مونــث ،رهایــی پار ههــای نــور از میــان بقایــای بــدن
دیــوان یــا جر یــان پاالیــش و ....اشــاراتی نمــود و در خصــوص هریــک،
توضیحاتــی ارائــه داد.
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نخستین نشست از هم اندیشی «هنر ایرانی و اسالمی در آسیای مرکزی و چین»

بررسی پیوندهای فرهنگی دو حوزه بزرگ
تمدنی کهن «ایران» و «چین»

پژوهشــکده هنــر فرهنگســتان هنــر ،در نخســتین نشســت از هــم اندیشــی «هنــر ایرانــی و اســامی در آســیای مرکــزی و چیــن» ،میــراث باســتانی هنــر
ساســانی و ســغدی را در افقــی از پیوندهــای فرهنگــی دو حــوزه بــزرگ تمدنــی کهــن «ایــران» و «چیــن» ،از ز بــان دو تــن از پژوهشــگران نــام آشــنای ایــن
حــوزه مطالعاتــی بــه بحــث و بررســی گذاشــت.
یشــود ،عصــر یکشــنبه ۱۸
ایــن نشســت کــه نخســتین حلقــه از هماندیش ـیهای «هنــر ایرانــی و اســامی در آســیای مرکــزی و چیــن» محســوب م 
شــهریور ،بــا حضــور دو چهــره شــناخته شــده دانشــگاهی در ایــن عرصــه پژوهشــی« :دکتــر دار یــوش اکبــرزاده» و «دکترمحمــد محمــدی» و بــا اســتقبال
چشــمگیر عالقهمنــدان برگــزار شــد .در ایــن نشســت ،میــراث هنــر ایــران و چیــن کهــن در بســتری از مقارنــه و تطبیــق عناصــر زیباییشناســی،
مفهومــی و تاریخــی هنرهــای «ساســانی» و «ســغدی» بررســی و ارزیابــی شــد.
گزارشی از این هم اندیشی را از نظر خواهید گذراند:
در آغــاز محمــد شــکری فومشــی ،مــدرس ،پژوهشــگر و نویســنده نــام
آشــنای حــوزه مطالعــات مانویــت و هنــر مانــوی ،کــه مدیریــت ایــن
نشســت را برعهــده داشــت ،طــی ســخنانی بــه ســابقه پیوندهــای اقــوام
ایرانــی و اقــوام آســیای مرکــزی و چیــن ،در افــق تاریــخ ،شــباهتهای
بســیار میــان آئینهــا و افســانهها و اســاطیر ایــن اقــوام ،تعامــل گســترده
در حوزههــای فرهنــگ ،هنــر ،سیاســت ،اخــاق ،معمــاری ،و ...بیــن دو
حــوزه تمدنــی بــزرگ ایــران و چیــن کهــن اشــاراتی کــرد.
وی آنگاه از ســخنران نخســت نشســت ،دکتر داریوش اکبرزاده ،محقق
و پژوهشــگر ،دعــوت کــرد تــا ســخنان خــود را بــا عنــوان« :یادداشــتی بــر
پیوندهــای هنــری ایــران و ســیالــمطالعه مــوردی :پرنــدگان مینــوی و شــیر
ســنگی مــوزه ملــی کــره جنوبــی» ایــراد نمایــد.
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اکبــرزاده در ابتــدای ســخن ،بــا اشــاره بــه دخمههــای ســنگی متحــرک،
فروپاشــی امپراطــوری ساســانی و حملــه اعــراب را آغــاز یــک دوره جدیــد
در هنــر و فصــل نخســت پیونــد میــان هنــر ایــران و چیــن عنــوان کــرد.
وی آنــگاه بــا اشــاره به پیشــینه تعامــات فرهنگی ،از هجــرت هنرمندان
و نقاشــان ایرانــی بــه چیــن گفــت کــه مبــدا شــکلگیری هنــری بــه نــام
یــچینی» گردیــد و هنــر شــرق دور را بــه شــدت پــس از خــود
«هنــر ســغد 
تحتالشــعاع قــرار داد.
وی بــا اشــاره بــه تصاویــر و عناصــر بصــری موجــود در آثــار بــه جامانــده
از ایــن دســتاورد تمدنــی و میــراث هنــری ،بــه مــواردی چــون موجــودات
اســاطیری و تفســیرهای موجــود از ایــن آثــار تمثیلــی (اردکهــا ،قــوچ،

ققنــوس ،پرنــدگان و جانــداران) در هنــر ســغدی ،حمــل درخــت زندگی،
شــیر ســنگی ،طــاووس ،شــیر دو چنــگ نگهبــان از دوره بهــرام پنجــم و
یزدگــرد و شــیرهایی کــه د مهــای متفــاوت دارنــد و حمــل کنندهانــد و
بیشــتر از آئیــن بــودا تاثیــر پذیرفتهانــد ،پرداخــت.
ایــن مــدرس دانشــگاه همچنیــن در خصــوص چهــره «چیــن» در افــق
حکمــت و ادب ایرانــی از جملــه :مجملالتوار یــخ ،تار یــخ مســعودی
و روایــت اســاطیری فر یــدون مباحثــی طــرح نمــود و ســپس ،از پرنــدگان
در هــم تنیــده و گیــاه مقــدس و نســبت آنهــا بــا آئیــن زرتشــت ســخن
گفــت و افــزود :رو بــان پرنــدگان ،خــاص هنــر مشــرق ایــران و خراســان
اســت و نشــانهای کــه بــر منقــار آنــان هســت ،یــک نمــاد دینــی محســوب
میشــده .طبــق آن چیــزی کــه مــن در متــون کهــن یافتــم از جملــه در
ثعالبــی و در ســنت زرتشــت ســرو نمــاد دیــن زردشــتی در خراســان بــود
و ایــن نشــان کــه در منقــار پرنــدگان میبینیــم و ســاقه دارد و باالیــش
مثلثــی شــکل اســت میتوانــد بازتابــی از ایــن ســرو باشــد (چونــان ســرو
کاشــمر ،کــه نمــاد جاودانگــی بــوده و همینطــور ســرو نیشــابور و مــرو ،کــه
توســط خلیفــه متــوکل عباســی بر یــده ش ـد) .بــه طــور کلــی ایــن نشــانه،
مطلقــا شــاهانه و در بــاری نیســت؛ بلکــه کامــا وجهــه و حیثیتــی دینــی
دارد.
وی در بخــش پایانــی گفتــار خــود بــه نمــاد شــیر ســنگی و اهمیــت آن
پرداخــت و تاکیــد کــرد :صحن ههــای شیرکشــی در شــرق ،رواج بســیار
و فــراوان داشــت و در اینجــا الگوبــرداری از شیرکشــی ساســانی شــده
اســت و پهلوانــی کــه بــا گــرز از خــود دفــاع میکنــد.

ایــن مولــف ،مترجــم و محقــق مطالعــات هنــر چیــن ،آنــگاه بــا تشــریح
ســیری از امپراتــوری چیــن تــا زوال آن و بــروز آشــوب و بلــوا بــه اهمیــت
«جــاده ابریشــم» پرداخــت کــه در قلمــرو نفــوذ و ســلطه ســغدیها بــود.

دومیــن و آخریــن ســخنران نشســت ،دکتــر محمــد محمــدی ،پژوهشــگر
و متخصــص هنــر ســغدی بــود کــه ســخنرانی خــود را بــا عنــوان« :قواعــد
تصویرنــگاری ساســانی در هنرهــای تصویــری ســغدی» ایــراد نمــود.
محمــدی در ابتــدای ســخن ،بــا اشــاره بــه اهمیــت انکارناپذیــر هنــر
ساســانی و بیــان چنــد ویژگــی مهــم آن تصر یــح کــرد :دوره ساســانی،
یکــی از درخشــانترین و پرثمرتریــن دور ههــای هنــر ایــران و حتــی جهــان
اســت .حجــم و کیفیــت آثــار ایــن دوره را در دوران اســامی ،تنهــا بــا
یتــوان مقایســه کــرد .در هیــچ دورۀ دیگــری ایــن فراوانــی
دوره صفو یــه م 
یتــوان
و اهمیــت و ارجمنــدی و غنــا را شــاهد نیســتیم .بــه جــرات م 
گفــت :هیــچ هنــری در ســطح جهــان آن روزگار قابــل مقایســه بــا هنــر
ساســانی نیســت ،کــه از شــرق تــا مــرز کــره را درنوردیــد و از غــرب تــا
اســپانیا پیــش رفــت و تاثیــر گذاشــت ،و مثــل امپراتــوری رم بــا زور ،خــود
را بــه ســرزمینهای دیگــر نبــرد.
وی ز بــان هنــر ساســانی را« :گو یــا»« ،بیانگــر»« ،نمادپردازانــه» و
«تصویرســازانه» برشــمرد و آن را هــم هنــری فیگوراتیــو (پیکــره نمــا) و هــم
هنــری تجر یــدی و انتزاعــی دانســت کــه بیشــترین تاثیــر را بــر هنر اســامی
نهــاد.
سخنران نشست ،در ادامه به مبحث اصلی خود :نسبت هنر
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پیــش از شــروع ســخنان دومیــن ســخنران هــم اندیشــی ،دکتــر محمــد
شــکری فومشــی مدیــر نشســت ،در توضیحاتــی خاطرنشــان کــرد :بنــا
ّ
بــر مــدارک عصــر امپراتــور ُ
گائوزنــگ مبلغــان دیــن روشــنی (مانویــت) در
ُ
ســال  694م .در چیــن فعــال بودهانــد .پــس از مــرگ گائوزنــگ ،شــخصی
ً
معــروف بــه مـ َ
ـوزک کــه قطعــا یــک ســغدی بــود در مقــام نماینــده شــاه
تخارســتان بــه نــام ِتــس در ســال  719م .بــه دربــار تانــگ نــزد امپراتــور
ً
شــوان جونــگ َ ن ُزنــگ اعــزام شــد و احتمــاال پــس از ورود ایــن فــرد بــه
دربــار تانــگ بــود کــه مانویــان از آزادی نســبی بهرهمنــد شــدند .پیــروان
کیــش روشــنی ارزش ایــن آزادی دینــیای را کــه حکومــت تانــگ بــه
آنهــا اعطــا کــرده بــود ،بهخوبــی درک کردنــد ،چنانکــه اندکــی بعــد
موفــق شــدند امپراتــور تــرک را بــه دیــن خــود درآورنــد .ایــن اتفــاق ،پــس از
شــورش آنلوشــان درســال  755م .و در پــی آن تضعیــف دولــت تانــگ،
هنگامــی رخ داد کــه خاقــان تــرک اویغــور ،بوگوخــان بــه خواهــش دولــت
تانــگ بــه منظــور ســرکوب شــورش و برقــراری آرامــش و کمــک بــه دولــت
تانــگ بــه چیــن لشــکر کشــید و موفــق شــد در ســال  762م .شــهر لویانگ
را تصــرف کنــد و بدینترتیــب بــر بخشــی از چیــن مســلط شــود .بــرای
تاریــخ مانویــت مهمتریــن رخــداد در ایــن زمــان شــکل گرفــت :بــا تبلیــغ
ـغدی مانــوی ،بوگوخــان در ایــن شــهر بــه کیــش مانــوی
چنــد برگزیــده سـ ِ
درآمــد و در پــی آن مانویــت دیــن رســمی امپراتــوری تــرکان اویغــور شــد.

وی در پایــان ،تاکیــد کــرد :ایــن اولیــن بــار اســت کــه مــا شــاهد یــک پنــل
تخصصــی در بــاره هنــر ســغدی در فضــای علمــی و دانشــگاهی کشــور
هســتیم.

31

ساسانی و سغدی و سوابق پژوهشهای
به عمل آمده در روسیه در
این خصوص ،که به باور
او اصلیترین دغدغه
پژوهشگران شوروی
سابق بود پرداخت و در
گام بعدی ،به مقاله
خانم آذرپی در سال
 ۱۹۷۵و درست پنج
سال پیش از انتشار
کتابی با همین
عنوان در امریکا بود،
اشاره کرد .وی از
دو پرچمدار و پیشرو
در پژوهشهای هنر
سغدی در جهان امروز:
بومپارتی و کورنی ،و
سپس از خانم آذرپی،
پلینسکی ،تیاپولی ،دالروکوا،
لوکونی ،مارشاک ،مگماتوف و از
نسل جدید :میخائیل شنگر و ....یاد کرد
که پرتوهایی تازه به مطالعات این حوزه افکندهاند.
این محقق و مدرس دانشگاه در ادامه گفتار خود بنیانهای هنر
ساسانی را اینگونه خالصه و تبیین کرد :ایدئولوژی و ایده بنیادین
ساسانیان این است که شاهنشاه ساسانی« ،شاه ایران و انیران»
است به مفهوم :شاهی برتر از شاهان چهارسوی جهان .در «کارنامه
اردشیر بابکان» هم تقریر این مفهوم را در واپسین جملهاش میبینیم.
بــا پیــروزی شــاپور بــر ســه امپراتــور بــزرگ رومــی ،ایــن اندیشــه بــه اوج
میرســد و در ســنگ نبشــتهها نیــز بــه وضــوح پیداســت .روایتهــای
ادبــی از ابــن مقفــع ،جاحــظ ،ثعالبــی ،مســعودی ،و تاریخنــگاران رومــی
مثــل :تئوپانــوس و ســیموتکا کــه از تاالرهــا و کاخهــای ساســانی ،روایتــی
باشــکوه ارائــه دادهانــد گــواه ایــن حقیقــت اســت .حتــی در اواخــر دوره
ساســانی مجموعــه طــاق بســتان و تخــت طاقدیــس خســرو دوم (خســرو
پرویــز) شــکوهی تمــام دارد کــه بازســاز یهای صــورت گرفتــه از روی
روایتهــای ادبــی ،شــکل آن را از عظمــت و چینــش و آرایــش بــارگاه،
بــه غایــت ،شــگفتانگیز و بدیــع مینمایانــد.
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وی ســپس بــا خوانــش یکــی از متــون ســغدی مانــوی دربــاره «اخشــید
ســغد» و کتــاب تانــگ شــو یــا تانــگ نامــک بــه بررســی دیوارنگارههــای
ایــن دوران از جملــه تــاالر کاخ افراســیاب پرداخــت کــه چینــش تصاویــر
در آن ،بــر اســاس ایــن الگــو یعنــی قاعــده جهــان نگارانــۀ ساســانی شــکل
گرفتــه و چینــش و آرایــش رویدادنــگاری و مســتندنگاری ســغدی را نیــز
متاثــر از ایــن جهــان بینــی شــمرد .وی افــزود :حتــی عبیــداهلل بــن زیــاد در
بــارگاه خــود در کوفــه همیــن الگــو را پیــاده کــرد و تمــام ســکههای ضــرب
شــده دارالخالفــه ،نوشــتهها و متــون و مکاتبــات و رســائل دیوانــی را بــا
زبــان پهلــوی معمــول کــرد و حتــی خــود یزیــد در تــاالر بــار خــود ایــن الگــو
را رواج داد و بعدهــا امویــان نیــز همیــن شــیوه را برگزیدنــد.
محمد محمدی آنگاه با شرحی از داد و ستدهای فرهنگی در حوزه

پیکرهنگاری از مصر تا خراسان
و از خلفای فاطمی تا دربار
سلجوقی و اشاره به
شواهدی چون آتشکده
درگز و گچ نگار یها
و دیوارنگارهها
به مبحثی دیگر
پرداخت« :بزم و رزم».
وی در اینجا مهمترین
درونمایه هنر ایران
را از عهد باستان
تا طلیعه مشروطه،
رزم و بزم دانست
و یادآور شد :اگر به
درونمایههای رزمی
و بزمی هنر ساسانی و
سغدی مراجعه کنید،
تنها اتفاقی که میافتد
این است که سغدیان ،آن
را در چارچوب آئینهای حکومتی
خود تغییر میدادند .آئینها و جشنهای شاهانه
و درباری تبدیل به آئینها و جشنها و مناسک بومی و آئینی
میشود و تنها موردی که ضعیفتر میشود رزم سپاهیان است.
یهــا و ســنگ
وی ادامــه داد :نکتــه مهمــی کــه در بررســی دیوارنگار 
نگار ههــای ساســانی بایــد گفــت ایــن اســت کــه :تــا آنجــا کــه در
مســتندنگار یهای تاریخــی مثــل ســنگ نگار ههــای شــاپور در بیشــاپور
میبینیــم عمدتــا ســاختاری ســه صحن ـهای دارنــد .وی بــا اشــاره بــه
صحنــه رزم اردشــیر و اردوان گفــت :حتــی در داســتانهای عامهپســند
مثــل داســتان «ســه برهمــن و شــیر» در پنچــه تنتــره یــا «نبــرد رســتم و
دیــوان» نیــز همیــن ســاختار را پیــش رو دار یــم.
ایــن صاحبنظــر هنــر ســغدی ،در بخــش پایانــی ســخن خــود بــه بررســی
تطبیقــی عناصــر نمادیــن و نشانهشناســی بصــری دیوارنگار ههــای
ساســانی و ســغدی بــا اشــاره بــه تصاو یــر بــه نمایــش درآمــده از ســفال
نگار ههــا و دیوارنگاش ـتها بــرای حاضــران ،اینگونــه ســخن خــود را
جمعبنــدی و نتیجهگیــری کــرد کــه :هنــر ســغدی را پژوهشــگران ،هنــر
یشــمردند؛ امــا هســته مرکــزی و شــاکله اصلــی
ایالتــی ساســانی پســین م 
و اولیــه هنــر ســغدی ،همــان هنــر ساســانی اســت کــه در خدمــت «بیــان
اهدافــی در فضــای حماســی جهــان خــاوری ایــران و حماس ـههای
ایرانــی» بــوده اســت .در مقابــل هنــر ساســانی کــه در راســتای «بیــان
ایدئولــوژی ساســانی» بــوده اســت.
پایــان بخــش نشســت ،طــرح پرس ـشهای حاضــران و پاســخگویی
توســط دو ســخنران و صاحبنظــر دعــوت شــده بــود.
گفتنــی اســت پژوهشــکده هنــر بــا هــدف تعمیــق مطالعــات و مباحــث
تخصصــی در حــوزه پیوندهــای هنــری ایــران و آســیای مرکــزی و
چیــن ،سلســله نشس ـتهای ایــن مجموعــه را بــا دعــوت از اســتادان و
پژوهشــگران صاحــب نــام ایــن عرصــه ادامــه خواهــد داد.

دهمین درسگفتار تخصصی نظریه و نقد هنر

واکاوی فرانظریههای نسبت فرهنگ و هنر
پژوهشــکده هنــر ،گام دهــم از سلســله درسگفتارهــای تخصصــی
«نظریــه و نقــد هنــر» را بــا پرتوافکنــدن بــه «نظریههــای هنــر و نظریههــای
فرهنــگ» برداشــت.
در ایــن نشســت کــه عصــر سهشــنبه ۲۰ ،شــهریور  ،1397بــا حضــور
عالقهمنــدان و شــماری از صاحبنظــران برگــزار شــد ،احمــد پاکتچــی،
نشانهشــناس ،دانشــیار دانشــگاه امــام صــادق (ع) و عضــو شــورای
عالــی دایرةالمعــارف بــزرگ اســامی ،بــه بررســی ،ارزیابــی و تبییــن
نســبت نظریههــای هنــر و نظریههــای فرهنــگ پرداخــت.
ایــن نشســت بــا ســخنان اســماعیل پناهــی ،عضــو گــروه نظریــه و نقــد
پژوهشــكده هنــر و دبیــر درسگفتارهــای نظریــه و نقــد هنــر ،آغــاز شــد.
در ابتــدا پناهــی بــا بیــان اینکــه نظریههــای هنــر و نظریههــای
فرهنــگ ،هــر کــدام بســیار متنــوع و متفــاوت هســتند؛ بــه نظریههــای
بازنمایــی ،فرمالیســم و بیانگــری و بحثهــای اصالــت و اســتقالل
هنــر ،خودبســندگی ذاتــی هنــر ،ربــط هنــر و حقیقــت و نیــز نظریههــای
فلســفی ،زبانــی ،جامعهشــناختی و انسانشــناختی فرهنــگ ،اشــاره
کــرد و تبییــن مناســبات ایــن دو حــوزه را بســیار دشــوار دانســت.
عضــو گــروه نظریــه و نقــد هنــر افــزود :هنــر و فرهنــگ چنــان وثیــق اســت
کــه گاهــی هنــر جزئــی از فرهنــگ تلقــی میشــود و تفــاوت در هنرهــا
بــه تفــاوت در فرهنگهــا نســبت داده میشــود و تحــوالت هنــری بــه
تحــوالت فرهنگــی .آیــا هنــر جزئــی از فرهنــگ و عامــل پویایــی آن اســت
یــا بــا در نظــر گرفتــن جنبههــای انتقــادی هنــر میتــوان شــأنی فراتــر از
چارچوبهــای فرهنــگ بــرای آن در نظــر گرفــت؟
بیشــک هنــر هــر جامع ـهای نقشــی بســیار مهــم در شــکلگیری مخیلــه
اجتماعــی ( )social imaginaryو افــکار عمومــی دارد و در قالــب انــواع
ایماژهــا و اســتعارهها و آثــار هنــری ،شــیو ه زیســت و نحــو ه بــودن آن فــرد و
ســاز و کار آن جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .از ســوی دیگــر مخیلـه
اجتماعــی و افــکار عمومــی بــر آثــار هنــری یــک جامعــه تأثیــر میگــذارد.

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه اثــر هنــری از یــک ســو حاصــل زمینــ ه
تاریخیــفرهنگــی و از ســوی دیگــر برآمــده از عنصــر فراتاریخــی ،عــام
ن شــمول اســت ،افــزود :آثــار هنــری در جوامــع و فرهنگهــای
و جهــا 
ً
ســنتی عمومــا روشــنابخش جهانــی هســتند کــه خــود زاده آننــد؛ امــا
در هنــر جدیــد آثــاری پدیــد میآینــد کــه میتواننــد واقعیــت تاریخــی

وی افــزود :در بــاور عمــوم نســبت هنــر بخشــی از فرهنــگ و شــاخهای از
یشــود؛ امــا بــه نظــر میرســد ایــن بــاور
شــاخههای آن در نظــر گرفتــه م 
چنــدان دقیــق نیســت .در ایــن درسگفتــار جنــاب دکتــر پاکتچــی ایــن
نســبت را تحلیــل خواهنــد کــرد و بــه پاســخ برخــی از پرس ـشهای ایــن
یشــمار در ایــن
بحــث خواهنــد پرداخــت .پــارهای از پرس ـشهای ب 
یتــوان مطــرح کــرد :جایــگاه هنــر در فرهنــگ
حــوزه را بــه ایــن شــکل م 
ّ
کجاســت؟ در نســبت بیــن فرهنــگ و هنــر ،هنــر مقــوم فرهنــگ اســت
یــا فرهنــگ مقـ ّـوم هنــر؟ آیــا فرهنــگ ،زمینــه شــکلگیری ( )contextهنــر
اســت؟ یــا برعکــس؟
در ادامــه  ،احمــد پاکتچــی ،مــدرس ،مولــف و صاحبنظــر حــوزه
مطالعــات و مباحــث نظــری فرهنــگ و دانشــیار دانشــگاه امــام صــادق،
مباحــث خــود را بــا عنــوان «نظری ههــای هنــر و نظری ههــای فرهنــگ» ارائــه
كــرد.
پاکتچــی در مطلــع ســخن گفــت :پیشــاپیش ناگزیــرم دو نکتــه را پیــش
از ورود بــه قلمــرو بحــث عــرض کنــم:
 )۱مســئله نســبت بیــن نظری ههــای هنــر و نظری ههــای فرهنــگ یــک
بحــث میــان رشــتهای اســت و چنــد حــوزه مختلــف را در بــر میگیــرد از
قبیــل :نشانهشناســی فرهنگــی ،نظر یــه اجتماعــی ،و....
یتــوان فهرســتی بلندبــاال از نظری ههــای
 )۲در فرصتــی چنیــن کوتــاه ،نم 
هنــر و نظری ههــای فرهنــگ ارائــه کــرد و بــه تحلیــل و تبیین آنهــا پرداخت.
وی نقطــه عزیمــت و محــور اصلــی بحــث خــود را اینگونــه ترســیم کــرد:
بحــث مــن در واقــع بحــث نظری ههــا نیســت .یــک «فرانظر یــه» اســت و
مــا از فاصلــه دور بــه مجمــوع ایــن نظری ههــا نــگاه میکنیــم .برخــی
پرســشهای مطــرح شــده از ســوی دبیــر نشســت ،ســابقه و پیشــینه
بیــش از  ۱۵۰ســال (از  )۱۸۷۱دارد .گــو اینکــه در حــوزه نظریــه فرهنــگ،
تشــتت آرا بــهمراتــب وســیعتر از حــوزه نظری ههــای هنــر اســت و تــاش
مــا بــر ایــن اســت کــه قــدری از ابهــام ایــن نظریههــا بکاهیــم و در یــک
مقایســه بــه مباحثــی قابــل فه متــر تبدیــل کنیــم.
جایگاه هنر در فرهنگ
مولــف کتــاب تار یــخ تفســیر قــرآن کر یــم ،در ایــن قســمت از گفتــار
خــود یــادآور شــد :ا گــر از یــک زاو یــه بــه هنــر نــگاه کنیــم هنــر را درون
خانــه فرهنــگ مییابیــم و از زاو یــه دیگــر احســاس میکنیــم ایــن دو بــا
هــم تبایــن دارنــد .در فرهنــگ« ،آموختــن» محور یــت دارد و در هنــر،
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پناهــی بــا بیــان ویژگــی جوامــع دورههــای مختلــف ،یعنــی کلیــت و
یکپارچگــی نهــادی در جوامــع ســنتی؛ و تقســیم کار و تفکیــک نهــادی
(اســتقالل یــا خودآیینــی) در جوامــع مابعدرنسانســی ،رابطــ ه میــان
فرهنــگ و هنــر را بهتبــع آن متغیــر دانســت.

زمــان خــود را مــورد تأمــل انتقــادی قــرار دهنــد و بــه ایــن ترتیــب ،چش ـم
نهــا و معانــی ممکــن امــا ناموجــود بگشــایند.
اندازهایــی را بــر جها 
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«نــوآوری» اصالــت و موضوعیــت دارد.

فرهنگ :سپهر نشانهای

در تعاریــف کالســیک تــا حــدود  ۱۹۱۲در تلقــی متعــارف ،منظــور از
هنــر« ،خلــق زیبایــی» بــود نــه بــه طریقــه «کشــف و کاوش»؛ بلکــه یــک
«تعریــف» بــود .یعنــی دنیــای مــدرن ،تعریفــش از هنــر ،ایــن بــود تــا زمــان
ظهــور کوبیســم و دادائیســم.

پاکتچــی در ادامــه گفــت :مطابــق نــگاه فرهنــگ پژوهــان ،فرهنــگ یــک
«فضــای دریافــت ـ پرداخــت و بــده ـ بســتان و ارتبــاط و تعامــل دائمــی
و مســتمر» اســت« :متن »هــا پیوســته و مــدام در حــال (تولیــد) شــدن و
همزمــان( ،مصــرف) شــدناند .بــه ایــن فضــا میگوینــد« :فرهنــگ» ،بــه
مثابــه «ســپهر نشــانهای».

مفهــوم «خالقیــت» و مفهــوم «ظرافــت» در تعریــف و تلقــی مــدرن از
هنــر ،مبتنــی بــر کشــف نیســت؛ بلکــه ناشــی از تعریــف اســت .یعنــی در
تعییــن مؤلفههــای اصلــی هنــر ایــن دو مفهــوم جایــگاه محــوری دارنــد.
دو مولفـهای کــه همراهــی آنهــا «اکثــری» اســت نــه «وجوبــی» :خالقیــت
(بداعــت) و ظرافــت (ارزش زیباییشــناختی) .میشــود ایــن دو مــازم
هــم نباشــند و بارهــا و بســیار مشــاهده کردهایــم کــه یکــی بــدون دیگــری
باشــد .مثــا اثــر معــروف مارســل دوشــان کــه در تاریــخ هنــر آشناســت
نــوآوری دارد بــدون ظرافــت؛ و آثــار ظریفــه کــه بــه تولیــد انبــوه میرســند،
میتواننــد فاقــد نــوآوری باشــند .پــس میشــود هــر نویــی زیبــا نباشــد و
میشــود هــر زیبایــی نــو نباشــد .همپوشــانی ایــن دو ،در تســاوی نیســت
و ایــن دو دایــره ،کامــا در هــم نمیافتنــد و متداخــل نمیشــوند .در
واقــع مــا  artشــماره یــک و شــماره دو داریــم کــه الزامــا بــا یکدیگــر انطبــاق
کامــل پیــدا نمیکننــد.
مدیــر گــروه علــوم قــرآن و حدیــث دانشــگاه امــام صــادق (ع) ،آنــگاه
بــه پیشــینه تلقــی مالزمــت فرهنــگ و هنــر در کشــور مــا کــه در قالــب
وزارت فرهنــگ و هنــر تجلــی یافتــه بــود اشــاره کــرد و در خصــوص تنــوع
تعریفهــا در ایــن زمینــه بــا بیــان عــدم امــکان ارائــه تعریفــی واحــد
از فرهنــگ و هنــر ،ضــرورت ارائــه شــبکهای از تعاریــف را کــه بتواننــد
طیفــی از نظریــات متنــوع را پوشــش دهنــد یــادآور شــد.
تحلیل مؤلفههای هنر
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حــاال همیــن نظر یــه فرهنــگ را در حــوزه مولف ههــای دوگانــه کــه در
هنــر ،بــدان اشــارت رفــت ،بیاور یــم :مهــارت و ظرافــت ،هــم در فراینــد
(پرداخــت) و هــم در فراینــد (دریافــت) مطــرح اســت .ایــن نــگاه بــه هنــر،
یــک «نــگاه ارتباطــی» اســت.
وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه آیــا تنهــا مهــارت و ظرافــت ،خــاص
تولیــد کننــده متــن هنــری اســت و نــه مخاطــب و جامعــه؟ پاســخ
داد :پاســخ ،منفــی اســت .ایــن یــک فراینــد دوطرفــه اســت .مخاطــب
هــم بایــد مهــارت دریافــت و خوانــش متــن را داشــته باشــد .مثــا بایــد
مهــارت خوانــدن رمــان داستایفســکی یــا شــعر حافــظ را داشــته باشــد .به
همــان انــدازه تولیــد کننــده اثــر ،دریافــت کننــده هــم بایــد مهــارت درک
و تشــخیص متــن داشــته باشــد .درک متــن مؤلــف ،خــود ،محصــول و
محتــاج «مهــارت تشــخیص فرمها»ســت .ایــن مســتلزم ورود بــه یــک
فضــای کامــا ارتباطــی و متعامــل اســت کــه حتــی در مــورد تدر یــس
فیزیــک کوآنتــوم توســط یــک اســتاد هــم صــدق میکنــد .بدیــن ترتیــب
یســواد باشــم ،هرگــز ایــن «فراینــد ارتبــاط»
کــه اگــر مــن یــک مخاطــب ب 
یتــوان بــه محور یــت مســئله ارتبــاط
شــکل نمیگیــرد .در ایــن زمینــه م 
در نظر یــه «عقالنیــت ارتباطــی» هابرمــاس اشــاره کــرد.
مسئله نوآوری و ساختن
دو شــکل از تولیــد متــن دار یــم )۱ :رونــد تدریجــی و (برنامــه مــدار)؛
)۲رخدادهــای انفجــاری و ناگهانــی.

در ایــن بخــش ،ســخنران درسگفتــار بــه مولفــه نــوآوری در هنــر پرداخــت
و بــا اشــاره بــه نامگــذاری علــم «بدیــع» بــه ایــن نــام کــه در حــوزه آرایههــای
لفظــی و کالمــی اســت ،افــزود :صنایــع بدیعــی نیــز ناظــر بــه همیــن وجــه
بــود یعنــی «مولفــه ســاختن صناعــت» در هنــر کــه متناظــر بــا مفهــوم
نــوآوری اســت و بــا آن چیــزی را میســازیم کــه قبــا نبــوده باشــد .یکــی
از گســترشهای معنایــی در غــرب ،واژه «صنعــت» و «صناعــت» در
جهــان اســام بــود.

بخشــی از فرهنــگ ،حاصــل برنامهر یــزی و فراینــد تدریجــی و بخشــی
حاصــل رخدادهــای ناگهانــی ،دفعــی و انفجــاری اســت.
ً
«فایــن آرت» یــا وجــه ظرافــت محــور هنــر کامــا در فضــای تدریجــی
اســت و وجــه ابداعگونــه نیــز در فضــای فرهنــگ انفجــاری یعنــی خلــق
چیــزی کــه اصــا انتظــارش را ندار یــم« :نــوآوری انفجــاری».

ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه بــه مقولــه «مهــارت» ( )skillدر هنــر
پرداخــت و افــزود در ایــران هــم همیــن تلقــی رایــج بــوده اســت :اشــعار
و امثالــی ماننــد «از هــر انگشــتش یــک هنــر میچکــد» یــا «هنــر مــرد بــه
ز دولــت اوســت»و «عشــق مـیورزم و امیــد کــه ایــن فــن شــریف /چــون
هنرهــای دگــر موجــب حرمــان نشــود» ،ناظــر بــه مولفــه مهــارت در کاری
اســت.

پاکتچــی اضافــه کــرد :نــوآوری و ســاختن بــه نســبت محصــول هنــری و
ســنت رایــج ارجــاع مییابــد .قــرار اســت چیــزی نــو شــود کــه در ســنت،
ســابقه نــدارد .مبنــای قضــاوت مــا در بــاره «نوبودگــی» ،در مقایســه بــا
تهــا در دل ســنت هســتند و
جریــان ســنت گذشــته اســت؛ امــا ظراف 
شهــای هنــری ،برآینــد هــر دو وجــه اســت.
شهــای فرهنگــی و چال 
چال 
یعنــی برآینــد روندهــای برنام همــدار بــا رخدادهــای انفجــاری.

احمــد پاکتچــی بــه اصطــاح «فــن» در زبــان عربــی اشــاره کــرد کــه بــر
اســاس آن بــه هنرمنــد« ،فنــان» گفتــه میشــد و جنبــه مهارتــی هنرمنــد را
مــد نظــر و محــور توجــه خــود داشــت.

مدیــر گــروه فقــه و اصــول ،دایــرة المعــارف بــزرگ اســامی ،در تبییــن و
تمایــز ایــن دو وجــه خاطرنشــان کــرد :انفجــار ،امــری رخــدادی اســت؛ امــا
برنام ههــا کامــا یــک رونــد و مســیر را بــرای مــا ترســیم میکننــد.

مولــف کتــاب تأمال تــی در مباحــث فرهنــگ اســامی ،در بــاب مؤلفــه
ظرافــت و زیبایــی در هنــر افــزود :کســی میتوانــد کار «ظریــف» و «زیبــا»
کنــد کــه «مهــارت» داشــته باشــد .اصطــاح «صنایــع مســتظرفه» در
کشــور مــا ناظــر بــه همیــن معناســت و همینطــور «ظریــف» و «ظرافــت» و
«ظرفــا» در فرهنــگ اســامی .در زبــان آذری هــم هنــر بــه «اینجــه صنــت»
یشــود( :مهــارت) و (ظرافــت) در پیونــد بــا یکدیگرنــد.
تعبیــر م 

فرانقشها در فرهنگ و هنر (نظریه مایکل هالیدی)
هالیــدی در ز بــان ،ســه فرانقــش یــا «نقــش عمــده در باالتریــن ســطح» را
در نظــر میگیــرد و هــر چیــز را کــه در ز بــان رخ میدهــد (و مــن میگویــم
هــر چیــز را کــه در هــر حــوزهای از فرهنــگ اتفــاق میافتــد) ترکیبــی از ایــن
ســه نقــش میدانــد:

عتــری داشــته باشــیم تــا اینکــه تنهــا یــک زاو یــه دیــد داشــته باشــیم.
جام 
ویژگیهای هنر
پاکتچــی گفــت دو مولفــه مهــم هنــر را مطــرح میکنــم و تــاش میکنــم
بحــث را بــه نتیجــه برســانم:
اول) بخشــی از دنیــای هنــر ،دنیــای تجربــه وجــودی و بــر مبنــای زبــان
رؤیــا (ابهــام ،الهــام ،متافیز یــک ،نیروهــای درونــی هنرمنــد ،و )...اســت.

 )۱یکــی از ایــن کالن نقشهــای زبانــی« :فرانقــش اندیشــگاهی» اســت
کــه برمیگــردد بــه «تولیــد کننــده متــن» و «مصــرف کننــده متــن» .بــه
تولیدکننــده برمیگــردد؛ بــه ایــن معنــا کــه در درون تولیدکننــده چــه
گذشــته و از آنطــرف ،مصــرف کننــده متــن چــه شــخصیت و چــه
ظرفیتــی بــرای فهــم دارد؟
 )۲خود این  additionalرا هالیدی به  ۲بخش تقسیم میکند:
الف) روابط ریاضی مفهومها و گزارهها و فضای منطقی؛
ب) تجربــه وجــودی پدیــده؛ کــه مســئله و دغدغـهاش چینــش گزارههــا
در کنــار همدیگــر نیســت .مــا میتوانیــم ایــن را در حــوزه مباحــث هنــر،
موقعیتیابــی کنیــم و شــخصیت فــردی هنرمنــد و منبــع الهــام او را
بررســی کنیــم.
در گام بعــد ،رابطـهای بیناــشــخصی تحقــق مییابــد .یعنــی کســی کــه
میخواهــد متنــی را تولیــد کنــد بایــد از پیــش ،درکــی از مخاطــب داشــته
باشــد و دایــره مخاطبــان را تعییــن و ترســیم کنــد و دیالــوگ و گفتوگــو
بــا آنــان را بــا «فرانقــش غیــر شــخصی» شــروع کنــد.
 )۳فرانقش متنی یا textual
ایــن متــن مــی توانــد یــک مجســمه ،یــک قطعــه موســیقی ،یــک شــعر،
یــک شــهر ،یــک معمــاری و یــک تابلــو نقاشــی باشــد.
ایــن ســه فرانقــش کمــک میکنــد بــه حــل مســئله مــا یعنــی «شــناخت
نســبت محصــول مــا بــا ســنت» کــه چــه مقــدار ،حاصــل جنبههــای
تجربــه وجــودی یــک هنرمنــد و چــه مقدار حاصل فرانقش بیناشــخصی
اســت کــه در آن ســنتها اهمیــت بســیار زیــادی مییابنــد.
هنر در سطوح مختلف جمعی
در ایــن بخــش ،پاکتچــی ســه نــوع نــگاه را در تبییــن ســطوح جمعــی هنــر
برشمرد:
 )۲نــگاه ارتبــاط محــور و معطــوف بــه فضــای خلــق اثــر (فرانقــش
بینا شــخصی ) ؛
 )۳نگاه اثر محور و معطوف به ساختار متن (فرانقش متنی).
امــا اگــر بــه دنبــال تعریفــی فراگیــر از هنــر باشــیم و نظری ـهای کــه بتوانــد
کاملتــر و کــم نقصتــر باشــد ،بــه نظــر میرســد بهتــر اســت تــا آن را
شــبکهای در ترکیــب و تعامــل ایــن ســه در نظــر بگیریــم تــا تعریــف

دکتــر پاکتچــی مهمتریــن راهــکار فرهنگــی شــدن هنــر را در نظــر گرفتــن
نســبت آن بــا «ســنتها» از ســویی و نســبت آن بــا «فضاهــای جمعــی»
از ســوی دیگــر دانســت و تأ کیــد کــرد :ز بــان هنــر ،ز بــان فــردی اســت.
برخــاف فرهنــگ ،دیگرســازی گروهــی مســئله هنــر نیســت.
ایــن پژوهشــگر نــام آشــنای حــوزه نشانهشناســی فرهنــگ ،از مباحــث
خــود نتیجــه گرفــت کــه ز بــان هنــر بــا درک جهانــی گســتردهتری
نهــای فرهنــگ ،بیــرون از ســپهر خــود،
روبروســت ،درحالــی کــه مت 
یشــود .مثــا آداب و رســوم فرهنگــی یــک قــوم برای
تبدیــل بــه «نامتــن» م 
قــوم دیگــر بســیار دیرفهــم و دشــوار اســت .امــا در حــوزه هنــر ،ارتبــاط،
تتــر و فراگیرتــر اســت .حتــی در ادبیــات بــا وجــود حجــاب
بســیار راح 
و مانــع ز بــان ،بــا یــک ترجمــه خــوب ،ایــن رابطــه امــکان پذیــر میشــود و
آن فضاهــای پــر رنــگ «خــود» و «دیگــری» کــه در فرهنــگ اســت ،بســیار
رقیقتــر اســت یــا اصــا وجــود نــدارد.
چالش ذهنیت و عینیت در فرهنگ و هنر
واپســین بخــش ایــن ســخنرانی ،تحلیــل رابطــه بیــن دنیــای بیرونــی
و درونــی و مکانیــزم تأثیــر و تأثــر متقابــل ایــن دو بــود کــه ســخنران در
خصــوص آن گفــت :مــا بــر دنیــای بیــرون ،تأثیــر میگذار یــم و آن را
تهــای خــود را بــر مــا تحمیــل
تغییــر میدهیــم .دنیــای بیــرون نیــز قطعی 
میکنــد .از طــرف دیگــر مــا میخواهیــم ایدههــای خــود را در دنیــای
بیــرون پیــاده کنیــم و میــان ایــن دو ،دنیایــی وجــود دارد کــه فرهنــگ،
ً
دقیقــا در آنجاســت .یعنــی نــه در دنیــای بیــرون و نــه در دنیــای درون .و
مــن ایــن را بــه «میــان ـ جهــان» ترجمــه کــردهام.
هنــر هــم عینــا در همیــن نقطــه اســت :هنــر نــه کامــا ذهنــی اســت و نــه
کامــا عینــی.
وی بــا اشــاره بــه نظر یــه مرحــوم عالمــه طباطبایــی در تبییــن وجــود
واقعــی و وجــود اعتبــاری ،ســخن خــود را بــا ایــن جملــه بــه پایــان بــرد کــه:
در نهایــت ،فرهنــگ و هنــر را بایــد در جهــان هنــری و ســپهر نشــانهای
جســتجو کــرد؛ نــه در ذهنیــت و نــه در عینیــت.
پایــان ایــن نشســت بــا طــرح پرســش از ســوی حاضــران و پاســخ آنــان
توســط دکتــر احمــد پاکتچــی همــراه بــود.
پژوهشــکده هنــر ،سلســله درسگفتارهــای تخصصــی نظر یــه و نقــد هنــر
را همچنــان تــداوم خواهــد داد.
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 )۱نگاه خالق محور (فرانقش اندیشگاهی)؛

دوم) بالفاصلــه ایــن اثــر تولیــد شــده درگیــر فضاهــای ارتباطــی و
نکــه مولــوی در شــعر خــود ماللــت خــود را
یشــود :چنا 
ســنتها م 
از حصــار ســنت و تکــرار بازگــو میکنــد «مفتعلــن مفتعلــن مفتعلــن،
کشــت مــرا .»!...ایــن یعنــی «فراینــد تبدیــل ز بــان رؤیاگونــه بــه زبانــی قابل
فهــم»« :مــن گنــگ خوابدیــده و عالــم ،تمــام ،کــر /مــن عاجــزم ز گفتــن و
خلــق از شــنیدنش».

35

«کنکاشی در احوال مجالس مضحکه
سده سیزده خورشیدی»
ایلیا محمدینیا

كتــاب کنکاشــی در احــوال مجالــس مضحکــه ســده ســیزده خورشــیدی بــا پژوهــش و قلــم محمدحســین ناصربخــت بــا شــمارگان  1000نســخه،
در  300صفحــه و بــا قیمــت  39هــزار تومــان توســط مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنری(متــن) فرهنگســتان هنــر منتشــر شــد .ایــن کتــاب
شــامل بخشهــای مختلفــی همچــون مقدمــه ،بخــش نخســت «مجالــس شــادی» (نگاهــی اجمالــی بــه تاریخجــه تقلیــد) و بخــش دوم «گــذر از
مــرز گریستن(شــبیه مضحــک)» موخــره و ضمائــم اســت.
مقدمه
در بخــش مقدمــه پژوهشــگر تــاش میکنــد بــه بررســی فنــون و شــگردهای بــه کار رفتــه در مجالــس شــادی آور در ســده ســیزده خورشــیدی اشــاره
کــرده و تقســیمبندی رایــج پیرامــون آن را بــر اســاس اســناد و مــدارک بــه جــای مانــده از آن دوران بیــاورد ،کــه بــر اســاس نــگاه پژوهشــگر اثــر بــه دو
بخــش نمایشهــای رایــج در مجالــس شــادمانی و دیگــری شــبیه مضحکــه اســت کــه از دل مجالــس ســوگواری بــر مــی آینــد .نویســنده در ادامــه
مقدمــه خــود نگاهــی اجمالــی بــه شــگردها و فنــون طنــز و مضحکــه در ادبیــات و تئاتــر و نمایشهــای شــادی آور ایرانــی دارد و تــاش مــی کنــد
از واژه گانــی چــون «هجــو»« ،طنــز»« ،هــزل» و «فکاهــه» تعریفــی ارائــه داده و نمونههایــی از آن را در ادبیــات مکتــوب بــه عنــوان مصــداق آورده و
چگونگــی پیونــد آن را در گونههــای مختلــف نمایــش مــورد بررســی قــرار دهــد .مضامیــن و ســاختار قصــص ایرانــی و تاثیــر آن بــر شــکلگیری قصــص
مجالــس شــادی آور بخــش دیگــری اســت کــه ناصــر بخــت بــا نگاهــی اجمالــی بــه انــواع نمایــش شــادیآور ایرانــی تــاش میکنــد بــه رابطــه و میــزان
تاثیرپذیــری ایــن نمایشهــا از قصههــای عامیانــه و ادبیــات شــفاهی
بپــردازد .در واقــع نویســنده در مقدمــه نســبتا مفصــل خــود تــاش
میکنــد تــا ذهــن مخاطــب اثــرش را آمــاده پیگیــری ســایر بخشهــای
کتــاب کنــد ،بــه گون ـهای کــه بــه نظــر میرســد خوانــدن کتــاب بــدون
نگاهــی بــه مقدمــه آن کامــل نخواهــد بــود.

بخش نخست
مجالس شادی
نگاهی اجمالی به تاریخچه تقلید
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در ایــن بخــش نویســنده نگاهــی بــه پیشــینه تاریــخ نمایشهــای
شــادیآور در ایــران دارد و معتقــد اســت ایــن نمایشهــای در اشــکال
مختلــف در مناســبتهای گوناگــون از جشــنهای ورود بــه مرحلــه
جدیــدی از زندگــی فــردی (جشـنهای تکلیــف و ختنــه ســوران و تولــد
و عروســی و )...گرفتــه تــا جشــنهای تغییــر فصــول و ســال و مراحــل
گونا گــون تحــول و یــا یــادآوری پیروز یهــا و اتفاقــات فرخنــده اجتماعــی
برپــا میشــده اســت .او بیــان مـیدارد کــه نمایشهــای شــادیآور ایرانــی
پــس از دوران صفویــه چــون ســایر انــواع نمایــش نظــم و نســقی یافتهانــد.
و نمایشــگران آنهــا بــا عناوینــی چون«تقلیــد چــی» و «مطــرب» شــناخته
میشــدند .بــه نظــر نویســنده ایــن شــکل از نمایــش در دوره قاجــار و بــه
ویــژه ناصرالدیــن شــاه بــه ســبب عالقهمنــدی او بــه همــه ســرگرمیها

رشــد بیشــتری داشــته اســت .نمایشهــای «تقلیــد» و «تخــت
حوضــی» بخــش دیگــر از کتــاب اســت کــه نویســنده بــه شــرح
کاملــی از آن میپــردازد و بخشهایــی از نمونههــای ایــن شــکل
از اجــرا را در کتــاب مـیآورد« .ســیلی رعیــت» ،نیشــگون دردنــا ک
(تقلیدهــای زنانــه)« ،راز و رمزهــای داد و ســتد» (بقــال بــازی) و
«از منظــر غالمــان» (ســیاه بــازی) ،در ســر فصــل تقلیــد میگنجــد
و نویســنده ضمــن تعریــف هــر بخــش نمونههایــی از متــون ایــن
اشــکال نمایشــی را در بخــش تقلیــد بــه عنــوان مثــال م ـیآورد.

بخش دوم
گذر از مرز گریستن
(شبیه مضحک)
یکــی دیگــر از انــواع نمایشهــای ایرانــی در دوره قاجــار «شــبیه
مضحــک» اســت کــه در آن اشــقیا بــه تمســخر گرفتــه میشــوند .در
ایــن بخــش نیــز نویســنده بــا ذکــر مثالهــای مختلــف ،بــه تشــریح
شــبیه مضحــک و ایــن کــه چگونــه از دل یــک نمایــش تراژیــک
بیــرون آمــده اســت میپــردازد.
موخره و ضمائم دیگر بخشهای این کتاب ارزشمند است.
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قرآنهایدورهتیموریمنتشرشد
نهــای دوره تیمــوری؛ درآمــدی بــر نظــام بصــری حاکــم بــر
کتــاب قرآ 
نســخ خطــی ایرانــی ،تألیــف طیبــه بهشــتی اســت کــه بــه تازگــی توســط
پژوهشــکده هنــر و بــا همــكاری انتشــارات متــن منتشــر شــده اســت.
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نهــای دوره تیمــوری در دو فصــل تنظیــم شــده اســت .فصــل
قرآ 
اول ،بــه معرفــی و توصیــف برجســتهترین قرآنهــای تیمــوری محفــوظ
در مــوزه ملــی ایــران اختصــاص یافتــه اســت و فصــل دوم ایــن کتــاب
بــه تدویــن نظــام بصــری حاکــم بــر مجمــوع جزءهــای قرآنــی شــماره
 ۹۲۳۲محفــوظ در مــوزه ملــی ایــران اختصــاص یافتــه و ضمــن بررســی
ویژگیهــای سبکشــناختی مجموعــه اخیــر ،دربــاره ویژگیهــا و
چگونگــی صفحهآرایــی آن نیــز بحــث شــده اســت .در ایــن فصــل
بــا تکیــه بــر فرضیــات معیــن ،تذهیبهــای اجــرا شــده در دو نســخه
مربــوط بــه جزءهــای ششــم و هشــتم ایــن مجموعــه بــه لحــاظ بصــری
تحلیــل شــدهاند و بــه ســاختارهای پنهان ـیای کــه ایــن دو تذهیــب بــر
اســاس آنهــا شــکل گرفتــه اســت ،پرداختــه شــده اســت .در پایــان نیــز،
فهرســت نســخههای قرآنــی تیمــوری محفــوظ در بخــش دوران اســامی
مــوزه ملــی ایــران ،همــراه بــا پــارهای اصالحــات آمــده اســت کــه میتوانــد
نیازهــای اولیــه پژوهشــگران ایــن حــوزه را رفــع کنــد .ایــن فهرســت بــر
اســاس فهرســت اســناد و نســخ بخــش دوران اســامی مــوزه ملــی ایــران
و نیــز شناســنامههای آثــاری کــه در محــل مــوزه قابــل دسترســی اســت،
تنظیــم شــده اســت.
نهــای تیمــوری ،درآمــدی بــر نظــام بصــری حا کــم بــر نســخ خطــی ایرانــی ،بــا قطــع رقعــی و شــمارگان  ۱۰۰۰نســخه ،در  ۱۱۴صفحــه ،مصــور،
کتــاب قرآ 
نتــر از چهــارراه طالقانــی ،شــماره  1550عرضــه
بــه قیمــت 22هــزار تومــان در كتابفروشــی فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان ولیعصر(عــج) ،پایی 
میشــود.

انتشارمجموعهمقاالتنقشونقشبند
کتــاب مجموعــه مقــاالت نقــش و نقشــبند؛ شــرح احــوال و آثــار
غیاثالدیــن علــی نقشــبند یــزدی بــه همــت مؤسســه تألیــف ،ترجمــه
و نشــر آثــار هنــری (متــن) ،منتشــر شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرهنگســتان هنــر ،مجموعــه مقــاالت نقــش
و نقشــبند ،شــرح احــوال و آثــار غیاثالدیــن علــی نقشــبند یــزدی
بــه کوشــش منیــژه کنگرانــی و زیــر نظــر معاونــت علمــی و پژوهشــی
فرهنگســتان هنــر ،منتشــر شــد.
در مقدمــه کتــاب آمــده اســت« :شــکوه و اوج پارچهبافــی در ایــران بــه
دوره صفــوی بازمیگــردد .کارهــای تولیدشــده در ایــن دوره منجــر بــه آن
شــد کــه نــام هنرمنــدان بافنــده چــون ســایر هنرمنــدان بــر آثارشــان نقــش
بنــدد .از برجســتهترین اســتادان و هنرمنــدان ایــن فــن ظریــف کــه ثبــت
نامــش بــر منســوجات ،هنــر ایــران را بلنــدآوازه کــرد ،بایــد از غیاثالدیــن
علــی یــزدی نــام بــرد کــه بــه واســطه تبحــرش در طراحــی نقــوش بــه
«نقشــبند» شــهرت یافــت».

ایــن کتــاب بــا شــمارگان  1000نســخه در  202صفحــه و بــا بهــای  30هــزار تومــان توســط مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنری(متــن) عرضــه
نتــر از چهــارراه طالقانــی،
میشــود .عالقهمنــدان میتوانــد ایــن کتــاب را از کتابفروشــی فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان ولیعصــر ،پایی 
شــماره  1550تهیــه کننــد.
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بــه رغــم نقــش و جایگاهــی کــه غیاثالدیــن علــی یــزدی در اعتــای
هنــر بافندگــی در ایــران و جهــان داشــته ،دریــغ کــه تــا کنــون تالشــی بــرای
شناســایی و گــردآوری و چــاپ مجموعــه آثــارش انجــام نپذیرفتهاســت.
معاونــت علمــی و پژوهشــی فرهنگســتان هنــر کوشــید بــا برگــزاری
هماندیشــی «نقــش و نقشــبند» در فرهنگســتان هنــر ،یــاد ایــن هنرمنــد
ارجمنــد و میــراث گرانقــدری کــه بــر جــای گذاشــته ،پــاس داشتهشــود تــا
الگویــی بــرای نســل ایــران امــروز و زمینـهای بــرای تحقــق و پژوهــش هنــری بهویــژه بــرای دانشــجویان و پژوهشــگران عرصــه پارچــه و منســوجات فراهــم
آورد .ایــن کتــاب نیــز در همیــن راســتا بــه تازگــی بــه همــت موسســه متــن منتشــر شــده اســت.
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الهام الیقی

پردهخوانــی ،هنــر مردمــی اســت کــه تلفیقــی از نقاشــی و نمایــش
مذهبــی ایرانــی محســوب میشــود .ریشــه ایــن هنــر بــه قوالیهــای
پیــش از اســام بــاز میگــردد .در آن زمــان هنرمنــدان بــه صــورت
همزمــان بــه نقالــی و آواز و اجــرای موســیقی میپرداختنــد .پــس از
اســام و در دوران صفویــه هنرمنــدان بیشــتر بــه صــورت روضهخوانــی،
حملهخوانــی ،پــردهداری ،صورتخوانــی و پردهخوانــی بــه اجــرای
برنامــه میپرداختنــد .پردهخــوان از روی تصاویــر نقاشــی شــده بــر پــرده،
مصایــب ائمــه و موضوعــات دینــی را بــه صــورت مــوزون میخوانــد و بــه
اجــرای نمایــش میپرداخــت.
میرزاعلــی شــفائی معــروف بــه میــرزا اصــان ،نقــاش ،پردهخــوان،
تعزیهخــوان و نقــال قدیمــی ســنتی اســت .وی در ســال  1327در
روســتای خشــکناب محــال خانمــرود حومــه شهرســتان هریــس اســتان
آذربایجــان شــرقی بــه دنیــا آمــد .پــدرش مرحــوم میــرزا صمــد از عرفــا و
شــخصیتهای مذهبــی منطقــه بــود و در مکتبخانــه بــه اهالــی روســتا
و ســاکنین روســتاهای همجــوار مثــل اندیــس ،تازهکنــد و شــیران ،قــرآن
و خوانــدن میآموخــت .میــرزا اصــان در مکتــب وی رشــد و پــرورش
یافــت و خــود را مدیــون آموختههــای پــدر میدانــد.
از کودکــی بــه دروس مذهبــی و فقــه عالقهمنــد بــود؛ امــا بــه دلیــل
مشــکالت و فقــر خانــواده نتوانســت بــه تحصیــل آ کادمیــک در ایــن
زمینــه ادامــه دهــد .بــا ایــن همــه بیــش از بیســت جلــد کتــاب حدیــث،
داســتان راســتان ،روضهخوانــی ،تعزیهخوانــی ،مختارنامــه ،امیــر
ارســان و...را بــا دســت خــط خــود نوشــته و حواشــی آن را هنرمندانــه
آراســته اســت .همچنیــن ترجمــه قــرآن مجیــد را در صــد و بیســت
حــزب بــه زبــان هنــری و مفهومــی و موعظــه نگاشــته اســت.
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میــرزا اصــان پردهخوانــی را از جوانــی در روســتای خــود ،خشــکناب
آغــاز کــرد .بــه واســطه آموختــن از مکتــب دینــی پــدر بــه وقایــع تاریخــی
و دینــی تســلط داشــت و در اجــرای پــرده بــا بیانــی ســلیس و روایتــی
دقیــق بــا اســتفاده از آواز و مناجــات،گریــز ،نوحــه ،پندیــات و دعــا بــه
شــرح داســتان میپرداخــت .او در آوازهــای پردهخوانــی پیــرو مکتــب
پردهخوانــان قدیــم اســت و بــا ذکــر اســم اعظــم ،دعــا ،مناجــات ،پیــش
واقعــه ،واقعــه و ...بــه شــرح ماجــرا میپــردازد .از لحــاظ شــیوه آوازی نیــز
در دســتگاه بیــات تــرک شــروع کــرده و بــه نغمههــای س ـهگاه میرســد
و خوانــدن پــرده را بــا آمیخت ـهای از گفتــار و نغمــات دســتگاه س ـهگاه
ادامــه میدهــد و در آخــر روایــت آهنگیــن را در دســتگاه شــور میخوانــد.
ایــن نقــاش و پردهخــوان خودآموختــه دربــاره نقاشــی پــرده میگویــد:

«نقاشــی را خــودم یــاد گرفتــم ،بــدون اینکــه آن را از کســی بیامــوزم خــودم
نقــاش پــرده شــدم ،پــردهای کــه در حــال حاضــر بــا آن پرد هخوانــی
میکنــم ۱۳ ،متــر طــول و  2متــر ارتفــاع دارد و در آن  ۳۳مجلــس و صدهــا
صــورت نقاشــی کــردهام».
او در ایــن پــرده شــهادت علیاکبــر(ع) فرزنــد جــوان امــام حســین(ع) را
بــه تصویــر کشــیده اســت کــه نخســتین شــهید خانــدان امــام حســین
(ع) در کربالســت.
شــیوه نقاشــی وی بــه آثــار گذشــتگانی چــون محمــد مدبــر و قوللر آقاســی
تهــای پــردۀ وی بیانگــر
نزدیــک اســت .جزییــات و حــاالت صور 
ی اســت کــه شــخصیتهای مثبــت و منفــی روایــت را از هــم
ویژگیهایـ 
تمیــز و تفــاوت میدهــد؛ اولیــاء و شــخصیتهای مثبــت ،چهر ههــای
موقــر ،متیــن و مؤمنانــه دارنــد و اشــقیاء و دشــمنان اهــل بیــت برافروختــه
و نازیبــا هســتند.
میــرزا اصــان در حــال حاضــر همــراه خانــواده خــود در روســتا زندگــی
میکنــد و پردهخوانــی و تبلیغــات دینــی را وظیفــۀ دینــی خــود میدانــد.
یپــردازد و
او بــه عنــوان بــزرگ روســتای خــود بــه امــور مذهبــی مــردم م 
همــراه بــا پردهخوانــی ،مداحــی ،نقالــی ،اذان گفتــن و تعزیهخوانــی در
زندگــی دینــی و اجتماعــی جامعــه تاثیرگــذار اســت.

پردهای از زندگی پردهخوان:
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چشمانداز توسعه روابط ایران و چین

دومیــن همایــش «چشـمانداز توســعه روابــط ایــران و چیــن» بــا همــکاری
انجمــن دوســتی ایــران و چیــن و ســفارت چیــن برگــزار شــد.

ایــن همایــش بــه بررســی ظرفیتهــای ارتباطــات بیــن مردمــی در
چارچــوب ایــده «یــک کمربنــد یــک راه» پرداخــت .در همیــن راســتا
فرهنگســتان هنــر نیــز بــا کارگاه ســفال و نمایشــگاه کتابهــای هنــری
در ایــن همایــش شــرکت کــرد.
در ورکشــاپ ســفال؛ چــرخکاری ســفال ،فرمدهــی گل و همچنیــن
نقاشــی بــر روی ســفال اجــرا و آمــوزش دادهشــد .همچنیــن بیــش از 100
عنــوان کتــاب هنــری منتشــر شــده توســط انتشــارات فرهنگســتان هنــر
(متــن) در حوزههــای مختلــف هنــری بــه نمایــش و فــروش گذاشــته
شــد.
ایــن نمایشــگاه چهارشــنبه  14شــهریور مــاه در مرکــز همایشهــای بــرج
میــاد تهــران ،ســالن ســعدی برگــزار شــد.

پنجمیننمایشگاه گالریهنربابلبرگزار شد

پنجمیــن نمایشــگاه گالــری هنــر بابل ،با عنــوان «تابســتانه» در نگارخانه
فرشــچیان برپا شــد.
ایــن نمایشــگاه کــه عصــر دوشــنبه 22 ،مــرداد ،بــا حضــور عمــوم
عالقهمنــدان گشــایش یافــت ،شــامل  42اثــر منتخــب از  32هنرمنــد
بــود .آثــار ارائــه شــده در ایــن نمایشــگاه در رشــتههای نقاشــی ،طراحــی،
کهــا و موضو عهــا ارائــه شــده
عکاســی ،نقاشـیخط در تنوعــی از تکنی 
بــود.
در ایــن نمایشــگاه ،آثــاری از اســتاد حســین محجوبــی ،گیــزال وارگا
ســینایی ،احمــد نصراللهــی ،بهــرام دبیــری ،فرشــاد فداییــان ،کــوروش
ادیــم ،بهــزاد فیــروزی ،محمدســعید نقاشــیان ،رضــا یحیایــی و ...بــه
نمایــش در آمــد.
این نمایشگاه تا  29مردادماه ادامه داشت.

نمایش آثار هنری كاركنان فرهنگستان هنر
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معاونــت فرهنگــی و هنــری فرهنگســتان هنــر ،بــه مناســبت هفتــه
دولــت ،نمایشــگاه گروهــی «آثــار هنــری کارمنــدان فرهنگســتان هنــر» را
در گالــری جهــان برگــزار كــرد.
در ایــن نمایشــگاه  35اثــر هنــری از كاركنــان ایــن فرهنگســتان شــامل
نقاشــی ،خوشنویســی ،نقاشـیخط  ،عكــس ،هنرهــای دســتی و ســنتی
و ...در قالبهــا و تكنیكهــای مختلــف در گالــری جهــان مركــز
هنرپژوهــی نقــش جهــان بــه نمایــش گذاشــته شــد.
مســعود ناصــری ،مدیــر کل امــور هنــری ،منیــژه کنگرانــی ،مدیــر کل
گروههــای علمــی معاونــت پژوهشــی ،مهــدی مکینــژاد ،عضــو هیئــت
علمــی فرهنگســتان هنــر ،ناهیــد عبــدی ،عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده هنــر ،مرتضــی محمدعلــی ،مدیــر کل پشــتیبانی بــه همــراه
صابــر ســلیانی ،ونــوس وحــدت ،بابــک نبــی و  ...از جملــه شــرکت
کننــدگان در ایــن نمایشــگاه بودنــد.

كارگاه «مقالهنویسی پیشرفته» برگزار شد

پژوهشــكدۀ هنــر فرهنگســتان هنــر كارگاه «مقالهنویســی پیشــرفته» را بــا
حضــور دكتــر رضــا افهمــی برگــزار کــرد.
شهــای مقالهنویســی در
ایــن پژوهشــکده بــا هــدف آشــنایی بیشــتر بــا رو 
حــوزۀ هنــر ،کارگاه «مقالهنویســی پیشــرفته» را بــا حضــور رضــا افهمــی،
دانشــیار گــروه پژوهــش هنــر دانشــگاه تربیــت مــدرس ،بــه مــدت چهــار
جلســه از  3تــا  6شــهریور برگــزار کــرد.
ایــن دورۀ آموزشــی کــه بــا ظرفیــت محــدود برگــزار شــد در دو بخــش
نظــری و علمــی ،و یــژۀ دانشــجویان مقاطــع کارشناسیارشــد و دکتــری و
عالقهمنــدان حــوزۀ پژوهــش هنــر ،برنامهر یــزی شــده بــود.

«حقوق کودکان» به روایت هنرمندان جوان

نمایشــگاه پوســتر «حقــوق کــودکان» در نگارخانههــای «لــرزاده» و
«فرشــچیان» برگــزار شــد.
ایــن نمایشــگاه حاصــل فعالیــت هنرمنــدان جــوان بــود کــه در قالــب
طراحــی گرافیــک و پوســتر بــه همــت دانشــگاه علــم و فرهنــگ و انجمــن
حمایــت از حقــوق کــودکان بــه نمایــش درآمــد.
نمایشــگاه حقــوق کــودکان در برگیرنــده  50اثــر از  46هنرمنــد جــوان از
میــان دانشــجویان گرافیــک دانشــگاه علــم و فرهنــگ بــود کــه خلــق ایــن
آثــار طــی پــروژهای بــا هــدف آ گاهســازی جامعــه بــا حقــوق جســمی،
روانــی ،معنــوی و اجتماعی کودک ،شــکل گرفتــه و در قالب موضوعاتی
چــون« :کــودک و حریــم شــخصی»« ،کــودک و جنــگ»« ،کــودک و کار»،
«کــودک و خشــونت خانگــی»« ،کــودک و حــق بــازی»« ،کــودک و حــق
تحصیــل» و «ازدواج کــودکان» ارایــه شــد.
آثــار خلــق شــده پــس از بررســی و کارشناســی توســط هیئــت داوران از
میــان صدهــا پوســتر طراحــی شــده ،انتخــاب و بــه نمایشــگاه ،راه یافت.
نمایشــگاه «حقــوق کــودکان» بــا نمایــش پوســترهایی در حــوزه حقــوق
کــودک ،از  1تــا  ۸مردادمــاه ،میزبــان عمــوم عالقهمنــدان بــود.

ســویههای ذهنــی انســان در نســبت بــا ضمیــر ناخــودآ گاه و عبــور از
آن ،انســان در تعامــل بــا محیــط پیرامــون ،دغدغ ههــای انســان امــروز
و ...از جملــه محورهــای آثــار بــه نمایــش درآمــده بــود .رنــگ روغــن،
پاســتل روغنــی ،آبرنــگ ،ترکیــب مــواد ،اکرلیــک ،مــداد و ...از جملــه
متریالهایــی بودنــد کــه توســط هنرمنــدان بــرای بیــان مفاهیــم ذهنــی
انتخــاب شــدهبودنــد.
نمایشــگاه گروهــی نقاشــی «عبــور از ضمیــر ناخــودآ گاه» تــا 15
شــهریورماه ،میزبــان عمــوم عالقهمنــدان بــود.

تراوش ذهنی هنرمندان جوان
در نمایشگاه سمای قلم

نمایشــگاه نقاشــی ،مجســمه ،دیجیتــالآرت و عکــس «ســمای قلــم» در
صبــا ،گشــایش یافت.
نمایشــگاه تجســمی «ســمای قلــم» عصــر دوشــنبه  19شــهریور،
در نگارخانــه اســتاد فرشــچیان گشــایش یافــت .ایــن نمایشــگاه
مجموع ـهای از نقاشــی ،عکــس ،حجــم ،دیجتــالآرت را در طیــف
شهــای هنــری از ســنتی تــا مــدرن و از رئــال تــا
گســتردهای از گرای 
انتزاعــی و آبســتره ارائــه کــرد.
 44هنرمنــد بــا  60اثــر در ایــن نمایشــگاه کــه بــا کیوریتــوری امیررضــا
کوهــی برگــزار شــد ،حضــور یافتنــد.

«عبور از ضمیر ناخودآ گاه» در صبا

ایــن نمایشــگاه کــه عصــر یکشــنبه  11شــهریور در نگارخانــه اســتاد لــرزاده
گشــایش یافــت ،شــامل  25اثــر از  13هنرمنــد بــود کــه در تکنیکهــای
مختلــف و بــا گرایشهــای متنــوع ،افقهــای ذهنــی هنرمنــدان جــوان را
در «عبــور از ضمیــر ناخــودآ گاه» بــه نمایــش گذاشــت.
در ایــن مجموعــه آثــار سوررئالیســم ،مــدرن و آبســتره بــه چشــم میخــورد.

شهــای متنــوع هنرمنــدان مواجــه
در «ســمای قلــم» بــا گســترهای از گرای 
بودیــم .از کاوش و تعمــق در ماهیــت فــرم و رویکــرد نــو بــه مبانــی هنــر
تجســمی :بافــت ،خــط ،حجــم و رنــگ ،تــا تــاش در التــزام بــه قواعــد
بنیانــی فــرم در نقاشــی و نــگاه واقعنمــا و از ثبــت واقعیــت تــا پرســه در
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نمایشــگاه گروهــی نقاشــی «عبــور از ضمیــر ناخــودآ گاه» در صبــا
گشــایش یافــت.

مــداد ،پاســتل ،رنــگ روغــن ،آبرنــگ ،اکرلیــک ،مرکــب و مــواد معدنــی،
تهــا و
کهــای پــردازش خالقی 
گــواش ،ترکیــب مــواد و ...تکنی 
ایدههــای ایــن هنرمنــدان بــود کــه در قالــب نقاشــی ،از تذهیــب تــا
واقعگــرا و از نقاش ـیخط تــا آبســتره و مفهومــی بــه جلــوه درآمــد.
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هزارتوهــای ذهــن.

آزادگــی ،مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین میزبــان «روضــه هنــر» شــد.

در ایــن نمایشــگاه چنــد مجموعــه بــه نمایــش درآمــد کــه از آن جملــه
میتــوان بــه عکسهــای محمدحســین کالهــی کــه شــهر و انســان را
دســتمایه کارش قــرار داده بــود و نقاشــیهای فرزانــه بایرامــی بــا بیــان
نوآورانـهای از ذهنیــت ترکیبــی و انتزاعــی ،اشــاره کــرد ،همچنیــن هایــده
احســانی و آزاده عبــداهللزاده بــا مجموعههــای خــود در ایــن نمایشــگاه
حضــور داشــتند.

ایــن نمایشــگاه کــه در دو بخــش خوشنویســی و نقاش ـیخط ،عصــر
چهارشــنبه  21شــهریور ،در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین گشــایش
یافــت 17 ،اثــر از  14هنرمنــد را بــه نمایــش گــذارد.

ایــن نمایشــگاه تــا  26شــهریور در نگارخانــه فرشــچیان مؤسســه صبــا
درهــای خــود را بــرای همــه عالقهمنــدان گشــوده بــود.

«نقش رنگ» در موزه فلسطین

گــروه «نقــش هنــر» ،بــا «نقــش رنــگ» تازهتریــن نمایشــگاه آثــار تجســمی
خــود را در مــوزه فلســطین بــه نمایــش گذاشــت.
تازهتریــن نمایشــگاه تجســمی گــروه «نقــش هنــر» بــا عنــوان «نقــش رنــگ»
عصــر دوشــنبه ۵ ،شــهریور بــا حضــور عالقهمنــدان در مــوزه فلســطین
گشــایش یافــت.
در گــروه «نقــش رنــگ» ۸۴ ،هنرمنــد بــا  ۱۳۰اثــر در انــواع قالبهــا از
نقاشــی ایرانــی ،مینیاتــور و تذهیــب ،نقاشــی ،عکــس ،تصویرســازی،
حجــم و هنرهــای مفهومــی و جدیــد ،حضــور داشــتند .نقاشــیخط،
حجــم بــا خمیــر ،حجمهــای فلــزی و چوبــی ،آبرنــگ و اکرلیــک،
میکــس مدیــا ،راپیــد وگــراف ،ورق طــا روی بــوم ،رنــگ روغــن ،اکرلیــک
وحکا کــی روی چــوب ،پاســتل گچــی و ...از جملــه قالبهایــی اســت
کــه هنرمنــدان ایــن گــروه بــرای ارائــه آثــار خــود برگزیــد ه بودنــد.
موضــوع و مضمــون در ایــن نمایشــگاه ،آزاد بــود و از بازنمایــی طبیعــت و
اقلیــم و فرهنــگ تــا گرایشهــای مفهومــی و انتزاعــی را دربــر میگرفــت.
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«نقــش رنــگ» بــا نشــان دادن طیــف وســیعی از گرایشهــای هنرمنــدان
جــوان سراســر ایــران ،تــا  ۱۲شــهریور ،ادامــه داشــت.

آثــار ارائــه شــده بیانــی از عشــق و ارادت هنرمنــدان بــه ســاحت امــام
مظلومــان و شــاهد همــه شــهیدان بــود کــه همزمــان بــا آغــاز مــاه محــرم و
ایــام عــزای آن ســرور و ســاالر عشــق بــه نمایــش درآمــد.
آثــار در بخــش خوشنویســی همــراه بــا تذهیــب و در بخــش نقاشـیخط
کهــای متنوعــی از :رنــگ روغــن ،اکرلیــک ،کــوالژ ،ترکیــب مــواد
بــا تکنی 
و مرکــب ارائــه شــده بــود کــه ویژگــی عمــده آنهــا تــاش در نــوآوری و خلــق
ترکیبــات و فضاهــای جدیــد و نیــز اســتفاده از هندســه خــط نســتعلیق و
نهــای هنــر عاشــورایی :عالمــت ،اســلیمی و خطــوط ،در یــک بیــان
الما 
خالقــه و متفــاوت بــود.
ً
هنرمنــدان ایــن گــروه عمدتــا از دانشآموختــگان رشــته نقاشــی و
گرافیــک و فارغالتحصیــان انجمــن خوشنویســان بودنــد کــه ســابقه
حضــور در جشــنوارههای مختلــف داخلــی و خارجــی را دارنــد.
نمایشــگاه «روضــه هنــر» و روایــت عشــق بــه آفتــاب دلدادگــی در بیــان
شهــا ،تــا اول مهــر مهیــا بــود.
خطــوط و نق 

دبیران هنری و اجرایی نمایشگاه مروری بر آثار استاد
جالل شباهنگی منصوب شدند

علیرضــا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنــر در راســتای برگــزاری
هــر چــه بهتــر نمایشــگاه «مــروری بــر آثار اســتاد جالل شــباهنگی» کــه قرار
اســت ،توســط فرهنگســتان هنــر برگــزار شــود ،طــی احکامــی جداگانــه
مســعود ناصــری ،مدیــر کل امــور هنــری معاونــت هنــری فرهنگســتان
هنــر ،را بــه عنــوان «دبیــر هنــری نمایشــگاه مــروری بــر آثــار اســتاد جــال
شــباهنگی» و محمــد رضــا حســین خانــی ،رئیــس موسســه فرهنگــی
هنــری صبــا ،را نیــز بــه عنــوان «دبیــر اجرایــی نمایشــگاه مــروری بــر آثــار
اســتاد جــال شــباهنگی» منصــوب کــرد.

دبیر شورای تخصصی فرهنگستان هنر منصوب شد

تجلی هنر عاشورایی با نمایشگاه روضه هنر
همزمــان بــا ایــام عــزای عظیــم کائنــات در مصیبــت امــام عشــق و

توفیــق محمــدی بخشــمند ،کارشــناس امــور فرهنگــی ،طــی حکمــی از
ســوی کیــوان رحیمــی ،دبیــر فرهنگســتان هنــر ،بــه عنــوان دبیــر شــورای
تخصصــی فرهنگســتان هنــر ،منصــوب شــد تــا بــه امــور دبیرخان ـهای
مجمــع عمومــی و شــورای تخصصــی فرهنگســتان هنــر بپــردازد.
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