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کادمی و مأموریت های فرهنگستان هنر سه معنای بنیادین واژه آ

یکــردی تکــراری یــا قدیمــی باشــد،  یخچــه آنهــا شــاید رو کارکردهــا به واســطه معنــای لغــات و تار  مطالعــه 
ــه عناویــن نهادهــا تبدیــل  کــه ب ــای مفاهیمــی را  ــژه بعضــی از زوای ــرد و به وی ــوان از آن بهــره ب امــا هنــوز می ت
حــدی  تــا  خصــوص  ایــن  در  می توانــد  لغت شــناختی1  کم وبیــش  روش  ایــن  کــرد.  روشــن تر  شــده اند 

باشــد. یاری رســان 

کهــن محســوب می شــود و بــه دلیــل همیــن  کادمــی« اســت، عبارتــی  کــه معــادل التیــن »آ »فرهنگســتان« 
گرفتــه اســت. در بعضــی از فرهنگ هــا، ماننــد الروس،  گــون و متنوعــی بــه خــود  گونا کهن ســالی نیــز معانــی 
کــه اعضــای آن خــود را وقــف تخصــص  فرهنگســتان را چنیــن تعریــف کرده انــد: »مجمعــی از دانشــمندانی 
کرده انــد.« بنابرایــن فرهنگســتان جــا و تشــکلی از افــراد برجســته در یــک حــوزه  ــا علــوم  ادبیــات، هنرهــا ی
کننــد. واژه »اندیشــیدن« بســیار عــام اســت و،  کــه قــرار اســت در آن حــوزه اندیشــه  محســوب می شــود 
چنانکــه خواهیــم دیــد، امــروزه منظــور از آن نــوع خاصــی از اندیشــیدن در بــاب هنــر، ادبیــات یــا علــوم 
اســت و، بــه بیــان دقیق تــر، هــدف پژوهش هایــی متمایــز به منظــور سیاســت گذاری و خط مشــی گذاری 
یکــرد، فرهنگســتان بیــش از هــر  کالن حوزه هــای هنــری، ادبــی و علمــی اســت. در ایــن رو در عرصــه 
کــه در آن اعضــای  گفتــار آنهــا بســتگی دارد؛ مکتــب و تشــکلی  چیــزی بــه اعضــای برجســته و انجمــن و 
گــرد هــم می آینــد تــا دربــاره مباحــث بنیادیــن و راهبــردی حــوزه خــود  باتجربــه و متخصــِص یــک فرهنــگ 
کننــد؛ بــه همیــن دلیــل انتخــاب افــراد ایــن انجمــن بســیار مهــم و تعیین کننــده اســت؛ زیــرا  تصمیم گیــری 

کشــور جــاری می شــود. ــون و در  ــه قان ســخنان ایــن شــخصیت ها تبدیــل ب

یخــی بــه دوره ای دیگــر متفــاوت اســت و هــم از حــوزه فرهنگــی بــه  کادمــی، هــم از دوره ای تار البتــه معنــای آ
فرهنگــی دیگــر؛ بــرای نمونــه ایــن واژه در بلژیــک بــه معنــای »فدراســیون نهادهای دانشــگاهی« بــه کار گرفته 
کلــی میــان آمــوزش )به ویــژه آموزش هــای عالــی( و فرهنگســتان، ارتباطــی تنگاتنــگ و  می شــود. به طــور 
کادمی هــا، به خصــوص در بلــوک شــرق، نقــش هدایــت  نهادینــه وجــود دارد؛ بــه همیــن دلیــل بعضــی از آ
گــر آمــوزش دگرگــون شــود، همــه چیــز  نظــام آمــوزش عالــی و دانشــگاه ها را داشــته و دارنــد. در ایــن نگــرش، ا
کشــوری در نظــر داشــته باشــند حوزه هــای هنــری یــا علمــی و ادبــی  دگرگــون می شــود و چنان چــه مدیــران 
یابــی و  را توســعه دهنــد، الزم اســت آمــوزش را، از ســطح پایــه تــا عالــی، توســط فرهنگســتان های خــود ارز
کننــد. بــی دگرگونــی آمــوزش هیــچ دگرگونــی عمیقــی رخ نخواهــد داد. موضــوع دوره هــای طالیــِی  اصــالح 
گرایش شناســی و نخبه شناســی از اقدامــات اصلــی آن محســوب می شــود.  آمــوزش بســیار مهــم اســت و 
ــتاوردهای  ــد و دس کرده ان ــت  ــتر تبعی ــو بیش ــن الگ ــرق از ای ــوک ش ــورهای بل کش ــد،  ــه ش گفت ــه  ک ــور  همان ط

1. Philological
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بســیاری نیــز در نظــام آموزشــی خــود بــه همــراه داشــته اند.

کادمــی  کادمــی در معنــای ســوم بیــش از هــر معنــای دیگــرش بــه هنــر نزدیــک می شــود؛ زیــرا در ایــن معنــا آ آ
یعنــی »پیکــره انســانی به مثابــه موضــوع زیبایی شــناختی بــرای خلــق هنــری ماننــد نقاشــی، در معنــای 
آناتومــی یــا شکل شناســی )مورفولــوژی(«. چنانکــه مالحظــه می شــود، فرهنگســتان در ایــن معنــا بســیار 
کار فرهنگســتان تولیــد الگوهایــی در حوزه هــای  ــردی می شــود. در ایــن نگــرش،  کارب هنــری و همچنیــن 
خودشــان اســت. بــه بیــان دیگــر سیاســت گذاری یــا آمــوزش نــه به طــور مســتقیم بلکــه بــر اســاس خلــق 
ــده  ــرد فرهنگســتانی یعنــی فــردی از انجمنــی برگزی ــد صــورت پذیــرد. یــک ف ــاِر معیــار می توان و آفرینــش آث
کارش را بــه الگویــی بــرای تکثیرپذیــری تبدیــل می کنــد؛ بنابرایــن اعضــای  کــه  بــا خلــق اثــری آرمانــی 
بتواننــد  تــا  شــوند  محســوب  خویــش  دوران  تخصصــی  شــخصیت های  قابل تریــن  بایــد  فرهنگســتان 
ــه در  ک ــرد  ک ــادآوری  ــد ی ــد. بای گردانن ــل  ــت نای ــری اس ــار هن ــعه آث ــه توس ک ــود  ــداف خ ــه اه ــتان را ب فرهنگس
گاهــی چنیــن اســتنباط  کــه  کارخانــه تولیــدات اثــری تبدیــل شــود  ایــن نظــرگاه قــرار نیســت فرهنگســتان بــه 
کیفــی خلــق  کــم امــا آرمانــی و  ــاری  گرفتــه اســت، بلکــه قــرار اســت فقــط تعــداد آث اشــتباهی نیــز صــورت 
شــود تــا بــه افــراد جامعــه و مخاطبــان هــدف جهــت بدهــد. بعضــی از فرهنگســتان ها، به خصــوص در 

کرده انــد. فرهنگ هــای فردگرایانــه و لیبرالیســتی، از ایــن معنــای فرهنگســتان ها اســتقبال بیشــتری 

بــا توجــه بــه معانــی ذکرشــده، دو ســاختار ممکــن اســت: نــاب یــا ترکیبــی. شــکل نــاب یعنــی اینکــه 
ــت  ــن اس ــی ای ــکل ترکیب ــا ش ــد. ام کن ــل  ــاس آن عم ــر اس ــرد و ب ــداف را بپذی ــن اه ــی از ای ــتانی یک فرهنگس
کــرده و پذیرفتــه باشــد و به طــور هم زمــان بخواهــد هــر  ــا ســه معنــا را در هــم ترکیــب  کــه فرهنگســتانی دو ی
کــه  کارکــرد را بــا هــم بــه انجــام برســاند. بــا مــروری بــر اساســنامه فرهنگســتان هنــر مشــخص می شــود  ســه 
کیــد بســزایی شــده اســت و به طــور ضمنــی نیــز می تــوان ردی  به خصــوص بــر دو معنــای نخســت آن تأ
کــه بندهــای مختلــف اساســنامه بــر پژوهــش، به خصــوص  کیداتــی  کــرد؛ تأ یافــت  از معنــای ســوم در
ــا چهــار بنــد از هفــده بنــد  ــن و مبرهــن اســت. همچنیــن ســه ی ــت پردازانه، دارد روش ــای سیاس پژوهش ه
کیــد مــی ورزد. در آخــِر بعضــی از  کشــوری تأ نیــز به طــور صریــح بــر آمــوزش هنــر و رســیدگی بــه آن در عرصــه 
بندهــا نیــز ارتبــاط بــا هنرمنــدان و فعالیت هــای هنــری، ماننــد اعطــای جوایــز بــه هنرمنــدان و محققــان ایــن 

ــران دانســته شــده اســت. کارب ــه هنرمنــدان و  عرصــه، موجــب نزدیکــی ب

کــرد،  کارکردهــای فرهنگســتان ارائــه  کــه می تــوان از معنــا و  در نتیجــه، بــر طبــق اساســنامه، خوانشــی 
به ترتیــب اولویــت، همانــا تأمــالت سیاســت پردازانه، بررســی های آمــوزش، و توجــه بــه آفرینــش به خصــوص 
یت هــا و ســپس  کوشــش فرهنگســتان هنــر نخســت در رعایــت مأمور آفریننــدگان هنــری اســت؛ بنابرایــن 

در رعایــت اولویت هاســت.

بــه  نهادهــا  دیگــر  گــر  ا و  برســاند  انجــام  بــه  به خوبــی  را  یادشــده  یت هــای  مأمور بتوانــد  نهــاد  ایــن  گــر  ا
پیشــنهادهای  سیاســت گذار  نهادهــای  و  کننــد  توجــه  آموزشــی  و  پژوهشــی  سیاســت پردازی های 
کالن ملــی،  کشــور، در مقیــاس  فرهنگســتان را جــدی بگیرنــد، می تــوان بــه دگرگونی هایــی در عرصــه هنــر 

إن شــاءاهلل.  بــود؛  امیــدوار 

بهمن نامور مطلق
 رئیس فرهنگستان هنر



مولود زندی نژاد

بیــش از ســی هنرمنــد حــوزه هنرهــای ســنتی و صنایع دســتی بــه 
کــه روز چهارشــنبه،  نمایندگــی هنرمنــدان ایــن حــوزه در نشســتی 
بهمــن  بــا  شــد،  برگــزار  هنــر  فرهنگســتان  در   ،1400 فروردیــن   11
کردنــد. گفت وگــو  نامورمطلــق، رئیــس فرهنگســتان هنــر، دیــدار و 

کــه بــا حضــور بعضــی از مســئوالن فرهنگســتان  در ایــن نشســت 
هنــر برگــزار شــد، ابتــدا حســین بختیــاری، رئیــس هیئــت مدیــره و 
کشــور، آمادگــی ایــن  مدیرعامــل مجمــع هنرمنــدان صنایع دســتی 
قشــر از هنرمنــدان را بــرای حضــور در صحنــه تولیــد، بنــا بــر شــعار 
و  پشــتیبانی ها  )تولیــد؛   1400 ســال  بــرای  رهبــری  معظــم  مقــام 

کــرد. اعــالم  مانع زدایی هــا(، 

عرصــه  ایــن  هنرمنــدان  از  یــک  هــر  معرفــی  بــه  ســپس  بختیــاری 
نیــز  کــرد: در حــوزه تشــکل های صنایع دســتی  و اظهــار  پرداخــت 
گــروه  کنــار  کارگروهــی در  بــا تشــکیل  تــا  ایــن آمادگــی وجــود دارد 
هنــر  فرهنگســتان  صنایع دســتی  و  ســنتی  هنرهــای  تخصصــی 
یــم و بــرای ایجــاد  بــه فعالیــت بیشــتر بــرای رفــع ایــن موانــع بپرداز

کنیــم. تــالش  مناســب  ســاختاری 

گچ بــری  رشــته  پیش کســوت  هنرمنــد  پیــران،  حســن  ادامــه،  در 

دیدار رئیس فرهنگستان هنر با جمعی از 
 هنرمندان حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی

کــه در ایــن حــوزه  ســنتی، بــا انتقــاد از حمایت نکــردن از مصدومانــی 
گفــت: تمــام فعــاالن در ایــن  کــرد و  فعالیــت دارنــد، ســخن آغــاز 
کــه بــا خطرهایــی مواجه انــد.  حــوزه از صنایع دســتی ســربازانی اند 
کار مجــروح و بعضــی بــه قطــع عضــو دچــار  بســیاری از آنهــا در حیــن 
می شــوند، ولــی متأســفانه مســئوالن صنایع دســتی حمایتــی از آنهــا 

نمی کننــد.

دیگــر  از  چــرم،  ی  رو نقاشــی  هنــر  مــدرس  ســیف الهی،  بهــروز 
کــه بــه مشــکالت و مســائل پیرامــون  حاضــران در ایــن نشســت بــود 
از  گفــت: بســیاری  و  ایــن حــوزه پرداخــت  و اســتادان  هنرمنــدان 
ــواده  ــزاق خان کــه در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد منبــع ارت کســانی 
گرفــت در  کــه از آنهــا صــورت  کنــون حمایت هایــی  خودنــد؛ امــا تا
ــه شــرکت در  کــه آنهــا قــادر ب قالــب برگــزاری نمایشــگاه هایی اســت 

نیســتند. آن 

او در همیــن زمینــه ادامــه داد: متأســفانه مشــکالت عدیــده ای در 
کــه بایــد بــه هنرمنــدان  زمینــه بیمــه تأمیــن اجتماعــی و خدماتــی 
گریبانگیــر ایــن قشــر شــده اســت و فعالیــت مــا در ایــن  داده شــود، 
یــک ســال، به رغــم برنامه ریزی هــا، بــا مشــکالت بســیاری همــراه بــود 
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کارگاه هــا و فعالیت هــا منتهــی شــد. مــا  کــه بــه تعطیلــی بســیاری از 
کــز  کــه در ایــن زمینــه در مرا کســانی  کــه متأســفانه وضــع  شــاهدیم 
کســانی  اســتان ها و شهرســتان ها فعالیــت دارنــد به مراتــب بدتــر از 
کــه در مرکــز زندگــی  می کننــد. شــاید افزایــش آمــار اشــتغال در  اســت 
ــع  ــه وض ــخگویی ب ــا پاس ــد، ام ــنودکننده باش ــیار خش ــوزه بس ــن ح ای
کــه بتوانــد رشــد ایــن آمــار  معیشــت بایــد به گونــه ای برنامه  ریــزی شــود 

اســتمرار داشــته باشــد.

یه زهــرا، هنرمنــد عرصــه  در ادامــه ایــن نشســت، ســید امیراحمــد ذر
کــرد:  کریــم عنــوان  طراحــی نقــوش فــرش، بــا اشــاره بــه آیاتــی از قــرآن 
52درصــد هنرمنــدان ایــن عرصــه بــا ســه مشــکل اساســی در زمینــه 
»مــواد اولیــه«، »کیفیــت تولیــد« و »بســته بندی و عرضــه بــه بــازار« 
دچارنــد. منظــور مقــام معظــم رهبــری جهــش تولیــد در هنرهــای 
بــه  به وضــوح  توســعه  ششــم  برنامــه  در  کــه  اســت  ملــی  و  بومــی 

حمایــت از هنرهــای ســنتی اشــاره شــده اســت. 

شــیوه  بــه  مهارتــی  آموزش هــای  کــرد:  اضافــه  زمینــه  همیــن  در  او 
بــا  صنایع دســتی  بومــی  دانــش  اشــاعه  بــرای  گردی  شــا و  اســتاد 
کاهــش دهــد،  دیــدگاه علمــی می توانــد مشــکالت ایــن عرصــه را 
کمــی بســنده   زیــرا در حــال حاضــر بــه تربیــت نیــرو و آموزش هــای 

شــده اســت. 

حســین غزنــوی، دیگــر هنرمنــد حاضــر در ایــن نشســت، نیــز در ادامــه 
کــه در ایــن راه وجــود دارد پرداخــت  تی  بــه بحــث صــادرات و مشــکال
گفــت: متأســفانه مــا در حــوزه تولیــد دچــار مشــکالت اساســی  و 
یــم، در حــوزه صــادرات نیــز بــه  هســتیم و وقتــی در تولیــد مشــکل دار

گونــه دچــار مشــکلیم.  همیــن 

ــزود: صــادرات صنایع دســتی طــی ســال های  او در همیــن زمینــه اف
ابتــدای  و بی مهــری مواجــه شــده اســت. در  کم توجهــی  بــا  اخیــر 
و  گفتــن مشــکالت  و  کنیــم  بهتــر اســت حرکــت  و  ســال هســتیم 
کشــورهایی ماننــد  کــرد، زیــرا  حل نشــدن آن دردی را دوا نخواهــد 
کرونــا  هندوســتان و چیــن نیــز بــه دلیــل وضعیــت همه گیــری ویــروس 

ایــن مشــکالت را داشــتند.

کــرد: مــا بایــد  او بــا ارائــه پیشــنهادی راهبــردی در ایــن زمینــه اضافــه 
هــدْف  بازارهــای  خواســته  اســاس  بــر  و  پیــدا  را  هــدف  بازارهــای 
کارگروه هــای مشــترک بیــن  گمرکــی و وضعیــت حمل ونقــل و  قوانیــن 

ــم.  کنی ــاد  ــدف ایج ــورهای ه کش ــران و  ای

فرهنگســتان  رئیــس  نامورمطلــق،  بهمــن  دیــدار،  ایــن  ادامــه  در 
و  ســنتی  هنرهــای  حــوزه  در  کنــون  تا کــه  برنامه هایــی  بــه  هنــر، 
کــرد:  صنایع دســتی در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد اشــاره و اظهــار 
ایــن هنرهــا داشــته و  بــه  فرهنگســتان هنــر عالقه منــدی بســیاری 
گردهمایــی  کنــون برنامه هــای پژوهشــی بســیاری، ماننــد دو دوره  تا
صنایع دســتی،  کارگاه هــای  ایــران،  هنــر  یادرفتــه  از  گنجینه هــای 
برجســته،  هنرمنــدان  بــا  گفت وگــو  و  نمایشــگاه ها  همایش هــا، 
کــرده اســت؛ همچنیــن  برگــزار و از پیش کســوتان ایــن عرصــه تجلیــل 
فعالیــت چشــمگیری در نشــر و چــاپ کتاب هــای ایــن حــوزه داشــته 

اســت.

از  کــه  صنایع دســتی،  و  ســنتی  هنرهــای  تخصصــی  گــروه  بــه  او 
ابتــدای تأســیس فرهنگســتان هنــر بــه فعالیــت پرداختــه، اشــاره و 
کــه در ایــن زمینــه  کــرد: فرهنگســتان هنــر سال هاســت  خاطرنشــان 
کنــار  کارگروه هایــی در  فعالیــت دارد، امــا بــه نظــر می رســد وجــود 
تولیــد  موانــع  برداشــتِن  تســریِع  در  گــروه تخصصــی می توانــد  ایــن 
کــه هــم  کارگروه هایــی متشــکل از خــود هنرمنــدان  بســیار مؤثــر باشــد؛ 
ــای  ــرح و ایده ه ــد ط ــند و بتوانن ــنا باش ــر آش ــا هن ــم ب ــت و ه ــا مدیری ب
ی ایــن ایده هــا  منطقــی و دسته بندی  شــده بدهنــد و مــا بتوانیــم رو

کنیــم.  کار  متمرکــز شــویم و 

رئیــس فرهنگســتان هنــر در زمینــه همکاری هــای مشــترک تصریــح 
کــرد: فرهنگســتان هنــر پشــتیبان کیفیــت در تولیــد و توســعه تجــارت 

در صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی اســت.

پندارونــد،  حســین  اصغــرزاده،  ســعیده  انشــایی،  محمــد 
کاظمــی از  ــر  ســیدمحمود ســیداحمدیان، مجتبــی احمدخــان و نّی

بودنــد.  نشســت  ایــن  در  حاضــر  هنرمنــدان  جملــه 



حسین مهدلو

در پــی انتصــاب حجت االســالم والمســلمین ســید محمدحســین 
نواب به ِســمت مشــاور رئیس فرهنگســتان هنر، و با توجه به پاره ای 
از وظایــف مهــم اساســنامه ای ایــن فرهنگســتان، مبنــی بــر همــکاری 
ــا حوزه هــای علمیــه در سیاســت گذاری مبانــی فقــه و  و مشــارکت ب
ــا  ــاه ب کوت ــی  گفت و گوی ــالمی،  ــای اس ــوزه هنره ــش در ح ــر و پژوه هن

کــه در ادامــه می خوانیــد. ایشــان انجــام دادیــم 

 ▪

ایــن  در  نــواب  محمدحســین  ســید  والمســلمین  حجت االســالم 
خصــوص  در  فرهنگســتان  برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  گفت وگــو 
حوزه هــای  بــا  ارتبــاط  همچنیــن  و  هنــر  و  فقــه  سیاســت گذاری 
گفت وگوهــای جــّدی و رودررو  گفــت: فراهــم آوردن فضــای  علمیــه 
میــان عالمــان دیــن و هنرمنــدان از اولویت هــای فرهنگســتان هنــر 

اســت.

جمهــوری  حکومــت  کــرد:  اظهــار  هنــر  بــا  فقــه  ارتبــاط  دربــاره  او 
و  دارد  پررنــگ  نقشــی  آن  در  فقــه  کــه  اســت  اســالمی، حکومتــی 
حضــرت امــام خمینــی، به عنــوان فقیهــی بــزرگ و مرجــع شــیعیان، 
کــه بایدهــا و نبایدهــای آن را فقــه مشــخص  حکومتــی بنــا نهــاد 

. می کنــد

مشــاور رئیــس فرهنگســتان هنــر در همیــن زمینــه ادامــه داد: اصــواًل 
فقــه بــرای تمــام شــئون انســانی حکــم دارد و تمامــی آنهــا در یکــی 
ــرار  ــاح ق ــروه و مب ــتحب، مک ــرام، مس ــالل، ح ــه ح ــکام پنج گان از اح
می گیــرد. هنــر هــم به عنــوان یکــی از شــئون انســانی از ایــن احــکام 

گفت گو با سید محمدحسین نواب، مشاور رئیس فرهنگستان هنر  

خلق اثر هنری از عبادات محسوب می شود 

کــه خلــق می شــود یکــی از ایــن  جــدا نیســت و هــر اثــر هنــری ای هــم 
پنــج حکــم را بــه خــود می گیــرد. نــگاه علمــا در ایــن حــوزه بــا هــم 
کرده انــد و بحــث  متفــاوت اســت. بعضــی عرصــه ای محدودتــر بــاز 
را راجــع  بــه حــالل و حــرام بــودن در هنــر می داننــد و بعضــی هــم 
کار مســتحب  کــِف هنــر  گشــوده اند و معتقدنــد  فضــای بیشــتری 
اســت و خلــق اثــر هنــری، در بســیاری از موارد، از عبادات محســوب 

می شــود و مســتحب اســت.
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رئیــس مؤسســه آمــوزش عالــی هنــر و اندیشــه اســالمی چگونگــی فهــم 
روایــات را، از جملــه اینکــه چه موســیقی ای حالل و چه موســیقی ای 
حــرام اســت، علــت وجــود نظرهــای متفــاوت در احــکام اســالمی 
ــد؛  ــا اخــالق دارن گفــت: بســیاری از ایــن احــکام رابطــه ب دانســت و 
کــه در روایــات آمــده باشــد و  کراهتــی نیســت  کراهتشــان  یعنــی الزامــًا 
کــه از لحــاظ اخالقــی خیلــی مناســب شــأن و جایــگاه  بــه ایــن دلیــل 
انســانی نیســتند، مکــروه شــمرده شــده اند. از طرفــی هــم بســیاری از 
کــه طبیعتــًا  کــه در پیشــبرد اخالقــی انســان مفیدنــد  هنرهــا هســتند 

آنهــا مســتحب شــمرده می شــوند.

گفــت: تــا  او بــا بیــان اینکــه فقــه و هنــر رابطــه ای وســیع بــا هــم دارنــد، 
کــه بســیاری از هنرمنــدان مــا اهل  قبــل از دوران قاجــار این گونــه بــوده 
ــی در  ــد. خوش نویس ــد بوده ان ــا هنرمن ــه م ــل فق ــی اه ــد؛ یعن ــه بودن فق
کــرده و بســیاری از هنرهــای ســنتی مــا  مــدراس علمیــه رشــد پیــدا 
کرده انــد؛ به عنــوان مثــال  در بســتر دیــن زاییــده شــده و رشــد پیــدا 
موســیقی بــا قرائــت قــرآن و مداحی هــای اهــل بیــت )علیهم الســالم( 
کــه ارتبــاط مســتقیم بــا واقعــه  کــرده اســت، یــا تعزیــه  رشــد پیــدا 
کــه فقــه و هنــر متضــاد هــم  عاشــورا داشــته اســت. این گونــه نیســت 
کــی دارنــد، ولــی در بســیاری  باشــند، البتــه جاهایــی نقــاط اصطکا

کــرده اســت. گســترده تر بــرای هنــر فراهــم  مــوارد فقــه مجالــی 

ســید محمدحســین نــواب فقــه هنــر را فقــط یکــی از مباحــث نظــری 
گفــت: مســئله اســالم و هنــر چهارراهــی  کــرد و  حــوزه هنــر عنــوان 
کــه باعــث به وجودآمــدن مفهــوم )کانســپت(  بســیار وســیع اســت 
دنیــا  در  امــروز  اســالمی  هنــر  مفهــوم  اســت.  شــده  اســالمی  هنــر 
کســی در ایــن اصطــالح تشــکیک  مفهومــی پذیرفته شــده اســت و 
بــا  هنــر  می گیــرد،  »اســالمی«  پســوند  »هنــر«  کلمــه  وقتــی  نــدارد. 
مطالعــات اســالمی نیــز تقاطــع پیــدا می کنــد. حوزه هــای علمیــه 
آنهــا خــارج  از بطــن  کــه اسالم شناســی  به عنــوان ظرفیتــی جــّدی 
شــده، طبیعتــًا می تواننــد در پیشــبرد مســائل نظــری هنــر اســالمی 
اســالمی،  هنــر  و  هنــر، جامعه شناســی  فقــه  مثــل  در بخش هایــی 

کننــد. روان شناســی و هنــر اســالمی، نقشــی بســزا ایفــا 

گفــت: تصــور  او در خصــوص ظرفیــت پژوهشــی حوزه هــای علمیــه 
کــه در علــوم انســانی در قــم  کــه ظرفیــت فعلــی  بنــده ایــن اســت 

پژوهشــی  ظرفیــت  از  دارد.  هنــر  بــا  مهــم  تقاطعــی  آمــده  به وجــود 
مســائل  از  بســیاری  و  کــرد  اســتفاده  می تــوان  علمیــه  حوزه هــای 
گذاشــت.  نظــرِی هنــر را در قــم و در حوزه هــای علمیــه بــه بحــث 
در  انســانی  علــوم  دانشــکده های  در  هنــر  نظــرِی  مباحــث  اصــواًل 
دانشــگاه ها بررســی می شــود و االن هــم حــوزه علمیــه قــم یکــی از 
کــز مهــم علــوم انســانی به شــمار می آیــد و ظرفیــت بســیاری دارد.  مرا
کارهــای بزرگــی شــده و  به طــور مشــخص راجــع بــه فقــه هنــر، در قــم 
ــاره راه را از ابتــدا نرفــت.  کــرد و دوب ــد از ایــن تجربیــات اســتفاده  بای
حــدود شــش ســال قبــل، مقــام معظــم رهبــری خواســته ای جــّدی 
کــه مقدمــات ایــن  بــرای بازنگــری فقهــی بــه مســائل هنــر داشــتند 
کار چــون بازنگــری اســت، هنــوز انجــام  کار انجــام شــده، ولــی اصــل 
نشــده اســت. ظرفیــت بزرگــی مثــل دفتــر تبلیغــات در حــوزه هســت 

کار را انجــام دهــد. کــه می توانــد ایــن 

ــز هنــری  ــر را مهم تریــن مرک ایــن محقــق و پژوهشــگْر فرهنگســتان هن
گفــت: فرهنگســتان ایــن امــکان را می توانــد فراهــم  کشــور دانســت و 
گفت وگوهایــی خطیــر میــان عالمــان دیــن و هنرشناســان  کــه  کنــد 
اوقــات  از  بســیاری  گفت وگوهــا  ایــن  گیــرد.  شــکل  هنرمنــدان  و 
گذشــته اســت،  گفت وگوهــای جــّدی نبــوده و بــه تعارفــات اولیــه 
مرکــز  بیــاورد، می شــود  فراهــم  را  فضــا  ایــن  فرهنگســتان  گــر  ا ولــی 
بیــن  دنیــا،  بــرای  بلکــه  ایــران،  بــرای  نه تنهــا  مهمــی  گفت وگــوی 
مشــاور  به عنــوان  هــم،  بنــده  و  باشــد  هنرمنــدان  و  دیــن  عالمــان 
کــه ایــن  رئیــس فرهنگســتان هنــر، یکــی از برنامه هایــم ایــن اســت 
ــن  ــان دی ــدان و عالم ــه هنرمن ک ــم  کن ــاد  ــی را ایج گفت وگوی ــای  فض
اصــل  ســر  بــر  تعــارف،  بــی  و  شــفاف  و،  بنشــینند  هــم  ی  روبــه رو

مطالــب بــه نتیجــه برســند.

کوتــاه از اقدامــات جدیــد فرهنگســتان  گفت وگــوی  او در پایــان ایــن 
کــه  ایــن علــت  بــه  گفــت:  کشــور  در حــوزه سیاســت گذاری هنــر 
نظــر  در  اســت،  هنــر  فقــه  از  تابعــی  سیاســت گذاری ها  از  بخشــی 
همچنیــن  و  انقــالب  از  بعــد  و  قبــل  سیاســت گذاری های  یــم  دار
تــا  کنیــم  مطالعــه  متفــاوت،  روشــی  بــا  را،  دنیــا  کشــورهای  دیگــر 
بــردارد و مشــاوری  تــازه  گام هایــی  إن شــاءاهلل فرهنگســتان بتوانــد 
جــّدی بــرای نهادهــای سیاســت گذار هنــری ازجملــه شــورای عالــی 

انقــالب فرهنگــی و مجلــس شــورای اســالمی باشــد.



مـعرفی 
گنجینه آثار 

تـجسمی 
فرهنگستان 

هـنر
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ایران َدّرودی )متولد 1315ش(
گرایشــی  کارگــردان، منتقــد هنــری و هنری نویــس ایرانــی، در ابتــدا چشــم  اندازهای شــهری را بــا  ایــران َدّرودی، نقــاش، 
یشــه  های  گراییــد. از اواخــر دهــه 1340 »در پــی یافتــن ر کــه در ادامــه آن بــه آرت َانُفورِمــل1  نیمه انتزاعــی نقاشــی می  کــرد 
یــخ  زده، شــهرهای  از ســرزمین های  گونــه  یا رؤ آورد: تصاویــری  ی  رو نوعــی تصویر پــردازی ذهنــی  بــه  فرهنگــی« خویــش 
یــد، بلــور  یشــه، ســنگ، مروار ل، ر

ُ
گ کویــری و بــا حضــور مکــرر نقش  مایه  هــای تمثیلــی چــون  روبه نابــودی، بــا چشــم  اندازهای 

ــی.  و افــق نوران

یگــز2، نقــاش و منتقــد بــزرگ مکزیکــی، دربــاره او می نویســد: »بعضــی ســبك او را در حــد فاصل بین سوررئالیســم  آنتونیــو رودر
کــه َدّرودی  ــا ایــن اســت  و سمبولیســم توصیــف می کننــد و برخــی دیگــر هــر دو اطــالق را صحیــح می داننــد. حقیقــت ام
یاهــای  کــه ضمــن ترســیم جهــان تصاویــر ذهنــی و رؤ گریــزان اســت؛ چرا از طبقه بندی شــدن در چارچوب هــا و ســبك ها 
گل  هــای روییــده در دورنماهــای غریــب نورانــی، مفاهیمــی  برخاســته از فرهنــگ خــود را بیــان  بلندپــرواز خــود در میــان 
کمــال  کــه تصاویــری از  کــه درك آنهــا در هیــچ قالبــی نمی گنجــد؛ از ایــن رو مــن او را یــك هنرمنــد “آزاد” می خوانــم  مــی دارد 
کــه هــدف قــرار داده یــا آفریــده اســت، راه می پویــد.  کــه رهــا از هــر قیــدی به ســوی نقطــه  ای  و اعتــال می آفرینــد؛ در عیــن حــال 
گل، بــه یکدیگــر جــوش می خورنــد و  کــه در آن شــادی و غــم، تهــور و تواضــع، خــون و  جهانــی اعجاب انگیــز و جادویــی 

ــا در هــم می  آمیزنــد.« ی واقعیــت و رؤ

 منابع
کباز، رویین، )1395(، دایرة المعارف هنر، ج 1، تهران: فرهنگ معاصر، صص 630ــــ631. پا

مظفری ســاوجی، مهــدی، )1388(، قصــه انســان و پایــداری  اش )شــناخت  نامه ایــران َدّرودی(، تهــران: ســخن، صــص 
225ــــ226. 

1. Art Informel
2. Antonio Rodríguez
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ایران َدّرودی،  رنگ و روغن روی بوم، 120×90 سانتی متر، 1970 م
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ــه ورزی  ــار اندیش ــه اعتب ــی، ب ــاعر ایران ــاش و ش ــپهری، نق ــهراب س س
کوشــش های نوآورانــه اش در بهره گیــری از دســتاوردهای  عارفانــه و 
یــخ هنــر  زیبایی شــناختی شــرق و غــرب، جایگاهــی خــاص در تار

و ادب معاصــر دارد.

کار جــّدی خــود را در مقــام نقــاش بــا سلســله تصویرهایــی  ســپهری 
کــرد. نخســتین آبرنگ هــا  برگرفتــه و خالصه شــده از طبیعــت آغــاز 
گواش هــای او را می تــوان بازنمایــی لحظه هــای تجربــه شــاعرانه  و 
در جهــان اشــیا دانســت. حرکــت آزاد و شــتابان قلم مــو، درهم شــدن 
عوامــل  از  اســتفاده  و  رنگــی،  تباین هــای  بــر  کیــد  تأ رنگ مــاده، 
تمرکزدهنــده در فضــای دوُبعــدی )مثــاًل یــک لکــه رنــگ ســرخ بــه 
ــد  ــار او در ایــن دوره ان ــه آتشــین(، از جملــه مشــخصات آث نشــانه الل
ــد.  ــان می دهن ــس را نش ی ــب پار ــی مکت ــی انتزاع ــری از نقاش و اثرپذی
ــرقی و  ــنت های ش ــق س ــرای تلفی ــه ب گاهان ــی آ کوشش ــال،  ــن ح ــا ای ب
غربــی، و ســعی در دســتیابی بــه شــیوه ای مســتقل و شــخصی نیــز 
کســب  بــا  او  کــه  اســت. چنــدی نمی گــذرد  آثــار مشــهود  ایــن  در 
کشــف ارزش فضــای خالــِی  مهــارت در طراحــی خوش نویســانه، 
گرایشــی بــارز بــه  مثبــت در ترکیب بنــدی، و رنگ گزینــی محدودتــر، 
کارش نشــان می دهــد. تلخیــص و  زیبایی شناســی نقاشــی ِذن در 
یتــم خط هــا و لکه هــای بیانگــر، توجــه بــه  کیــد بــر ر تقطیــر شــکل ها، تأ
کاربســت اســلوب رنگ آمیــزی رقیــق  تعــادل فضاهــای ُپــر و خالــی، و 
کــه ســپهری از آب مرّکب هــای  و ســیال، از جملــه اصولــی اســت 
خــاور دور می آمــوزد. بدین ســان او بــه شــیوه ای موجــز، نیمه انتزاعــی 

 

سهراب سپهری )1307ــــ 1359ش(
بــرای  بیــان مناســبی  کــه وســیله  و بدیهه نگارانــه دســت می یابــد 
کویــری می شــود. ســپهری  مکاشــفه های شــاعرانه اش در طبیعــت 
گاه از تجربــه ســاختاری خســته می شــود، بــه ایــن  بعدهــا هــم هــر 
زبــان روان مکاشــفه ای بازمی گــردد و در طرح هایــش همــواره آن را بــا 

کار می گیــرد.  توانایــی بســیار بــه 

پرده هــای تنــه درختــان و نقاشــی های انتزاعــی هندســی در مجمــوع 
کــه  آثــار ســپهری همان قــدر اســتثنایی و غیرمترقبــه بــه نظــر می آینــد 

کویــری او.  طبیعــت بی جان هــا و مناظــر معمــاری 

کمال طلــب بــود. نــه  ســپهری هنرمنــدی متفکــر، جســت وجوگر و 
از بررســی جریان هــای هنــری معاصــر غافــل می شــد و نــه از تعمــق 
در میــراث فرهنــگ و هنــر شــرق؛ بنابرایــن مســیر تحــول نقاشــی او 
ــزاع  ــی و انت ــان پیکرنمای ــود. او می ــیب نب ــراز و نش ــی ف ــت و ب سرراس
یکــرد حســی بــه واقعیــت و عقالنیــت ســازمان دهی  مطلــق، میــان رو
ــی  ک ــای خا ــیال و رنگ ه ــوط س ــا خط گاه ب ــود.  ــان ب ــر، در نوس تصوی
ُصــَور  خــود  ترکیب بندی هــای  در  گاه  و  می کــرد  بدیهه نــگاری 
کار می ُبــرد. بــا ایــن حــال،  هندســی قاطــع و رنگ هــای درخشــان بــه 
ــه  ــر اصــل »خــأ« ب کیــد ب ــا تأ ــًا ب او تجربیــات صــوری متنــوع را عمدت

ــرد. ــظ می ک ــود را حف ــبک خ ــر س ــی داد و جوه ــد م ــم پیون ه

منبع
کبــاز، روییــن، )1395(، دایرة المعــارف هنــر، ج 1، تهــران: فرهنــگ  پا

معاصر، صــص 821ــ822.
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سهراب سپهری،  رنگ و روغن روی گونی، 108×80 سانتی متر، 1970م
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همــکاری  بــا  هنــر  فرهنگســتان  فلســطین  معاصــر  هنرهــای  مــوزه 
بنیــاد  انتشــارات  و  اســناد  اداره کل  آموزشــِی  و  فرهنگــی  معاونــت 
را  نقــش«  »روایــت  مجــازی  نمایشــگاه  ایثارگــران،  امــور  و  شــهید 

کــرد. برگــزار  اســالمی  انقــالب  هنــر  روز  بــا  هم زمــان 

کــه شــامل آثــار نقاشــی هنرمنــدان جریان ســاز حــوزه  ایــن نمایشــگاه 
هنــر انقــالب اســالمی بــود، در وب گاه فرهنگســتان هنــر به صــورت 

گذاشــته شــد. مجــازی بــه نمایــش 

در نمایشــگاه مجــازی »روایــت نقــش« 36 اثــر برگزیــده نقاشــی، در دو 
گرفــت. بخــش آزاد و پرتــره شــهدا، در معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار 

انقــالب،  حــوزه  جریان ســاز  هنرمنــدان  آثــار  نمایشــگاه  ایــن  در 
گــودرزی، حبیــب اهلل صادقــی، کاظــم چلیپــا،  ازجملــه مصطفــی 

درآمــد. نمایــش  بــه  اســدی،  مرتضــی  و  قدیریــان  عبدالحمیــد 

 

نمایشگاه »روایت نقش«
 به مناسبت روز هنر انقالب اسالمی 

کریلیک، 160×120سانتی متر، 1385رضا بخشی، شهید صلوه الیقین، رنگ و روغن، 141×101سانتی متر، 1374 عبدالحمید قدیریان، شهید عباس دوران، آ
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کاظم چلیپا، شهید سید مجتبی هاشمی، رنگ و روغن، 159×119سانتی متر، 1385

محمود زرین قلم، دشت الله گون، رنگ و روغن،  280×240سانتی متر
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کاظم حسنوند، شهید دکتر قندی، ترکیب مواد، 160×120سانتی متر، 1385غالمعلی طاهری، شهید آیت اهلل مطهری، رنگ و روغن، 100×80سانتی متر، 1385

کریلیک، 150×150سانتی متر، 1385 ادهم ضرغام، شهید آیت اهلل قدوسی، آ کریلیک، 150×150سانتی متر، 1385 مصطفی گودرزی، شهید نواب صفوی، آ
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حبیب اهلل صادقی، شهید آوینی، ترکیب مواد، 100×100سانتی متر، 1385

کیخسرو خروش، شهید محمدعلی رجایی، رنگ و روغن، 91×76سانتی متر، 1360

کریلیک، 150×150سانتی متر، 1385 مرتضی اسدی، شهید فیاض بخش، آ

سمندریان، شهید علی اکبر سلیمی جهرمی، رنگ و روغن، 160×115سانتی متر 
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هم اندیشی هنر و رسانه های ارتباطی در عصر کرونا 

بهارک میرزایی

کرونــا«  عصــر  در  ارتباطــی  رســانه های  و  »هنــر  هم اندیشــی  وبینــار 
و  چندرســانه ای  گــروه  همــکاری  بــا  ارتباطــات  جهانــی  روز  در 

شــد. برگــزار  هنــر  فرهنگســتان  هنــِر  پژوهشــکده 

کــه بــا حضــور اســتادان برجســته  در نشســت اول ایــن هم اندیشــی 
ــزار شــد، غالمرضــا آذری، نصــراهلل  حــوزه ارتباطــات و دیجیتــال برگ
گلپایگانــی،  جهانگــرد، یونــس ســخاوت، بهــروز مینایــی و علیرضــا 
کردنــد. نشســت دوم  گــروه چندرســانه ای، ســخنرانی  از اعضــای 
ایــن هم اندیشــی نیــز بــه ارائــه مقــاالت برگزیــده اختصــاص داشــت.

غالمرضــا آذری، دبیــر علمــی ایــن هم اندیشــی، ابتــدا دربــاره برگــزاری 
توضیحاتــی  آن  در  مطرح شــده  موضوعــات  و  هم اندیشــی  ایــن 
گفــت: امــروز، 27 اردیبهشــت، روز جهانــی ارتباطــات  ارائــه داد و 
رســانه های  دگرگونی هــای  بــه  توجــه  بــا  و  اســت  روابط عمومــی  و 
هم اندیشــی  ایــن  بــرای  روز  ایــن  کرونــا،  عصــر  در  هنــر  و  ارتباطــی 
انتخــاب شــده اســت. بیــش از یــک ســال و انــدی از شــیوع ویــروس 
کارکردهــای رســانه های  کرونــا می گــذرد و ســاختارها و نقش هــا و 
کــرد و ارائــه اخبــار  کرونــا و بعــد از آن تغییــر  ارتباطــی پیــش از شــیوع 
گزارش هــا و اطالعــات  به صــورت عملیاتــی و اســتراتژیک درآمــد و 
دقیــق لحظه به لحظــه ارائــه شــد. همه گیــری ایــن ویــروس باعــث 
و  دهنــد  ارائــه  متفــاوت  برنامــه ای  ارتباطــی  رســانه های  کــه  شــد 
کامــل ایــن بیمــاری را  کــه ابعــاد  هّم وغــم خــود را بــر ایــن بگذارنــد 
کارشناســان  کشــورهای توســعه یافته و در حــال توســعه از زبــان  در 
در  حتــی  بکشــانند؛  بحــث  رشــته  بــه  متخصصــان  و  پزشــکان  و 

کــه آمادگــی پاســخگویی نداشــتند. جاهایــی 

اولیــن ســخنران ایــن نشســت نصــراهلل جهانگــرد، معــاون ســابق وزیــر 
کــه بــه اهمیــت رســانه های  ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، بــود 
کرونــا پرداخــت و دربــاره تأثیرهــای ویــروس  ارتبــاط جمعــی در عصــر 
کرونــا باعــث تغییــرات بزرگــی در ســاخت  کــرد: ویــروس  کرونــا اظهــار 
یســت اقتصادی اجتماعــی جامعــه شــده اســت. اثرهــای ارتبــاط  و ز
کــه مــن بیشــتر  جمعــی در ایــن دوره بیشــتر دیــده شــده اســت. نکاتــی 
کــردم، نقــش رســانه های ارتبــاط جمعــی در ُبعــد ارتقــای  بــه آن توجــه 
گاهــی عمومــی، انتظــام رفتــار اجتماعــی در برابــر بحــران و مدیریــت  آ
ــن  ــت، تأمی ــات فراغ ــن اوق ــد تأمی ــن در ُبع ــران، و همچنی ــه بح بهین
کمبــود  کــز علمــی و پژوهشــی، توجــه بــه  زمینــه آمــوزش مــدارس و مرا
و  اشــتغال،  و  تجــارت  کســب وکار،  خدمــات  حــوزه  در  امکانــات 
ــر از همــه اینهــا تغییــر و تحــول دیجیتــال در جامعــه و ســاختار  باالت

ایــران اســت.

پویش هــای  گفــت:  ارتباطــی  رســانه های  نقــش  دربــاره  جهانگــرد 
کــه بــدون رســانه های اجتماعــی  بســیاری در ایــن دوره بــه راه افتــاد 
امــکان راه انــدازی آنهــا وجــود نداشــت. زندگــی مــردم در دورتریــن 
کوهســتانی و در عمیق تریــن الیه هــای زندگــی  نقــاط روســتایی و 
کــه در دوره قبــل  شــهری از طریــق رســانه  بــه هــم متصــل شــد؛ چیــزی 

از آن بــدون رســانه های جمعــی امــکان تحقــق نداشــت.

جامعــه،  بحــران،  یــم؛  دار رو  پیــش  ســه گانه ای  مــا  داد:  ادامــه  او 
رســانه. رســانه زمینــه مبادلــه اســت. بحــران و جامعــه الیه هایــی 
کــه مــا بایــد از رســانه در چنیــن وضعــی بهــره ای  مختلــف دارنــد 
کارکــردی مهــم  ــا در حــوزه رســانه نقــش و  کرون بــزرگ ببریــم. ویــروس 
کــرده اســت. خــود رســانه تبدیــل بــه آموزشــگاهی بــزرگ شــده  فراهــم 
کــه خیلــی از جامعه شناســان می گوینــد  اســت؛ همــان نظریــه ای 
کــرده اســت.  رســانه آمــوزش مادام العمــر جامعــه بشــری را تأمیــن 
یــع می شــود. در دوران همه گیــری  ایــن آموزش هــا رایــگان تولیــد و توز
کشــور  کادر ســالمت  کرونــا مهم تریــن راهبــرد رســانه تثبیــت جایــگاه 
کــه در ایــن دوره مــردم اوقات  بــود. مــورد دیگــر، مســئله فراغــت اســت 
ــا تحقیقــات انجام شــده بیــش  فراغــت خــود را چگونــه بگذراننــد. ب
از 60درصــد مــردم بــا اســتفاده از رســانه های جمعــی اوقــات فراغــت 
کــه رســانه های  خــود را می گذراننــد. ایــن نشــان دهنده ایــن اســت 
جمعــی توانســته اند بخــش فراغــت و آرام ســازی جامعــه را نیــز فراهــم 
کننــد. ایــن اتفــاق، یعنــی آمــوزش در حوزه هــای فراغــت، درمــان، 
کاهــش تــردد و  کســب وکار،  آرامش بخشــی بــه جامعــه و اداره آن، 

ــا اتفاقــی ویــژه اســت. کرون ــر اســت.  تمــاس فیزیکــی، مؤث

مبتنــی  دانشــگاهی  آمــوزش  در  »تحــول  عنــوان  بــا  بعــدی  مقالــه 
ســخاوت،  یونــس  از  کرونــا«  عصــر  در  دیجیتــال  رســانه های  بــر 
سرپرســت دانشــکده چندرســانه ای دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز، 

بــود.

و  آمــوزش  گســترده  تغییــرات  بــه  خــود  مقالــه  اول  بخــش  در  او 
گفــت: مــا  یکــی آن پرداخــت و  تحصیــالت عالــی از جنبــه تکنولوژ
ــین هایی  ــی، ماش ــوش مصنوع ــدد ه ــه م ــه ب ک ــده ایم  وارد دوره ای ش
کاوش  ــا  کــه مــا را بهتــر از خودمــان می شناســند؛ ب در حــال ظهورنــد 
می کنیــم،  جســت وجو  اینترنــت  در  آنچــه  می بینــم،  آنچــه  در 
یتم هایــی  کــه می خریــم. الگور یــم و چیزهایــی  کــه می رو جاهایــی 
به ســبب دقــت  کــه در تشــخیص بیماری هــا،  ایجادنــد  در حــال 
انجــام  داد ه هــا  بــزرگ  مجموعــه  اســاس  بــر  کــه  تحلیل هایــی  و 
می کننــد.  عمــل  بهتــر  هــم  متخصصــان  بهتریــن  از  می شــود، 
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کــه حتــی  امــروزه تحــوالت هــوش مصنوعــی باعــث شــده اســت 
گــذار شــود؛ حتــی  بــه ماشــین ها وا بحث هــای تصمیم گیــری هــم 

 . قــی خال ی ا ی ها تصمیم گیر

دانشــگاه ها  گفــت:  افزوده شــناختی  واقعیــت  آزمایشــگاه  مدیــر 
ک  کــم بــود و بــه اشــترا کــه اطالعــات  کردنــد  در زمانــی ظهــور پیــدا 
گــر مشــکل آن زمــان  ــود و در دســترس همــه نبــود. ا گذاشــته نشــده ب
کمبــود اطالعــات بــود، مشــکل امــروزه وجــود انبوهــی از اطالعــات 
کــرد. پیــش  ــد بتــوان از بیــن آنهــا انتخــاب و اســتفاده  کــه بای اســت 
یافــت اطالعــات نادرســت را می گرفتنــد،  از ایــن بــا سانســور جلــِو در
امــا امــروزه بــا تولیــد انبوهــی از اطالعــات نادرســت و یــا مبهــم در 
کــرده اســت، بحث هــای  کــه تشــخیص را ســخت  فضــای مجــازی، 
مربــوط بــه حقیقــت را دچــار اســتحاله می کننــد و ایــن اتفاقــی اســت 

کــه در دنیــای مــا در حــال وقــوع اســت.

کرونــا  او در پایــان دربــاره آمــوزش هنــر در عصــر همه گیــری ویــروس 
ــر  ــه آمــوزش هن ک ــود  ــن ب ــاد ای ــی افت ــه در ُبعــد جهان ک ــی  گفــت: اتفاق
شــیوه  بــه  نتوانســت  فنی مهندســی  مباحــث  آمــوزش  بــه  نســبت 
کنــد. پیچیدگــی بیــان و ارائــه مفاهیــم  غیرحضــوری انتقــال پیــدا 
هنــری بســیار شــدیدتر و پررنگ تــر از دیگــر حوزه هاســت؛ از ایــن رو 
و  امکانــات  بــه  هنــر  غیرحضــوری  آمــوزش  زمینــه  فراهم کــردن 

دارد. نیــاز  بیشــتری  فناوری هــای 

ســخنران بعــدی ایــن هم اندیشــی بهــروز مینایــی، دانشــیار دانشــگاه 
کرونــا در صنعــت  کــه دربــاره »بررســی تأثیــر  علــم و صنعــت، بــود 
در   19 ُکویــد  تأثیــر  دربــاره  او  گفــت.  ســخن  رایانــه ای«  بازی هــای 
از  بســیاری  بــرای  بــازی  کــرد:  اظهــار  موبایلــی  بازی هــای  بــازار 
ــدن وقــت اســت.  گذران ــرار و  ــرای ف ــه راهــی ب ــراد محبــوس در خان اف
قرنطینه هــای ملــی و منطقــه  ای و ممنوعیت هــای ســفر در سراســر 
جهــان بــه افزایــش چشــمگیر تعامــل مصرف کننــده بــا بازی هــای 
و  قابل حمــل  ســاده تر،  به عبــارت  اســت؛  شــده  منجــر  موبایلــی 
ســال  در  بــازار  ایــن  ســلطه  همــراه  گوشــی های  دردســترس بودن 
جــاری را حتــی بیــش از پیــش پایــدار ســاخته اســت. بــازار بازی های 
کــرد  موبایلــی درآمــد 77.2میلیــارد دالری در ســطح جهانــی ایجــاد 

کــه نشــان دهنده رشــد ســالم ســاالنه  13.3+درصــد اســت.

گفــت: ســازندگان بــازی انــزوا ، عــدم برقــراری ارتبــاط ،  او در ادامــه 
کــودک را  کار و زندگــی، و تقاضــای مراقبــت از  یختــن تعــادل  به هم ر

از بخش هــای بســیار دشــوار دورکاری نــام برده انــد.

ایــن دانشــیار دانشــگاه علــم و صنعــت بــا اســتفاده از یــک تحقیــق 
گفــت مقــررات قرنطینــه خانگــی فقــط باعــث  ادامــه داد: می تــوان 
افزایــش ســرعت رشــد بازی هــا شــده اســت، نــه اینکــه باعــث ایجــاد 
آن شــده باشــد. همچنیــن مدت زمــان بــازی بــرای اغلــب ژانرهــا 
افزایــش یافتــه اســت. پیمایــش »نیــوزو« در ســه کشــور آمریــکا و ایتالیــا 
و ژاپــن نیــز همیــن نتیجــه را تأییــد می کنــد. 46درصــد پاســخگویان 
پیمایــش در پاســخ بــه پرسشــی، دالیــل اصلــی بیشــتر بازی کــردن 
95درصــد  و  کرده انــد  اظهــار  بــازی  بــرای  بیشــتر  وقــت  داشــتِن  را 
کرونــا  ایــن افــراد افزایــش زمــان بازی کــردن را نتیجــه مســتقیم شــیوع 

می داننــد.

عضــو  گلپایگانــی،  علیرضــا  اول،  نشســت  پایانــی  ســخنران 
کارشناسی ارشــد انیمیشــن دانشــگاه هنــر، بــا  گــروه  هیئت علمــی 
گاهی بخشــی  موضــوع »اســتفاده از ظرفیت هــای انیمیشــن بــرای آ
کــه بــا پخــش یــک انیمیشــن  جامعــه« بــه ایــراد ســخن پرداخــت. او 
ــرای همــه جــذاب  گفــت: انیمیشــن ب کــرد،  ســخنرانی خــود را آغــاز 
ــرای  ــه ب ــودک و چ ک ــرای  ــه ب ــد؛ چ ــم نمی شناس ــال ه ــت؛ سن وس اس
بزرگســال جــذاب اســت. انیمیشــن عــالوه بــر جذابیــت، به ســبب 
مخاطــب  از  را  نگرانــی  و  تــرس  دارد،  کــه  متعــددی  قابلیت هــای 
کنونــی به علــت تــرس و اضطــراِب  خــود ســلب می کنــد. در اوضــاع 
بســیار  ابزارهــای  از  انیمیشــن  کرونــا،  ویــروس  ماهیــت  از  ناشــی 
کــه اضطــراب مخاطــب را  خــوب پیام رســانی محســوب می شــود 
گاهی ســازی  ــر اطالع رســانی، آ کاهــش می دهــد. انیمیشــن عــالوه ب
و ارتقــای دانــش مخاطــب، اطالعــات را به صــورت ســاده و جــذاب 

می دهــد. ارائــه 

کنونــی، انیمیشــن را  کــودکان در وضعیــت  او دربــاره شــرایط ویــژه 
کــودکان دانســت و افــزود:  کاربــردی در آمــوزش  وســیله ای جــذاب و 
کمــک انیمیشــن مانــدگار می شــود. انیمیشــن باعــث  مفاهیــم بــه 
کالس می نشــیند  کــه به ســختی ســر  می شــود مخاطــب خردســالی 
نظیــر  شــیوه نامه ها،  مــوارد  از  بعضــی  رعایــت  دربــاره  به راحتــی 

اســتفاده از ماســک و شســتن دســت، آمــوزش بپذیــرد.

ُکویــد 19 بــر اســتفاده  در نشســت دوم، مقاله هــای »تأثیــر پاندمــی 
در  طنــز  »تأثیــر  اللــه؛  نفیســه  از  گرام«  اینســتا از  ایرانــی  هنرمنــدان 
کرونــا« از  کــودکان در دوران همه گیــری  آمــوزش مجــازی هنــر بــرای 
گرام در توســعه بــازار آثــار  ســارا واالنیــا؛ »تحلیــل ظرفیت هــای اینســتا
ُکویــد 19« از  هنــری در دوران محدودیت هــای ناشــی از همه گیــری 
گودرزپــروری؛ و »مشــکالت آمــوزش مجــازی در مــدارس« از  پرنــاز 

ــه شــد. ســارا عابدینــی ارائ
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گفت وگو با عبدالحسین الله،  رئیس پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر

دوساالنه هنرهای دیجیتالی؛ فرصتی برای تعامل 
هنرمندان کشورهای جهان اسالم 

مولود زندی نژاد

جهــان  در  دیجیتــال  هنرهــای  بین المللــی  »دوســاالنه  برگــزاری 
چندرســانه ای  تخصصــی  گــروه  آتــی  برنامه هــای  از  یکــی  اســالم« 
ــا  ــان ب ــت 1402، هم زم ــه در 27 اردیبهش ک ــت  ــر اس ــتان هن فرهنگس
روز جهانــی ارتباطــات، برگــزار خواهــد شــد. بــه همیــن مناســبت 
بــا عبدالحســین اللــه، رئیــس پژوهشــکده هنــر فرهنگســتان هنــر، 

می خوانیــد. ادامــه  در  کــه  کرده ایــم  گفت وگویــی 

 ▪

عبدالحســین اللــه، رئیــس پژوهشــکده فرهنگســتان هنــر، دربــاره 
گردهمایــی  ــا هــدف  گفــت: ایــن همایــش ب اهــداف ایــن دوســاالنه 
پژوهشــگران و هنرمنــدان برجســته دانشــگاهی در جغرافیــای جهــان 
اســالم برگــزار خواهــد شــد تــا آنهــا تجربیــات و نتایــج تحقیقــات خــود 
ک  را دربــاره هنرهــای دیجیتــال در فضایــی میان رشــته ای بــه اشــترا

بگذرانــد.

کــه چــرا فرهنگســتان هنــر تصمیــم بــه برگــزاری چنیــن  او در ایــن بــاره 
همایشــی در ســطح بین الملــل دارد، یــادآور شــد: یکــی از وظایــف 
اساســنامه ای و اصلــی فرهنگســتان هنــر رصــد هنرهــا در تمامــی 
دیجیتــال  هنرهــای  و  اســت  کشــور  خــارج  و  داخــل  در  حوزه هــا 
گیــر اســت و تأثیــرات آن در ابعــاد  پدیــده ای جهانــی و جدیــد و فرا
یابــی اســت؛ از ایــن رو  وســیع و مصادیــق بســیار قابــل مشــاهده و ارز
تــا ایــن همایــش در  گــروه تخصصــی چندرســانه ای پیشــنهاد داد 

ســطح بین الملــل برگــزار شــود. 

دیجیتــال  هنــر  شــاخه های  و  حوزه هــا  دربــاره  اللــه  عبدالحســین 
گفــت: هنرهــای دیجیتــال شــامل همــه شــاخه های هنــری، ماننــد 
از هنرهــا  ولــی بعضــی  اســت،  فیلم بــرداری و عکاســی  و  نقاشــی 
گرافیــک  گلیــچ آرت، موشــن کپچــر،  اساســًا زاده دیجیتال انــد؛ مثــل 
دل  از  مســتقل  به طــور  کــه  هنرهایــی  همــه  و  دیجیتالــی  مــدرن 

دیجیتــال بــه وجــود آمده انــد.

او تالقــی دیجیتــال و هنــر را در محورهــای ایــن دوســاالنه این گونــه 
کــرد: آنچــه امــروزه هنــر را به شــدت در عرصه هــای  یابــی و اضافــه  ارز
ــرار داده دیجیتــال اســت. دیجیتــال  ــر ق عملــی و نظــری تحــت تأثی
کنــد، بلکــه  کیفیــت تولیــد آثــار هنــری را بیشــتر  نه فقــط آمــده تــا 
کــه اســتفاده از فنــاوری دیجیتــال مفاهیمی  بحــث بــر ســر این اســت 
پایــه ای چــون زیبایی شناســی و نــور و رنــگ را تحــث تأثیــر قــرار داده 
کشــورهای  کنــون در  کــه ا اســت؛ بنابرایــن بایــد ببینیــم تحوالتــی 
کشــورهای اســالمی، چــه  مختلــف رخ می دهــد، به خصــوص در 
چشــم انداز  و  برنامــه  اساســًا  و  اســت  کــرده  پیــدا  سمت وســویی 
کشــورها در زمینــه توســعه و بهره گیــری از هنرهــای دیجیتــال  ایــن 

چیســت؟

ــه شــرح ســاختار پژوهشــی و اجرایــی ایــن  رئیــس پژوهشــکده هنــر ب
فرهنگســتان  جایــگاه  کــه  آنجــا  از  گفــت:  و  پرداخــت  دوســاالنه 
هنــر جایگاهــی پژوهشــی اســت، قاعدتــًا بایــد بــه وجــه پژوهشــی 
ــار آن  کن ــه در  ک ــت  ــی اس ــی طبیع ــود، ول ــتری ش ــه بیش ــوع توج موض
نرم افزارهایــی ارائــه یــا برنامه هایــی صوتی تصویــری آمــاده شــود، یــا 
حتــی ممکــن اســت به عنــوان الگــو و نمونــه از تحــوالت دیجیتالــی، 
از چنــد نمایشــگاه دیجیتــال از کشــور خودمــان و یــا کشــورهای دیگــر 

کنیــم. هــم اســتفاده 

او بــه چگونگــی بازتــاب چالش هــا و تقســیم بندی های جغرافیایــی 
و  اشــاره  جهــان  در  دیجیتــال  هنــر  وضعیــت  و  اســالم  جهــان 
کشــورهای جهــان  از  بعضــی  کــه  نظــر می رســد  بــه  کــرد:  تصریــح 
اســالم، مثــل ترکیــه و مالــزی، پیشــرفت های شــگرفی در ایــن زمینــه 
یــم پژوهشــگران مــا از ایــن طریــق بتواننــد  دارنــد؛ بنابرایــن امیدوار
از تجربیــات آنهــا، و آنهــا هــم از تجربیــات پژوهشــگران مــا در ایــن 
بــرای  فرصتــی  دوســاالنه  ایــن  مجمــوع،  در  بگیرنــد.  بهــره  عرصــه 
گســترده و  تعامــالت بیشــتر پژوهشــگران مســلمان در ایــن عرصــه 

مهــم اســت.



دیجیتالــی  هنرهــای  ســهم  میــزان  دربــاره  اللــه  عبدالحســین 
جغرافیــای جهــان اســالم از اقتصــاد و بازتولیــد ایــده و افــکار مســتقل 
در جهــان گفــت: امــروزه اســتفاده از فنــاوری دیجیتــال بخش مهمی 
از اقتصــاد دنیــا را تشــکیل داده اســت؛ زیــرا ایــن فنــاوری ویژگی های 
خــاص خــود را دارد. یکــی از ایــن ویژگی هــا، در عرصــه اقتصــاد، 
تولیــد انبــوه بــه شــکل ارزان و آســان و ســریع اســت؛ بنابرایــن فنــاوری 
دیجیتــال نقشــی اساســی در حوزه هــای مختلــف در جهــان ایفــا 
کشــورهای  می کنــد؛ منتهــا آنچــه در حــال اتفاق افتــادن اســت و در 
مواجــه  مشــکل  بــا  اســالم  جهــان  جغرافیــای  در  قاعدتــًا  و  دیگــر 
ــا  کشــورها ت کــه مؤلفه هــای فرهنــگ بومــی  اســت، ایــن نکتــه اســت 
چــه انــدازه در تولیــد فرآورده هــای دیجیتالی شــان نقــش دارد. بــه 
کشــورهای غربــی بیشــتر تجــاری اســت. آنهــا  کــه زبــان  نظــر می رســد 
از هــر آنچــه باعــث رونــق تجــاری بشــود اســتقبال می کننــد، ولــی 
کشــورهای دیگــر  کــه چنیــن مرامــی نمی توانــد در  طبیعــی اســت 

ــرار بگیــرد. مــورد توجــه ق

کــه »نقــش هنرهــای دیجیتالــی  او در پایــان در پاســخ بــه ایــن پرســش 
جهــان اســالم در اســتقالل و آزادی خواهــی در رونــد جهانی شــدن 
کــه هنرهــای دیجیتالــی  کــرد: از آنجــا  چگونــه اســت؟« خاطرنشــان 
گاهی بخــش خیلــی ُپررنگــی  و رســانه های ارتباطــی امــروزی نقــش آ
جذابیت هــای  بــا  را  گاهی دهــی  آ و  گاهی بخشــی  آ ایــن  و  دارنــد 
در  فوق العــاده  نقشــی  می دهنــد،  ارائــه  بصــری  و  ســمعی 
تقابــل  بــه  می تواننــد  حتــی  می کننــد؛  ایفــا  وقایــع  مستندســازی 
می تواننــد  بپردازنــد،  بــزرگ  شــبکه های  رســمی  رســانه های  بــا 
پوشــش  را  حوزه هایــی  می تواننــد  کننــد،  گیــر  فرا را  گاهی بخشــی  آ
کــه شــبکه های رســمی از انجــام آن عاجزنــد؛ بنابرایــن البتــه  دهنــد 
گاهی بخشــی جهــان اســالم نقــش اساســی دارنــد و نبایــد  کــه در آ
گاهی بخشــی مبنــا و پایــه اســتقالل و  کــه همیــن آ فرامــوش بکنیــم 
کــه هنوز جهانی شــدن معنای  آزادی خواهــی اســت. بــه نظر می رســد 

گــر منظــور از جهانی شــدن ســیطره یــک  خــود را نیافتــه اســت، ولــی ا
گاهی بخشــی می توانــد  کــه آ قــدرت جهانــی باشــد، طبیعــی اســت 
بــا ایــن رونــد بــه تقابــل برخیــزد. حــاال فرقــی نمی کنــد ایــن ســیطره از 

ــد. ــکا باش ــا امری ــس ی ــن، انگلی ــیه، چی ــرف روس ط

اهدافــی  و  اســت  هــر حــال ســیطره جهانــی، ســیطره جهانــی  بــه 
کوچک تــر نــدارد.  جــز اســتثمار و اســتعمار و هضــم فرهنگ هــای 
کــه هنرهــای دیجیتالــی جهــان اســالم می تواننــد  طبیعــی اســت 
بــا  و  باشــند  داشــته  هنــری  و  فرهنگــی  گاهی بخشــی  آ نقــش 
گزارش هــای خــود مناســبات قــدرت را در  مســتندکردن تحلیل هــا و 

کننــد.  ســطح جهانــی تعدیــل 
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الهام الیقی

پژوهشــی  بــه همــت معاونــت  و  مبــارک رمضــان  مــاه  بــا  هم زمــان 
و  هنــر  آیینــه  در  »رمضــان  تخصصــی  وبینــار  فرهنگســتان،  ایــن 
حضــور  بــا   ،1400 اردیبهشــت   7 سه شــنبه،  ایرانــی«  آیین هــای 
و  امین فروغــی  مهــدی  قنواتــی،  محمدجعفــر  یــد،  جاو هوشــنگ 

شــد. برگــزار  برخــط  به صــورت  رضوان پــور،  متیــن 

یــد، پژوهشــگر موســیقی نواحــی و  در ایــن نشســت، هوشــنگ جاو
کــه دربــاره  دبیــر نشســت علمــی، بــا ذکــر اینکــه اولیــن پیشــینه ای 
اســت،  فردوســی  ایــران وجــود دارد، در شــاهنامه  َســَحرخوانی در 
توضیــح داد: َســَحرخوانی به عنــوان آیینــی دربــاری انجــام می شــده 
ــاری  کــه هرمــز را نجبــای درب اســت. در متــن شــاهنامه آمــده اســت 
او  به جــای  را  پرویــز  خســرو  پســرش  و  می کننــد  نابینــا  کودتــا  بــا 
می گذارنــد و خســرو پرویــز، چــون نــادم و پشــیمان اســت، بــه دیــدار 
کــن و  گــر خواســته ای داری، بیــان  هرمــز مــی رود و بــه او می گویــد ا
ایــن اســت  او  اولیــن خواســته  بیــان می کنــد؛  هرمــز ســه خواســته 
ــن  ــاورد و ای ــرا دربی ــه اج ــد و آن را ب ــع نکن ــَحری را قط ــای َس ــه آوازه ک
ــا آواز َســَحر، ضمــن نیایــش  کــه پادشــاهان ب نشــان دهنده آن اســت 
و ســتایش خداونــد، خدمــه دربــار خــود را نیــز بیــدار می کردنــد تــا روز 
کننــد و ایــن ســرآغاز بررســی پیشــینه َســَحرخوانی در  کاری را آغــاز 

ــه دارد. ــاره آن ادام ــش درب ــم پژوه ــوز ه ــه هن ک ــت  ــران اس ای

ایــن پژوهشــگر بــا خوانــش ابیاتــی از شــاهنامه بــه تفســیر آن پرداخــت 
نــزد  »مــرا  پرویــز در شــاهنامه می گویــد:  بــه خســرو  گفــت: هرمــز  و 
تــو آرزو ُبــد ســه چیــز / برین بــر فزونــی نخواهیــم نیــز // یکــی آنکــه 
ــوه ای  ــن جل ــاد«. ای ــه آواز ش ــا را ب گوش ه ــی  کن ــداد /  ــر بام ــبگیر ه ش
یشــه ای خــوب و روشــن از بانــگ َســَحر در کشــور مــا در  بســیار زیبــا و ر
ــداری  ــه بی ک ــت  ــان دهنده آن اس ــت و نش ــالم اس ــش از اس دوران پی
وقــت َســَحر به عنــوان آیینــی فاخــر توســط والیــان انجــام می شــده 
مــاه  و روزه گرفتــن در  ایــران می آیــد  بــه  اســت. وقتــی دیــن اســالم 
رمضــان و بیــداری در َســَحرگاهان و آماده ســازی َســَحری به عنــوان 

و  َســَحر  آییــن  کم کــم  می شــود،  اجرایــی  مــردم  دینــی  الزامــات 
بیدارســازی بــرای ایرانیــان مهــم می شــود. ایــن بیدارســازی همیشــه 
کبر«گفتن هــای بلنــد نیــز  ــا »اهلل ا ــه االاهلل« ی ــا »الال ــا آواز نبــوده و ب هــم ب
انجــام می شــده اســت. در ادامــه و در طــول زمــان، َســَحرخوانی بــا 
ــا مــاه رمضــان به عنــوان یــک  گونه هــای مختلــف انجــام و ب شــیوه و 
ــاه رمضــان اســتقبال  ــده برخــورد می شــود و مــردم از م ــت زن موجودی
ــول  ــته، تح گذش ــال  ــد س ــد. در هزاروچهارص ــی می کنن و خداحافظ
 و دگرگونی هــای مختلفــی در احــوال زندگــی مــردم پدیــد می آیــد و 
گونه هــا و تغییــرات  کار در ادبیــات شــفاهی و ادبیــات مردمــی  ایــن 

ــی آورد.  ــد م ــف پدی مختل

مــاه  ویــژه  دعاهــای  و  َســَحرخوانی  زمــان،  ایــن  در  داد:  ادامــه  او 
رمضــان و حتــی آیین هــای ویــژه مــاه رمضــان دارای ادبیــات خــاص 
کــه خــود ایــن بازی هــا  می شــود، بازی هــای ویــژه ای پدیــد می آیــد 
دارای ادبیــات خــاص اســت و داســتان و داســتانک های ویــژه ای 
کــه اینهــا می توانــد ســرفصل های مختلــف در پژوهــش  پدیــد می آیــد 
گرفتــه اســت. کاری صــورت  کمتــر  ــاره آنهــا  کــه درب کشــور باشــد  در 

بــا  انتهــا  تــا  ابتــدا  از  رمضــان  مــاه  آیین هــای  افــزود:  محقــق  ایــن 
کــه بــه چند دســته، ازجملــه آیین هــای آوازی  موســیقی همــراه اســت 
)َســَحری خوانی یــا دعــای افطــار(، موســیقِی ســازی )نقاره خوانــی، 
کــه عاشــیق های  ــَحر  ــر َس ــا ســاز )ذک ــر ب ــی(، ذک ــی، دهل خوان طبل زن
کــودکان و  آذربایجــان آن را دارنــد(، موســیقی ترکیبــی و موســیقی 

نوجوانــان، تقســیم می شــود.

ی ســالمتی بــرای ســیداحمد  او ســخنان خــود را بــا ذکــر یــاد و آرزو
وکیلیــان، مؤلــف و پژوهشــگر فرهنــگ عامــه، بــه پایــان بــرد.

در ایــن مراســم، متیــن رضوان پــور، پژوهشــگر حــوزه موســیقی، بــه 
پرداخــت. مناجات خوانــی   و  َســَحرخوانی  اجــرای 

عامــه،  فرهنــگ  محقــق  و  پژوهشــگر  جعفری قنواتــی،  محمــد 
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کــه ســخنان خــود را بــا ذکــر یــاد  نخســتین ســخنران ایــن مراســم بــود 
ی ســالمتی بــرای ســیداحمد وکیلیــان، محقــق و پژوهشــگر  و آرزو
ســال   35 از  بیــش  وکیلیــان  گفــت:  و  کــرد  آغــاز  عامــه،  فرهنــگ 
کــرد. ایــن اثــر  کتــاب رمضــان در فرهنــگ مــردم را تألیــف  پیــش، 
کــه تهیه کننــدگان رادیــو می تواننــد  آن چنــان غنــی و شــاخص اســت 
شــهادت دهنــد چندهــزار ســاعت برنامــه رادیویــی دربــاره آداب و 

کتــاب تهیــه شــده اســت. ی ایــن  ســنن رمضــان از رو

کــه در فرهنــگ  او در ادامــه گفــت: رمضــان از جملــه ماه هایــی اســت 
مــا از نظــر اســطوره ای مقــدس اســت و در همــه حوزه هــای زندگــی 
ک خــوردن، نــوع و ســاعت  مــردم تغییراتــی ایجــاد می کنــد؛ نــوع خورا
حتــی  و  مــردم  مســافرت های  پیشــه وران،  کار  ســاعت  خــواب، 
کــه  کیفیــت غذاهــا نیــز تغییــر می کنــد. غذاهایــی بــه وجــود می آیــد 
خــاص مــاه رمضــان اســت، بازی هــای مناســبتی ای ایجــاد می شــود 
کــه ویــژه  و متناســب بــا همــه اینهــا ادبیــات خاصــی ایجــاد می شــود 

مــاه رمضــان اســت.

رمضــان  دربــاره  خاصــی  باورهــای  مــا  کشــور  در  داد:  ادامــه  او 
و  افســانه ها  و  قصه هــا  باورهــا،  همــان  اســاس  بــر  و  دارد  وجــود 
ــان«  ــم رمض ــار ه ــک ب ــعبان، ی ــه ش ــل »همیش ــی مث ضرب المثل های
اســتفاده  بــا  دوره ای،  در  َســَحر،  در  بیدارشــدن  می گیــرد.  شــکل 
گــر خــروس  کــه ا از آواز خــروس بــوده اســت. ایــن بــاور وجــود دارد 
ســفید در خانــه ای باشــد، دیــو و جــن بــه آن خانــه وارد نمی شــود. 
کــه در هنــگام َســَحر، خــروس عــرش  یشــه ایــن بــاور از آنجــا می آیــد  ر
را  آن  صــدای  زمینــی  خروس هــای  و  می کنــد  خوانــدن  بــه  شــروع 
ــدن می کننــد و در حقیقــت، خــروس  ــه آوازخوان می شــوند و شــروع ب
عــرش خروس هــای زمینــی را بیــدار می کنــد و مــردم، بــا خوانــدن 
از  همچنیــن  و  می شــوند  بیــدار  خــواب  از  زمینــی،  خروس هــای 

کــه دیــو دِر خانــه آنهــا را نزنــد. خــواب غفلــت بیــدار می شــوند 

گرفتــه  ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: حکایت هــای دیگــری نیــز شــکل 

اســت؛ ازجملــه اینکــه مــاه رمضــان ســه مــاه بــوده و بعــد خداونــد بــه 
کــه ســه مــاه را  کــه پیرمــرد خارکشــی توانایــی آن را نداشــته  ایــن خاطــر 
روزه بگیــرد، روزه گرفتــن را بــه یــک مــاه تقلیــل می دهــد. دربــاره ســوز و 
کــه در مــاه رمضــان وجــود دارد بایــد گفــت در مــاه رمضان  ســوگی هــم 
بیست وســوم  تــا  مناطــق  بعضــی  در  و  یکم  بیســت و تــا  نوزدهــم  از 
ســوگواری می کننــد و در همیــن ارتبــاط تعزیــه قنبــر یــا روضــه قنبــر 
کامــاًل ادبــی اســت. همچنیــن اشــعاری  کــه متنــی  بــه وجــود می آیــد 
کــه بچه هــا در بازی هایشــان می خواننــد )به عنــوان مثــال در »هــوم 
کــه بــه آن اشــاره  بابایــی« یــا »رمضانیکــه«( ادبیــات ویــژه خــود را دارد 

می کنــم.

تأثیــرات  نیــز  مــردم  ی ســرگرمی های  مــاه رمضــان رو ادامــه داد:  او 
خاصــی می گــذارد؛ به عنــوان مثــال شب نشــینی یکــی از تفریحــات 
مــردم در مــاه رمضــان بــوده اســت. خواندن کتاب از ســوی باســوادان 
کم ســوادان در دوران قدیــم بســیار مرســوم بــود و فــرد باســواد در  بــرای 

ــد. کتــاب می خوان ــراِد ایــل و طایفــه  ــرای باقــی اف شب نشــینی ها ب

او دربــاره قالب هــای ادبــی مــورد اســتفاده در ایــن آیین هــا افــزود: 
قــرار  اســتفاده  مــورد  کمتــر  خیلــی  ســخنوری  در  قصیــده  و  غــزل 
می گرفتــه و بیشــتر قالــب مســمط و مخمــس مــورد اســتفاده بــوده 
جملــه  از  طویــل  بحــر  و  مخمــس  و  مســمط  قالــب  ســه  اســت. 
بخواهــم  گــر  ا اســت.  بــوده  در ســخنوری  رایــج  بســیار  قالب هــای 
کــه  کــه زمانــی  کنــم  کنــم، بایــد بــه ایــن مــورد اشــاره  نمونــه ای ذکــر 
کــه  بــه جایــی وارد می شــده اند، بعــد از ســالم، مهمــان از میزبــان 
یخچــه مــردم  گــر نکتــه ای دربــاره تار کــه ا نشســته بــود می خواســت 
بایــد  و  می شــد  بازنــده  نمی دانســت،  گــر  ا و  بگویــد  می دانــد، 
تک تــک لباس هایــش را درمــی آورد تــا اینکــه برهنــه شــود. اصطــالح 

می آیــد. جــا  همیــن  از  »لنگ انداختــن« 

او ادامــه داد: قالــب بحــر طویــل در اجراهــای مربــوط بــه فرهنــگ 
عامــه و فولکلــور نقــش بســیار اساســی دارد. در نقالــی هــم بــه همیــن 
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کنــد  یتــم خــود را تنــد  کــه نقــال بخواهــد ر صــورت اســت. هــر زمــان 
و بــه نبــرد نزدیــک شــود، از بحــر طویــل اســتفاده می کنــد. معمــواًل 
شــغل اصلــی مشــهورترین ســخنوران چیــز دیگــری جــز ســخنوری 
از  مســکین،  بابــای  حســین  حــاج  مثــال  به عنــوان  اســت؛  بــوده 
شــعرای مشــهور ایــن حیطــه، وکیــل عدلیــه بــوده اســت، یــا میــرزا 
ــه او  کــه ب ــوده اســت  ابوالقاســم ذوقــی در میــدان بارفروشــان تهــران ب

می گفتنــد. اربــاب 

کــه  گفــت: مــورد دیگــری  ــه در ایــن مــاه  کودکان ــاره بازی هــای  او درب
ــام  ــا انج ــه بچه ه ک ــت  ــی اس ــت، بازی های ــراه اس ــا آن هم ــات ب ادبی
کــه در تاجیکســتان و  کــه البتــه نه فقــط در ایــران بــوده  می داده انــد 
افغانســتان و بیــن تاجیــکان ازبکســتان و ترکمنســتان هــم رایــج بــوده 
کــه در بعضــی نقــاط ایــران بــه آن »رمضانــی« و »اهلل رمضانــی«  اســت 
ــه آن »هــوم بابایــی«  کاشــان و بعضــی از روســتاهای اطرافــش ب و در 
پانزدهــم  تــا  اول  از شــب  ایــران،  از مناطــق  می گوینــد. در بعضــی 
ــای  ــان، بچه ه ــم رمض ــًا پانزده ــق، صرف ــی مناط ــان، و در بعض رمض
یــک محــل جمــع می شــدند و بــه دِر خانه هــا می رفتنــد و امیــر یــا 
کــه معمــواًل صــدای نســبتًا  سردســته خــود را انتخــاب می کردنــد 
ــا هــم بــه دِر خانه هــا می رفتنــد و اشــعاری در  خوبــی هــم داشــت و ب
گاه افــراد بعضــی  کــه  مــدح رمضــان و صاحب خانــه می خواندنــد 
گاهــی هــم آنهــا را از خــود  از خانه هــا بــه آنهــا چیــزی می دادنــد و 

می راندنــد. 

ــازی نمایشــی بســیار جالبــی  ــر ایــن بازی هــا یــک ب او افــزود: عــالوه ب
ــه  ک ــود  ــرا می ش ــان اج ــاه رمض ــت وهفتم م ــروب بیس ــه در غ ک ــم  ی دار
مقــارن اســت بــا قصــاص ابن ملجــم و عمدتــًا در مناطــق مرکــزی 
کاشــان و در بعضــی از مناطــق اســتان یــزد،  ایــران، هماننــد نطنــز و 
گفتــه  یــا »ابن ملجم ســوزی«  بــه آن »کوله مرجــان«  و  اجــرا می شــود 
کــه هیــکل ابن ملجــم را به صــورت  می شــود و بــه ایــن صــورت اســت 
و  می کننــد  درســت  زشــت  بســیار  و  بــزرگ  بســیار  مجســمه  ای 
یــش  تســبیحی از ِپِهــن می ســازند و در دســتش قــرار می دهنــد و رو
یــش  گاهــی جانورانــی، هماننــد قورباغــه، رو را نیــز ســیاه می کننــد و 
می کشــند و در طــی مراســم خاصــی آن را آتــش می زننــد. ایــن مراســم 

کهــن »مرغ کشــی« ایــران دارد. یشــه در مراســم  ر

ایــن پژوهشــگر دربــاره اهمیــت پیونــد موســیقی بــا شــعر توضیــح داد: 
در ایــران باســتان، شــعر بــه همــراه موســیقی بــوده اســت و از قــرن ســوم 
تــا یازدهــم اســتمرار داشــته اســت. اســتمرار ایــن ســّنت در ادبیــات 
دکلمــه  را  شــعر  فولکلــور  موســیقی  در  مثــاًل  دارد؛  وجــود  مــا  عامــه 
یــک  خواســتم  خانمــی  از  روســتایی  در  بــار  یــک  نمی کرده انــد. 
کــه در ابتــدا خجالــت می کشــید بــا آواز بخوانــد  دوبیتــی بخوانــد 
گفــت و باقــی را  کــه دکلمــه می کــرد، مصــراع اول را  و همین گونــه 
ــا آهنــگ خوانــد،  کــه ب ــاد آورد و بخوانــد. ولــی زمانــی  ــه ی نتوانســت ب
بــه یــاد آورد شــعر چــه بــوده اســت. ایــن امــر ارتبــاط شــعر و موســیقی 
ــه ایــران هــم در  ــوده و بعــد از ورود اســالم ب کــه در ایــران باســتان ب را، 

موســیقی فولکلــور مــا اســتمرار داشــته اســت، نشــان می دهــد.

ســخنران آخــر ایــن وبینــار مهــدی امین فروغــی، پژوهشــگر موســیقی 
کــه دربــاره موســیقی و آیین هــای مذهبــی  و ادبیــات آیینــی، بــود 
و آیین هــای نیایــش بــه صحبــت پرداخــت و توضیــح داد: پیونــد 

و  بســیار وســیع  پیونــدی  آیین هــای پرســتش  و  ادیــان  و  موســیقی 
یــخ هــر کجا در میــان اقــوام مختلف،  عمیــق اســت و بــه شــهادت تار
کنــار  کــه آییــن پرســتش و نیایــش بــوده، پدیــده ای بــه نــام موســیقی در 
گســترش  ادیــان حضــور داشــته، پیام هــای معنــوی و اخالقــی آنــان را 
یــخ بشــری بــه چشــم  داده اســت. ایــن پیونــد شــگفت از ابتــدای تار
بــه  عیالمــی  پادشــاه  میــالد،  از  پیــش  ســال   2250 در  و  می خــورد 
برابــِر دِر اصلــی  تــا شــام در  کــه صبــح  رامشــگران حقــوق مــی داد 
کــرده بــود بخواننــد و بنوازنــد  کــه او وقــف خــدای شــوش  معبــدی 
و  تصاویــر  در  خوزســتان  ایــذه  دشــت  در  هنــوز  آییــن  ایــن  آثــار  و 

می شــود.  دیــده  سنگ نبشــته ها 

کــه  نیــز در یونــان باســتان می بینیــم  اقــوام  او ادامــه داد: در دیگــر 
ایــن  و  می کننــد  موســیقایی  مناجات هــای  آپولــو  و  زئــوس  بــا 
در    مثــاًل  شــعرا،  و  هنرمنــدان  از  به جامانــده  آثــار  در  مناجات هــا 
ایلیــاد و ادیســه هومــر، بــه چشــم می خــورد. بعضــی از خدایــان قدیــم، 
ــر و  ــر در مص ــن ام ــد. ای ــیقی بوده ان ــدای موس ــًا خ ــو، اساس ــد آپول مانن

هنــد و خدایــان ایــن اقــوام نیــز صــادق اســت. 

کــه ایرانیــان بــا خدابانــوی  در ایــران باســتان، عــالوه بــر آوازهایــی 
گات هــای زرتشــت هــم آمــده  آب هــا )آناهیتــا( نجــوا می کردنــد، در 
آوازهــای دینــی به صورتــی آهنگیــن خوانــده  ایــن  بایــد  کــه  اســت 
کنــار ادیــان بــوده و از جنــس ادیــان بــوده  شــود. موســیقی همــواره در 
اســت و ایــن تنیدگــی موســیقی بــا ادیــان و مذاهــب در تمــام ادیــان 
کــه موســیقی بــه  دیــده می شــود. در آیین هــای توحیــدی نیــز خدمتــی 
کــرده بســیار حائــز اهمیــت اســت و در اســالم ایــن پیونــد را بــه  ادیــان 
شــکل های مختلــف می بینیــم؛ نخســتین آن در پیونــد موســیقی بــا 
آیــات قرآنــی اســت. هنــر تــالوت قــرآن از دیربــاز در بیــن مســلمان ها 

رایــج بــوده اســت.

که مســلمان ها فرهنگ شــفاهی داشــته اند  او ادامه داد: در روزگاری 
گونــه  کســی نبــود، بــه دو  و قــرآن هنــوز به صــورت مکتــوب در دســت 
کــه ایــن آیــات محفــوظ بماننــد؛ یکــی اینکــه آیــات  تــالش می کردنــد 
را از بــر می خواندنــد و بــه دیگــران منتقــل می کردنــد و دیگــر اینکــه 
و  نغمــات موســیقایی درمی آمیختنــد  و  بــا لحــن خــوش  را  آیــات 
کیــد بــر لحــن و صــدای خــوش هنــگام  قــرآن را گســترش می دادنــد. تأ
کــه فرموده انــد:  قرائــت قــرآن، از ســوی پیامبــر)ص( هــم بــوده اســت 
ــا اینکــه  ــا بخوانیــد.« و ی ــا صــوت زیب کنیــد و آن را ب ینــت  ــرآن را ز »ق

کنیــد.« »خانه هــای خــود را بــه تــالوت قــرآن نورانــی 

گفــت: در تهــران  او دربــاره موســیقی در شــهرهای مختلــف ایــران 
کــه ســر می زدیــد،  گوشــه ای  قدیــم و دیگــر شــهرها و روســتاها، بــه هــر 
گــوش می رســید. بــه  صــدای مناجــات در شــکل های مختلــف بــه 
تعبیــر مــن مرغــان نیایــش و مناجــات بــا دو بــال موســیقی و شــعر در 
گونــه ای و شــب ها بــه  آســمان شــهر بــه پــرواز درمی آینــد؛ روزهــا بــه 
کــه افــراد  گونــه ای دیگــر؛ به عنــوان مثــال آیینــی وجــود داشــته اســت 
ــل  ــس از تحم ــه پ ک ــار،  ــگام افط ــتاده اند و هن ــقاخانه می ایس ــار س کن
یــک روز روزه داری درصــدد خریــد مایحتــاج خــود برمی آمده انــد و 
کنــار  یش هایــی در  به ســرعت بــه خانه هــای خــود می رفته انــد، درو
اشــعار  بــا  را  مــردم  روح  و  می ایســتاده اند  گذرهــا  زیــِر  ســقاخانه ها 

مناجــات و پنــد و انــدرز ســیراب می کرده انــد.
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ایــن محقــق ادامــه داد: در آن دوران، مرشــدها مردانــی وارســته بودنــد 
گــوش مردمــی  کوچــه و بــازار پرســه می زدنــد و حقیقــت را بــه  کــه در 
کوچــه و  کــه ســواد نداشــتند می رســاندند. مرشــدهای دوره گــرد در 
یارویــی بــا مــردم پیام هــای اخالقــی را بــه  بــازار می گشــتند و در رو
آنهــا می رســاندند و در مــاه مبــارک رمضــان مناجــات می خواندنــد 
و مــردم را بــه تقــوا و احــکام دینــی دعــوت می کردنــد؛ به عنــوان مثــال 
کــه در بــازار تهــران پرســه مــی زد،  مرحــوم حــاج ســید اســداهلل یــزدی 
مــرد بســیار باحقیقتــی بــود و مــردم بــه او اعتقــاد داشــتند. او کار خــود 
ــازار  ــرد و در ب ــاز می ک ــح آغ ــی صال ــذِر لوت گ ــش در  ــح از منزل را از صب
گــر او  کــه مثــاًل ا یــان را موعظــه می کــرد. نقــل اســت  پرســه مــی زد و بازار
کــه صاحــب حجــره در آنجــا عینــک تعمیــر  بــه حجــره ای می رســید 
ی پیامــی اخالقــی دربــاره  می کــرد، می ایســتاد و یــک بیــت شــعر حــاو
کم نــور اســت چشــمی، بــار  عینــک می خوانــد؛ مثــاًل می گفــت: »چــو 
ــد آمــوزی ره همســایه داری را« و  کشــد بینــی / ز بینــی بای عینــک را 
گویــی  کســی وارد تهــران می شــد،  گــر  گذشــته، ا حرکــت می کــرد. در 
گوشــه ای بانگــی از مســاجد،  کنســرواتوار می شــد؛ از هــر  وارد یــک 
گــوش می رســید. شــعر  بــام خانه هــا، زورخانه هــا و قهوه خانه هــا بــه 
ــرد.  ــه آســمان می ُب ــه پــرواز درمــی آورد و ب و موســیقی مناجات هــا را ب
ــد بگوییــم در مــاه  کنیــم، بای ــه بعضــی از آنهــا اشــاره  گــر بخواهیــم ب ا
گــوش  کــه از آنهــا مناجــات بــه  مبــارک رمضــان یکــی از محل هایــی 
کــه  می رســید زورخانه هــا بــود؛ به خصــوص از بعــد افطــار تــا َســَحر 
ورزشــکاران و حتــی مــردم عــادی بــه زورخانه هــا می رفتنــد و مرشــدها 

ــد. در آنجــا اشــعار مناجــات می خواندن

وبینــار »رمضــان در آیینــه هنــر و آیین هــای ایرانــی« بــا اجرایــی دیگــر 
از متیــن رضوانپــور بــه پایــان رســید. 
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کارگاه خلق اثر هنری 
»در محضر خورشید« در رواق هنر 
کارگاه خلــق اثــر نقاشــی خط بــا موضــوع »حضــرت امیرالمؤمنیــن 
خورشــید«  محضــر  »در  اثــر  از  رونمایــی  و  الســالم(«  )علیــه  علــی 
زنــده  اجــرای  و  روح االمینی نــژاد«  »علیرضــا  هنرمنــدی  بــا 
هنــر«  »رواق  بــاز  فضــای  در  غیــاث«  »برنــا  مناجات خوانــی 
شــد. برگــزار  رمضــان  مبــارک  مــاه   21 شــب  در  هنــر  فرهنگســتان 

عنــوان  کارگاه  ایــن  برگــزاری  درخصــوص  روح االمینــی  علیرضــا 
خواهــم  برگــزار  آینــده  در  خط نقاشــی  آثــار  از  نمایشــگاهی  کــرد: 
کــرد؛ ایــن نمایشــگاه دارای حــدود ســی اثــر خواهــد بــود و دربــاره آرا 
ــت.  ــالک اس ــان س ــا انس ــه ب ــا و مواجه ــی موالن ــه های عرفان و اندیش
بیــش از شــش اثــر بــا موضــوع امیرالمؤمنیــن، حضــرت علــی)ع(، 
کــه بــه دلیــل فرارســیدن شــب های قــدر و شــهادت  خواهــد بــود 
آن حضــرت اولیــن تابلــو از ایــن مجموعــه امــروز رونمایــی شــد و در 

گرفــت. معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار 

ایــن برنامــه در شــب شــهادت امیرالمؤمنیــن، حضــرت علــی)ع(، 
و دانشــگاه هنرهــای  فرهنگی هنــری صبــا  بــا همــکاری مؤسســه 

اســالمی ایرانی اســتاد محمــود فرشــچیان برگــزار شــد.



گفت وگو با محمدعلی رجبی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر، به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 

امام راحل  دل های هنرمندان
 را متوجه حضرت حق کرد

حسین مهدلو

بــه مناســبت ایــام ســالگرد ارتحــال بنیان گــذار انقــالب اســالمی، بــا 
گفت وگویــی  محمدعلــی رجبــی، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر، 
کــه در  دربــاره دیــدگاه امــام خمینــی)ره( در بــاب هنــر انجــام دادیــم 

ادامــه می خوانیــد. 

 ▪

محمــد علــی رجبــی ســخن خــود را بــا درود بــه روح ُپرفتــوح امــام 
و  کــرد  آغــاز  رهبــری  معظــم  مقــام  بــرای  ســالمتی  ی  آرزو و  راحــل 
کــه الزم اســت بــه آن  گفــت: حضــرت امــام جملــه ای مهــم دارنــد 
کیســت و  ــد ببینیــم »َرّب« مــا  کنیــم. امــام می فرماینــد مــا بای توجــه 
کنیــم  کســی هســتیم. در وهلــه اول شــاید تعجــب  مــا »مربــوب« چــه 
کــه مشــخص اســت پــروردگار مــا خداونــد اســت،  از ایــن ســؤال؛ چرا
کریــم  کــه مــد نظــر قــرآن  ولــی ممکــن اســت خــدای مــا بــا آن خدایــی 

ــد. ــاوت باش ــوده متف ــرم)ص( ب ک ــر ا و پیامب

او در همیــن زمینــه ادامــه داد: همــه انســان ها اربــاب دارنــد و بــی 
کیســت و مــا مربــوب  کاری نمی کننــد. امــا ایــن اربــاب  نظــر اربــاب 
کــدام َرب هســتیم؟ آن َرب همــه چیــز را تعییــن می کنــد؛ از جملــه 
کنیــم و هنــر چیســت. همــه  اینکــه مــا چگونــه بــه هنــر بایــد نــگاه 

اینهــا در ذیــل َرب تعریــف می شــود.

کار بردنــد؟ در ابتــدای  کلمــه »َرب« را بــه  او افــزود: چــرا امــام بزرگــوار 
ِمیــَن( 

َ
َعال

ْ
ال َرّبِ  هلِلَِّ  َحْمــُد 

ْ
)ال اول ســوره حمــد  آیــه  کریــم، در  قــرآن 

کلمــه َرب آمــده اســت. تفــاوت َرب بــا دیگــر اســمای خداونــد در 
ــه 36  کــه در رَب »تربیــت« اســت. خــدای متعــال در آی ایــن اســت 
ْن ُیْتــَرَك ُســًدى؟!« 

َ
ْنَســاُن أ ِ

ْ
َیْحَســُب ال

َ
ســوره قیامــت می فرمایــد: »أ

کرده ایــم؟!«  کــرده او را پــس از خلقــت رهــا  یعنــی »آیــا انســان فکــر 

ــه حــال خودشــان رهــا نکــرده اســت. ــز آحــاد بشــر را ب ــد هرگ خداون

کــه َرب ما،  ایــن نقــاش پیش کســوت در ادامــه افــزود: مهــم این اســت 
کــه تلقــی اش کنیــم، ذیــل آن اســم بــا ما ســخن می گویــد. یا  هــر کســی 
یــم و مربــوب شــیطان یــا نْفــس امــاره می شــویم،  ذیــل اســم قهــر می رو
یــم و مربــوب حــق تعالــی می شــویم. هــر  یــا ذیــل اســم لطــف می رو
ی اینهــا هنرآفریــن، فرهنگ آفریــن و تمدن آفرین انــد؛ امــا دو هنــر،  دو

دو فرهنــگ، دو تمــدن و دو علــم و معرفــت.

بــود  ایــن  می شــدند  متذکــر  دائمــًا  امــام  حضــرت  آنچــه  افــزود:  او 
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کــه  کــه مــا از مســیر َرب بــه معنــای حق تعالــی خــارج نشــویم؛ چرا
کــه مــا را تحویــل  کمیــن اســت و وقتــی  شــیطان در آن ســوی مــرز در 
گرفتــار انســان باوری1 )اومانیســم( می شــویم.  نْفــس امــاره داد، مــا 
انســان باوری بدتریــن صــورت تفکــر الحــادی بشــر اســت. زمانــی 
گذاشــته بودنــد، ولــی بشــر  واســطه بــرای رســیدن بــه قــرب معبــود 
کفــر مضاعــف  گرفتــار  کافــر. در واقــع  امــروز هــم مشــرک اســت و هــم 

کــه خــودش بــه خــودش اصالــت داده اســت. شــده اســت؛ چرا

محمدعلــی رجبــی بــا اســتفاده از فرمایــش حضــرت امــام بــه ســه 
دیــدگاه  از  هنــر  اول،  تعریــف  گفــت:  و  پرداخــت  هنــر  از  تعریــف 
نــاب  امــام اســالم  بــه تعبیــر حضــرت  کــه  اصیــل اســالمی اســت 
محمــدی اســت و ایــن هنــر قائــم بــه اهلل اســت. تعریــف دوم، هنــر از 
ــت.  ــه واسطه هاس ــم ب ــم قائ ــر ه ــن هن ــه ای ک ــت  ــدگاه اسطوره هاس دی
تعریــف ســوم، هنــر از دیــدگاه نفــس امــاره انســانی اســت؛ یعنــی هنــر 
کنیــم،  کلمــه »اهلل« دنبــال  گــر مــا هنــر را ذیــل  قائــم بــه انســان اســت. ا
کریــم، ایــن ســنت قائمــه اســت؛ یعنــی ســنتی  مطابــق فرمایــش قــرآن 
گرفتــه اســت. ایــن ســنت دچــار  کــه بــر اراده الهــی قــرار  اســت اســتوار 

بحــران پست مدرنیســم و انحطــاط نمی شــود.

یــک چیــز بســیار مهــم اســت. در  ایــن ســنت قائمــه  افــزود: در  او 
ــه دســت  کــه ایــن سرنوشــت ب ــم،  ی کلمــه »سرنوشــت« را دار فارســی 

خــدای تبــارک و تعالــی نوشــته شــده اســت.

کلمــه »سرنوشــت«  عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر ادامــه داد: از 
می خواهــد.  اســتاد  »سرمشــق«  و  می رســیم  »سرمشــق«  کلمــه  بــه 
اســتادان سرمشــق در ابتــدا انبیــا و اولیــا و پیران انــد و در نهایــت 
پیــدا  معنــا  گردی«  »استادشــا عبــارت  ســپس  خداســت.  خــود 
اســتاد. می شــود  َرب  و  گرد  شــا می شــود  مربــوب  یعنــی  می کنــد؛ 

کــرد: تمــام هنرهــای دینــی، بــه  اســتاد دانشــگاه شــاهد خاطرنشــان 
ــوب و َرب  ــا مرب ــد و مــرادی ی کلمــه، در ایــن مســیر مری معنــای عــام 
جدیــد  فالســفه  اصطــالح  از  بخواهیــم  گــر  ا اســت.  گرفتــه  شــکل 
کنیــم، بایــد بگوییــم هنــر در ایــن مرتبــه زبــان »دیگــری«  اســتفاده 
کــه بــر قلــب  کیســت؟ خــدای تعالــی اســت  اســت. ایــن دیگــری 
کــرده اســت  کــه خــودش را مهیــای تجلیــات الهــی  ک انســانی  پــا
گــوش دل  متجلــی می شــود و هنرمنــد آنهــا را مشــاهده می کنــد و بــه 

می کنــد. بازگــو  و  می شــنود 

گــر انســان در ذیــل اســم نفــس و شــیطان  ایــن هنرمنــد ادامــه داد: ا
گــر شــیطان جلــو مــا  باشــد، شــیطان برایــش آیینه گردانــی می کنــد. ا
نفــس خودمــان  دیــدن  حقیقه الحقایــق،  بــه جــای  بگیــرد،  آیینــه 
را می بینیــم و خودمــان حجــاب خودمــان خواهیــم شــد؛ بــه قــول 
ــر اهلِل  گ ــز«. ا ــو خــود حجــاب خــودی حافــظ از میــان برخی حافــظ: »ت

1. Humanism

گــر بخواهیــم نمادیــن بگوییــم فرشــته، بــرای مــا  رحمــان و رحیــم، یــا ا
ــرد.  ک ــم  ــاهده خواهی ــد را مش ــمای خداون ــا اس ــد، م کن ــی  آیینه گردان
کــرم  کــه پیامبــر ا اســمای خداونــد حقایــق اشــیا هســتند؛ همان طــور 
َکَمــا ِهــَی«، یعنــی »خداونــدا اشــیا  ْشــَیاَء  َ ْ

ُهــّمَ َاِرِنــی اال
َّ
ل

َ
فرمودنــد: »َال

کــه هســتند«. هنرمنــد هــم دنبــال  را بــه مــن بنمایــان، همان طــور 
بــر نفســش ظاهــر  کــه  نــه دنبــال متغیرهایــی  هســتی ها می گــردد، 

می شــود و هــر لحظــه آنهــا را در نفســش تغییــر می دهــد. 

در  حق تعالــی  تجلــی  الزمــه  را  نفــس  ک کــردن  پا پژوهشــگر  ایــن 
گفــت: اینکــه می گوینــد هنــر عبــارت اســت از  وجــود فــرد دانســت و 
نیک نفســی، بــه همیــن خاطــر اســت و علــت وضــع ایــن شــرط هــم 
ــا بتوانــد حقایــق عالــم را  ک باشــد ت کــه بایــد مظــروف پــا ایــن اســت 
کــه امــام راحــل بــه مــا یــاد می دهــد، چنیــن  نشــان دهــد. آن چیــزی 
گــر  ــد، می شــود شــعر و ادبیــات، ا کالم بیای گــر در  کــه ا هنــری اســت 
گــر در ترکیبــی از اینهــا بیایــد،  در تصویــر بیایــد، می شــود نقاشــی، ا

می شــود دیگــر هنرهــا.

را  نفســمان  کــه  کنیــم  اراده  مــا  گــر  ا داد:  ادامــه  زمینــه  ایــن  در  او 
ایــن حقایــق متجلــی شــود، طبــق فرمــوده پیامبــر  تــا  کنیــم  ک  پــا
بــا  کمااینکــه در رابطــه  کار مــا تجلــی می کنــد؛  کــرم »ُحســن« در  ا
َوَضحــا«،  الَحــّقَ  َیزیــُد  الَحَســُن  »الَخــّطُ  فرمودنــد:  خوش نویســی 
یعنــی »خــط زیبــا حقیقــت را بیشــتر آشــکار می کنــد«؛ پــس تعریــف 
ــاب  ــر در ب زیبایــی می شــود نمایــش و آشــکارکردن حقیقــت. پیامب
شــعر هــم فرمودند»هیــچ ســراینده ای دربــاره مــا بیــت شــعری نگفــت 
از  قدســی  هنــر  ایــن  پــس  کــرد.«  کمکــش  روح القــدس  آنکــه  جــز 
کــه از عالــم قــدس توســط حامــالن  همین جــا شــکل می گیــرد؛ چرا

قــدس می آیــد. عالــم 

کالم حضــرت امــام، در همیــن  ــا اســتفاده از  محمدعلــی رجبــی، ب
کــرد: نــه اســالم و نــه قــرآن و نــه ائمــه بزرگــوار مــا  زمینــه خاطرنشــان 
کــه هنــر ایــن اســت. ایشــان مــا را در مقابــل  کــدام نفرمودنــد  هیــچ 
یــخ فلســفه را بــه خــودش  کــه ایــن همــه تار ســؤال »هنــر چیســت؟«، 

کــرده اســت، قــرار نداده انــد. مشــغول 

یــم، امــا  بــا بیــان اینکــه در اســالم ســؤال »هنــر چیســت؟« ندار او 
کــه  اســت  ایــن  مهــم  نکتــه  گفــت:  یــم،  دار چیســت؟«  »انســان 
ــاُس(  ــا الّنَ َه ّیُ

َ
ــا أ ــا در مرتبــه عــام )َی مخاطــْب انســان اســت؛ انســان ی

یــا  و  تقــوا  یــا در مرتبــه  آَمُنــوا(  ِذیــَن 
َّ
ال َهــا  ّیُ

َ
أ )َیــا  ایمــان  یــا در مرتبــه 

کــه نهایتــًا ایــن خطاب هــا انســان را متذکــر  مراتــب دیگــر انســانی، 
کــه هنــر  بــه َرب خــود می کنــد. در ایــن عالــم دیگــر انســان نیســت 
کلمــه »آفرینــش هنــر« ســاخته تمــدن جدیــد اســت و بــر  می آفرینــد. 
پایــه تفکــر انســان باوری ســاخته شــده اســت. در واقــع هنــر ابــداع 
اســت، آفرینــش نیســت. هنــر حقیقــی معطــوف بــه اراده هنرمنــد 
ــرار  نیســت. هنرمنــد خــودش را در مســیر تجلیــات حضــرت حــق ق
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نشــان  خــودش  هنــری  صورت هــای  آیینــه  در  را  آنهــا  و  می دهــد 
کــه امــام بزرگــوار بــه مــا فرمودنــد  می دهــد. ایــن همــان چیــزی اســت 
کســوت علــم  ــد؛ هــم در  ــه اعــال بودن و خودشــان در ایــن زمینــه نمون
کــه جهــان  کســوت عمــل  و معرفــت و حکمــت و فلســفه، هــم در 
یخــت، هــم در امــور  بــه هــم ر کفــر جهانــی را  را تغییــر داد و نظــام 
ــات قلبــی خودشــان و از وجــود  کــه از بیان شــخصی مثــل شــعر هــم 
کــه همــه اینهــا از یــک  مبارکشــان می جوشــید، یــا خوش نویســی و... 

ــد. ــادر ش ــام ص ــام ام ــه ن ــک ب ــس نی نف

کــرد: هنــر  او درخصــوص شــخصیت جامــع امــام راحــل تصریــح 
حضــرت امــام بــا بقیــه اعمــال ایشــان تفاوتــی نــدارد، همــه اینهــا مثــل 
کــه از شیشــه های رنگینــی عبــور می کنــد و مــا  نــوری واحــد اســت 
کــه اینهــا  رنگ هــای مختلــف می بینیــم، ولــی واقعیــت ایــن اســت 
کــدام در صورت هــای مختلــف ِحکمــی  کــه هــر  از یــک نــور واحدنــد 
کــه بــر  و سیاســی و عرفانــی و هنــری و... از ایشــان جلــوه می کنــد، چرا
ســنت قائمــه اســتوار اســت و ســنت قائمــه هــم بــه ایــن خاطــر اســت 

کــه »حق تعالــی« رّبِ حضــرت امــام اســت.

ــا  ــد، ت ــه وجــود آوردن کــه حضــرت امــام در دل هــا ب ــی  ــزود: تحول او اف
کــه ایــن دل هــا متوجــه آن حقیقــت بــوده، آثــاری بــه وجــود  زمانــی 
کــه بــه صورت هــای مختلــف دارای یــک ویژگی انــد و فریــاد  آورده 

ــدای  ــت خ ــر حقیق ــی ب ــد؛ یعن ــر می دهن  اهلُل« س
ّ
ــَه ِإاَل

َ
ْن ال ِإل

َ
ــَهُد أ ْش

َ
»أ

گواهــی می دهنــد. یکتــا 

انتهــای صحبت هــای خــود  در  هنــر  فرهنگســتان  پیوســته  عضــو 
یــم  گفــت: قاعــده ای در ایــن خصــوص ندار دربــاره هنرمنــد انقالبــی 
کــه چنــد اثــر انقالبــی دارد هنرمنــد  کــه بگوییــم فالنــی بــه ایــن خاطــر 
ک و ســروکار مــا بــا آثــار اســت. ممکــن  انقــالب اســالمی اســت. مــال
اســت فــردی، در برهــه ای از زمــان، به واســطه امــام بزرگــوار، اتصالــی 
کــرده ولــی نتوانســته  کــرده و آثــار خوبــی هــم ابــداع  بــه حقیقــت پیــدا 
بایــد  همیشــه  مــا  خاطــر  همیــن  بــه  کنــد.  حفــظ  را  اتصــال  ایــن 
بــی اســت و بــه چــه  ببینیــم هنرمنــد در زمــان ابــداع اثــر مربــوب چــه َر
کار هنــری اســت.  ک ارزش یابــی  میــزان نیک نفــس بــوده و ایــن مــال
کــم  بــه همیــن دلیــل، در زمــان پیــش از انقــالب، به خاطــر َجــو حا
کثــر قریب به اتفــاق آثــار هنــری، مربــوب حضــرت  طاغــوت پهلــوی، ا
کــه تمــام آثــار این گونــه  رب نبودنــد؛ البتــه ایــن بدیــن معنــی نیســت 
را  حقیقــت  از  جلوه هایــی  کــه  هنرمندانــی  بودنــد  بلکــه  بودنــد، 
کمااینکــه  کــرده بودنــد و آثــار خوبــی هــم ابــداع شــده بــود؛  یافــت  در
ــاره و  ــس ام ــدان نف ــه َرب هنرمن ک ــم  ی ــاری دار ــم آث ــالب ه ــد از انق بع
شــیطان بــوده و بــه ایــن فرمایــش حضــرت امــام عمیقــًا توجــه نشــده 

اســت.

محمد فراهانی،  رنگ و روغن ، گنجینه فرهنگستان هنر
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 به مناسبت روز جهانی صنایع دستی صورت گرفت:

تجلیل از هنرمندان صنایع دستی 
و حافظان سالمت

داود احمدی بلوطکی
حسین مهدلو

ــی صنایع دســتی و تجلیــل  گرامیداشــت »روز جهان دومیــن مراســم 
از پیش کســوتان هنرهــای ســنتی« بــا حضــور جمعــی از اســتادان 
و  مســئوالن  صنایع دســتی،  عرصــه  پیش کســوت  هنرمنــدان  و 
ــه مناســبت روز  عالقه منــدان، عصــر یک شــنبه، 23 خــرداد 1400، ب
جهانــی صنایع دســتی، در تــاالر ایــراِن فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

گــر  احیا ناصری هرســینی،  فیــروز  اجــرای  بــا  کــه  مراســم  ایــن  در 
کرمانشــاه، همــراه بــود، ابتــدا بهــروز ســیف اللهی، نماینــده  گلیــم 
ســخنرانی  بــه  ســنتی،  هنرهــای  و  صنایع دســتی  تشــکل های 
کــرد و گفــت:  پرداخــت. او بــا تبریــک روز صنایع دســتی ســخن آغــاز 
امیــدوارم هنرمنــدان عرصــه صنایع دســتی بتواننــد بــا فــراغ بــال و 
کــه در بهتریــن  آســودگی خیــال مشــغول خلــق آثــار بی بدیــل باشــند 

بــه نمایــش دربیایــد. موزه هــا و حراجی هــا 

حــال  در  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  عرصــه  ایــن  شــاغالن  آمــار  بــه  او 
حاضــر نزدیــک بــه 7میلیــون نفــر به صــورت رســمی و 10میلیــون نفــر 

کــه متأســفانه  به صــورت غیررســمی در ایــن عرصــه ارتــزاق می کننــد 
نداشــتند.  قــرار  آن  حاشــیه  در  حتــی  یــا  توجــه  کانــون  هیــچ گاه 
بــه منابــع مالــی  اعضــای خانــواده صنایع دســتی همیشــه متکــی 
و ســرمایه های معنــوی خــود بــوده و به ســختی خــود را ســرپا نگــه 
بســیار  امکانــات  کــه  دورافتــاده  شــهرهای  در  به ویــژه  داشــته اند؛ 
کرونــا  همه گیــر  بیمــاری  از  بعــد  و  دارنــد  تولیــد  و  کار  بــرای  کمــی 

گیــر آنهــا بودیــم. شــاهد ریــزش فرا

کــه بــرای هنرمنــدان ایــن  ســیف اللهی بــه مشــکالت معیشــتی ای 
کــرد: نداشــتن بیمــه تأمیــن  ــح  عرصــه وجــود دارد پرداخــت و تصری
صــادرات،  در  موجــود  موانــع  و  مشــکالت  مناســب،  اجتماعــی 
کنــون،  تأخیــر چهارســاله در حمایــت از اســتادکاران از ســال 1396 تا
برگــزاری  در  ضعــف  یابــی،  بازار و  فــروش  حــوزه  بــه  بی توجهــی 
گــزاف بــرای هنرمنــدان ایــن عرصــه  کــه موجــب هزینــه  نمایشــگاه ها 
کــه فشــار بســیاری  می شــود، پرداخــت وام هــای 6درصــد و 12درصــد 
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و  از جملــه مشــکالت  آورده،  وارد  ایــن عرصــه  تولیدکننــدگان  بــه 
کــه بــرای ایــن قشــر وجــود دارد. موانعی انــد 

ما در تولید ناخالص ملی هنوز ارزش صنایع دستی را درک نکرده ایم
کمیســیون  در ادامــه ایــن مراســم، غالمرضــا منتظــری، نایب رئیــس 
گفــت: صنایع دســتی  فرهنگــی مجلــس، بــه ســخنرانی پرداخــت و 
از شــأن و منزلتــی ویــژه در ســپهر فرهنگــی و تمدنــی جهــان امــروز 
برخــوردار اســت. قدمــت شــکل گیری صنایع دســتی بــه آغــاز زندگــی 
یســتی و  ــه نیازهــای ز ــر اســاس پاســخ ب ــردد و تولیــد آن ب بشــر برمی گ
گرفــت. صنایع دســتی در طــول زمــان به عنــوان  طبیعــی بشــر شــکل 
کاربــردی در زندگــی انســان جایــگاه خــود  هنــری ارزشــمند و صنایــع 

کــرد و تکامــل یافــت. را پیــدا 

او زیباتریــن ضلــع فرهنــگ را هنــر دانســت و در ایــن زمینــه افــزود: 
کــه یــک طــرف آن اندیشــه انســان  هنــر نعمتــی خــدادادی اســت 
و  ســعادت  بــه  کنــد،  کوشــش  خیــر  راه  در  هنرمنــد  گــر  ا و  اســت 
خیرمنــدی دســت خواهــد یافــت. هنــر زیباتریــن فصــل فرهنــگ 
بــرای  دیگــران  جــذب  بــرای  هنــر  کشــش  از  هنرمنــدان  و  اســت 

می برنــد. بهــره  نیک بختــی  و  ســعادت 

منتظــری در همیــن زمینــه افــزود: جایــگاه و منزلــت صنایع دســتی در 
یســت بوم  کــه انســان بــرای ز میــان هنرهــا بســیار ویــژه اســت. زمانــی 
خــود آثــاری را پدیــد آورد، لبــاس هنــر بــه تــن نداشــت؛ امــا امــروز 
کارکــرد  ارزشــمندی صنایع دســتی و هویت بخشــی آن را شــاهدیم. 
صنایع دســتی در آداب و رســوم و ســنن بســیار مشــهود اســت و مایــه 

ــت. ــایش انسان هاس ــش روح و آس آرام

کــرد و افــزود: پیام رســانی  کارکــرد صنایع دســتی اشــاره  او بــه دیگــر 
کارکردهــای ویــژه صنایع دســتی اســت. هریــک از هنرهــای  یکــی از 
کــه در هیــچ  مــا ســفیری فرهنگــی و پیام رســان بــه شــمار مــی رود 
ُبعــد  تقویــت  برنمــی دارد.  دســت  پیامــش  انتقــال  از  شــرایطی 
اقتصــادی و معیشــتی زندگــی از دیگــر ویژگی هــای هنرهــای ســنتی 

کــه می توانــد مــا را از مشــکالت عدیــده اقتصــادی برهانــد.  اســت 
درک  را  صنایع دســتی  ارزش  هنــوز  ملــی  ناخالــص  تولیــد  در  مــا 
نکرده ایــم. بایــد نگاهمــان را بــه عرصــه صنایع دســتی تغییــر دهیــم.

کــرد و ادامــه  منتظــری ســپس بــه تنــوع صنایع دســتی در ایــران اشــاره 
کــه تنوعــی فــراوان از صنایع دســتی در خــود  داد: مــا کشــوری هســتیم 
دارد و ایــن قابلیــت هنــوز کشــف نشــده اســت. اینجــا بایــد اندیشــید 

کــرد و راه گشــود. و توقــف 

کــه بــرای ســال 1400 بــرای  او بــه صنــدوق توســعه ملــی و بودجــه ای 
کــرد:  گرفتــه شــده اســت، اشــاره و خاطرنشــان  ایــن حــوزه در نظــر 
کوچــک خانگــی، به ویــژه  بــرای حمایــت و صیانــت از تولیــدات 
کــه خاســتگاه اصلــی هنرهــای مــا را تشــکیل می دهــد،  در روســتا 
اعتباراتــی پیش بینــی شــده اســت. امیــدوارم بــا افزایــش حمایت هــا 
یادرفتــه صیانــت بیشــتری صــورت  از ایــن هنرهــای روبه انقــراض و از

گیــرد.
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فنــی  آموزش هــای  بــه ضــرورت  پایــان ســخنان خــود  منتظــری در 
گفــت: نخســتین پلــه پیشــرفت در ایــن حــوزه توانایــی و  پرداخــت و 
ــان مســتعد می تواننــد پایه هــای خوبــی  دانایــی اســت؛ به ویــژه جوان
در ایــن راه باشــند. بــا نــگاه تحول گــرا ایــن محفــل خودجــوش اســت.

حــوزه  در  صنایع دســتی  موفــق  کارآفریــن  حســینمردی،  ســاناز 
کــه از تجربیــات  ســفالگری، از دیگــر حاضــران در ایــن نشســت بــود 
 راز 

ْ
کارآفریــن حــوزه ســفال کــرد. ایــن  خــود در ایــن حــوزه صحبــت 

گفــت: تخصــص مــن فقــط  کــرد و  کار تیمــی بیــان  موفقیــت خــود را 
یابــی و فــروش هیــچ اطالعــات و  ســاخت ســفال بــود و در حــوزه بازار
تجربــه ای نداشــتم؛ بــه همیــن خاطــر تعــداد دیگــری از هنرمنــدان را 
کــردم و از ظرفیت هــای آنــان در حوزه هــای مختلــف، مثــل  جمــع 

ــردم. ک ــار، اســتفاده  ــروش آث عکاســی و طراحــی و ف

گــری آموختــم  کیمیا گفــت: مــن از ســفالگری واقعــًا درس  او در انتهــا 
کــه دارای  ک(، شــیئی خلــق می کنــی  کــه از تقریبــًا هیــچ )خــا چرا

ارزش افــزوده باالیــی اســت.

مهم ترین کارکرد صنایع دستی تغذیه جان و روح مخاطبان است
کمیســیون  دبیــرکل  ایوبــی،  حجــت اهلل  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
ملــی یونســکو در ایــران، بــا تبریــک روز جهانــی صنایع دســتی بــه 
کــه صنایع دســتی بخشــی از  ــا ایــن ســخن  هنرمنــدان ایــن حــوزه و ب
گفــت: نیازمنــد تغییــر  یــخ و شناســنامه ایرانیــان اســت،  هویــت و تار

کشــور هســتیم. یکــرد بــه ایــن حــوزه در ســطوح عالــی  نــگاه و رو

گفــت:  صنایع دســتی  کارکردهــای  خصــوص  در  ایوبــی 
کــه بــرای آراســتن  کاالیــی لوکــس و تزیینــی،  صنایع دســتی صرفــًا 

زندگــی و منــازل اســتفاده  شــود، نیســت؛ بلکــه داشــتن ایــن صنایــع 
غافلیــم. آنهــا  از  مــا  کــه  دارد  دیگــری  آثــار  آن،  بــا  زندگی کــردن  و 

اســالمی ایرانی  زندگــی  ســبک  نگــران  واقعــًا  مــا  گــر  ا داد:  ادامــه  او 
رفــع  راه هــای  از  یکــی  هســتیم،  غــرب  فرهنگــی  تهاجــم  نگــران  و 
نگرانــی و درمــان آن، توجــه بــه صنایع دســتی ایرانــی اســت. وقتــی 
ایرانــی پهــن  فــرش زیبــای  گبــه و جاجیــم و  گلیــم و  در خانــه ای 
مــی رود،  راه  و  می نشــیند  فرش هــا  ایــن  ی  رو کــه  کســی  می شــود، 
ــه شــنیدن ســنتور و موســیقی اصیــل ایرانــی دارد  گاه میــل ب ناخــودآ
گوش کــردن موســیقی جــاز و پــاپ غربــی میــل نخواهــد  و دیگــر بــه 

داشــت.

او در ادامــه بــا ذکــر اینکــه ایرانی هــا در روز بیــش از یــک ســاعت و نیــم 
گــر بخواهیــم ذائقــه افــراد جامعــه  گفــت: ا مصــرف موســیقی دارنــد، 
بــه ســمت موســیقی ایرانــی باشــد، بایــد فضــای زندگــی فرزندانمــان 
کشــورمان بایــد  کنیــم. بــرای تغییــر ذائقــه مــردم  را ایرانــی طراحــی 
گــر دیوارهــای اتاق هــای  یــم. ا بــه ســمت صنایع دســتی ایرانــی برو
کــه هنرمنــدان مــا بــا جــان و  مدیــران مــا مملــو از تابلوهایــی باشــد 
گذاشــت و  کرده انــد، قطعــًا در رفتــار مدیــران تأثیــر خواهــد  دل خلــق 

ســبک زندگــی متفــاوت خواهــد شــد.

را  صنایع دســتی  دیگــر  کارکــرد  یونســکو  ملــی  کمیســیون  دبیــرکل 
گفــت: امــروزه  کــرد و  درمــان بیماری هــای روحــی و جســمی بیــان 
و  پزشــکی  مباحــث  کنــار  در  جهــان،  بــزرگ  بیمارســتان های  در 
ــار آن را دیده انــد. کــه آث ــه راه انــدازی می کننــد چرا درمانــی، نگارخان

کشــور  او افــزود: نقــش صنایع دســتی در اقتصــاد هنــر و ارزآوری بــرای 
کارکــرد آن تغذیــه جــان و روح مخاطبــان  مهــم اســت، ولــی مهم تریــن 

کــه مســتقیمًا در ذائقــه و ســبک زندگــی او اثــر می گــذارد. اســت 
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گفتمانی جدید در حوزه صنایع دستی در راه است
بهمــن نامورمطلــق، رئیــس فرهنگســتان هنــر، از دیگــر ســخنرانان 
کــه ســخنان خــود را بــا تبریــک روز جهانــی هنرهــای  ایــن مراســم بــود 
را  عرصــه  ایــن  هنرمنــدان  و  کــرد  آغــاز  صنایع دســتی  و  ســنتی 
گفــت: ســخنان آقــای منتظــری امیــدی در  هویت ســاز دانســت و 
کــه امیــدوارم مســتمر باشــد.  کــرد  هنرمنــدان صنایع دســتی ایجــاد 
برگــزار  به خوبــی  صنایع دســتی  تشــکل های  را  روز  ایــن  مراســم 
ــود در اختیارشــان  ــه خودشــان ب کــه متعلــق ب ــی  ــد و مــا امکانات کردن
یــم بتوانیــم امکانــات و اوضــاع بهتــری برایشــان  قــرار دادیــم و امیدوار

یــم. کنیــم. مــا مســئوالن بایــد آنهــا را از نگرانــی دربیاور ایجــاد 

رخ دادن  حــال  در  عرصــه  ایــن  در  کــه  بنیادینــی  تغییــرات  بــه  او 
گفتمانــی جدیــد در راه اســت. زمانــی  کــرد:  اســت، اشــاره و تصریــح 
ایــن  کــه  کــردم  تــالش  بــودم،  میــراث  صنایع دســتی  معــاون  کــه 
کــه  ــودم  گفتمــان صــورت بگیــرد. در آن زمــان هــم بســیار دردمنــد ب
کمیته هــا  چــرا در همه جــا بــه ایــن حــوزه بی توجهــی می شــود. امــروز 
همچنیــن  اســت؛  شــده  ایجــاد  خوبــی  مردم نهــاد  تشــکل های  و 
باشــگاهی در یونســکو بــرای پیگیــری امــور هنرمنــدان ایــن عرصــه 

دارد. فعالیــت 

در  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر  کیــدات  تأ بــه  اشــاره  بــا  او 
کــرد: صنایع دســتی را اول بایــد  جدی گرفتــن صنایع دســتی اظهــار 
و  مســئوالن  وقتــی  بگیریــم؛  جــّدی  فعــاالن  و  هنرمنــدان  مــا  خــود 
هنرمنــداْن ایــن حــوزه را جــّدی نگیرنــد، دیگــران هــم بــه آن اهمیــت 

کــرد. بــاور نخواهنــد  را  آن  و  نخواهنــد داد 

بــه  گذشــته  کشــورها در  کــه  بــه توجهــی  رئیــس فرهنگســتان هنــر 
کــرد و افــزود: زمانــی داشــتِن  صنایع دســتی ایــران داشــتند، اشــاره 

هنرهــای ایرانــی و صنایع دســتی مــا بــرای ســران و رؤســای جمهــور 
کشــورها مایــه فخــر و مباهــات بــود و آنهــا داشــتن دســت بافته ها و 
بــرای برتــری خــود می شــمردند. هنــوز  منســوجات و ... را عاملــی 
یــم، امــا  هــم بضاعت هــا و قابلیت هــای فراوانــی در ایــن حــوزه دار
هنرمنــد مــا گاه مجبــور اســت بــا ِبرنــد دیگــری غیــر از ِبرنــد کشــور خــود 

کنــد. وارد عرصــه رقابتــی شــود و اجنــاس ایرانــی را صــادر 

و  نهادســازی ها  بــه  اشــاره  بــا  هنــر  فرهنگســتان  رئیــس 
و  فرهنگســتان  ایــن  در  صنایع دســتی  حــوزه  در  شبکه ســازی ها 
گفــت: ایــن نهادســازی ها باالخــره جــواب  کمیســیون ملــی یونســکو، 
کــه همــراه و همــدل باشــیم تــا همــه جایــگاه  می دهــد، بــه آن شــرط 
بیشــترین  مــا  شــوند.  متوجــه  را  صنایع دســتی  بی نظیــر  منزلــت  و 
را  جهــان  در  صنایع دســتی  تکمیلــی  تحصیــالت  دانشــجویان 
یــم؛ اینهــا  یــم، مــا بیشــترین شــهرهای صنایع دســتی جهــان را دار دار
کــه بــا زحمــت بــه دســت آمــده اســت. در ابتــدای  امتیازهایــی اســت 
یم و از  کنــون ســرَدمدار ثبــت آثــار از هنــد و چیــن عقــب بودیــم، امــا ا

افتاده ایــم. پیــش  کشــورها  ایــن 

هنرمنــدان  و  فعــاالن  از  حمایــت  قانــون  افــزود:  نامورمطلــق 
کــه  صنایع دســتی در مجلــس تصویــب شــد، امــا بایــد پیگیــری شــود 

نشــد. اجرایــی  قانــون  ایــن  چــرا 

او در ادامــه بــه راهکارهــا و راهبردهایــی بــرای برون رفــت از وضعیــت 
صنایع دســتی  از  می خواهیــم  گــر  ا گفــت:  و  پرداخــت  موجــود 
صنایع دســتی  و  کنیــم  بــاور  را  خودمــان  بایــد  کنیــم،  حمایــت 
و  اســت  انجــام  حــال  در  نهادینه ســازی  ایــن  بگیریــم.  جــّدی  را 
ــا  ــی را در دنی ــهرهای صنعت ــترین ش ــتی بیش ــا در صنایع دس ــروز م ام
کــه در برنامــه ششــم توســعه توجــه بــه حــوزه  کردیــم  یــم. تــالش  دار
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صنایع دســتی مصــوب و امکانــات ویــژه بــرای آن فراهــم شــود. ایــن 
حــوزه بــدون بــاور بــارور نمی شــود. همــه بایــد بــه ایــن بخــش اعتقــاد 
کنیــم تــا دوبــاره شــاهد رشــد و توســعه  داشــته باشــیم و بــه آن افتخــار 

آن باشــیم.

افــزود:  و  کــرد  اشــاره  هنــر  فرهنگســتان  کارکــرد  و  جایــگاه  بــه  او 
فرهنگســتان هنــر جایــگاه سیاســت گذاری و سیاســت پردازی دارد. 
تشــکل های  و  وزارت خانه هــا  و  مجلــس  بــا  هم اندیشــی  بــرای  مــا 
هــم  فرهنگســتان  آماده ایــم.  راه  نقشــه  تدویــن  به منظــور  مردمــی 

دارد. تی  تشــکیال جایــگاه  هــم  و  الزم  بضاعــت 

دیگــر  عاملــی  را  یکپارچه شــدن  و  ساختارســازی  نامورمطلــق 
بــرای رشــد و توســعه در هنرهــای ســنتی برشــمرد و افــزود: بایــد بــه 
کــه هــر  تفکیک کــردن بخش هــای مختلــف صنایع دســتی و فــرش، 
یــک در وزارت خانــه ای جــدا هســتند، پایــان داد. تــا ســاختار تغییــر 
نکنــد و ایــن پیکــره مثله شــده یکپارچــه نشــود، بســیاری از زحمــات 

بی فایــده خواهــد بــود.

بخش هــای  در  قوانیــن  ضعــف  بــه  ادامــه  در  نامورمطلــق  بهمــن 
آموزشــی،  شــیوه های  بــه  توجــه  ضــرورت  تجــاری،  و  تولیــدی 
هنْرصنایــع  ایــن  زیبایی شناســی  بــه  جــّدی  توجــه  و  بــه روزآوری 
متناســب بــا نیازهــای جامعــه، فرهنگ ســازی در آمــوزش و پــرورش 
و رســانه ها، به کارگیــری مدیــران متخصــص در ایــن حــوزه، ایجــاد 
فضاهــای مناســب و توجــه بــه زنجیــره تولیــد تــا صــادرات پرداخــت.

و  ســنتی  هنرهــای  حــوزه  هنرمنــدان  از  تجلیــل  بــا  مراســم  ایــن 
رشــته  در  مجــدی  رســول  یافــت.  ادامــه  کشــور  صنایع دســتی 
کبــری حیــدری در رشــته دوخت هــای ســنتی؛ مجتبــی  نگارگــری؛ 
احمدخــان در رشــته آبگینــه؛ بهــروز ســیف اللهی در رشــته نگارگــری 
ی چــرم؛ شــیرین مهدی قلی خانــی در رشــته منبــت  و نگارگــری رو
یــداهلل  داری؛  بافت هــای  رشــته  در  جوان شــاهی  حســن  چــوب؛ 
احمدرضایــی در رشــته قطاعــی؛ علیرضــا باوندپــور در رشــته منبــت 
گچ بــری ســنتی؛ و امــراهلل  و پیکرتراشــی؛ احمــد صومــی در رشــته 
ی شیشــه؛ از هنرمنــدان ایــن حــوزه بودنــد  باقــری در رشــته نقاشــی رو

ــد. ــل ش ــا تجلی ــه از آنه ک

در ایــن مراســم، از ســه نفــر منتخــب از اهالــی کادر ســالمت و درمان: 
علــوم  واحــد  اســالمی،  آزاد  دانشــگاه  )مدیرگــروه  زنگنــه  مهرانگیــز 
پزشــکی(، فاطمــه ســاالری )مدیــر پرســتاران بیمارســتان بوعلــی( 
و حمیدرضــا غالم رضایــی )رئیــس بیمارســتان فرهیختــگان( نیــز 

تجلیــل شــد.

عظیــم  توســط  زنــده  موســیقی  اجــرای  بــا  همچنیــن  مراســم  ایــن 
خــود  کــه  شــیرازی،  غــالم  و  باقری نــژاد  عبدالعلــی  شمیســا، 
شــمار  بــه  عرصــه  ایــن  هنرمنــدان  از  و  ســنتی  ســازهای  ســازنده 
می رونــد، همــراه بــود. همچنیــن حســین بختیــاری، رئیــس مجمــع 
هنرمنــدان و صنعتگــران صنایع دســتی و هنرمنــدان پیش کســوت، 
از  همه جانبــه  حمایــت  ضــرورت  در  را  بیانیــه ای  مراســم  ایــن  در 

کــرد. قرائــت  عرصــه  ایــن  هنرمنــدان  و  صنایع دســتی 
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نخستین نشست از گفت وگوهای راهبردی فرهنگستان هنر

هنر؛ پشتیبان یا پیشران سیاست
داود احمدی بلوطکی

ــا  گفت وگوهــای راهبــردی فرهنگســتان هنــر ب نخســتین نشســت از 
عنــوان »هنــر؛ پشــتیبان یــا پیشــران سیاســت« بــا حضــور محمدرضــا 
مریــدی، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه هنــر، بــه همــراه اســماعیل 

پناهــی، مدیــر نشســت، در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد. 

رئیــس  مشــاور  پناهــی،  اســماعیل  نشســت،  ایــن  ابتــدای  در 
ایــن  برگــزاری  شــیوه  و  اهــداف  بیــان  بــا  هنــر،  فرهنگســتان 
مشــارکت  و  فعــال  حضــور  بــا  کــرد  امیــدواری  ابــراز  نشســت ها، 
مدیــران و اعضــای هیئت علمــی، بــه چشــم انداز روشــنی از مســائل 
کشــور و راهکارهــای آن دســت یابیــم. ســپس بــا  و چالش هــای هنــر 
یخــی  یکردهــای تار کنــار رو گفــت: در  طــرح موضــوع نشســت اول 
یکــرد  رو هنــر،  مطالعــات  در  فرمالیســتی  و  زیبایی شــناختی  و 
اجتماعــی و نهــادی بــه هنــر از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
بــا آغــاز مــوج مدرنیتــه و شــکل گیری دولت هــای مــدرن، فرهنــگ 
به عنــوان امــری مهــم در مناســبات اجتماعــی و سیاســت گذاری 
و  مؤسســات  شــکل گیری  بــا   1980 دهــه  از  شــد.  مطــرح  عمومــی 
تشــکل های فرهنگــی و هنــری، مقولــه سیاســت گذاری فرهنگــی 
در ژاپــن، امریــکا، اســترالیا، بریتانیــا و دانمــارک از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار شــد و تنظیــم رابطــه نهــاد هنــر و نهــاد سیاســت مــورد توجــه 

گرفــت.   حکمرانــان و فعــاالن مدنــی قــرار 

بیــان چالش هــای حــوزه سیاســت  گذاری هنــر  پناهــی ســپس در 
کــرد: مســائل زیــر را عنــوان 

و  ضوابــط  و  هنــر  نهــاد  خالقانــه  جنبه هــای  بــه  توجــه  بــا   -
سیاســت گذاری،  پاییــِن  بــه  بــاال  از  چارچوب هــای  و  قوانیــن 
ایــن  شــاخص های  اســت؟  قابل مدیریــت  اساســًا  هنــر  آیــا 

چیســت؟ سیاســت گذاری 

- چــه تعارضاتــی ممکــن اســت بیــن منافع سیاســی، اقتصادی، 
یــک حکمرانــان و دولت هــا و هنرمنــدان و تشــکل های  ایدئولوژ

هنــری بــه وجــود آیــد؟

گروه هــا و انجمن هــا و تشــکل های هنــری بــا نهادهــای  - نســبت 
سیاســت گذار و ســازمان های اجرایــی هنــر چیســت؟

هنــر،  بــرای  کمیــت  حا سیاســت گذاری  مجمــوع،  در  آیــا  و   -
آن را محــدود می کنــد یــا بــه رشــد و توســعه و پویایــی آن منجــر 

می شــود؟

ابــراز  ضمــن  هنــر،  جامعه شــناس  مریــدی،  محمدرضــا  ادامــه  در 
کــه  دارم  ایده هایــی  گفــت:  جلســه  در  حضــورش  از  خرســندی 

ک و بــه بحــث بگــذارم. امیــدوارم  دوســت دارم بــا شــما بــه اشــترا
کــه بــا حضــور آقــای نامورمطلــق در فرهنگســتان هنــر، بــاب بحــث و 

گفت وگــو بــاز شــود و مــن هــم در ایــن امــر شــریک شــوم.  

کشــور  در  هنــر  نهــاد  مســئله  اهمیــت  بــر  تکیــه  بــا  را  ســخنش  او 
کــرد: هنــر در ایــران نهــادی ضعیــف دارد. منظــور از  این گونــه آغــاز 
نهــاد ســازمان نیســت. اتفاقــًا در ایــران انــواع ســازمان های فرهنگــی 
یــم؛ ماننــد همیــن فرهنگســتان هنــر. منظــورم از نهــاد هنــر  و هنــری دار
نهــادی عمومــی همچــون تشــکل ها و انجمن هــای هنــری اســت. 
ــر بودجــه مواجهیــم و فقــدان نهادهــای  ــا ســازمان های متکــی ب ــا ب م
ــا هنــر قربانــی سیاســت شــود و به نحــوی  قــوی باعــث شــده اســت ت
مــورد سوءاســتفاده قــرار بگیــرد. ایــن مداخلــه و سوءاســتفاده در هنــر 
کــه ســعی می شــود بــه آن پرداختــه  خــودش بحــث مهمــی اســت 

شــود.  

کنســرت های موســیقی و ممنوعیــت  ایــن پژوهشــگر بــا اشــاره بــه لغــو 
کشــور، آن را  نمایــش فیلم هــای ســینمایی در برهــه ای از زمــان در 
کــه  کشمکشــی سیاســی مثــال زد  ــه ِاعمــال نظــارت دولــت در  نمون

یچــه سیاســت می کنــد.   ــر را باز هن

مریــدی بــا طــرح ســؤالی مطلبــش را این چنیــن ادامــه داد: به راســتی 
بیــان دیگــر،  بــه  یــا  و  کجاســت؟  مــرز مداخلــه سیاســت در هنــر 

امکان هــای هنــر در جامعــه چقــدر اســت؟

را،  یــا موضــع دولت هــا  یکــرد  رو پرســش،  ایــن  بــه  پاســخ  بــرای  او 
درخصــوص سیاســت گذاری هنــر، در تقاطــع دو محــوِر مداخلــه 
حداقلــی(  کثــری/  )حدا تصدی گــری  و  حداقلــی(  کثــری/  )حدا
در هنــر جامعــه، بــه چهــار نــوع مــدل سیاســت گذاری یعنــی دولــت 
تســهیلگر، دولــت معمــار، دولــت مهنــدس و دولــت حامــی تفکیــک 

کــرد.  

کــه درباره  ایــن اســتاد دانشــگاه ضمــن اشــاره بــه نمونــه پژوهش هایی 
کــرد:  کیــد  ایــن مدل هــای سیاســت گذاری در ایــران انجــام شــده، تأ
کــه در آن دولــْت  یکــی از مدل هــای برتــر، دولــت تســهیلگر اســت 

تصدی گــری حداقلــی و مداخلــه حداقلــی دارد.  

کــه تنهــا از یکــی از ایــن مدل هــای  کشــوری نیســت  او افــزود: هیــچ 
کــه سنخ شناســی در ایــن  کنــد. بایــد دانســت  چهارگانــه اســتفاده 
همــه  و  اســت  مهــم  ایــن  بــرای  دولت هــا  تمایــل  نشــانگر  الگوهــا 
کشــورها و دولت هــا ترکیبــی از ایــن مدل هــا را در پیــش می گیرنــد.  

مریــدی در ادامــه بــه بررســی همیــن الگوها در بعضی از ســازمان های 
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ایــن  بــه  دولتــی  ســازمان های  غالــب  گرایــش  و  پرداخــت  کشــور 
مدل هــا را نشــان داد.  

مــدرس دانشــگاه هنــر تهــران تنهــا راه تقویــت نهادهــای عمومــی هنــر را 
ـــ  تســهیلگر  ـــ ـ  دخالتــی بــه مدل هــای حمایتی ــ تغییــر مدل هــای نظارتی  ـ

خواند.  

گفــت: اتفاقــًا هــر وقــت ایــن تغییــر را تجربــه  کرده ایــم، نتایــج خوبــی  او 
کــه ایــن تغییــر موجــب تقویــت نهادهــای  هــم بــه دســت آورده ایــم چرا
عمومــی هنــر می شــود و ایــن امــر می توانــد از به بازی گرفتــن هنــر در 
کنــد؛ امــا تقویــت نهادهــای عمومــی هنر  عرصــه سیاســت جلوگیــری 
یــم  چگونــه میســر اســت؟ مــا در حــال حاضــر نهادهــای بســیاری دار
کــه بودجــه فرهنگــی می گیرنــد، البتــه تعــداد بسیارشــان بــه معنــای 
نهادهــای  نقــش  وقت  هــا  خیلــی  آنهــا  نیســت.  فعالیتشــان  تنــوع 
می کننــد.  ایفــا  را  سیاســی  ایده هــای  بازتولیدکننــده  و  پشــتیبان 
کالن  همچنیــن عمدتــًا خــود را سیاســت گذار و طــراح برنامه هــای 
می داننــد و ایــن بــه معنــی واردنشــدن بــه عرصــه تولیــد هنــر اســت. 
بــه عبارتــی دیگــر، ســهم هنرمنــدان از بودجه هــای فرهنگــی ایــن 

ــت.   ــدک اس ــیار ان ــدد بس ــازمان های متع س

هنــری  مولد هــای  مبحــث  بــه  را  ســخنانش  مریــدی  محمدرضــا 
بــرای  کــرد:  مطــرح  ســخن  ادامــه  بــرای  را  مهمــی  نکتــه  و  کشــاند 
پیشــران  بــه  سیاســت  بازتولیدکننــده  و  پشــتیبان  از  هنــر  اینکــه 
ــد  ــای مول ــه نیروه ــا را متوج ــد حمایت ه ــود، بای ــل ش ــت تبدی سیاس
کــرد. اساســًا واژه پیشــران در  و هنرمنــدان و نهادهــای عمومــی هنــر 
صحبــت  آینــده  تصویــر  دربــاره  و  می  شــود  اســتفاده  آینده پژوهــی 
ــه  ک ــتند  ــدان هس ــم هنرمن کنی ــد  کی ــه تأ ک ــت  ــروری اس ــد. ض می کن
کــه می تواننــد امیدواری هــا  تصویــر آینــده را می ســازند؛ آنهــا هســتند 
کننــد. آنچــه در نظــر دارم ایــن اســت  را بســازند و آینــده را ترســیم 
کــه هنــر چگونــه می توانــد از حالــت منفعــل خــارج شــود و نهادهــای 
سیاســی بــه هنرمنــد به مثابــه سیاهی لشــکران پشــتیبان سیاســت 
در  سیاســی،  نهادهــای  کــه  بگیریــم  نظــر  در  بایــد  نکننــد.  نــگاه 
کنــد.  کــه هنــر ملــی خلــق  بهتریــن حالــت، از هنرمنــد انتظــار دارنــد 
کــه جامعــه بــه  کنــد چرا کــه تنــوع ایجــاد  کار هنرمنــد ایــن اســت  امــا 
ــا هنرمنــد را  تنــوع نیــاز دارد. امــا ســازمان های دولتــی ســعی دارنــد ت

ــد.   کنن ــت  ــی هدای ــر مل ــمت هن ــه س ب

ایــن جامعه شــناس هنــر در ادامــه ســخنانش از نیروهــای پیشــران 
را در ســه دســته »هنرمنــدان«،  نیروهــا  ایــن  و  کــرد  هنــر صحبــت 
گفــت: در ســه دهــه  کــرد و  »نهادهــای هنــری« و »مخاطبــان« تقســیم 
کــرده اســت  گذشــته، جمعیــت هنرمنــدان در ایــران افزایــش پیــدا 
کــه ایــن امــر بیشــتر در دهــه 1380 ملمــوس بــود. بــه همیــن دلیــل در 
ســال 1382 اشــتغال هنرمنــدان هــم بســیار مهــم و مســئله مند شــد. 
حتــی شــورایی بــا عنــوان طــرح جامــع اشــتغال هنرمنــدان ایجــاد شــد 
کام مانــد. منظــور از هنرمنــداْن ســتاره های درخشــان آســمان  کــه نــا
ــرایط  ــد ش ــت هنرمن ــد جمعی ــر از یک درص کمت ــاید  ــت. ش ــر نیس هن
مالــی خوبــی داشــته باشــند امــا مابقــی در ســردرگمی اشــتغال بــه 
ی ارزان و پاره وقــت  ســر می برنــد. از ایــن رو ایــن هنرمنــدان بــه نیــرو
کــه در ســایه ســازمان های فرهنگــی امــرار معــاش  تبدیــل شــده اند 
ســفارش  بــه  یــا  می کننــد  دایــر  نمایشــگاهی  گاهــی  و  می کننــد 

ســازمان های فرهنگــی مثــاًل تیــزر می ســازند. امــا چگونــه می تــوان 
شــرایط هنرمنــدان به عنــوان نیروهــای مولــد و پیشــران سیاســیت را 

کــرد؟ بهتــر 

عضــو هیئت علمــی دانشــگاه هنــر در ادامــه ســخنانش بحــث را بــه 
ــرای  ــی ب ــد طرح ــه هنرمن ــت: بیم گف ــاند و  کش ــد  ــه هنرمن ــه بیم مقول
از  پــس  از امنیــت شــغلی هنرمنــدان اســت. هنرمنــدان  حمایــت 
ارائــه رزومــه و فعالیــت هنــری خــود تــالش می کننــد هنرمندبــودن 
کننــد.  کننــد تــا از امتیــاز بیمــه هنرمنــدان اســتفاده  خــود را ثابــت 
کّمی گــرای هنرشــان می شــوند.  امــا در ایــن چرخــه ناچــار بــه اثبــات 
کار هنرمنــد مهم تــر می شــود  کیفیــت  یعنــی تعــداد نمایشــگاه ها از 
کار هنــری می شــود.  کیفیــت  کّمی گرایــی بــر  و ایــن موجــب غلبــه 
حمایت هــای  بــرای  راهــی  هنرمنــدان  بیمــه  کــه  اســت  درســت 
دولتــی در قالــب افزایــش تأمیــن اجتماعــی هنرمنــدان محســوب 
می شــود، امــا دو خطــر بــرای آن وجــود دارد؛ یکــی تشــدید تقاضــا 
از  پــس  هنرمنــدان  اینکــه  بزرگ تــر  مشــکل  و  هنرمندشــدن،  بــرای 
بیمه شــدن فعالیت هایشــان پایــش نمی شــود. واقعیــت ایــن اســت 
کــه نهادهــای دولتــی نمی تواننــد تشــخیص درســت و صحیــح از 
کــه چــه کســی هنرمنــد اســت، چــه کســی  ایــن مســئله داشــته باشــند 
ــا هنرمنــدی  شایســته اســتفاده از امتیــاز بیمــه هنرمنــدان اســت، آی
کــه بیمــه می شــود در آینــده بــاز هــم فعالیــت هنــری را دنبــال خواهــد 
پاســخ  پرســش ها  ایــن  بــه  نیســتند  قــادر  دولتــی  نهادهــای  کــرد. 
کّمــی هنرمنــدان  دهنــد. آنهــا، در بهتریــن حالــت، فعالیت  هــای 
کمّیت گرایــی در هنرمنــدان را  کــه ایــن خــود  یابــی می کننــد  را ارز
کــه انجمن هــا و نهادهــای عمومــی  افزایــش می دهــد. اینجاســت 
کارشــان پایــش  کــه  ــر نقــش مهمــی می تواننــد داشــته باشــند چرا هن
ــر می تواننــد  فعالیت هــای هنرمنــدان اســت. نهادهــای عمومــی هن

کننــد.   خیلــی از برنامه هــای خــوب دولت هــا را بهتــر اجرایــی 

ــر اهمیــت نهادهــای عمومــی هنــر و تعریــف ایــن  ــا تکیــه ب مریــدی ب
ــی،  ــی و خصوص ــای دولت ــن نهاده ــل بی ــوان حدفاص ــا، به عن نهاده
ادامــه داد: تقویــت نهادهــای عمومــی هنــر راه حــل مناســبی بــرای 
ایــن  امــا  اســت.  دولتــی  حمایت هــای  درســت  اجرایی کــردن 

کــرد؟ نهادهــای عمومــِی هنــر را چگونــه می تــوان تقویــت 

تشــکل های  و  انجمن هــا  و  نهادهــا  گفــت:  هنــر  پژوهشــگر  ایــن 
ــه راه حل هــای  ــد ب ــا بای ــد و م ــد از دولــت بودجــه بگیرن فرهنگــی نبای

کنیــم.   بهتــری فکــر 

او ادامــه داد: به جــای اختصــاص بودجــه به صــورت مســتقیم و از 
طریــق ســازمان های دولتــی، بایــد بودجــه از طریــق فعالیت هــای 
حامیــان )اسپانســرها( بــه نهادهــای هنــری اختصــاص یابــد. یعنــی 
کــه از نهادهــا و انجمن هــای عمومــی هنــر  بنگاه هــای تجــاری ای 

کمــی معافیــت مالیاتــی برخــوردار می شــوند.   کننــد از  حمایــت 

کشــورها در اســتفاده از ایــن  ــه موفــق دیگــر  ــه تجرب او ضمــن اشــاره ب
کــرد: تــا پیــش از ایــن اغلــب ایــن حمایت هــا معطــوف  روش تشــریح 
کــه ایــن حمایت هــا بهتــر  یدادهــای هنــری بــوده، در حالــی  بــه رو
کــه آن نهادهــا بهتــر  اســت بــه نهادهــای هنــری معطــوف شــود چرا
بــرای  کانالــی  واقــع  و در  کننــد  نظــارت  امــور هنــری  بــر  می تواننــد 
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مالیاتــی  فــرار  در  خطاهــا  از  و  شــوند  روش  ایــن  صحیــح  اجــرای 
احتمالــی بنگاه هــا در اســتفاده از ایــن روش هــم جلوگیــری شــود.  

گفــت: هنرمنــدان و  ی پیشــران  مریــدی در ادامــه تعریفــش از نیــرو
نهادهــای عمومــی هنــر و مخاطبــان در هــم تنیده انــد و حــل مســئله 
گــرو تأســیس نهادهــای عمومــی هنر اســت  حمایــت از هنرمنــدان در 
گــرو مشــارکت هنرمنــدان اســت. مســئله  و تأســیس ایــن نهادهــا در 
مخاطــب هــم جــدا از اینهــا نیســت. مــا یــک مخاطــب ایدئــال در 
یــخ هنــر می دانــد، ارزش هــای فرهنگــی را  کمــی تار کــه  یــم  ذهــن دار
می شناســد و در زمــان فراغتــش جلــو یــک تابلــو می ایســتد و آن را 
کــه او مخاطــب هنــر نیســت.  تفســیر می کنــد. واقعیــت ایــن اســت 
کــه در نظریه هــای فلســفه هنــر و زمــان تفســیر  او مخاطبــی اســت 
در  امــا  می کنیــم.  صحبــت  آن  از  مخاطــب  ذهــن  در  هنــری  اثــر 
جامعه شناســی از چنیــن مخاطبــی صحبــت نمی کنیــم. مخاطــب 
اســت.  جامعــه  ایــن  از  فــردی  بلکــه  نمی شــود،  ایزولــه  جامعــه  از 
و فرصــت مخاطــب  امــکان  افــرادی  کــه چــه  اســت  ایــن  مســئله 
هنرشــدن دارنــد؟ چقــدر بــا هنــر مواجــه می شــوند و بــه هنــر دسترســی 

ــد؟ دارن

یــع اجتماعــی هنــر داشــته  ایــن پژوهشــگر هنــر افــزود: مــا بایــد توز
باشــیم؛ به طــور مثــال در دهــه 1370 »فرهنگســرا« ســاخته شــد؛ در 
دهــه 1380 طــرح »خانه هــای فرهنــگ« دنبــال شــد و در دهــه 1390 
کــه فرصــت مناســبی  »ســرای محلــه« مطــرح شــد؛ طرحــی خــوب 
بــرای پیونــد هنــر و مــردم بــه حســاب می آیــد و مــن معتقــدم ایــن 

فرصــت نبایــد از دســت بــرود.  

بــه مرکــز دسترســی  کــه  افــزود: ســرای محــالت در بخش هایــی  او 
کارگشــا باشــند و ظرفیــت  ندارنــد و دوردســت اند، بســیار می تواننــد 
نقطــه  ایــن  و  مرکــز  از  کــه  پیرامونــی،  مــردِم  می شــوند.  محســوب 
تــوان  و  زبانــی  تــوان  دورنــد،  فرهنگــی  برنامه ریزی هــای  جوشــش 

و  متوســط  طبقــات  دارنــد.  هــم  پایین تــری  سیاســی  چانه زنــی 
کــه دسترسی شــان بــه ایــن مکان هــا راحت تــر اســت، اتفاقــًا  بــاال، 
تــوان زبانــی و دایــره واژگانــی باالتــری هــم دارنــد و بــه تبــع آن تــوان 

بــرای طــرح مطالباتشــان دارنــد.   اجتماعــی باالتــری هــم 

گفــت: منظــور از مخاطــب الزامــًا یــک  او در تعریفــش از مخاطــب 
مخاطــب فرهیختــه نیســت. ایــن یــک نــگاه طبقاتــی و سیاســی 
بــه مخاطــب اســت. مخاطــب، نــه بــه معنــای سیاســی اش و نــه بــه 
کــه اهمیــت  ــه معنــای »مــردم« اســت  معنــای طبقاتــی اش، بلکــه ب
کــه تــوان مطالبه گــری ندارنــد. خدمــات هنــری بســیار  دارد. مردمــی 
مهــم اســت و مــا هــر وقــت بــه ایــن َســمت رفتیــم، نتایــج خوبــی 
ــه آن  ــده و همــه ب کــه در ذهــن جامعــه هنــری مان ــه ای  گرفتیــم. نمون
ــدازی فرهنگســرای بهمــن اســت. هــر زمــان  ارجــاع می دهنــد، راه ان
کرده انــد؛  اســتقبال  آن  از  مــردم  شــده،  داده  هنــری  خدمــات  کــه 
کــه حتــی در شــمار سیاســت هــم نمی آینــد. امــا در  همیــن مردمــی 
ــد نگــران مفهــوم مــردم در عرصــه هنــر هــم باشــیم.  حــال حاضــر بای
بــه  کــه ســهم مــردم در بازنمایی هــا و دسترســی  بایــد بپرســیم  مــا 
ــاره مخاطــب را تغییــر داد  ــد برنامه ریــزی درب هنــر چقــدر اســت؟ بای
ــه مخاطــب هنــر  ــام مخاطبــان را ب ــا بتــوان مخاطبــان تصادفــی و ن ت

ــرد.   ک تبدیــل 

گــر دربــاره چیــزی  ایــن پژوهشــگر این گونــه بــه ســخنانش پایــان داد: ا
بــه نــام تجربــه دموکراتیــک ســخن می گوییــم، ایــن تجربــه نه فقــط 
کــه بایــد نهادینــه شــود؛  کــه اتفاقــًا در فرهنــگ اســت  در سیاســت 
کــه مطالبه گــری  خدمــات هنــر نیــز بــه وجــود می آیــد و  اینجاســت 
پیونــد هنــر و زندگــی مــردم شــکل می گیــرد. بنــده معتقــدم مفاهیمــی 
کــه در سیاســت گذاری هنــر غایب انــد بیشــتر بایــد  از ایــن دســت 

مــورد توجــه قــرار بگیرنــد.  

این جلسه با پرسش و پاسخ حاضران و سخنران به پایان رسید.  



36

14
00 

هار
3، ب

ه 7
مار

، ش
شم

ل ش
سا

ر، 
هن

یر 
سف

ی 
خبر

یه 
شر

ن

کتــاب مقــاالت  ــار هنــری )متــن(  مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آث
کــرد.  هم اندیشــی  نشانه شناســی ســبک زندگــی و هنــر را منتشــر 

گــردآوری شــده و احمــد  کوشــش فاطمــه بنویــدی  کتــاب بــه  ایــن 
ــاب  کت ــن  ــه ای ــور، در مقدم ــی  مذک ــی هم اندیش ــر علم ــی، دبی کتچ پا
ــه ســبک زندگــی از منظــر  ــه نظــر می رســد پرداختــن ب آورده اســت: ب
و  علمــی  ضرورتــی  به عنــوان  می توانــد  هــم  نشانه شناســی  دانــش 
ــا مباحــث جــاری در زمــان حاضــر مطــرح باشــد  عملــی متناســب ب
و هــم می توانــد دوامــی بــرای مباحــث نشانه شناســی اجتماعــی و 
ــه  ک نشانه شناســی اخــالق باشــد. ســبک زندگــی مســئله ای اســت 
کافــی در  گســتره  در اتصــال نشانه شناســی بــه آن، هــم می توانــد از 
پیکره هــای مطالعاتــی برخــوردار باشــد و هــم الگوهــای مختلــف 
در  شــود.  گرفتــه  کار  بــه  حیطــه  آن  در  می توانــد  نشانه شناســی 
دیــده  کــه  تنوعــی  وجــود  بــا  هم اندیشــی،  مختلــف  محورهــای 
کلــی وجــود دارد: ســبک زندگــی در مســیر  می شــود، یــک پرســش 
نشــانگی خــود از چــه ســازوکاری بهــره می جویــد و نشــانه های ســبک 
ــه در نظام هــای نشــانه ای مختلــف بازنمــود می یابنــد  زندگــی چگون

فعــال می شــوند. و 

بــا  اول  مقالــه  اســت:  شــده  گــردآوری  مقالــه  ُنــه  کتــاب  ایــن  در 
عنــوان »نشانه شناســی تغییــرات در الگــوی خــواب و بیــداری در 
کتچــی نوشــته اســت؛  نســل های اخیــر جامعــه ایــران« را احمــد پا
در ســبک  تغییــر  زندگــی مشــترک:  »الگــوی چهارگانــه  مقالــه دوم 
فاطمــه  و  ســالمی  آزاده  اســت؛  ساســانی  فرهــاد  نوشــته  زندگــی« 
عظیمی فــر مقالــه ســوم را بــا عنــوان »تحلیــل نشانه شــناختی آمــوزش 
یســت محیطی در برنامه کــودک تلویزیــون« نوشــته اند؛  شــهروندی ز
»ســازوکار شــکل گیری ســبک زندگــی بــر مبنــای غیریــت؛ تحلیــل 
نشانه شــناختی دانش آموختــگان مــدارس ســمپاد« عنــوان مقالــه 
چهــارم و بــه قلــم حامــد ســجادی اســت؛ مقالــه پنجــم را مهرنــاز 
گهی هــای تجــاری  شــیرازی عدل بــا عنــوان »بررســی نمونه هایــی از آ
عصــر ناصــری و مظفــری در مطبوعــات ایــران از منظــر تأثیــر آن بــر 
مقالــه،  ششــمین  در  اســت؛  درآورده  نــگارش  بــه  زندگــی«  ســبک 
علــی عباســی بــه »تجزیــه و تحلیــل نظــام معنایــی ســبک زندگــی 
در ایــران معاصــر: تقابــل ســبک زندگــی واقعــی بــا ســبک زندگــی 
یــس(«  پار مکتــب  واقعیت نمایــی،  مربــع  بــر  تکیــه  )بــا  توهمــی 
پرداختــه اســت؛ مقالــه بعــدی را مرتضــی بابــک معیــن بــا عنــوان 
نظام هــای  مرجــع،  مرکــزی  گــروه  نســبت  بــه  زندگــی  »ســبک های 

مقاالت نشانه شناسی سبک زندگی و هنر

ســلیقه ای و مســئله اغــراق« نوشــته اســت؛ هشــتمین مقالــه بــا عنوان 
نشانه شناســی اجتماعــی شــخصیت های  »زندگــی چندســبکی: 
چندســبکی ســینمای ایــران« بــه قلــم بهمــن نامورمطلــق بــه نــگارش 
درآمــده اســت؛ نهمیــن )آخریــن( مقالــه از ایــن مجموعــه مقــاالت 
کــه  اســت  دارابی امیــن  مینــا  و  وفایی تاج خاتونــی  ســحر  نوشــته 
ســبک  و  ارگانیــک  کــی  خورا مــواد  فروشــگاه های  »نشانه شناســی 

زندگــی ایرانــی« عنــوان دارد.

کتــاب  مقــاالت هم اندیشــی  نشانه شناســی ســبک زندگــی و هنــر را 
مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن( در 220 صفحــه بــا 

کــرده اســت. شــمارگان 500 نســخه منتشــر 

نشــانی  بــه  کتــاب  ایــن  تهیــه  بــرای  می تواننــد  عالقه منــدان 
بــه چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550،  نرســیده  ولیعصــر،  خیابــان 

کننــد.  مراجعــه  هنــر،  فرهنگســتان  کتاب فروشــی 
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کتــاب فــرار از  مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن( 
کــه بــه بررســی آثــار و احــوال محمدکریــم پیرنیــا اختصــاص  مدرســه را 

کــرد. دارد منتشــر 

پیرنیــا  آثــار محمدکریــم  و  احــوال  )بررســی  از مدرســه  فــرار  کتــاب 
محمدمهــدی  نوشــته  ایــران(  معمــاری  یخ پژوهــی  تار منظــر  از 

کــرد. منتشــر  هنــر  فرهنگســتان  انتشــارات  را  عبدالــه زاده 

کتــاب آمــده اســت: »در طــی ســالیان، مــدح  در پشــت جلــد ایــن 
نقــد  و  یک ســو  از  او  از  ابــزاری  بهره گیــری  یــا  پیرنیــا  بی حســاب 
و  معــوج  را  اندیشــه اش  و  او  چهــره  دیگــر،  ســوی  از  او  نامنصفانــه 
کــرده اســت. بــرای اینکــه ایــن چهــره آشــکار شــود،  پنهــان و غبارآلــود 
کــرد؛ درد او را  ــد موقعیــت او را درک  ــا پیرنیــا همــدل شــد؛ بای ــد ب بای
کــرد. در ایــن صــورت  فهمیــد؛ و راه او و ادب راه پیمــودن او را کشــف 
کــه نقــد و ســنجش او و پیش تررفتــن از او ممکــن خواهــد  اســت 

شــد.

ــا  ــد پیرنی ــم و نق ــرای فه ــا ب ــتین تالش ه ــره نخس ــر در زم ــاب حاض کت
بــه چنیــن شــیوه ای اســت. امیــدوارم ایــن قبیــل تحقیق هــا دربــاره 
کامــل و ناقــص  کلیــات و جزئیــات اندیشــه پیرنیــا و همــه پروژه هــای 
او ادامــه یابــد و راهــی بــرای ایجــاد نشــاط در تحقیــق دربــاره معمــاری 

گشــوده شــود.« گذشــته آن  ایــران و 

همچنیــن مهــرداد قیومی بیدهنــدی، دانشــیار دانشــکده معمــاری و 
کتــاب  کــه بــر ایــن  شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی، در تقریظــی 
کــه  نوشــته آورده اســت: »پیرنیــا، هرچــه باشــد، پنــج دهــه اســت 
کافــی  بــر تــاَرِک مطالعــات معمــاری ایــران نشســته اســت. همیــن 
گــر  یــم. ا کــه بــه او، بــه فهــم او، و بــه نقــد او نیــاز دار یابیــم  اســت تــا در
کنونــی به درآیــد  می خواهیــم تحقیــق دربــاره معمــاری ایــران از وضــع 
ــر بــرود، بایــد پیرنیــا را عمیقــًا فهــم و ســپس او را نقــد  گامــی پیش ت و 
کــه  کنیــم. الزمــه فهــم پیرنیــا نشــاندن ســخن او در ســیاقی اســت 
بــدان تعلــق دارد؛ فهــم انگیزه هــا و دردهــای او؛ و پیــش از همــه، 
فهــم “نــوع”  ســخن اوســت. ... آثــار پیرنیــا مجموعــه ای اســت از 
کارهــای تعلیمــی، ُجســتارها  کارهــای خطابــی،  کارهــای علمــی، 
کارهــای او بــه  و ایده هــا. الزمــه احیــای پیرنیــا تأمــل در هریــک از 
کارهــای علمــی او را بایــد بــا  کار اســت.  مقتضــای ســنخ خــود آن 
کارهــای تعلیمــی او را بــا معیــار آمــوزش، و  معیــار علمــی ســنجید و 
کلیــت اندیشــه و عمــل او را بایــد به منزلــه  ... . و البتــه خــود پیرنیــا و 
مصلحــی اجتماعــی و فرهنگــی در زمینــه معمــاری در نظــر آورد و او 

کــرد.« را این چنیــن ســنجید و نقــد 

خانــه  از  پیرنیــا،  »داســتان  عناویــن  بــا  بخــش  دو  در  کتــاب  ایــن 
»سبک شناســی  و  باســتانی«  آثــار  حفاظــت  ســازمان  تــا  کودکــی 
معمــاری ایــران« بــا هفــت فصــل بــه نــگارش درآمــده اســت: در فصــل 

بررسی آثار و احوال محمدکریم پیرنیا 

اول، »گلجــام و خرابــه«، بــه معرفــی اجمالــی پیرنیــا پرداختــه شــده و 
گفتــه می شــود. در  کودکــی و نوجوانــی او  از تولــد، عالقــه و خاطــرات 
فصــل دوم، بــا عنــوان »مدرســه معمــاری«، نویســنده بــه تحصیــالت 
کاِر ســاختن«، بــه  پیرنیــا پرداختــه و فصــل ســوم را، ذیــل عنــوان »در 
نیــز  و  مدرسه ســازی،  پروژه هــای  همچــون  او،  فنــی  فعالیت هــای 
نــگارش نخســتین مقــاالت او اختصــاص داده اســت. در فصــل 
در  پیرنیــا  فعالیت هــای  نگهبــان«،  »فرشــته  عنــوان  بــا  چهــارم، 
یخــی  ــار باســتانی، اداره کل موزه هــا و حفــظ بناهــای تار حفاظــت آث
بررســی شــده و در فصــل پنجــم، تحــت عنــوان »قبیلــه فکــری«، 
یابــی شــده اســت. فصــل ششــم،  کاری اش ارز عملکــرد او در دوران 
بــا عنــوان »ســابقه ســبک«، بــه ســابقه و خاســتگاه سبک شناســی 
و جریانــات معمــاری در نیمــه دوم قــرن بیســتم اختصــاص دارد و 
کتــاب، بــه »سبک شناســی  آخریــن فصــل، یعنــی فصــل هفتــم ایــن 

می پــردازد. پیرنیــا« 

کتابفــرار از مدرســه )بررســی احــوال و آثــار محمدکریــم پیرنیــا از 
یخ پژوهــی معمــاری ایــران( را مؤسســه تألیــف، ترجمــه و  منظــر تار
نشــر آثــار هنــری )متــن( در 288 صفحــه بــا شــمارگان 500 نســخه 

کــرده اســت. منتشــر 

نشــانی  بــه  کتــاب  ایــن  تهیــه  بــرای  می تواننــد  عالقه منــدان 
بــه چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550،  نرســیده  ولیعصــر،  خیابــان 

کننــد. مراجعــه  هنــر،  فرهنگســتان  کتاب فروشــی 
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ویــژه  هنــر،  گلســتان  فصلنامــه  جدیــد  دور  از  شــماره  چهارمیــن 
کــه بیســتمین شــماره پیاپــی ایــن نشــریه در حــوزه  تابســتان 1399، 
یــخ هنــر و معمــاری ایران زمیــن محســوب می شــود، بــه ســردبیری  تار

مهــدی مکی نــژاد منتشــر شــد.

معاصــر  پژوهشــگران  و  یخ نــگاران  تار آثــار  انتقــادی  »بازخوانــی 
در  کار  »موســیقِی  کاووســی؛  ولــی اهلل  از  ایــران«  در  خوش نویســی 
»دروازه هــای  رجایــی راوری؛  محســن  از  کرمــان«  راوِر  قالی بافــی 
تزیینــات  و  »کالبــد  ســلیمانی روزبهانی؛  پیمــان  از  قدیــم«  کرمــان 
دوره  در  تهــران  امام جمعــه  )مقبــره  آقــا  قبــر  ســر  مقبــره  معمــاری 
عرفــان  و  خاقانــی  ســعید  و  آقایی میبــدی  مــژگان  از  قاجــار(« 
شــهر  کالبــدی  »ســاختار  مصاحبی محمــدی؛  ســحر  و  امیــری آذر 
مجــاوری؛  ســودابه  از   »)2( ایرانــی  شــهر  آرکی تایــپ  گندی شــاپور: 
»خوانــش پدیدارشــناختی رنــگ  ســرخ در یــک پتــه محرابــی دوره 
کرمانــی« از فاطمــه  ــر آرای حــاج محمدکریــم  خــان  ــا تکیــه  ب قاجــار ب
مهرابــی؛ »زندگــی و آثــار اســتاد حــاج محمدتقــی معمــار شوشــتری« 
از علی محمــد چهارمحالــی؛ »نســخه خطــی دیــوان حســن دهلــوی 
از  بالتیمــور«  شــهر  والتــرز  هنــر  مــوزه  در  محفــوظ  1011ق(  )کتابــت 
کــه در ایــن شــماره از  ناهیــد امیــری؛ عنوان هــای مقاالتــی اســت 

فصلنامــه گلســتان هنــر بــه چــاپ رســیده اســت.

عالقه منــدان می تواننــد مطالــب ایــن فصلنامــه را در وب گاه ایــن 
کننــد.  نشــریه، بــه نشــانی http://golestanehonar.ir، مطالعــه 

گلستان هنر بیستمین شماره فصلنامه 
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A
رؤسای پنج گروه  تخصصی فرهنگستان هنر منصوب شدند
گانــه از ســوی رئیــس فرهنگســتان هنــر، پنــج   طــی احکامــی جدا
گروه هــای  ریاســت  بــه  هنــر  فرهنگســتان  پیوســته  اعضــای  از  تــن 
»چندرســانه ای«، »هنرهــای ســنتی و صنایع دســتی«، »موســیقی«، 

»نمایــش و ادبیــات نمایشــی« و »ســینما« منصــوب شــدند.

گــروه تخصصــی  طبــق ایــن احــکام، محمدعلــی کی نــژاد بــه ریاســت 
گــروه تخصصــی  »چندرســانه ای«، محمدعلــی رجبــی بــه ریاســت 
ریاســت  بــه  فرهــت  شــاهین  صنایع دســتی«،  و  ســنتی  »هنرهــای 
و  »نمایــش  گــروه  ریاســت  بــه  نصیریــان  علــی  »موســیقی«،  گــروه 
گــروه »ســینما«ی  ــه ریاســت  ادبیــات نمایشــی« و مجیــد مجیــدی ب

فرهنگســتان هنــر منصــوب شــدند.

A 

حکم انتصاب دو مشاور در فرهنگستان هنر
بهمــن نامورمطلــق، رئیــس فرهنگســتان هنــر، طــی احکامــی، حســن 
نــواب،  سیدمحمدحســین  و  تهــران؛  دانشــگاه  اســتاد  بلخــاری، 
ــه ســمت  رئیــس مؤسســه آمــوزش عالــی هنــر و اندیشــه اســالمی، را ب

کــرد. مشــاوران خــود منصــوب 

کیــد بــر اهــداف و وظایــف اساســنامه ای  در احــکام ایشــان ضمــن تأ
ــت  ــت و هم ــا درای ــت ب ــده اس ــدواری ش ــراز امی ــر، اب ــتان هن فرهنگس
هنــر  فرهنگســتان  مشــاوران،  مضاعــف  اهتمــام  و  عــزم  و  عالــی 
بیــش از پیــش بتوانــد در تعامــل و ارتبــاط مســتمر بــا دانشــگاه ها و 
و علمــای  اســتادان  و جامعــه  تشــکل های هنــری  و  پژوهشــگاه ها 
فاضــل و عالی قــدر، از ظرفیــت پژوهشــی و هنــری آنــان در پیشــبرد 

برنامه هــا و اهــداف عالــی خــود بهره منــد شــود.

A 

تفاهم نامه همکاری بین فرهنگستان هنر و دانشگاه آزاد 
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران بــا دانشــگاه آزاد اســالمی 
در  پژوهشــی  و  علمــی  همکاری هــای  توســعه  بــرای  تفاهم نامــه ای 

کــرد. زمینــه هنــر منعقــد 

ایــن تفاهم نامــه روز یکشــنبه، 19 اردیبهشــت 1400، بــا حضــور بهمــن 
ــی،  ــدی طهرانچ ــر، و محمدمه ــتان هن ــس فرهنگس ــق، رئی نامورمطل
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی، بــا هدف توســعه همکاری های علمی 
و پژوهشــی و هم افزایــی در پیشــبرد اهــداف مشــترک و بهره منــدی 
از امکانــات و توانمندی هــای یکدیگــر، میــان فرهنگســتان هنــر و 

دانشــگاه آزاد اســالمی در فرهنگســتان هنــر، بــه امضــا رســید.

راهبــردی  سیاســت های  پیشــنهاد  و  تدویــن  تهیــه،  در  مشــارکت 
در حوزه هــای هنــر؛ همــکاری در توســعه مطالعــات میان رشــته ای 
دوره هــای  برگــزاری  و  تأســیس  در  همــکاری  هنــر؛  کاربــردی  و 
ــر اســاس قوانیــن  تحصیــالت تکمیلــی در میــان رشــته های هنــری ب
و مقــررات؛ مشــارکت در تدویــن و اجــرای طرح هــای پژوهشــی در 
راســتای اهــداف راهبــردی و اولویت هــای پژوهشــی مشــترک؛ تبــادل 
ــه  ــی ب ــهیل دسترس ــا تس ــی ب ــی و پژوهش ــتاوردهای علم ــش و دس دان
از  مشــترک؛  اطالعاتــی  بانک هــای  و  علمــی  مــدارک  کتابخانه هــا، 

جملــه محورهــای اصلــی ایــن تفاهــم اســت.

میــان  مــدت 4 ســال،  بــه  و  بنــد  و 20  مــاده  تفاهم نامــه در 6  ایــن 
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران و دانشــگاه آزاد اســالمی 

منعقــد شــد.

A
در نشست مسئوالن فرهنگستان هنر و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات عنوان شد:

افزایش همکاری ها در

 سیاست گذاری  هنر در میان نهادهای مرتبط 
پژوهشــگاه  مســئوالن  و  هنــر  فرهنگســتان  مســئوالن  نشســت 
فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، بــا هــدف افزایــش تعامــالت بیشــتر در 

شــد. برگــزار  هنــری  سیاســت گذاری 

کــه بــا حضور بهمــن نامورمطلق، رئیس فرهنگســتان  در ایــن نشســت 
هنــر؛ محمــد ســلگی، رئیــس پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات؛ 
داریــوش مطلبــی، ســیده راضیــه یاســینی، علیرضــا اســماعیلی، 
ــزار شــد،  علــی تقــوی و اســماعیل پناهــی، از مســئوالن دو نهــاد، برگ
کــه هــر یــک از ایــن دو نهــاد  ضمــن معرفــی طرح هــا و برنامه هایــی 
فرهنگــی و هنــری بــر مبنــای اساســنامه و وظایــف ذاتــی خــود دارنــد، 
در جهــت هم افزایــی در زمینــه فعالیت هــا و همکاری هــای مشــترک 

بحــث و تبــادل نظــر شــد.

نشســت،  ایــن  در  هنــر،  فرهنگســتان  رئیــس  نامورمطلــق،  بهمــن 
حوزه هــای  در  همــکاری  بــرای  را  فرهنگســتان  ایــن  آمادگــی 
کیــد  کــرد. او تأ کشــور اعــالم  یابــی هنــر  سیاســت پژوهی و پایــش و ارز
مرکــز  یــک  در  یابــی  ارز و  پایــش  نظیــر  حوزه هایــی  اســت  الزم  کــرد 

مــوازی اجتنــاب شــود. کار  و  تکــرار  از  تــا  متمرکــز شــود 

رئیــس فرهنگســتان هنــر حضــور اعضــای هیئت علمــی و مدیــران 



40

14
00 

هار
3، ب

ه 7
مار

، ش
شم

ل ش
سا

ر، 
هن

یر 
سف

ی 
خبر

یه 
شر

ن

دو طــرف را زمینه ســاز توســعه تعامــالت و هم افزایی هــای اثربخــش 
دانســت.

A
انتصاب دبیر علمی

سومین گردهمایی  »گنجینه های ازیادرفته هنر ایران« 
مهــدی مکی نــژاد طــی حکمــی از ســوی رئیــس فرهنگســتان هنــر بــه 
یادرفتــه  گردهمایــی »گنجینه هــای از ســمت دبیــر علمــی ســومین 

هنــر ایــران« منصــوب شــد.

گــروه تخصصــی  مهــدی مکی نــژاد عضــو هیئــت علمــی و عضــو 
کــه دبیــری  هنرهــای ســنتی و صنایع دســتی فرهنگســتان هنــر اســت 
گردهمایــی را در دو دوره قبلــی نیــز بــر عهــده داشــته  علمــی ایــن 

اســت.

تجلیــل از هنرمنــدان حــوزه هنرهــای ســنتی و صنایع دســتی در اقصا 
نقــاط کشــور، ســاخت چندیــن فیلم مســتند، برپایی نمایشــگاه های 
کتــاب و مجموعــه مقــاالت، ثمــره  هنــری، چــاپ چندیــن جلــد 
و   1386 ســال های  در  گردهمایــی  ایــن  دوم  و  اول  دوره  برگــزاری 

ــت. ــوده اس 1388 ب

A 

فراخوان مشارکت در ارائه طرح ها  و برنامه های پژوهشی
پژوهشــگران  و  اســتادان  از  هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــی  معاونــت 
یــت  صاحب نظــر بــرای ارائــه طرح هــا و برنامه هــای پژوهشــی بــا محور
مســائل، چالش هــا و راهکارهــای توســعه هنــر ایرانی اســالمی دعــوت 

کــرد. بــه مشــارکت 

و  چشــم انداز  تدویــن  در  فرهنگســتان  ایــن  پژوهشــی  معاونــت 
صاحب نظــر  پژوهشــگران  و  اســتادان  از  چهارســاله  برنامه هــای 
و  راهبــردی  بنیادیــن،  برنامه هــای  و  طرح هــا  تــا  می کنــد  دعــوت 
توســعه ای پیشــنهادی خــود را در خصــوص مســائل، چالش هــا و 
راهکارهــای توســعه هنــر ایرانی اســالمی و با درنظرگرفتــن اولویت های 
منــدرج در اساســنامه فرهنگســتان هنــر بــه پســت الکترونیکــی ایــن 

کننــد. ارســال   ،honar@honar.ac.ir نشــانی  بــه  فرهنگســتان، 

A 

نمایشگاه مجازی »به رسم رمضان« 
نمایشــگاه مجــازی کاریکاتــور بــا عنوان »به رســم رمضــان« در وب گاه 

فرهنگســتان هنــر در معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار گرفت.

کشــورهایی  کاریکاتــور از هنرمنــدان ایرانــی و  در ایــن نمایشــگاه 43 
ــا مضمــون روز قــدس و مــردم  ــزی و ترکیــه، ب ــرو، برزیــل، اندون چــون پ
فلســطین، بــا همــکاری حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات اســالمی بــه 

گذاشــته شــد. نمایــش 

A  

نمایشگاه مجازی آثار خوش نویسی آیت اهلل نجومی

 مرکــز هنرپژوهــی نقش جهــان آثار خوش نویســی آیت اهلل ســیدمرتضی 
یــد فرهنگســتان هنــر، را بــه مناســبت مــاه مبــارک  نجومــی، عضــو جاو

رمضــان در فضــای مجــازی بــه نمایش گذاشــت.

آثــار  مجموعــه  از  اثــر   63 دربرگیرنــده  مجــازی  نمایشــگاه  ایــن 
اســتاد  از  مانــدگار  یادگارهــای  کتــاب  از  برگرفتــه  خوش نویســی، 
وب گاه  در  کــه  اســت  نجومــی  مرتضــی  ســید  روزگار  فرهیختــه 

گرفــت. قــرار  عالقه منــدان  دیــد  معــرض  در  هنــر  فرهنگســتان 

ُبعــد معنــوی هنــر خــط، رســاله التصویــر و التمثیــل، رســاله الغنــا ... 
از جملــه تألیفــات بــا ارزش ســیدمرتضی نجومــی اســت.

یــد فرهنگســتان هنــر، پــس از 81  ســیدمرتضی نجومــی، عضــو جاو
ســال عمــر ُپربرکــت، در روز 25 آبــان 1388، در منــزل شــخصی خــود 

کــرد. کــوچ  کرمانشــاه، بــه دیــار باقــی  در 

A  
هم زمان با شب های قدر به نمایش درآمد
نمایشگاه مجازی »لیله القدر« 
نمایشــگاه مجــازی »لیله القــدر«، بــه مناســبت شــب های قــدر، در 

ــه نمایــش درآمــد. وب گاه فرهنگســتان هنــر ب

نمایشــگاه مجــازی خوش نویســی و نقاشــی خط اســتاد »علــی تــن« بــا 
کــه هم زمــان بــا شــب های  عنــوان »لیله القــدر« شــامل هفتــاد اثــر بــود 

قــدر در وب گاه فرهنگســتان هنــر بــه نمایــش گذاشــته شــد.

A 
به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی)ره( برگزار شد

نمایشگاه مجازی »هجرت آفتاب«
 بــه مناســبت ســالروز رحلــت امــام خمینــی)ره( نمایشــگاه مجــازی 
عکــس »هجــرت آفتــاب«، روایــت تصویری مراســم ارتحال امــام)ره(، 

در وب گاه فرهنگســتان هنــر بــه نمایــش درآمــد.

از  تصویــری  روایتــی  دربرگیرنــده  اثــر،   48 شــامل  نمایشــگاه،  ایــن 
ــا  ــه ب ک ــت  ــالمی اس ــالب اس ــر انق کبی ــر  ــییع رهب ــم تش ــت و مراس رحل
مشــارکت مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین، مؤسســه تنظیــم و نشــر 
آثــار امــام خمینــی)ره( و ســتاد مرکــزی بزرگداشــت امام خمینــی)ره(، 

گذاشــته شــد. در وب گاه فرهنگســتان هنــر بــه نمایــش 

A 

دبیر علمی هم اندیشی دیپلماسی هنر منصوب شد
دبیــر  اســماعیلی،  علیرضــا  ســوی  از  حکمــی  طــی  یــزدی،  میثــم 
هنــر  دیپلماســی  هم اندیشــی  دبیــر  به عنــوان  هنــر،  فرهنگســتان 

شــد.  منصــوب 
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