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ــد ســازمان ها و  ــه می توانن ــا، یكــی از ابزارهــای ارتباطــی روابط عمومی هــا هســتند ك خربنامه ه

نهادهــا را در پیشــربد اهدافشــان یــاری مناینــد. بــا ایــن اندیشــه، روابــط عمومــی فرهنگســتان هرن 

نیــز بــرآن شــد تــا خربنامــه ای منطبــق بــا اهــداف خــود منتــر منایــد.

خربنامــه فرهنگــی- هــرنی »ســفیر هــرن« آیینــه متــام منــای فعالیت هــا و رویدادهــای فرهنگــی – 

هــرنی »فرهنگســتان هــرن« اســت كــه  بــا هــدف اطــاع رســانی بــه اهالــی فرهنــگ و هــرن منتــر 

می شــود و از ایــن پــس بــه صــورت ماهنامــه در اختیــار عاقه منــدان، دانشــجویان و هرنپژوهــان 

قــرار می گیــرد. در ایــن  خربنامــه تــاش مــی شــود تــا هرآنچــه بــه عنــوان رویــداد هــرنی اســت 

ــه  ــن خربنام ــا انتشــار ای ــا ب ــر شــود ت ــزارش و مصاحبه هــای اختصاصــی منت ــب خــرب، گ در قال

همگرایــی و ارتبــاط مســتمر و مــداوم بــا ایــن قــر ایجــاد شــده و بــه هــدف واالتــر كــه هــان 

پیرفــت و توســعه در عرصــه فرهنــگ و هــرن ایــن مــرز و بــوم اســت، نائــل شــویم.

ذكــر ایــن نكتــه الزم اســت كــه  روابــط عمومــی فرهنگســتان هــرن در گذشــته نیــز خربنامه هــای 

اختصاصــی بــا عناویــن مختلــف منتــر می كــرد كــه مــورد توجــه مخاطبــان هــرنی اش بــود و از 

كیفیــت خوبــی نیــز برخــوردار بــود، لیكــن اهــداف و سیاســت های آن در طــی زمــان تغییــر كــرد 

و  بــه تدریــج  در قالــب ماهنامــه ای خــربی- پژوهشــی بــا عنــوان »آینــه خیــال« بــر روی دكه هــای 

فــروش جرایــد رفــت، امــا همیــن امــر ســبب شــد تــا از اهــداف خربنامــه ای خــود فاصلــه بگیــرد و 

خــاء خربنامــه در روابــط عمومــی محســوس شــود.

ــوی  ــمت و س ــان س ــا ه ــه را ب ــن خربنام ــاره ای ــا دوب ــد ت ــاش می كن ــی ت ــط عموم ــال رواب ح

اولیــه خــود كــه در راســتای اطــاع رســانی اخبــار اســت، احیــاء منایــد و امیــد دارد تــا از نظــرات 

صاحبنظــران، كارشناســان و پژوهشــگران عرصــه ارتباطــات و روابــط عمومــی در جهــت رشــد و 

ــد شــود. ــاء خــود بهره من ارتق

سـر دبیر

آغازه
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پیام تربیك   رئیس فرهنگستان هرن
 به اهــایل فـــرهنگ و هـــــرن بـه  مـــناسبت ســــال نــو

مباركباد و آفرین فرهنگیان و هنرمندان فرهنگستان هنر به 
زمره فرهیختگان و زبده هنروران ایران بزرگ.

 

فـر فرهنگی و هـوی هــرنی
رشك جان فرشته بـاد و پـری
روز ونشان خجسته در ونروز

عـمر و آرام خصمشان سپری
روشنـــان زمـــیین ایــشانند

مهچو خورشید و مه چو در نگری
روزشان عید باد و عید سعید
فارغ از گشت هسیت گذری

خبـر از مــخربان گــییت گیـر
كه عیان است یب خرب ز خبری

مولــود زندی نــژاد- شــهریور مــاه امســال )1394( معاونــت پژوهشــی 

فرهنگســتان هــرن فراخوانــی بــا عنــوان هم اندیشــی »هــرن و اخــاق« 

منتــر كــرد كــه محورهــای اصلــی آن، حــول دو محــور »نظریه هــای 

ــت.  ــرار داش ــردی« ق ــاری كارب ــاق هنج ــاری« و »اخ ــاق هنج اخ

هم اندیشــی كــه بــرای اولیــن بــار در ایــران مــورد توجــه قــرار 

ــز  ــی نی ــبتاً خوب ــتقبال نس ــا اس ــه آن ب ــه دبیرخان ــه گفت ــت و ب گرف

مواجــه شــد. بــه همیــن دلیــل بــا »انشــاءاللّه رحمتــی« دبیــر علمــی 

ایــن هم اندیشــی كــه خــود آراســته بــه اخــاق نیكوســت، گفتگویــی 

داشــتم تــا دربــاره برگــزاری آن اطاعاتــی دریافــت كنــم. 

فعالیت هایی ماندنی، خواستنی و ارزشمند خواهند بود كه نتیجه 

اخالقی داشته باشند. 

ــری  ــه ه ــود و جامع ــه ب ــی چ ــن هم اندیش ــزاری ای ــدف از برگ ه

ــات دارد؟  ــه موضوع ــه اینگون ــاز ب ــدر نی چق

در  مــا  همــه  كلــی  طــور  بــه  هــرنی،  جامعــه  از  نظــر  رصف 

ــی  ــئونات زندگ ــی ش ــان در متام ــا اجتاعی م ــردی ی ــای ف فعالیت ه

می بایســت بــه نوعــی بــه هالــه اخــاق آراســته باشــیم. چــرا 

ــود  ــد ب ــمند خواهن ــتنی و ارزش ــی، خواس ــی ماندن ــه فعالیت های ك

ــتعدادها و  ــا اس ــیاری از م ــند. بس ــته باش ــی داش ــه اخاق ــه نتیج ك

ــر  ــنجیم. اگ ــان می س ــا اخاقش ــه ای ب ــه  گون ــراد را ب ــای اف قابلیت ه

اخاقــی پذیرفتنــی داشــته باشــند، دیــده خواهنــد شــد، امــا اگــر بــا 

بی اخاقــی همــراه باشــند، حتــی اگــر دســتاوردهایی داشــته باشــند، 

ــج  ــار ك ــه »ب ــن اســت ك ــال ســاده  آن ای ــده می شــوند. مث كمــر دی

بــه منــزل منی رســد« و بیــان فنــی آن ایــن اســت كــه اگــر فعالیتــی 

ــه  ــرام ب ــت و اح ــت، فضیل ــد، در آن عدال ــانی نباش ــی و انس اخاق

ــود و  ــوب می ش ــج« محس ــار ك ــود، »ب ــده نش ــان ها دی ــوق انس حق

ــن  ــز از ای ــرن نی ــوزه ه ــد. ح ــت منی آی ــه دس ــی از آن ب ــدف غائ ه

قاعــده مســتثنی نیســت؛ بنابــر ایــن اگــر مــا  بخواهیــم كــه هرنمــان 

ــزل مقصــود برســد، بهــر اســت  ــه رس من رشــد حقیقــی داشــته و ب

ــن اســت  ــه آن ای ــا اخــاق مشــخص شــود و هــدف اولی نســبتش ب

كــه بتوانیــم نســبت اخــاق بــا هــرن را بســنجیم و بــه ایــن ترتیــب 

می بایســت بدانیــم كــه هــرن بایــد چــه ویژگی هایــی داشــته باشــد 

كــه هــرن اخاقــی نامیــده شــود و اصــوالً یــك فعالیــت هــرنی چــه 

ــه اخــاق باشــد.  ــه متصــف ب ــته باشــد ك ــد داش ــی بای ویژگی های

با »انشاءالّل رمحیت« دبری مه اندییش »هرن و اخالق« 
انشاءاللّه رحمتی معتقد است: 

رشد حقیقی هرن، متصف به اخاق هرنی است
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 ، د می شــو

خوشــبختانه تــا حــد زیــادی در همــه 

ــه  ــه ب ــاً 100 مقال ــید و تقریب ــتان رس ــه دس ــی ب ــا مقاالت محوره

دبیرخانــه ارســال شــد كــه از میــان آن هــا تعــدادی برگزیــده شــدند و 

آنچــه كــه در هم اندیشــی عرضــه می شــود، بهریــن مقــاالت اســت. 

برخــی از پژوهشــگران در حــوزه اخــاق تحقیقاتــی كــرده بودنــد و 

برخــی نیــز پژوهششــان بــه هــرن اختصــاص داشــت، ولیكــن نســبت 

ایــن دو را تاكنــون نســنجیده بودنــد و برایشــان تازگــی داشــت. البته 

مقاالتــی كــه بــه دســت دبیرخانــه رســید تنــوع الزم را داشــت و ایــن 

تازگــی را می توانســتیم در مقــاالت مشــاهده كنیــم كــه اتفاقــاً بــه 

مباحــث خوبــی هــم پرداختــه شــده اســت. 

آیا سفارش مقاله هم داشتید؟ 

ــه بــه دبیرخانــه رســید و اگــر مقالــه خــوب  بــه انــدازه كافــی مقال

ــد مقاالتــی ســفارش داده می شــد. در خصــوص  نداشــتیم طبعــاً بای

انتشــار مقــاالت هــم، قــرار اســت خاصــه مقــاالت در ویــژه نامــه ای 

در روز برگــزاری هم اندیشــی ارائــه شــوند. بعــد از هم اندیشــی 

نیــز مقــاالت توســط انتشــارات فرهنگســتان هــرن منتــر می شــود. 

و حرف آخر

بــرای  راهــی  گشــایش  هم اندیشــی  ایــن  برگــزاری  امیــدوارم 

ــوب  ــار مكت ــاهد آث ــم ش ــد و بتوانی ــه باش ــن عرص ــگران ای پژوهش

بیشــری در ایــن حــوزه باشــیم. 

مقاالت هم اندیشی هر و اخالق به صورت كتاب منترش می شود

ــا  ــی هســتیم ی ــد اخالق ــال هرمن ــه دنب ــن هم اندیشــی ب ــا در ای آی

هــر اخالقــی ؟ 

چنــدان تفكیــك عمیقــی منی تــوان داشــت و اگــر بپذیریــم كــه 

ــرنی  ــر ه ــت اث ــت« در حقیق ــه در اوس ــراود ك ــان ت ــوزه ه »از ك

ترجــان هرنمنــد اســت و منی شــود از یــك هرنمنــد بی اخــاق، 

توقــع یــك اثــر اخاقــی داشــت. گرچــه در ایــن مبحــث شــخصیت 

ــر از  ــد را رصف نظ ــر هرنمن ــه اگ ــدارد، چراك ــت ن ــد موضوعی هرنمن

ــان های  ــل انس ــت مث ــانی اس ــم، انس ــر بگیری ــرنی اش در نظ ــر ه اث

دیگــر و آنچــه او را مطــرح می كنــد، اثــر هــرنی اوســت و اثــر هــرنی 

را منی شــود از هرنمنــد تفكیــك كــرد. البتــه ممكــن اســت راجــع بــه 

او صحبــت كنیــم، ولــی ذیــل اخــاق هــرن قــرار منی گیــرد و كانــون 

ــر هــرنی اســت.  ــی آن اث اصل

مرت و معیار سنجش اخالق در آثار هری چیست؟

ــان  ــیم منظورم ــته باش ــه داش ــد توج ــاق، بای ــم اخ ــی می گویی  وقت

»فلســفه اخاقــی« اســت؛ نــه خــود اخــاق كــه در جامعــه وجــود 

دارد و منظــور از اخــاق یــا نهــاد اخاقــی )morality( یــا اخاقیــات 

)morals( نیســت. اینهــا بــه عنــوان واقعیاتــی هســتند كــه در 

ــم  ــر بخواهی ــا اگ ــان در اینج ــه منظورم ــد؛ بلك ــود دارن ــه وج جامع

ــه  ــا )Ethics( ك ــم، )Philosophy )moral ی ــف كنی ــر تعری دقیق ت

ــاق  ــفه اخ ــون در فلس ــت و چ ــه شده اس ــاق« ترجم ــفه اخ »فلس

شــعبه ها و شــاخه های متفاوتــی داریــم، هركــدام از ایــن شــاخه ها 

نســبتی بــا هــرن پیــدا می كننــد. بــه عنــوان مثــال یكــی از شــاخه های 

ــا بحث هــای  ــرا اخــاق ب ــه ف ــرا اخــاق اســت ك فلســفه اخــاق، ف

نظــری دربــاره هــرن یــا فلســفه هــرن یــا زیبایی شناســی نســبت پیــدا 

می كننــد.

در بحث اخالق كاربردی یا حرفه ای به تعداد رشته های هری، ما 

نسبت اخالق و هر را داریم 

مقصود از »اخالق هنجاری كاربردی« چیست؟ 

ــه  ــه ب ــه »اخــاق هنجــاری« اســت ك ــوط ب  بخشــی از اخــاق مرب

معیارهــای رفتارهــای مــا عنایــت دارد و اگــر »اخاق هنجــاری« را در 

ســطح خردتــر  بررســی كنیــم، امــروزه بــه عنوان»اخــاق كاربــردی« 

ــا »اخــاق حرفــه ای« می شناســیم كــه در بحــث اخــاق كاربــردی  ی

یــا حرفــه ای بــه تعــداد رشــته های هــرنی مــا نســبت اخــاق و هــرن 

داریــم یــا بــه تعبیــر دیگــر اخــاق كاربــردی وجــود دارد.  بــه عنــوان 

مثــال در هــرن نقاشــی بایدهــا و نبایدهــای اخاقــی وجــود دارد كــه 

یــك هرنمنــد نقــاش در ایــن حــوزه بــا آن مواجــه می شــود و در پــی 

آن اخــاق كاربــردی نقاشــی داریــم. در مــورد هرنهــای دیگــر نیــز بــه 

همیــن ترتیــب اســت. نویســنده رمــان یــا یــك شــاعر هــر كــدام بــا 

بایدهــا و نبایدهایــی مواجــه هســتند. امــروزه حتــی اخــاق پزشــكی، 

اخــاق مهندســی، اخــاق محیــط زیســت و ... مطــرح اســت. پــس 

بایــد بدانیــم؛ فعالیت هــای هــرنی از فحــوای اخاقــی عــاری نیســتند 

ــی  ــا بررس ــردی آنه ــی و كارب ــی، عمل ــبت مفهوم ــت نس و می بایس

شــوند. 

 آیــا میــزان و كیفیــت مقــاالت رســیده بــه دبیرخانــه هم اندیشــی، 

نظــر هیئــت علمــی را تأمیــن كــرد؟ 

گرچــه ایــن هم اندیشــی برای نخســتین بار اســت كــه در ایــران برگزار 



ه 1
مار

- ش
ول

ل ا
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

4

هم اندیشــی »هــرن و اخــاق« پــس از شــش مــاه تــاش مــداوم 

دبیرخانــه و اعضــای هیئــت علمــی ایــن هم اندیشــی، در عــر روز 

ــا حضــور، دانشــجویان، پژوهشــگران و  دوشــنبه 17 اســفند 1394 ب

عاقه منــدان در ســالن هایش هــای فرهنگســتان هــرن بــا ارائــه 

ــرن و  ــتان ه ــس فرهنگس ــی رئی ــم دامغان ــی معل ــخرنانی از عل دو س

انشــاء الله رحمتــی دبیــر علمــی هایــش، یــك مقالــه اختصاصــی از 

شــهین اعوانــی و 6 مقالــه برتــر مــورد پذیــرش در ایــن هم اندیشــی 

ــزار شــد.  ــای فرهنگســتان هــرن برگ ــالن هایش ه در س

نان هرمند در عرضه است

در ابتــدای ایــن هم اندیشــی اســتاد معلــم رئیــس فرهنگســتان هــرن، 

بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب كــه نــان هرنمنــد در عرضــه اســت، ســخن 

آغــاز كــرد و اظهــار داشــت: منی دانــم آیــا همــه مردمــی كــه اهــل 

اخــاق هســتند آیــا ایــن ُعرضــه را بــه وقــت َعرضــه پــاس می دارنــد؟ 

اگــر هــرنی خیلــی هــم اخاقــی باشــد، مشــری نــدارد.

رئیــس فرهنگســتان هــرن بــه تریــح مقولــه اخاقــی در هــرن 

پرداخــت و تریــح كــرد: آیــا اخــاق بــه جــزء ایــن اســت كــه مــا در 

عهــدی در ســیطره مظاهــری هســتیم كــه بعضــی چیزهــا را بــه مــا 

تحمیــل می كننــد؛ در بحــث مكافــات اخاقــی بعضــی از اخاقیــات 

ــروی  ــات اخ ــود. مكاف ــل می ش ــا تحمی ــه م ــی ب ــی و ناخواه خواه

هــم بــه نوعــی دیگــر تأثیــر دارد.

ــا آوردن مثالــی بــه ســخنان خــود  اســتاد معلــم در همیــن زمینــه ب

ــد  ــت منی كن ــودش مواظب ــی از خ ــامل طبیع ــه در ع ــه داد: آنك ادام

ــن و  ــاری می شــود؛ رصف نظــر از دی ــاری و گرفت مســلاً دچــار بی

مذهــب، الــكل مــاده ای اســت كــه مرف آن بــه بدن رضر می رســاند 

و بــه صــورت بیــاری در می آیــد كــه ایــن قهــر طبیعــت اســت و بــه 

مســایل اخاقــی هــم مربــوط منی شــود و آنكــه ایــن عمــل را انجــام 

می دهــد، قانــون نیــز مقابلــش قــرار گرفتــه و مكافــات قانونــی نیــز 

گریبانــش را می گیــرد. حــال اگــر شــاعر در اشــعار خــود از میكــده و 

خرابــات ســخن بگویــد، متهــم بــه بی اخاقــی می شــود. اگــر چنیــن 

ــه درد عرضــه منی خــورد. ــز ُعرضــه اش ب ــاورد نی متثیل هایــی نی

ــا در عهــدی، در ســیطره مظاهــری هســتیم كــه بعضــی چیزهــا  م

را بــه مــا تحمیــل می كننــد؛ در بحــث مكافــات اخالقــی بعضــی از 

ــل می شــود. ــا تحمی ــه م ــات، خواهــی و ناخواهــی ب اخالقی

وی بــه متثیــل دیگــری در عــامل ادبیــات اشــاره و بــه توضیــح بیشــر 

ــی از  پرداخــت: در عــامل اخــاق ســخن از رشاب گفــن، خــاف خیل

ارجمندی هــا رفتــار كــردن اســت، امــا در عــامل ادبیــات توجیــه بســیار 

ــی رَش در  ــت و آب. برخ ــی از »رَش« اس ــه رشاب تركیب ــرا ك دارد. زی

ــد در دانــش  ــن رَش می توان ــه اســت. حــال ای وجــود خودشــان نهفت

باشــد یــا سیاســت و یــا حتــی فضیلــت و اخــاق. كســی كــه در هــر 

كــدام از ایــن امــور زیــاده روی كنــد و برایــش ُســكر آورد، از هــان 

رَش پیــروی كــرده اســت و دیگــر ارجمنــدی آن رشاب طهــور را نــدارد.

ــل و اراده انســان اشــاره  ــه می ــان ب ــس فرهنگســتان هــرن در پای رئی

و خاطــر نشــان كــرد: انســان از دو بخــش َخلقــی و ُخلقــی تشــكیل 

شــده اســت. بخــش خلقــی كــه از زیــر ســینه بــه ســمت پاییــن بــدن 

مــی رود، میــل و اراده ای در آن نیســت امــا در بخــش ُخلقــی كــه بــه 

ســمت رس مــی رود اراده و امــر و تكلیــف در آن وجــود دارد. میــل 

مــا بــه خیلــی چیزهــا گرایــش دارد کــه گاهــی اراده چنیــن اجــازه ای 

بــه آن منــی دهــد.

ــر علمــی هم اندیشــی  ــی دبی ــه انشــالله رحمت ــن برنام ــه ای در ادام

هــرن و اخــاق بــه بیــان دیدگاه هــای خــود در مــورد اخــاق 

ــده،  ــه ش ــاالت ارائ ــه در مق ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــاری پرداخ هنج

غالبــاً تصــور روشــنی از اخــاق وجــود نداشــت، اظهــار کــرد: آنچــه 

ــاد  ــی نه ــه معن ــم، ب ــان انگلیســی داری ــوان morality در زب ــه عن ب

اخــاق اســت. نهــاد اخــاق چیــزی اســت کــه در جوامــع بــه شــکل 

ــورد  ــفی در م ــان فلس ــه زب ــم ب ــر بخواهی ــود دارد و اگ ــنتی وج س

آن ســخن بگوییــم، نهــاد اخــاق هــان اخــاق عامیانــه اســت، بــه 

معنــی آنچــه میــان مــردم وجــود دارد ولــی روی آن تأمــل و بررســی 

صــورت نگرفته اســت. بــه محــض اینکــه مــا روی آن تأمــل فلســفی 

ــا از  ــه می شــود. م ــا ســنجیده گفت ــه ی داشــته باشــیم، اخــاق عاملان

شــاخه های مختلــف ethics از اخــاق عاملانــه، فلســفه اخــاق و یــا 

ــم. ــام می بری ــی ن ــاق شناس اخ

برریس رویكردها و نگرش ها به موضوع 
»هرن و اخالق«



ه 1
مار

- ش
ول

ل ا
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

5

ــل ایــن موضــوع صــورت  وی ادامــه داد: پژوهش هــای مختلفــی ذی

ــرار داد. اول  ــوان ق ــار عن ــوان در چه ــا را می ت ــه آنه ــت ک گرفته اس

اخــاق توصیفــی اســت کــه پژوهشــی توصیفــی و علمــی از جنــس 

کار مــردم شناســان اســت کــه اخاقیــات را در جوامــع مختلــف 

بررســی و تحلیــل می کننــد. ایــن موضــوع کار دانش هــای توصیفــی 

ــل جامعه شناســی اســت. دوم بحــث روانشناســی اخــاق اســت  مث

ــن  ــه ای ــت. ب ــاق اس ــورد اخ ــض در م ــفی مح ــای فلس ــه بحث ه ک

معنــا کــه مقــدورات انســان بــرای اخاقــی عمــل کــردن تــا چــه حــد 

ــه ای هســت  ــه گون ــا ب ــی و رسشــت آنه ــا ســاختار روان اســت؟ و ی

ــاری  ــاق هنج ــوم اخ ــی داد؟ س ــم اخاق ــا تعلی ــه آنه ــوان ب ــه بت ک

ــل  ــی عم ــد اخاق ــی توانن ــان ها م ــه انس ــم ک ــر پذیرفتی ــت. اگ اس

کننــد، ســؤال ایــن اســت کــه چــه معیارهایــی بایــد بــرای آنهــا ارائــه 

ــح اخــاق  ــرای توضی ــال مناســبی ب ــگ جمــل مث ــرد؟ داســتان جن ک

ــه  ــرد ک ــؤال ک ــن س ــردی از امیراملومنی ــه ف ــا ک ــاری اســت آنج هنج

ــک طــرف  ــک طــرف شــا هســتید و ی ــا چیســت؟ ی حــق در اینج

طلحــه و زبیــر. امــام فرمــود اول حــق را بشــناس و ســپس اهــل آن را. 

شــاخه چهــارم ایــن اســت کــه مــا نســبت بــه همیــن اخــاق هنجاری 

می خواهیــم یــک خودآگاهــی پیــدا کنیــم کــه بحــث نظــری دربــاره 

اخــاق شــدنی اســت یــا نــه؟ مــا در حــوزه اخــاق چیــزی را توصیــف 

منی کنیــم بلکــه تقدیــر و ارزشــیابی می کنیــم. ســؤال اینجاســت کــه 

ــه؟ در  ــا ن ــی کــرد ی ــوان بحث ــن بایدهــا و نبایدهــا می ت در مــورد ای

اینجــا دیگــر اخــاق مــورد بحــث مــا نیســت بلکــه فلســفه اخــاق 

ــه می شــود. موضــوع  ــه آن فرااخــاق گفت ــه ب ــورد نظــر اســت ک م

فرااخــاق دیگــر اخــاق نیســت و در واقــع اخــاق شناســی اســت.

ــن  ــردی از امیراملومنی ــه ف ــا اســت ک ــح اخــالق هنجــاری آنج توضی

ســؤال کــرد کــه حــق در اینجــا چیســت؟ یــک طــرف شــا هســتید 

ــر. امــام فرمــود اول حــق را بشــناس و  و یــک طــرف طلحــه و زبی

ســپس اهــل آن را.

ــر اســاس  ــن توضیحــات ادامــه داد: مــا مقــاالت را ب ــان ای ــا بی وی ب

ــش  ــک بخ ــاری ی ــاق هنج ــم. اخ ــش کردی ــاری گزین ــاق هنج اخ

نظــری دارد و یــک بخــش کاربــردی و یــا حرفــه ای. در اخــاق 

هنجــاری یــک دســته نظریــه داریــم کــه بــه آن کنــش محــور 

ــر از  ــه درســتی انجــام داده شــود. باالت ــی وظیفــه ب ــد. یعن می گوین

آن اخــاق فضیلــت اســت کــه منــش محــور بــوده، بطــوری کــه مــا 

ــه  ــم کــه وظیفــه خــود را ب منــش هایــی را در خودمــان ایجــاد کنی

درســتی انجــام دهیــم. امــا چیــزی باالتــر از وظیفــه شناســی وجــود 

ــام  ــتی انج ــه درس ــر کاری را ب ــی اگ ــت. یعن ــوت اس ــه آن فت دارد ک

دادیــم و آن را بــه رخ دیگــران بکشــیم در واقــع بــه نوعــی ُســکر و 

رسمســتی درگیــر شــده ایم. اخــاق فتــوت آن چیــزی اســت کــه در 

ــز  ــردی آن را نی ــی اخــاق کارب ــه آن عمــل شــده و حت ــا ب ســنت م

داریــم و کافــی اســت فتــوت نامــه هایــی کــه بــرای متــام اصنافــی 

ــم. ــد، مــرور کنی ــوده ان کــه در جامعــه فعــال ب

رحمتــی در پایــان اظهــار داشــت: اگــر در حــوزه هــرن تأمــل کنیــم، 

ایــن چیــزی کــه امــروز در مــورد نســبت هــرن و اخــاق گفتــه 

ــن  ــدوارم ای ــن امی ــدارد و م ــی ن ــا تازگ ــگ م ــرای فرهن ــود، ب می ش

مقــاالت و زحمت هــا زمینــه ای بــرای چنیــن نگاهــی بــه ســنت 

ــد. ــان باش ــی خودم اخاق

امیر مازیار معتقد است:

پژوهش های بنیادین در زمینه هرن و اخاق صورت نگرفته است.

ــی  ــت علم ــای هیئ ــی از اعض ــار یك ــر مازی ــژاد- امی ــود زندی ن مول

ــی  ــای چرای ــه جوی ــرای اینك ــه ب ــود ك هم اندیشــی هــرن و اخــاق ب

ــا  ــتیم ت ــی داش ــا وی گفتگوی ــیم ب ــی باش ــن هم اندیش ــزاری ای برگ

بهــر بتوانیــم بــه ایــن مســئله بپردازیــم. وی معتقــد اســت: تاكنــون 

ــه  ــورت نگرفت ــاق ص ــرن و اخ ــه ه ــن در زمین ــای بنیادی پژوهش ه

ــر نظــری هســتیم.  ــه دچــار فق ــن زمین ــا در ای اســت و م

چــرا هیئــت علمــی ایــن هم اندیشــی را بــا موضــوع هــر و اخــالق 

برگزید؟

ــه  ــه مســئله »هــرن و اخــاق« پرداخت ــه صــورت جــدی ب ــون ب تاكن

نشــده اســت؛ تــا آنجــا كــه در جلســات ابتدایــی كمیتــه علمــی، ایــن 

ــل  ــه دلی ــه ب ــه تقســیم شــد ك ــه 4 موضــوع جداگان هم اندیشــی، ب

ــی  ــر یك ــی اخی ــم. هم اندیش ــز کردی ــث از آن پرهی ــردگی مباح گس

ــان، مبحــث  ــن می ــن موضوعــات را پوشــش می دهــد كــه از ای از ای

ــرش  »نســبت هــرن و اخــاق از منظــر رابطــه هنجــاری« مــورد پذی

اعضــاء هیئــت علمــی قــرار گرفــت.  

ــورد پیشــینه تاریخــی آراء و اندیشــه های صاحبنظــران  ــاً در م لطف

در ایــن حــوزه كمــی توضیــح دهیــد 
آراء و اندیشــه هایی كــه در زمینــه »هــرن و اخــاق« وجــود دارد، 
هــم  در آثــار اندیشــمندان و صاحبنظــران گذشــته وجــود دارد و هــم  
ــری در  ــای فك ــه بیان ه ــرب ب ــم در غ ــارص؛ ه ــران مع آراء صاحبنظ
خصــوص هــرن و اخــاق پرداختــه شــده و هــم در آراء نظریه پــردازان 
و اندیشــمندان اســامی نیــز بــه ایــن مباحــث پرداختــه شــده اســت. 
بــه عنــوان مثــال در میــان متفكــران غربــی كاســیك می شــود 
ــه  ــارص ب ــوفان مع ــان فیلس ــرد و در می ــام ب ــطو ن ــون و ارس از افاط
»پــل ریكــور« و »هانــس – گئــورگ گادامــر« اشــاره كــرد یــا در 
ــرد.  ــام ب ــرول« ن ــل ک ــوان از »نوئ ــی می ت ــان فیلســوف های تحلیل می
ــه  ــم ک ــران داری ــاری در ســنت های قدیمــی اســامی ای ــن آث همچنی
محورشــان رابطــه هنجــاری هــرن واخــاق بوده اســت.  برخــی از 
ــع نوشــته  ــی و صنای ــز در حــوزه حکمــت عمل ــاری  نی نامه هــا و آث
شــده اســت كــه در ایــن هم اندیشــی بــه برخــی از ایــن آراء و 

ــت.  ــده اس ــه ش ــات پرداخت نظری

چه آثار و منابعی را در این حوزه پیشنهاد می كنید؟

گفتگوی اختصایص با امری مازیار 
عضو هیئت علمی مه اندییش »هرن و اخالق« 
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متأســفانه نــه آثــار تألیفــی و نــه ترجمــه ای قابــل ماحظــه در 

ایــن حــوزه وجــود نــدارد و بــه دلیــل ارزش مباحــث نظــری و 

پژوهش هــای كاربــردی در ایــن موضــوع، ایــن مبحــث را بــرای ایــن 

ــن در  ــای بنیادی ــه پژوهش ه ــاز ب ــرا نی ــم، زی ــی برگزیدی هم اندیش

ــود دارد.  ــوزه وج ــن ح ای

ــای  ــور هنجاره ــم، منظ ــخن می گویی ــا س ــه از هنجاره ــی ك هنگام

هــری اســت یــا اخالقــی؟ 

نظــر  مــورد  اخاقــی  هنجارهــای  بیشــر  هم اندیشــی  ایــن  در 

ــه  ــوان ب ــح بیشــر اینكــه رابطــه هــرن واخــاق را می ت اســت. توضی

شــکل های گوناگــون تقســیم بندی کــرد. گاهــی می تــوان گفــت: مــا 

نســبت مفاهیــم هــرنی و اخاقــی را می ســنجیم. مثــاً می خواهیــم 

نســبت مفهــوم »زیبایــی« را کــه در قلمــرو هــرن خیلــی مطرح اســت 

بــا مفهمــوم »خــوب« کــه در قلمــرو اخــاق اســت، بســنجیم؛ یعنــی 

خــوب بــا زیبــا چــه نســبت مفهومــی دارد؟. گاهــی وقت هــا نســبت 

ــاً  ــا امــر هــرنی ذات ذاتــی و ماهــوی هــرن واخــاق را می ســنجیم. آی

اخاقــی اســت؟ یــا امــر اخاقــی ذاتــاً هــرنی اســت؟ گاهــی رابطــه 

اینهــا را از لحــاظ هنجــاری بررســی می کنیــم؛ بــه ایــن معنــا کــه آیــا 

ــه هــرن بایدهــا و نبایدهــای خاصــی  اخــاق حــق دارد کــه در زمین

داشــته باشــد یــا خیــر؟ و یــا اگــر موضــوع هنجــاری هــرن را بررســی 

می کنــد آیــا دســتورالعمل هایــی دارد؟ بــرای نقــد هــرن اینهــا فقــط 

نقــد محتوایــی آثــار هــرنی هســتند؟ یــا کیفیــت اخاقــی اثــر هــرنی 

كــه می توانــد ویژگی هــای زیبایی شــناختی اثــر هــرنی را هــم ارتقــا 

ببخشــند. 

وقتــی ســخن از اخــالق در هــر می شــود آیــا بــه اثــر هــری توجــه 

ــق آن ؟  ــا خال می شــود ی

در مباحــث نظــری هــرن و اخــاق برخــی تأكیــد بــر اثــر هــرنی دارنــد 

و بعضــی دیگــر تأكیدشــان خالــق اثــر هــرنی اســت. ولــی در ایــن 

هم اندیشــی تأكیــد بــر اثــر هــرنی اســت تــا خالــق اثــر. 

ــر  ــه اث ــرت ب ــث بیش ــن مباح ــه در ای ــد ك ــاره كردی ــه اش ــا ك  از آنج

ــا هــرزه  ــگاری ی ــدازه »زشــت ن ــا چــه ان هــری توجــه می شــود، ت

ــرد؟ ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــر م ــالق و ه ــره اخ ــگاری« در دای ن

بلــه؛ قطعــاً توجــه می شــود. برخــی از  فیلســوفان و متفکــران هــرنی، 

ــه قلمــرو هــرن و اخــاق کامــاً مســتقل از  ــد ک بعضــاً ادعــا می کنن

ــر هــرنی هنجارهــای  ــا كــه: اصــوالً اگــر اث ــن معن ــه ای ــد؛ ب یكدیگرن

اخاقــی را رعایــت می کنــد یــا منی کنــد، ربطــی بــه هــرن بــودِن هــرن 

نــدارد و بعضــاً ایــن دیــدگاه را دارنــد كــه زشــتی و بــدی اخاقــی اثــر 

هــرنی، کیفیــت زیبایــی شــناختی آثــار هــرنی را بــاال می بــرد؛ بــرای 

همیــن دغدغــه ای دارنــد کــه رقیــب پنــداری و زشــت انگاری کننــد 

كــه در ایــن هم اندیشــی دیدگاه  هــا، نقدهــا و نظرهایــی كــه از ایــن 

منظــر وجــود دارد نیــز، مطــرح می شــود.

پس یك اثر هری باید چه ویژگی های اخالقی داشته باشد؟

آثــار هــرنی  کــه  اســت  اثــری  از  ناشــی  اخاقــی،  ویژگی هــای 

ــار   ــه از آن آث ــی ک ــی معنای ــد. یعن ــن بگذارن ــر مخاطبی ــد ب می توانن

ناشــی می شــود یــا تأثیــر عاطفــی کــه از ایــن آثــار گرفتــه می شــود. 

بدیــن ترتیــب نحــوه ی وجــودی آثــار اســت كــه مخاطــب خــود را در 

آن رشیــک می کنــد.

در مقاالتــی كــه بــه آثــار هــری توجــه شــده بیشــرت آثــار خارجــی 

اشــاره شــده یــا داخلــی؟ 

ــد،  ــه منتركردن ــی ك ــی در فراخوان ــن هم اندیش ــی ای ــت علم هیئ

ایــن مباحــث را بــه حــوزه خاصــی محــدود نكردنــد. در مقاالتــی كــه 

بــه دبیرخانــه ارســال شــده بــود برخــی بــه مبانــی فکــری اســامی 

ایرانــی و متونــی کــه در حــوزه اســامی نوشــته شــده، اشــاره كردنــد 

و بــه آثــار هــرنی كــه بعضــاً در ایــران كار شــده خصوصــاً در قلمــرو 

ســینا پرداخته انــد. پــس نــه محــدوده زمانــی نــه مكانــی بــرای ایــن 

مباحــث در نظــر گرفتــه نشــده اســت.  

ــه  ــورد توج ــرت م ــری بیش ــته های ه ــه رش ــی چ ــن هم اندیش در ای

اســت؟

در ایــن هم اندیشــی، نســبت هرنهایــی چــون ســینا، ادبیــات، 

ــتی،  ــع دس ــنتی و صنای ــای س ــازی، هرنه ــاری و شهرس ــش، مع منای

موســیقی و چنــد رســانه ای بــا اخــاق هنجــاری كاربــردی از جملــه 

محورهــای اصلــی قــرار گرفتــه اســت. بــه عنــوان منونــه می گوینــد: 

معــاری هــم اخــاق دارد؛ یعنــی غیــر از ایــن نیســت كــه بگوییــم: 

فقــط ســازندگان و معــاران آثــار بناهــا بایــد ویژگــی اخاقــی 

داشــته باشــند؛ بلكــه خــود بنــا بــه عنــوان محــل زندگــی، نُرم هــا و 

هنجارهایــی را بــر مــا تحمیــل می كنــد و مخاطبــی كــه در كنــار بنــا 

ــا  ــر بن ــت تأثی ــد تح ــز، می توان ــود نی ــار آن رد می ش ــت و از كن اس

قــرار بگیــرد. حــال ایــن نُرم هــا چــه هســتند؟ در جاهــای مختلــف 

ــاره وجــود دارد؟  ــن ب ــی در ای ــا چــه دیدگاه های ــاوت اســت و ی متف

ــه لحــاظ  ــه بناهــای معــاری ب ــد ك برخــی از صاحبنظــران معتقدن

اخاقــی خنثــی نیســتند و منشــاء اثرنــد. پــس از ایــن منظر، می شــود 

بناهــا را مــورد نقــد قــرار داد و می تــوان بــرای آن هنجارهایــی وضــع 

ــر هــرنی و هنجارهــای آن را  ــی کــه مــا یــک اث كــرد. در واقــع زمان

مــورد بررســی قــرار می دهیــم، می خواهیــم بدانیــم یــك اثــر هــرنی، 

چــه آثــاری بــر روی مخاطبیــن می گــذارد؟ ایــن آثــار چــه هســتند؟

آیــا مقــاالت رســیده بــه دبیرخانــه توانســته نظــر هیئــت علمــی را 

تأمیــن منایــد؟

ــه  ــود، مقال ــده ب ــوان آم ــه در فراخ ــی ک ــه حوزه های ــاً در هم تقریب

ــن حــوزه  ــر نظــری در ای ــه فق ــم ک ــد اذعــان کنی ــی بای داشــتیم. ول

ــور  ــه ط ــه ب ــی ك ــداد مقاالت ــفانه تع ــود دارد و متأس ــان وج همچن

عمیــق توانســته باشــند بــه ریشــه های نظــری ایــن دیــدگاه پرداختــه 

و آرای فلســفی و نظــری موجــود در ایــن حــوزه هــم در میــان 

ــد، کــم  متفكــران اســامی و هــم در غــرب را تحلیــل و گــزارش کنن

بــود؛ بــه غیــر از ایــن ضعــف و کمبــود در بقیــه قلمــرو هــا مقالــه 

ــه  ــون ب ــا كن ــه ت ــن اســت ك ــود و تصــورم ای ــاد دریافــت شــده ب زی

ــه نشــده اســت.  ــن مباحــث پرداخت ــه ای صــورت جــدی ب

بــه عنــوان آخریــن ســؤال؛ تــا چــه حــد در خــارج از مرزهــای 

جغرافیایــی بــه مســئله هــر و اخــالق پرداختــه شــده اســت؟

ــه مســئله هــرن و اخــاق  ــت خاصــی ب ــا جدی ــران ب در خــارج از ای

پرداخته انــد و حتــی منشــورهای جــدی بــرای آن نگاشــته شــده ولــی 

متأســفانه ایــن مطالــب هنــوز در ایــران انعكاســی نداشــته اســت.

و آخرین سخن شا؟ 

ــاز  ــه روی ایــن مباحــث ب امیــدوارم ایــن هم اندیشــی پنجــره ای را ب

ــن  ــیاری در ای ــای بس ــاالت و كتاب ه ــاهد مق ــده ش ــد و در آین كن

ــاره باشــیم.  ب
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مولــود زنــدی نــژاد- شــهین اعوانــی در هم اندیشــی هــرن و اخــاق 

عنــوان كــرد: كانــت انســان را فی نفســه غایتمنــد می دانــد كــه 

انســانیتش در هــرن تبلــور می یابــد و اثــری كــه خلــق می كنــد، 

ــت.  ــوغ اس دارای نب

هم اندیشــی هــرن و اخــاق بــا حضــور پژوهشــگران و صاحبنظــران 

دوشــنبه 17 اســفند در ســالن هایش هــای فرهنگســتان هــرن برگــزار 

شــد. در ایــن هم اندیشــی شــهین اعوانــی اســتاد دانشــگاه و عضــو 

ــت و  ــی حکم ــه پژوهش ــای مؤسس ــت امن ــی هیئ ــیون دامئ کمیس

ــاق  ــرن و اخ ــبات ه ــوان »مناس ــا عن ــه اش را ب ــران، مقال ــفه ای فلس

در نقــد قــوه حكــم« ارائــه كــرد. وی در ابتــدای ســخنان خــود بــه 

محــور صحبت هایــش اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: »مناســبات هــرن 

و اخــاق در نقــد قــوه حكــم« دو قســمت دارد، یكــی بحــث غایــت 

شناســانه اســت و دیگــری مبحــث زیباشناســانه، كــه در اینجــا بحثــم 

ــم.  ــه می كن را حــول محــور زیباشناســانه ارائ

اعوانــی ســخنان خــود را بــا نظریــات فیلســوف ایده الیســت آملانــی 

»كانــت« متعلــق بــه ســده 18 م و دوره 

گفــت:  و  كــرد  آغــاز  مــدرن 

عرصــه  در  كانــت  نظریــات 

اخــاق و هــرن بســیار تأثیــر 

گــذار بــوده و هنــوز نیــز بســیار مطــرح اســت. او معتقــد اســت كــه 

تقســیم فلســفه تــا جایــی كــه شــامل اصــول شــناخت عقلــی اشــیا 

ــن  ــز ای ــون نی ــان ارســطو تاكن ــم می شــود و از زم ــه كمــك مفاهی ب

تقســیم فلســفه بــه دو جــزء نظــری و عملــی وجــود داشــته، بســیار 

درســت اســت. كانــت فلســفه نظــری را فلســفه طبیعــت و فلســفه 

ــت. ــده اس ــاق نامی ــفه اخ ــی را فلس عمل

وی بــه اصــول شناســایی هــرن اشــاره كــرد و ادامــه داد: بایــد دانســت 

كــه دو قســم مفهــوم وجــود دارد كــه پذیــرای همــه اصــول مختلــف 

اســت، یكــی ســوژه فاعــل شناســایی و دیگری اُبــژه متعلق شناســایی 

اســت كــه در هــرن، هــر دو قســمت مهــم اســت. بــه عنــوان مثــال 

هنگامــی كــه گل زیبایــی را می بینیــد، مســئله ای كــه كانــت مطــرح 

ــن گل فی نفســه زیباســت؟ و شــا  ــا ای ــه آی ــن اســت ك ــد ای می كن

مواجــه می شــوید بــا زیبایــی، یــا نــه، ایــن گل عقیــم و گویــا نیســت 

ــد؛  ــا می بینی ــوژه آن را زیب ــا س ــا ی ــل شناس ــوان فاع ــه عن ــا ب و ش

كدامیــك از اینهاســت؟

 ایــن اســتاد دانشــگاه بــه متعلقــات شــناخت عقانــی یــا فلســفی 

از دیــدگاه كانــت پرداخــت و تریــح كــرد: كانــت بــرای متعلقــات 

شــناخت عقانــی یــا فلســفی می گویــد: مفاهیــم طبیعــی شــناخت 

نظــری بــر طبــق اصــول پیشــین را ممكــن می كننــد و مفهــوم آزادی  

ــوم  ــلبی در مفه ــل اصــل َس در نســبت شــناخت نظــری فقــط حام

خــود اســت. از یــك طــرف در بحــث اخــاق آزاد هســتیم، علی رغــم 

آنكــه می دانیــم می توانیــم آن را انجــام ندهیــم؛ امــا از طرفــی 

ــت  ــب طبیع ــان در قال ــود انس ــرا وج ــت، زی ــور اس ــت مجب طبیع

ــد:  ــا می گوی ــه م ــاق ب ــر اخ ــرف دیگ ــد و از ط ــدا می كن ــا پی معن

آزاد هســتید. ایــن رضورت طبیعــی و آزادی اخــاق در كجــا بــه هــم 

ــد؟ ــدا می كنن ــی پی ــه تاق ــند و نقط می رس

 رشط آنكــه اصــول عقــل عملــی در عمــل تحقــق یابــد آن اســت كــه 

بایــد عــامل آزادی بــا طبیعــت بــه هــم برســند.

ــه  ــانی ب ــت انس ــوان »کرام ــا عن ــود را ب ــری خ ــاله دك ــه رس وی ك

ــه  ــن حقــوق بــر« تألیــف كــرده ب ــوان اصــل اخاقــی در تدوی عن

نظریــه دكارت دربــاره جوهره انســان اشــاره كــرد و افــزود: دكارت از 

ســه جوهــِر خــدا، نفــس و جســم نــام می بــرد، چیــزی كــه در انســان 

ایــن پرســش را بــه وجــود مــی آورد كــه جوهــر نفــس و بــدن در كجــا 

بــا هــم تاقــی می یابــد؟ كانــت از ایــن مرحلــه فراتــر مــی رود و بــه 

مبحــث آزادی و رضورت انســان می پــردازد. كانــت ســه نقــد در ایــن 

ــا طبیعــت، نقــد  ــد؛ در نقــد اول عقــل نظــری ی مبحــث وارد می كن

ــوم آزادی اســت و ســومین نقــدش  ــه اخــاق و مفه ــوط ب دوم مرب

نقــد قــوه حكــم اســت.

ــی« در  ــل عمل ــول عق ــت »اص ــدگاه كان ــه از دی ــی رشط آنك اعوان

عمــل تحقــق یابــد را چنیــن تریــح كــرد: رشط آنكــه اصول 

عقــل عملــی در عمــل تحقــق یابــد آن اســت كــه بایــد 

ــت در  ــند. كان ــم برس ــه ه ــت ب ــا طبیع ــامل آزادی ب ع

ــال از نحــوه  ــه »انتق ــد ك اینجــا ســؤالی مطــرح می کن

تفکــر منطبــق بــا یــک عــامل بــه نحــوه تفکــری کــه منطبــق 

بــا عاملــی دیگــر اســت چگونــه امــکان پذیــر اســت؟« یعنــی حلقــه 

ــه  ــت؟ چگون ــی چیس ــفه عمل ــری و فلس ــفه نظ ــن فلس ــه بی رابط

ــی  ــان ها از طرف ــا انس ــه م ــح داد ک ــئله را توضی ــن مس ــوان ای می ت

ــی  ــع هــان هنجارهای ــم و از طرفــی تاب هنجارهــا را ایجــاد می کنی

هســتیم کــه آن را قائده منــد منوده ایــم؟ از طرفــی می گوییــم دروغ 

بــد اســت و از طــرف دیگــر ملــزم هســتیم تــا ایــن قاعــده را رعایــت 

ــدا  ــد و رضورت پی ــی می یاب ــم تاق ــا ه ــه ب ــن دو چگون ــم. ای كنی

می كنــد؟

ــد  ــه بگوی ــد ک ــن می بین ــی را در ای ــکام تأمل ــد درک اح ــت کلی كان

ــت. ــم، زیباس ــه می کنی ــه تجرب ــه را ک آنچ

ــوه  ــاب »نقــد ق ــه دیباچــه كت عضــو مؤسســه حكمــت و فلســفه ب

ــت دو  ــه داد: کان ــرد و ادام ــاره ك ــت اش ــوم كان ــد س ــا نق ــم« ی حك

نــوع حکــم را بــه عنــوان احــکام تأملــی و تعینــی، از یكدیگــر جــدا 

می کنــد. احــکام تعینــی آن اســت کــه مــا کلیاتــی را در ذهــن خــود 

ــا  ــی م ــم. یعن ــرار می دهی ــار آن کل ق ــزء را در کن ــپس ج ــم س داری

یــک مفهــوم زیبایــی را در ذهــن خــود داریــم و ســپس می گوییــم 

شهنی اعواین در مه اندییش هرن و اخالق: 
از منظر اكنت غایت انسان در هرنش تبلور یم یابد
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ایــن گل زیباســت. ولــی احــکام تأملــی یــا فکــری آن اســت کــه مــا 

اصــاً کلیتــی در ذهــن خــود نداریــم و بــر اســاس تجربــه می گوییــم 

کــه مثــاً ایــن اثــر زیباســت. یعنــی مــا جــزء را داریــم و بعــد کل را 

ــات رس و کار  ــا جزئی ــی ب ــکام تأمل ــا در اح ــع م ــازیم. در واق می س

ــا کلــی می گردیــم. ــال مفاهیــم عــام ی ــه دنب داریــم و بعــد ب

ــكام  ــر اح ــح بیش ــه تری ــت« ب ــات كان ــگ اصطاح ــف »فرهن مؤل

تأملــی و تعینــی پرداخــت و افزود:کانــت هــم احــکام زیباشناســانه 

و هــم احــکام غایــت شناســانه را منونــه احــکام تأملــی می بینــد. او 

می گویــد هــر تجربــه زیباشناســانه ای شــامل یــک ابــژه و یــک ســوژه 

اســت. یعنــی یــک فاعــل شناســا و یــک متعلــق شناســا بایــد وجــود 

داشــته باشــد. او کلیــد درک احــکام تأملــی را در ایــن می بینــد کــه 

بگویــد آنچــه را کــه تجربــه می کنیــم، زیباســت. یعنــی احــکام 

ــه  ــه ب ــم بلک ــر منی گیری ــی در نظ ــام و کل ــای ع ــه معن ــی را ب زیبای

معنــای تجربــی و جزئــی در نظــر می آوریــم. کانــت امــر زیبــا را از 

ــد. ــدا می کن ــی ج زیبای

ــدگاه كانــت اشــاره و خاطــر نشــان  ــی از دی ــی و واالی ــه زیبای وی ب

ــد  ــاد می کن ــک ایج ــت در آن تفکی ــه کان ــری ک ــاح دیگ ــرد: اصط ك

مفهــوم زیبایــی و واالیــی اســت. هــر دو مفهــوم مخصــوص انســان 

هســتند. امــر زیبــا تحریــک می کنــد، در حالــی کــه امــر واال انســان 

ــا بــه عنــوان چیــزی اســت کــه شایســته  را متأثــر می کنــد. امــر زیب

دوســت داشــن اســت؛ در صورتــی کــه امــر واال تأثیــر گــذار اســت. 

شــا وقتــی در کنــار اقیانــوس هســتید آن اُبهتــی کــه اقیانــوس بــه 

شــا می دهــد امــر واالســت. ممکــن اســت آن را زیبــا ببینیــد ولــی 

واالیــی آن را تحســین می کنیــد. کانــت زیبایــی و واالیــی را در 

مقالــه ای تحریــر كــرده کــه عنــوان آن مشــاهداتی در بــاب احســاس 

زیبــا و واال اســت. ولــی همیــن مطلــب را در نقــد قــوه حکــم کــه 

در ســال 1790 نوشــته اســت مطــرح می کنــد کــه آیــا هــرن و اخــاق 

ذوقــی هســتند؟ زیبایــی را هــم در امــور اخاقــی بــه کار می بریــم 

ــا در هــر دو جــا نوعــی ذوق  ــا حکــم م و هــم در امــور هــرنی. آی

ــم  ــی می گویی ــه وقت ــد ک ــرح می کن ــؤال را مط ــن س ــت؟ وی ای اس

ــر؟ ــا خی ــم ی ــه ذوق زیباشناســی پرداخته ای ــزی زیباســت ب چی

ــرده و در  ــدا ك ــه ج ــرو مابعدالطبیع ــا را از قلم ــث زیب ــت بح كان

قلمــرو زیبایی شناســی قــرار می دهــد. بــه ایــن ترتیــب زمینــه 

تأســیس زیبایــی شناســی Aesthetic را فراهــم می کنــد.

ایــن اســتاد دانشــگاه بــه مباحــث كانــت در قلمــرو مابعدالطبیعــه 

پرداخــت و افــزود: او بحــث زیبــا را از قلمــرو مابعدالطبیعــه جــدا 

ــن ترتیــب  ــه ای ــرار می دهــد. ب كــرده و در قلمــرو زیبایی شناســی ق

ــد. در  ــی شناســی Aesthetic را فراهــم می کن ــیس زیبای ــه تأس زمین

نقــد قــوه حکــم امــر زیبــا بــر اســاس چهــار مؤلفــه مــورد پژوهــش 

کانــت قــرار می گیــرد. یکــی بــر اســاس مقولــه کیفیــت اســت. یعنــی 

بــه عنــوان متعلَــق یــک خوشــایندی اســت فــارغ از هرگونــه عاقــه 

شــخصی. یعنــی آن چیــز خــودش کیفیــت زیبــا را در خــود دارد.

ــد:  ــادآور ش ــمرد و ی ــت ش ــه را كمی ــن مؤلف ــی دومی ــهین اعوان ش

دومیــن مؤلفــه كمیــت اســت. یعنــی چیــزی فــارغ از مفاهیــم بــه 

مثابــه خوشــایندی کلــی. حکــم ذوقــی ایــن چیــز زیباســت، در اینجــا 

بایــد اعتبــار همگانــی داشــته باشــد و توســط دیگــران تأییــد شــود. 

هانطــور کــه در اخــاق وقتــی می گوییــم ایــن فعــل حســن اســت، 

انتظــار داریــم کــه بقیــه هــم آن را تأییــد کننــد. مؤلفــه ســوم ایــن 

اســت کــه امــر زیبــا حکــم ذوقــی را از نســبت میــان غایــات اخــذ 

می کنــد.

كانــت معتقــد اســت: »زیبایــی، صــورت غایتمنــدی یــک شــیء یــا 

هــان ابــژه اســت از آن حیــث کــه بــدون تصــور یــک غایــت، قصــد 

ــود.« ــرض ادراک می ش و غ

ــت  ــه داد: كان ــت و ادام ــی پرداخ ــت از زیبای ــف كان ــه تعری وی ب

ــژه  ــا هــان اب ــد »زیبایــی، صــورت غایتمنــدی یــک شــیء ی می گوی

ــت، قصــد و غــرض  ــک غای ــدون تصــور ی ــه ب ــث ک اســت از آن حی

ادراک می شــود.« اینجــا مشــکل ترین نقطــه کانــت اســت کــه 

تاكنــون مــورد اعــراض شــدیدی نســبت بــه آن شــده اســت. اگــر بــه 
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ــز آن درســت اســت  ــم احســاس می کنیــم همــه چی ــگاه کنی گلــی ن

ــه  ــد ک ــت می ده ــا دس ــه م ــاس ب ــن احس ــی دارد و ای ــک زیبای و ی

ــک گل  ــا در ی ــد. ش ــق می کن ــی را محق ــد و غرض ــورت آن، قص ص

چــه قصــد و غرضــی مــی بینیــد؟ غیــر از آنکــه آن را زیبــا می بینیــد 

ــاری  ــی اعتب ــن زیبای ــا ای ــت؟ آی ــد زیباس ــور می گویی ــه منظ ــه چ ب

اســت؟ کانــت می گویــد هیــچ قصــد و غرضــی در گل نهفتــه نیســت 

و مــا هســتیم کــه ایــن غــرض را بــرای آن تعریــف می کنیــم. هیــچ 

ــم. ــل منی کنی ــی را تعق ــد و غرض قص

ــا  ــت م ــل در هدای ــان تعقــل و تخی ــه تفــاوت می ــن پژوهشــگر ب ای

ــت پرداخــت  ــزد كان ــم در ن ــا فــرض می كنی ــه آن را زیب ــه امــری ك ب

ــان  ــل را بی ــل و تخی ــرق تعق ــت ف ــا در حقیق ــت: او در اینج و گف

می کنــد. بــه تعبیــری کــه بــدون مفهــوم عقلــی احســاس می کنیــم 

ــی  ــد ب ــاز هــم متضمــن قصــد و غرضــی اســت و منی توان کــه گل ب

هــدف باشــد. کانــت می گویــد احســاس زیبایــی، احســاس معنایــی 

ــن گل  ــم ای ــانه بگویی ــود شناس ــق وج ــر از طری ــت. اگ ــود اس موج

زیباســت و ایــن زیبایــی بــه چــه معناســت؟ عقــل در اینجــا ســاکت 

ــن  ــه ای ــد ک ــت می کن ــا را هدای ــه م ــت ک ــل اس ــی تخی ــد ول می مان

ــی را بشناســیم. زیبای

اعوانــی بــه تریــح زیبایــی آزاد و هدفــدار از منظــر كانــت پرداخت 

و عنــوان كــرد: زیبایــی آزاد و هدفــدار از دیگــر موضوعاتــی اســت 

ــز  ــن دو نی ــن ای ــود. او بی ــاهده می ش ــت مش ــات كان ــه در نظری ك

ــه  ــم ک ــم می کنی ــی حک ــت: »وقت ــد اس ــده و معتق ــل ش ــز قائ متای

گلــی زیباســت بــه احتــال زیــاد مفهومــی از قصــد و غــرض متحقــق 

ــی آزاد  ــی آن گل زیبای ــذا زیبای ــم، ل ــا منی بینی ــم و ی در آن را نداری

ــض و  ــن مح ــاره ای ــم درب ــا ه ــی م ــم ذوق ــود و حک ــده می ش خوان

خالــص و بــدون غایــت مــی شــود. امــا وقتــی بــه زیبایــی ســاختانی 

مثــاً کلیســا یــا مســجد اشــاره می کنیــم ایــن زیبایــی هدفــدار اســت. 

مــن اگــر مســیحی باشــم کلیســا را یــک جــور زیبــا می بینــم و اگــر 

مســلان باشــم مســجد را جــور دیگــر زیبــا می بینــم. ایــن هدفــدار 

اســت؛ یعنــی پیــش زمینــه دینــی و فرهنگــی و تربیتــی و تاریخــی 

دارد. در ایــن صــورت نــگاه مــا بــه ایــن ســاختان جانبدارانــه 

اســت. منی توانــم خــودم را از همــه چیــز عــاری کنــم و بگویــم ایــن 

ــه  ــن حــال احســاس خوشــی هــم كــه ب ســاختان زیباســت. در عی

مــن دســت می دهــد نیــز بــاز هــم جانبدارانــه اســت. البتــه كانــت 

فقــط بــه كلیســا اشــاره دارد.

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: کانــت در ایــن مطلــب ارصار دارد 

کــه وجــه خــاص و منفــرد حکــم ذوقــی را حفــظ کنــد و بگویــد کــه 

مــا ذوق داریــم کــه می گوییــم ایــن ســاختان زیباســت. اگــر حکــم 

ــل  ذوقــی متضمــن مفهــوم عقلــی غایــت و غــرض عینــی باشــد مث

ــاریم در  ــر می ش ــزی را خی ــیله آن چی ــه وس ــه ب ــت ک ــی اس حکم

ایــن صــورت حکــم مــا حکمــی معرفتــی اســت. یعنــی اگــر بگویــم 

ــر  ــاز خی ــده می شــود و من ــاز خوان ــن مســجد زیباســت، در آن من ای

اســت. در اینجــا هــم جانبدارانــه اســت و هــم غایــت مدارانــه اســت 

و هــم اینکــه معرفتــی ســخن گفتــه شــده اســت. اینجــا هــرن کجــا 

خــودش را نشــان مــی دهــد؟ در اینجــا حکــم را از ایــن جهــت ذوقــی 

ــت  ــی نیس ــوم عقل ــده آن مفه ــاب کنن ــای ایج ــه مبن ــد ک می خوانن

بلکــه احســاس درونــی اســت.

اگــر حکــم ذوقــی متضمــن مفهــوم عقلــی غایــت و غــرض عینــی 

باشــد مثــل حکمــی اســت کــه بــه وســیله آن چیــزی را خیــر 

ــت. ــی اس ــی معرفت ــا حکم ــم م ــورت حک ــن ص ــاریم در ای می ش

                                 

عضــو کمیســیون دامئــی هیئــت امنــای مؤسســه پژوهشــی حکمــت 

ــی  ــوم زیبای ــرای مفه ــت ب ــه كان ــی ك ــه متثیل های ــران ب و فلســفه ای

جانبدارانــه عنــوان می كنــد، پرداخــت: مثــال دیگــری کــه کانــت در 

موضــوع زیبایــی طرفدارانــه و جانبدارانــه یــا آزاد می زنــد ایــن اســت 

ــره ای را  ــد چه ــه می خواه ــد ک ــر بگیری ــی را در نظ ــا نقاش ــه ش ک

بکشــد. ایــن چهــره تعیــن دارد. مثــا ایرانی هــا یــک شــکل صــورت 

دارنــد و آفریقایــی نــوع دیگــری. ایــن را بــا یــک کاریکاتــور مقایســه 

کنیــد. ایــن چهــره کاریکاتــوری جانبدارنــه اســت و می خواهیــد 

چهــره را طــوری بــه تصویــر بکشــید کــه بــه آن مفهومــی کــه در پــی 

نقــد آن هســتید، برســید. لــذا در اینجــا جانبدارانــه عمــل کرده ایــد. 
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اینجاســت کــه اخــاق در هــرن جانبدارانــه اســت کــه مــن در کجــا 

وجــدان خــود را بــه کار می بــرم؟ بــه عنــوان مثــال در کاریکاتــور و 

طنــز ملتــی یــا گروهــی را بــه متســخر می گیــرم اینجاســت کــه هــرن 

و اخــاق بایــد بــا هــم تاقــی پیــدا کننــد. اینجــا بــاز ایــده متعــارف 

زیبــا و ایــده آل زیبــا معنــا پیــدا می کنــد. ایــده آل زیبــا آنجاســت کــه 

هــرن در قالــب اخــاق و بــا وجــدان اخاقــی بــروز پیــدا کنــد. غایــت 

مدارانــه، هدفــدار و جانبدارانــه اســت كه بیشــر جانب اخــاق را در 

نظــر بگیــرد. بنابرایــن ایــن عاقــه و انصــاف در هــرن ایجــاد می کنــد.

اعوانــی چهارمیــن مؤلفــه خوشــایندی را شــیء نامیــد و ادامــه داد: 

چهارمیــن مؤلفــه حکــم ذوقــی بــه جهــت خوشــایندی شــیء مربــوط 

ــا چیــزی اســت کــه بــدون مفهــوم عقلــی بــه عنــوان  می شــود. زیب

متعلــق یــک خوشــایندی، رضوری شــناخته می شــود. ایــن رضورت، 

نــه رضورت نظــری عینــی و نــه رضورت عملــی کــه نتیجــه آن قانــون 

اخاقــی اســت بلکــه ایــن رضورت، رضورت مصــداق اســت. مصداقی 

کــه اخــاق و هــرن را بــا هــم در یــك اثــر نشــان می دهــد. اینجاســت 

کــه تصدیــق همگانــی را بــا خــود بــه همــراه دارد.

وی در ادامــه بــه نتایجــی كــه كانــت از مباحــث خــود دارد، 

ــه  ــطه ب ــی واس ــه ای ب ــت عاق ــر کان ــوع از منظ ــت: در مجم پرداخ

زیبایــی طبیعــت داشــن همــواره نشــان از روح خــوب اســت. مــن 

ــه اخــاق  ــر هــرنی را هــم ب اگــر از نظــر اخاقــی درســت باشــم اث

می بینــم و اگــر درون مــن خــوب نباشــد و وجــدان مــن بیــدار 

نباشــد، برداشــت دیگــری از هــرن می کنــم. بنابرایــن در صــدور حکــم 

ذوقــی فــرض قبلــی مــا ایــن اســت کــه رضایــت مشــابهی از عمــل 

ــورد بحــث  ــن را م ــه عی ــی در همــه کســانی ک ــوای ذهن ــل ق متقاب

قــرار می دهنــد ایــن زیبایــی حاصــل مــی شــود. یعنــی یــک شــعور 

و معیــاری بــه انســان می دهــد. اینجــا اخــاق و هــرن، فرهنــگ ســاز 

می شــود و وقتــی فرهنــگ ســاز می شــود، کانــت آشــتی بــا طبیعــت 

ــه نظــر  ــبیه هــرن ب ــرا ش ــد. »طبیعــت زیباســت زی را مطــرح می کن

می رســد و هــرن وقتــی می توانــد زیبــا خوانــده شــود کــه مــا از هــرن 

ــد طبیعــت ظاهــر می شــود.  ــر مــا هانن ــودن آن آگاه باشــیم و ب ب

زیــرا هــم در مــورد زیبایــی طبیعــی و هــم زیبایــی هــرنی می توانیــم 

بطــور کلــی بگوییــم زیبایــی چیــزی اســت کــه در داوری رصف 

خوشــایند باشــد.« در نهایــت اخــاق و هــرن وقتــی بــه هــم برســند، 

غایتمنــدی آن هــم مشــخص می شــود. وقتــی خلــق یــک اثــر هــرنی 

می کنیــم اینجــا کانــت انســانیت انســان را بــه وی گوشــزد می کنــد. 

در مابعدالطبیعــه اخــاق می خوانیــم کــه همــه چیــز قیمــت دارد، 

انســان اســت کــه ارزش دارد. اگــر هــرن را در قالــب قیمــت ببینیــد 

بــا همــه اشــیای دیگــر فرقــی منی کنــد. ولــی وقتــی از لحــاظ ارزش 

ببینیــم، اخــاق و هــرن در آن رعایــت شــده ایــن ارزشــمند اســت.

اعوانــی در پایــان مقالــه خــود بــه ایــده متعــارف زیبایــی و زیبایــی 

ــده  ــه ای ــت ب ــح داد: كان ــت پرداخــت و توضی ــده آل از منظــر كان ای

متعــارف زیبایــی و زیبایــی ایــده آل می پــردازد و می گویــد: زیبایــی 

بــه معنــی ایــده آل آن ایــن اســت كــه انســان تنهــا موجــودی اســت 

كــه غایتــش را در خــودش دارد و آن اثــری كــه خلــق می كنــد، نبــوغ 

دارد. انســان وقتــی اثــری را خلــق می كنــد فی نفســه غایتمنــد 

ــه  ــد ك ــدا كن ــور پی ــد در هــرن تبل ــن انســانیت می توان ــه ای اســت ك

خالقــش انســان اخــاق مــدار اســت.

ــه عــر  ــود ك ــن منایشــگاهی ب   منایشــگاه »رســتاخیزچوب«، آخری

ــی  ــان مرکزهرنپژوه ــاه 1394 در نگارخانه جه ــفند م ــنبه 9 اس یكش

ــت. ــایش یاف ــتان هرن گش ــه فرهنگس ــته ب ــان وابس نقش جه

 منایشــگاهی كــه بــا  اســتقبال خوبــی از ســوی دوســت داران 

ــای  ــر از معرق ه ــگاه، 21 اث ــن منایش ــد. در ای ــه ش ــرن مواج ــن ه ای

دیــد  معــرض  در  رنــگ،  تفکیــک  روش  مبــدع  امیراینانلــو، 

گرفــت.  قــرار  عاقه منــدان  ی عمــوم  هــا بلو تا

كــه نــه تنهــا از حیــث تكنیــك چشــم نوازی 

بلكــه بــه جهــت ذوق بــری و زیبایــی شایســته تحســین بــود. 

ــدع آن اســت  ــه خــود مب ــن ك ــا از تكنیكــی نوی ــه تنه ــو ن اینانل

ــپکتیو  ــا پرس ــرق را ب ــد در مع ــن روش جدی ــه  ای ــرده، بلك ــره ب به

در  نــور  و  روشــن  ســایه  و حاصــل هم نشــینی  کــرده  همــراه 

هرنســنتی، تحــرک و تحــول معــرق را رقــم زده اســت.

هرنمنــد 48 ســاله ایــن منایشــگاه کــه در حال حــارض ســاکن کشــور 

عــان اســت، در اوایــل دهــه 80، ســبک ابداعــی خــود را در »جامعه 

مبتکریــن و مخرعیــن« ثبــت کــرده اســت و از آن پــس، هرنجویــان 

زیــادی را بــه مرتبــه هرنمنــدی رســانده اســت.

رســتاخیز چــوب، هرچنــد ریشــه در زبــان اســتوار تصویــر دارد، ولــی 

بــا تخیــل علیرضــا اســفندیاری، هرتابلــو را بــا زبــان گویــای شــعر نیــز 

همــراه کــرده اســت.

ایــن منایشــگاه كــه تــا 17 اســفند ادامــه داشــت، تــا آخریــن روزهــا 

میزبــان نــگاه گــرم و مشــتاق هرندوســتان در گالــری جهــان بــود. 

منایشگاهی از معرق های یب نظری امریاینانلو
در گالری جهان
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ــه همیــن  ــد ب كــه معــرق شــاهد نوآوری هــای دیگــری باشــد و نبای

بســنده كنیــم.

ــه هــر  ــه ب ــود ك ــرادی ب ــار گذشــتگان، ای نداشــن پرســپكتیو در آث

ــین و  ــاوت هرپیش ــورد تف ــد، ، در م ــه می ش ــی گرفت ــنتی ایران س

هرامــروزی قــدری توضیــح می دهیــد؟

ترســیم  خطــی  خیلــی  اشــیاء  و  چهره هــا  قدیمــی  آثــار  در 

ــو،  ــای اینانل ــد آق ــارص مانن ــدان مع ــار هرنمن ــی در آث ــدند، ول می ش

بــا رنگ بندی هایــی كــه ایجــاد شــده، پرســپكتیوهای خوبــی را 

از حالت هــای مســطح خــارج شــده ایم. و  مشــاهده می كنیــم 

ــا  ــرد ی ــرار می گی ــال ق ــه هرهــای رئ ــو درجرگ ــرق امیراینانل ــا مع آی

ــری دارد؟ ــبک دیگ س

بلــه؛ در ایــن کــه رئــال اســت شــکی هــم نكنیــد. یــك رسی جوانهــا 

ــیون  ــت مدرن و پست امپرس ــا را پس ــل كاره ــن قبی ــه ای ــتند ك هس

ــف هســتند و  ــا آن مخال ــی متأســفانه عــده ای ب ــد. ول ــه می كنن ارائ

ــب  ــنت َمرك ــم، س ــا می گویی ــود دارد. م ــنت وج ــر رس س ــی ب دعوای

ــنت  ــا، س ــی داوری ه ــفانه در بعض ــان. متأس ــه هدف م ــت و ن ماس

را هــدف می داننــد و در برابــر بعضــی نوآوری هــا، موضع گیــری 

می كننــد. بــه عنــوان مثــال، هان طــور كــه از پشــتوانه بانــك مركــزی 

ــم، از پشــتوانه هــرنی رسزمین مــان هــم  ــول چــاپ كنی ــم پ می توانی

می توانیــد الهــام بگیریــم و كار بــه روز انجــام  دهیــم كــه ایــن 

خــودش زمــان می بــرد. االن، نیــاز بــه ساده شــدن و انتــزاع در 

بعضــی هرنهــا، داد می زنــد و ایــن خــودش ظرفیت هایــی را ایجــاد 

ــا توجــه داشــت. ــه آنه ــد ب ــه بای ــد ك می كن

اگــر امــروز بخواهیــم بــرای معرق هــای نویــن مرتادفــی بنویســیم، 

آیــا در معنــای قدیمــی هرمعــرق تفاوتــی ایجــاد می شــود یــا 

ــد؟ ــت می كن ــف كفای ــان تعری ه

در تكنیــك تفــاوت پیــدا كــرده ولــی معــرق، هــان اســت و وقتــی 

بــه ایــن آثــار نــگاه می كنیــم، آن را بــه روزتــر و مدرن تــر می یابیــم. 

ــود  ــی ب ــان نقاش ــد، ه ــم آم ــی امپرسیونیس ــه وقت ــی ك ــل نقاش مث

ولــی تحــول و جریانــی رو بــه جلــو همــراه خــود داشــت. در 

معــرق طــوری شــده بــود كــه انــگار همــه از روی دســت هــم نــگاه 

ــرن  ــن ه ــت در ای ــث حرك ــا باع ــه نوآوری ه ــی این گون ــد ول می كردن

شــد.

آیا شیوه »تفكیك رنگ« ریشه ای هم دارد؟

بــه نظــر مــن، ماچیــز خلق الســاعه نداریــم، ولــی آن فضــا و حســی 

كــه ایجــاد شــده، بســیار در كار هــرنی اهمیــت دارد و بــرای بنــده 

قابل تقدیــر اســت. االن بــا امكاناتــی كــه از نظــر علمــی و صنعتــی 

پیــش آمــده، می تــوان در خیلــی كارهــای چــوب، هم رنگــی را 

مشــاهده كــرد ولــی كســی كــه بــه اینگونــه كارهــا می پــردازد، 

بیشــر در جرگــه صنعت گــران قــرار می گیــرد تــا هرنمنــدان. صنعــت 

ــه آن  ــس ب ــی دل و ح ــی وقت ــرد ول ــك می گی ــز، كم ــت و مغ از دس

اضافــه می شــود، هــرن زاده می شــود.

نكتــه دیگــری در مــورد هــر آقــای اینانلــو و ایــن منایشــگاه وجــود 

دارد كــه بخواهیــد بــرای مــا بیــان كنیــد؟

ــه  ــرق ب ــو در مع ــه جل ــی رو ب ــو، تحول ــوده: »امیراینانل ــن آزم بهم

ــرد«. ــارج ك ــرار خ ــره تك ــود آورد و آن را از دای وج

ــا  ــتاخیزچوب، م ــگاه رس ــار منایش ــت در آث ــاری- دق ــمیرا خوانس س

ــب  ــمی ترغی ــوتان هرنتجس ــی از پیشكس ــا یك ــی ب ــه هم صحبت را ب

ــو و  ــر اینال ــران امی ــرنی مه ــای ه ــا دنی ــی ب ــرای همراه ــرد و ب ك

در  نوآوری هایــش  اهمیــت 

ــن  ــگاه بهم ــه ن ــرق، از زاوی مع

آزمــوده بــه متاشــای آثــارش در 

مركزهرنپژوهی نقش جهــان 

كــه  آزمــوده  نشســتیم. 

خــود هرنجویان بســیاری 

ــه مرتبــه هرنمنــدی  را ب

رســانده، تحــول رو بــه 

ــن هرنســنتی  ــوی ای جل

واســطه  بــه  را 

و  امیراینانلــو  تــاش 

می دانــد  هرنمندانــی 

ــرن  ــب ه ــنت را َمرك ــه س ك

آن. هــدف  نــه  و  می داننــد 

ویژگی معرق های امیراینانلو در چیست؟

ــورت  ــه ص ــط ب ــه فق ــرنی ك ــی در ه ــت نوین ــو، حرک ــای اینانل آق

دایــره وار در حــال تکــرار بــود، ایجــاد كــرد و بدعتــی نــو در معــرق 

گذاشــت. از آن بــه بعــد هــم، شــاگردانی را تعلیــم داد و ســبب شــد 

تــا معــرق در حــال حــارض از آن شــیوه ســنتی قبلــی رهــا شــود و این 

یــك تحــول مثبــت و روبــه جلــو در ایــن هــرن بــه حســاب می آیــد. 

در گذشــته معــرق مــا زمینــه پلی اســری داشــت، جنــاب اینانلــو بــه 

دلیــل ضعــف پلی اســر و ترك خوردگی هایــی كــه بــه دلیــل گرمــا و 

ــرد  ــه را از چــوب كار ك ــاد می شــد، زمین ــا ایج ــرای معرق ه ــا ب رسم

البتــه تنهــا ایــن تحــول كافــی نیســت و بــاز هــم زمــان آن رســیده 

هبمن آزموده:
  »امریاینانلو، معرق را از دایره تكرار خارج ركد
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مهــران امیراینانلــو: »معــرق را تنهــا بــه هم وطنــم آمــوزش می دهــم، 

چــون بعضــی از هرنهایــی کــه خاســتگاهش ایــران بــود، بــه ســبب 

آموزش هــا بــه راحتــی تخریــب شــد.«

ــك  ــان كم ــو )1346( از درخت ــران امیراینانل ــاری- مه ــمیرا خوانس س

ــاد  ــرای ایج ــه ب ــش، بلك ــه معرق های ــرای زمین ــا ب ــه تنه ــرد، ن می گی

تنالیته هــای مختلــف رنگــی. او درختــان را بــرای خلــق اثــر معــرق 

خــود بــه صــف می كنــد و بــا شــیوه »تفكیــك رنــگ«، آفرینشــی از 

ــد. ــه می كن ــان هدی ــه جه ــا ب دل آفریده ه

او  منایشــگاه  آخریــن  اختتــام  مناســبت  بــه  زیــر  گفت وگــوی 

)رســتاخیزچوب( در نگارخانــه  جهــان صــورت گرفتــه اســت.

آیــا ایاژهایــی کــه در شــعرهای كنــار آثارتــان وجــود دارد، در ذهــن 

شــا هم بــوده اســت؟

در درجــه اول، حســی نســبت بــه تصویــری كــه انتخــاب كــرده ام و 

ــان  ــا علیرضــا اســفندیاری در می كار كــرده ام، دارم. بعــد کــه آن را ب

ــت  ــرك اس ــن مش ــا م ــز، ب ــس او نی ــات ح ــی اوق ــذارم، گاه می گ

و گاهــی هــم بــا حــس او تفــاوت دارد و اســتنباط هایان فــرق 

می کنــد. زمانــی كــه كــودك بــودم، رفتگرهــا برگ هــای چنــار را كپــه 

ــش زده  ــار آت ــای چن ــه برگ ه ــی ك ــد، بوی ــش می زدن ــد و آت می كردن

بــرای مــن داشــت، خیلــی جــذاب بــود. وقتــی بــا علیرضا اســفندیاری 

ــه  ــر ب ــک اث ــاد ی ــگام ایج ــه در هن ــی ک ــه فضاهای ــورد این گون در م

ــت.  ــش اس ــم لذت بخ ــم، برای ــت می كن ــردم، صحب ــان می گ دنبالش

البتــه بایــد اعــراف کنــم کــه گاهی اوقــات، شــعری کــه رسوده 

ــت. ــر اس ــود کار به ــود از خ می ش

از چه زمانی به معرق عالقه مندی پیدا كردید؟

ــرق را  ــی مع ــد درس ــی واح ــتی، وقت ــته صنایع دس ــگاه، رش در دانش

گذرانــدم، بیــش از گذشــته بــه ایــن هــرن عاقه منــد شــدم. البتــه ایــن 

را هــم بگویــم كــه بیــن معــرق و ســفال مــردد بــودم و هنــوز هــم 

ســفال را دوســت دارم ولــی چــون می بایســت انــرژی ام را روی یــك 

ــار گذاشــتم. شــاخه متمركــز می کــردم، آن را كن

ــه آن  ــه ب ــود و چگون ــگ« از كجــا ب ــه  شــیوه »تفكیك رن ــه اولی جرق

رســیدید؟

ــزی  ــرای چی ــات ب ــی  اوق ــودم و خیل ــوآوری ب ــال ن ــه دنب ــه ب همیش

تــاش می كــردم كــه در نهایــت پــی می بــردم كــه كــس دیگــری قبــل 

از مــن آن را انجــام داده اســت. ولــی »شــیوه تفكیــك رنــگ« چــون 

گاهــی نقاشــی هــم كار می كــردم، از ایــن جــا بــه ذهنــم رســید کــه 

تنالیته هــای والورهــای رنگــی آبرنــگ را بــا رنگ هــای مختلــف چــوب  

امتحــان كنــم و از رنگ هــای متنــوع انــواع چــوب  بــرای سایه روشــن 

کمــک بگیــرم. در ابتــدا كارهایــم خیلــی ســاده بودنــد و بــه شــكل 

امــروزی كار منی كــردم ولــی كم كــم چیزهــای بیشــری در حیــن كار 

برایــم ملمــوس شــد و بــه نكته هــای دیگــری هــم رســیدم.

چــه رنگ هایــی بــا کــدام چوب هــا بــرای ایــن شــیوه قابــل اســتفاده 

است؟

ــردو  ــت گ ــوب درخ ــوه ای از چ ــگ قه ــرای رن ــال، ب ــوان مث ــه عن ب

ــای زرد و  ــرای رنگ ه ــاب، ب ــوب عن ــرد؛ از چ ــتفاده ک ــوان اس می ت

  رهمان امریاینانلو به مناسبت اختتامیه منایشگاه »رستاخیزچوب« گفت:
  معرق را تنها به مه وطمن آموزش یم دمه

مــن گایــه ای از برخــی نامهربانی هــا دارم. چــرا هرنمندانــی از 

ایــن دســت، فضایــی برایشــان فراهــم منی شــود كــه در كشــور 

خودشــان فعالیــت كننــد؟ چــرا امــروز آقــای اینانلــو در عــان زندگی 

ــم، از  ــگاه می کنی ــورها را ن ــی از کش ــن و خیل ــی ژاپ ــد؟ وقت می كن

هرنمنــدان خــود حایــت می کننــد ولــی اینجــا خیلــی از هرنمنــدان 

ــا در  ــم، م ــارف بگوی ــدون تع ــد. ب ــرت مواجه ان ــی و ع ــا گمنام ب

صنعــت وابســته ایم ولــی می توانیــم بــه هــرن و ادبیات مــان بنازیــم 

و افتخــار کنیــم کــه مثــاً مــا مفرغ هــای لرســتان را داریــم، مــا هــرن 

ساســانی داریــم، تیموریــان، صفویــان و ... هــر كــدام بــرای هــرن مــا 

ــیده اند.  ــا رس ــت م ــه دس ــا ب ــته اند ت ــدی داش ــه ای ارجمن ــه گون ب

نســل مــا چــه می خواهــد بگویــد؟ آیــا فضــای مناســبی بــرای حركــت 

و نــوآوری برایــش فراهــم اســت تــا مایــه ای بــرای مباهــات آینــدگان 

ــر  ــد، ناگزی ــن نبوده ان ــا، چــون تأمی ــدان م شــود؟ بســیاری از هرنمن

ــرق و  ــدان مع ــن از رسآم ــفانه چندت ــده اند. متأس ــرت ش ــه مهاج ب

شیشــه گری مــا از كشــور رفته انــد و ایــن یعنــی بی توجهــی بــه 

رسمایه هــای فرهنگــی كشــور. حداقــل بایــد رشایــط و امكاناتــی در 

ــار هرنمنــد قــرار بگیــرد کــه بتوانــد شــناخت و یافته هایــش را  اختی

بــه شــاگردان خــودش منتقــل کنــد.

ــی  ــه طراح ــری ب ــه بیش ــد توج ــا، بای ــمی م ــرن تجس ــوزش ه در آم

صــورت گیــرد و ضعــف عمــده اكــر دانشــجویان مــا، در ایــن نكتــه 

اســت. دانشــجویی کــه طراحــی را در حــد ابتدایــی بدانــد، معلــوم 

اســت کــه هیچ وقــت شــکوفا منی شــود و بــه خاقیــت دســت پیــدا 

منی كنــد.

ــد،  ــه می ش ــی گرفت ــنتی ایران ــر س ــه ه ــه ب ــرادی ك ــته ای  در گذش

نداشــن پرســپكتیو در آثــار قدمــا بــود، در مــورد تفــاوت هرپیشــین 

ــد؟ ــح می دهی ــدری توضی ــروزی ق و هرام

ترســیم  خطــی  خیلــی  اشــیاء  و  چهره هــا  قدیمــی،  آثــار  در 

ــو،  ــای اینانل ــد آق ــارص مانن ــدان مع ــار هرنمن ــی در آث ــدند، ول می ش

بــا رنگ بندی هایــی كــه ایجــاد شــده، پرســپكتیوهای خوبــی را 

از حالت هــای مســطح خــارج شــده ایم. و  مشــاهده می كنیــم 
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ــاب و  ــج، عن ــای نارن ــگ  زرد از چوب ه ــاد رن ــرای ایج ــا ب ــز و ی قرم

زرشــک می تــوان کمــک گرفــت. همچنیــن بــرای رنــگ خاکســری از 

ــرم. ــره می گی ــال به ــر و پرتق ــرا و َعرَع ــوب اف چ

آثارتان را در گروه سبك خاصی دنبال می كنید؟

ــد ســبك خاصــی نیســتم  ــم و در قی مــن بیشــر طبیعــت كار می كن

ولــی »تفكیك رنــگ« دســت مــا را بــرای ایجــاد اثــر در هــر ســبكی 

ــذارد. ــاز می گ ب

آیا پس زمینه متام چوب توسط شا متداول شد؟

معــرق از ابتــدا متام چــوب بــوده و بــه روش جایگزینــی انجــام 

ــوان  ــه عن ــد. ب ــداول ش ــر مت ــه پلی اس ــم زمین ــی كم ك ــده ول می ش

مثــال، بــرای بــه تصویرکشــیدن آســان، پلی اســررنگی می ریختنــد و 

یــا قطعــات فلــزی مثــل ســپر را بــه کمــک فلــزات نشــان می دادنــد 

کــه بــه نظــر مــن، بیشــر شــبیه کاژ می شــود تــا معــرق. همچنیــن 

حاشــیه ای کــه فریــم خــورده در قبــل از دهــه هفتــاد، اصــاً وجــود 

نــدارد؛ ســیلِر و کیلِــری هــم کــه روی کار می پاچیــم، آن زمــان 

ــود. ــداول نب مت

آیــا در کشــوری کــه در حال حــارض زندگــی می کنیــد، آمــوزش 

هرمعــرق هــم می دهیــد؟

خیــر. از ابتــدا کــه بــا ایــن دوســتان عرب زبــان وارد مذاکــره شــدم، 

ــه  ــرق را چ ــوزش مع ــارض، آم ــردم. در حال ح ــد ک ــه را قی ــن نكت ای

از راه دور و چــه از نزدیــك، فقــط بــه هم وطنــم می دهــم. بــه 

ــا  دلیــل اینكــه بعضــی از هرنهایــی کــه خاســتگاهش ایــران بــود، ب

ــه راحتــی تخریــب شــد و بعضــی از كشــورها،  همیــن آموزش هــا ب

صنایع دســتی را بــا كیفیــت نــازل در بــازار جهانــی عرضــه می كننــد 

ــد. ــه هرنهــا می زن ــه اینگون ــن كار، لطمــه بزرگــی ب ــه ای ك

بــه نظــر شــا چــرا رغبــت کشــورهای حاشــیه خلیح فــارس بــه آثــار 

هــری مــا زیــاد اســت؟

ــا  ــرن م ــد و ه ــت دارن ــیار دوس ــی را بس ــار ایران ــورها، آث ــن کش ای

برایشــان بســیار جذابیــت دارد. اگــر مــا در بســته بندی صنایع دســتی 

بتوانیــم بهــر ظاهــر شــویم، قطعــاً بــازار بهــری را در ایــن کشــورها 

خواهیــم داشــت.

نقــد  تخصصــی  نشســت های  سلســله  از  نشســت  چهارمیــن 

معــارص  هــرن  کمیتــه  همــکاری  بــا  معــارص  هــرن  کتاب هــای 

ــه  ــدان برگــزار  شــد. ایــن نشســت ب پژوهشــکده هــرن و خانه هرنمن

ــا« از  ــخ و جغرافی ــاب »هــرن معــارص؛ تاری ــل و بررســی دو كت تحلی

کاتریــن میــه و  »هــرن معــارص« اثــر جولیــن اســتابراس اختصــاص 

داشــت كــه بــا حضــور مرجــان ایــن دو کتــاب، عــر چهارشــنبه 

ــد.  ــزار ش ــهناز« برگ ــل ش ــتاد جلی ــاالر »اس ــاه در ت ــم بهمن م هفت

ــی  ــی- تحلیل ــث پژوهش ــدان مباح ــه عاقه من ــت ک ــن نشس در ای

ــرن و  ــگاه ه ــدرس دانش ــرب زاده م ــال ع ــتند، ج ــور داش ــرن حض ه

فارغ التحصیــل دکــری هرنهــای تجســمی از دانشــگاه اسراســبورگ 

ــگارش مقــاالت پژوهشــی و ترجمه هــای متعــدد در  ــه ن فرانســه ک

حــوزه هــرن معــارص جهــان را در کارنامــه خــود دارد، دربــاره کتــاب  

"هــرن معــارص؛ تاریــخ و جغرافیــا" تألیــف کاتریــن میــه ســخن گفت.

ــران در  ــه ای ــن نویســنده ب ــفر ای ــه س ــاره ب ــا اش ــدا ب     وی در ابت

چنــد ســال گذشــته، بــه معرفــی جایــگاه و پیشــینه وی از دهــه 60 

میــادی در عرصــه نقــد هــرنی فرانســه و اعتبار و نام شــناخته شــده 

او در حایــت از هرنمنــدان ایــن کشــور، بویــژه در حیطــه هرنهــای 

مفهومــی و مینی مــال پرداخــت و وی را از جملــه پرســابقه ترین 

مدیــران یــک نریــه هــرنی بــا رویکــرد تخصصــی مطالعــات هــرن 

معــارص در اروپــا )ART PRESS( شــمرد کــه متفکرانــی چــون 

دریــدا و ســارتر در نریــه وی قلــم زده انــد. عــرب زاده در ادامــه بــه 

ســاختار و صورت بنــدی مباحــث ارائــه شــده در کتــاب کاتریــن میــه  

ــاب دارای مثال هــای توصیفــی فــراوان و  اشــاره کــرد و گفــت: »کت

پرشــار اســت تــا فهــم مطلــب را بــرای خواننــده هموارتــر ســازد. 

کتــاب را می تــوان بــه دو بخــش کلــی تقســیم کــرد و بــا خوانــدن 

چهارمنی نشست نقد و برریس كتاب های هرن معاصر 
با نقد دوكتاب برگزار شد.
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ــه نویســنده،  ــم متوجــه می شــویم ک ــر می روی ــه جلوت آن هرچــه ب

مفهــوم "معارصیــت" را تنهــا در کیفیــت خــود اثــر جســتجو منی کند، 

ــون:  ــری همچ ــای دیگ ــا املان ه ــاط ب ــبت و ارتب ــه آن را در نس بلک

زمــان، مــکان، منتقــدان، مخاطبــان و هرنمنــدان دســته بندی و 

ــددی را  ــای متع ــنده مثال ه ــتا نویس ــن راس ــد. در ای ــل می کن تحلی

از منایشــگاه های مختلــف در زمان هــا و موقعیت هــای مختلــف 

مــی آورد تــا بــاور متعــارف مــا را از هــرن معــارص توســعه بخشــد.« 

ــن محورهــا و مؤلفه هــای کار  وی افــزود: »اساســاً یکــی از مهم تری

کاتریــن میــه کاوش در "ماهیــت معارصیــت" یــک اثــر هــرنی اســت 

ــود  ــق می ش ــروز خل ــه ام ــری ک ــا اث ــه: آی ــش ک ــن پرس ــرح ای و ط

لزومــاً می توانــد یــک اثــر "معــارص" هــم تلقــی شــود؟  پاســخی کــه 

او بــه ایــن ســؤال می دهــد چندوجهــی اســت: مخاطبــان، نهادهــای 

مؤثــر در شــکل گیری یــک اثــر هــرنی، نــگاه انتقــادی بــه حقیقــت 

و ... .«  

ــدگاه نویســنده اشــاره  ــرد موزه هــا از دی ــه کارک ــه ب     وی در ادام

ــارص را در  ــرن مع ــای ه ــوزه ه ــش م ــد: »او پیدای ــادآور ش ــرد و ی ک

ــتند  ــدرن هس ــرن م ــای ه ــاوت از موزه ه ــه متف ــردی ک ــر کارک بس

نخســتین  موزه هــا  او  دیــد  از  واقــع  در  و  می کنــد  بررســی 

ــه  پایگاههایــی هســتند کــه هــرن معــارص فتــح می کنــد چــرا کــه ب

ژانــری محــدود منی شــوند.«   

     مرجــم کتــاب در ادامــه بــه ترســیم تفــاوت میــان هــرن معــارص 

و هــرن مــدرن از دیــدگاه نویســنده پرداخــت و اظهــار داشــت: 

بوده اســت.  بــا هــرن مــدرن همــراه  »کارکــرد جــدی موزه هــا 

کســانی کــه هــرن مانــه را پیــرو می دانســتند، درســت اســت 

کــه آن را غیــر اخاقــی یــا غیــر زیباشناســانه – مطابــق معیارهــای 

متعــارف – ارزیابــی می کردنــد امــا در هــر حالــت آن را یــک 

"نقاشــی" می دیدنــد و بایــد دانســت خصوصیــت هــرن معــارص 

آن اســت کــه بــه ژانــر خاصــی منحــر و محــدود منی شــود و 

ــار  ــداری آث ــرای نگه ــن معضــل موزه هــا ب ــاز مهم تری ــن در آغ همی

می شــد.«   محســوب 

    عربــزاده ادامــه داد: »مســئله بعــدی کــه نویســنده بــه آن 

ــه در  ــت ک ــی اس ــدن نهادهای ــر ش ــجم و حرفه ای  ت ــردازد منس می پ

کار سامان بخشــی و عرضــه تولیــدات هــرنی هســتند و چرخــه 

اقتصــادی آن را شــکل می دهنــد.

    در ادامــه نویســنده بــه موضــوع جغرافیــای هــرن معــارص 

می پــردازد. او معتقــد اســت كــه هــرن معــارص هــرن گشــوده ای 

ــف اســت و طیفــی وســیع  ــم و کنش هــای هــرنی مختل ــه مفاهی ب

ــرن  ــال ه ــوان مث ــه عن ــد. ب ــش می ده ــا را پوش ــوع از هرنه و متن

آفریقایــی مبتنــی بــر آیین هــای بومــی و قومــی در کنــار هــرن 

ــو  ــا پریمیتی ــه هــرن بومــی ی ــن اســاس ارجــاع ب ــر ای ــی کــه ب اروپای

در هــرن معــارص از موضــع یــک هــرن صــورت می گیــرد و نــه چــون 

ــه بحــث  ــف در ادام گذشــته در شــکل اســناد مردم شــناختی.  مؤل

ــداد  ــرن را در امت ــای ه ــا و بازاره ــرنی بیینال ه ــبکه ه ــرش ش گس

ــد.«   ــی می کن ــرد بررس ــد و رویک ــن رون ــدن ای ــی ش جهان

     عــرب زاده آنــگاه بــه تبییــن مباحــث بخــش دوم کتــاب پرداخــت: 

»بخــش دوم کتــاب در کلیــت خــود، هــرن معــارص را میــراث دار هــرن 

ــرای  ــم ب ــم مه ــه مفاهی ــز ب ــر نی ــش آخ ــد و در بخ ــدرن می دان م

ــاده و  ــواردی همچــون: نســبت م ــد. م ــاره می کن مدرنیســت ها اش

مدیــوم هــرنی و مــرگ، معنویــت از دســت رفتــه، نســبت حقیقــت 

و خیــال در هــرن معــارص و ... . میــه معتقــد اســت : هــرن معــارص بــه 

اصــل زندگــی نزدیــک شــده و بــه نوعــی بازمنایــی زندگــی و حقیقت 

گردیــده و ایــن هشــدار و زنــگ خطــری اســت کــه واقعیــت زندگــی 

و هــرن رفتــه رفتــه بــا هــم یکــی شــوند و کشــش و کنــش هرنمنــد 

ــه  ــت زندگــی شــود. اینجــا اســت ک ــور واقعی ــاًً تســلیم و مقه کام

هــرن یــا بــرده بــازار می شــود یــا ابــزار سیاســت.«

نگاه به هر جدید با زاویه دید مارکسیستی

پژوهشــگر  و  )منتقــد  گلســتانه  علــی  بــه  نوبــت  ادامــه  در 

ــا  ــید ت ــان( رس ــرن جه ــک ه ــث تئوری ــران و مباح ــارص ای ــرن مع ه

اثــر مــورد بحــث و مواضــع  پیرامــون  را  نقطه نظرهــای خــود 
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نویســنده تریــح کنــد.

ــراس  ــان مشــابهت های اســتا ب ــا بی      گلســتانه ســخن خــود را ب

و فردریــک جیمســون نظریه پــرداز پست مدرنیســم آغــاز کــرد 

ــای  ــت و معن ــک کان روای ــال ی ــه دنب ــر ب ــر دو نف ــت: »ه و گف

واحــد در آشــوب نظریه هــا و مفاهیــم متکــر و ناهمگــون هســتند 

و تحلیــل می کننــد کــه هــم تولیــد فرهنگــی و هــم مناســبات 

ــت.  ــح اس ــل توضی ــت قاب ــک کان روای ــی در ی ــی و سیاس اجتاع

اســتا بــراس هــرن معــارص را بــا فروپاشــی شــوروی در 1989 

همزمــان می دانــد و نســبت بــه آنچــه کــه: ترویــج صــادرات 

اســتانداردهای هــرنی از نیویــورک عنــوان می کنــد، موضــع انتقــادی 

ــا اقتصــاد آزاد در وجــه کان  ــد اســت اقتصــاد هــرن ی دارد و معتق

ــتقیم  ــور مس ــه ط ــرن ب ــه ه ــش آزادان ــت و کن ــا فعالی ــر ب و بزرگ ت

در ارتبــاط اســت و تولیــد هــرن بــدون تکیــه بــر یــک اقتصــاد 

ــن  ــر ای ــه دیگ ــت. نکت ــن نیس ــز ممک ــان هرگ ــوی بنی ــد و ق قدرمتن

ــوان یــک  ــه عن ــه داری همــواره ب اســت کــه هــرن در جامعــه رسمای

عرصــه کامــاًً متایــز از فرهنــگ تــوده طــرح می شــود؛ یعنــی 

ــه عــوام تولیــد  اگــر محصــوالت فرهنــگ تــوده بــه قصــد عرضــه ب

ــه و  ــور آزادان ــه ط ــه ب ــرنی خاق ــدات ه ــل، تولی ــود در مقاب می ش

بــدون سانســور و ممیــزی عرضــه می شــود و فاقــد آن محدودیــت و 

کنرل شــدگی اســت. او در ایــن مــورد از اجــرای هرنمنــدی در یــک 

بــی ینــال جهانــی مثــال مــی آورد کــه در پوســت ســگ رفتــه بــود و 

مــردم را گاز می گرفــت. اســتا بــراس معتقــد اســت کــه ایــن آزادی 

دنیــای هــرن در جوامــع رسمایــه داری، کارکــردی کامــاًً ایدئولوژیــک 

دارد و بــا اســتناد بــه یکــی از مباحــث پیــر بوردیــو می گویــد: هــرن 

ــان را  ــن اطمین ــود ای ــدود خ ــان مح ــدگان و مخاطب ــه مرف کنن ب

می دهــد کــه هــر چنــد دنیــای امــروز آکنــده از فســاد و زد و 

بنــد و خشــونت و بی رحمــی و دروغ و وحشــیگری اســت مــا 

ــتیم.  ــتثنی هس ــده مس ــن قاع ــرن از ای ــدگان ه ــد و مرف کنن تولی

ضمــن آن کــه حیطــه آزاد فعالیت هــای هــرنی بــرای دولت هــا ایــن 

تضمیــن را مــی آورد کــه نوعــی از آزادی در جهــان امــروز قابل احراز 

ــم  ــی حاک ــای کل ــا و اجباره ــد از محدودیت ه ــه می توان ــت ک اس

ــار هــرنی می تواننــد  ــر ایــن جهــان مصــون باشــد. او می گویــد آث ب

آرمانشــهرهای کوچکــی بســازند کــه در آن مخاطبــان آزادانــه بــا هم 

ــاًً آزاد را  ــی کام ــه و همکنش ــند و رابط ــل باش ــار در تعام ــا آث و ب

بــا هــم تجربــه کننــد و ایــن امــکان یــک کنــش سیاســی واقعــی را 

فراهــم می ســازد کــه هــرگاه از دل ایــن فضــا قــدم بیــرون گذاریــم 

ــود.«       ــرای مــا دشــوار خواهــد ب دیگــر قبــول ســلطه ب

داد:  ادامــه  نویســنده  مواضــع  تبییــن  در  ادامــه  در  گلســتانه 

»اســتابراس در ادامــه بــه تریــح مواضــع منتقــدان فرهنــگ 

ــه  ــی ک ــت: »منتقدان ــان پرداخ ــری آن ــتگاه فک ــه داری و خاس رسمای

بــه مســائل و بنیادهــای اصلــی رسمایــه داری امــروز اعــراض دارنــد 

از دل ایــن فضاهــا بیــرون منی آینــد و  مــواردی فرعــی و حاشــیه ای 

همچــون حــق آزادی برهنگــی برایشــان مهم تــر بــه نظــر می رســد. 

ــص اســت  ــه هــم ناق ــن شــکلی از آزادی عرضــه می شــود ک بنابرای

و هــم محــدود.  ســومین محــور کــه اســتا بــراس در نقــد "منطقــه 

آزاد هــرن" طــرح می کنــد ایــن اســت کــه نشــانه های فرهنگــی 

ترکیــب می شــوند و مرزهــا فــرو می ریزنــد. در ایــن هم آمیــزی 

ــا در  ــن مرزه ــم شکس ــری از در ه ــان دیگ ــانه ها بی ــا و نش مرزه

نظــام بــازار آزاد را جلوه گــر می یابیــم کــه متــام هویت هــا را 

در دل خــود ادغــام می کنــد و ایــن درهم آمیختگــی نشــانه های 

فرهنگــی بخــش دیگــری از درهم آمیختگــی فرهنگ هــا و ارزش هــا 

در نظــام بــازار آزاد اســت کــه آنچنــان بــه زبــان اصلــی و مســلط 

تولیــد هــرنی امــروز تبدیــل شــده کــه هرنمندانــی کــه منی خواهنــد 

از ایــن بیــان اســتفاده کننــد هاننــد بازمانده هــای دورانــی عجیــب 

ــد.« ــوه می کنن ــناخته جل و ناش

ــان  ــرن در جه ــدن ه ــی ش ــر عقان ــان غی ــتانه در بی ــی گلس      عل

امــروز از دیــد نویســنده خاطرنشــان کــرد : »هــرن بعــد از 1989 و 

آغــاز دوران پــس از جنــگ رسد یــک دوره رونــق اقتصــادی را پشــت 

ــود را  ــای خ ــه 80 ج ــخ ده ــرنی تل ــدات ه ــه تولی ــذارد ک رس می گ

ــازار  ــد و ب ــا، منایشــی و مســحورکننده عــوض می کنن ــاری زیب ــا آث ب
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فرزاد زادمحسن

و  نشســت ها  سلســله   برگــزاری  ادامــه  در  هــرن  پژوهشــکده 

ــران و  ــای ای ــدان هرنه ــرای عاقه من ــود ب ــی خ ــای تخصص کارگاه ه

رشق ایــن بــار کارگاه یــک روزه ای را بــه بررســی و تحلیــل یکــی از 

ــش از  ــران پی ــرنی در ای ــای ه ــن جریان ه ــن و تأثیرگذارتری کهن تری

ــاص داد. ــام اختص اس

 

در ایــن کارگاه یــک روزه کــه توســط صبــا لطیف پــور، عضــو هیئــت 

علمــی ایــن پژوهشــکده و بــا حضــور عاقه منــدان و پژوهشــگران 

ــش از اســام در محــل پژوهشــکده هــرن  ــران پی حــوزه هرنهــای ای

برگــزار شــد؛ تبارشناســی، مشــخصه های زیباشــناختی و شــیوه های 

مختلــف »هــرن کتاب آرایــی مانــوی« بــه عنــوان یــک مکتــب 

توجــه  مــورد  و  شــده  شــناخته  کمــر  و همچنــان  جریان ســاز 

پژوهشــگران در تاریــخ هــرنی ایــران دوره ساســانیان مــورد بررســی 

ــرار گرفــت. ــل ق و تحلی

لطیف پــور ســخن را بــا مقدمــه ای از خاســتگاه و زادگاه و تاریخچــه 

ــی« و ســفرها و دعوت هــای او آغــاز کــرد و  ــه »مان زندگــی و زمان

ــا  ــران رشــد کــرد ام ــا آمــد و در ای ــه دنی ــل ب ــی در باب گفــت: »مان

ــرای  ــی را ب ــرد و مبلغان ــفر ک ــای آن روزگار س ــای دنی ــه ج ــه هم ب

ــران از  ــه اقصــی نقــاط گســیل داشــت. در ای دعــوت دیــن خــود ب

ــن  ــادی( ای ــم می ــده هفت ــرام اول )در س ــا به ــاپور اول ت ــان ش زم

دیــن اجــازه تبلیــغ داشــته و تنهــا زمانــی نیــز کــه دیــن مانــی بــه 

عنــوان دیــن رســمی اعــام شــده در دوران حکومــت اویغــور )ســده 

هفتــم( در چیــن بــوده اســت.«

وی ســپس بــه تقســیم بندی شــاخه های هــرن مانــوی پرداخــت 

نگاره هــا،  ابریشــم  و  بیرق هــا  دیوارنگاره هــا،  داد:  ادامــه  و 

ــای آن  ــا از هرنه ــته ها و کتاب ه ــوری و دستنوش ــای مینیات نگاره ه

ــی رود. ــار م ــه ش دوران ب

لطیف پــور ســپس بــه پیدایــش خــط مانــوی و هــرن مانــوی و 

ــن  ــاد ای ــال زی ــه احت ــی ب ــت: »مان ــت و گف ــه های آن پرداخ ریش

خــط را بــر اســاس الفبــای رسیانــی ابــداع کــرده و هــرن مانــوی نیــز 

ریشــه در هــرن اشــکانی و هــرن بین النهریــن دارد.«

ایــن پژوهشــگر در ادامــه انــواع نســخ و متــون مانــوی را کــه 

جلــوه گاه ظهــور هــرن کتاب آرایــی مانــوی بوده انــد این چنیــن 

ــه تعدادشــان هــم از همــه  ــا مــن ســاده )ک ــرد: تنه ــدی ک طبقه بن

ــاً  ــه گاه رصف ــذاری ک ــا نقطه گ ــده ب ــن ش ــن تزئی ــت(، م ــر اس بیش

بــه قصــد تزئیــن، نقطه گــذاری شــده و گاه بــه منظــور تســهیل در 

خوانــش رسودهــای مذهبــی بــوده اســت، متــون خوشنویســی شــده 

ــا پاییــن صفحــه  ــاال ی و متــون حــاوی طرح هــای تزئینــی )کــه در ب

یــک طــرح تزئینــی بــه کار رفتــه اســت( از جملــه هــرن كتــاب آرایــی 

در آن دوران بــود.

شــیوه های تذهیــب، تزئیــن ، پرداخــت و رنــگ در کتاب آرایــی 

ــوی مان

لطیف پــور آنــگاه در ادامــه بــه بیــان مشــخصه های فنــی، تکنیکــی 

تزئینــات،  تذهیــب،  از  هــرن  ایــن  ابعــاد  در  زیبایی شناســانه  و 

برریس تاریخ و شیوه های »هرن كتاب آرایی ماونی« 
ــه ایــن تولیــدات و محصــوالت درخشــان و پــرزرق و  ــز ب هــرنی نی

ــل  ــه تبدی ــه ب ــت ک ــد و از اینجاس ــان می ده ــوش نش ــرق روی خ ب

ــه  ــدن ب ــک ش ــردم و نزدی ــوده م ــدات ت ــه تولی ــرنی ب ــدات ه تولی

ــد.« ــا می رس ــای کااله ــی و دنی ــدات صنعت تولی

ــده  ــده آن ای ــن بازمان ــرد کــه: »اگــر ای ــن نتیجــه می گی ــن چنی او ای

پست مدرنیســتی درهــم آمیخــن ژانرهــای واال و پســت باشــد درهم 

آمیختگــی هــرن بــا تولیــدات عامــه مــردم شــکل انحــراف یافتــه ایــن 

ــه  ــرنی ب ــدات ه ــدن تولی ــر ش ــک و نزدیک ت ــا نزدی ــت. ب ــده اس ای

تولیــدات فرهنــگ عامیانــه، عرصــه هــرن همچنــان واالیــی و تقــدس 

ــد.« ــی می مان ــز و جادوی ــد و رازآمی ــظ می کن خــود را حف

 گلســتانه در ادامــه بــه اســتدالل های چهارگانــه نویســنده در اینکــه 

هــرن امــروز هــرنی غیرعقانــی و غیــر قابــل شــناخت اســت، اشــاره 

کــرد و افــزود: »اولیــن دلیــل از دیــد او آن اســت کــه مــا معیارهایــی 

ــر غیــر هــرنی داریــم. دوم  بــرای تشــخیص ظاهــر اثــر هــرنی از اث

ــرن  ــان ه ــه جه ــوم اینک ــد. س ــابهاتی دارن ــرنی مش ــار ه ــه آث اینک

ــار را می گیــرد و رسانجــام چهــارم  قاطعانــه جلــوی ورود بعضــی آث

ــارصی از  ــوام عن ــگ ع ــه در فرهن ــاهدیم ک ــر روز ش ــا ه ــه م اینک

ــود و  ــرف می ش ــای م ــات و دنی ــده و وارد تبلیغ ــه ش ــرن گرفت ه

ــارص و نشــانه های  ــا عن ــن باعــث هرچــه آشــناتر شــدن مــردم ب ای

ــود.«  ــرنی می ش ه

نکتــه بعــدی کــه گلســتانه به آن اشــاره کرد بحــث تکرگرایــی و چند 

فرهنگــی بــود. وی در ایــن بخــش یــادآور شــد: »جشــنواره هایی کــه 

ــورهای  ــرنی کش ــان ه ــج زب ــود تروی ــزار می ش ــوم برگ ــان س در جه

پیرفتــه صنعتــی و مبتنــی بــر معیارهــای ســخن پردازی زبــان 

جهانــی هــرن اســت کــه هــان زبــان مســلط نظــام اقتصــاد جهانــی 

اســت.  

در نهایــت او بــر ایــن نکتــه تأکیــد مــی ورزد کــه بیــن ادعاهــای هــرن 

جدیــد و کارکــرد واقعــی هــرن در جهــان امــروز یــک تناقــض وســیع 

ــه  ــرن ب ــل ه ــع تبدی ــه نف ــوان ب ــض می ت ــن تناق ــود دارد و از ای وج

یــک مبــارزه سیاســی بهــره جســت. هنگامــی کــه میــان مناســبات 

تولیــد و ابــزار تولیــد تناقــض ایجــاد می شــود مقدمــه یــک انقــاب 

اســت.« 

گلســتانه ســخن خــود را بــا ایــن جملــه و نتیجه گیــری از نویســنده 

کتــاب جمع بنــدی و بــه پایــان رســاند: »هــرن بایــد از ژســت و 

موضــع بی کارکــرد بــودن و  فقــدان کاربــردی شــدن بیــرون بیایــد و 

کاربــردی شــود. نزدیــک کــردن هــرن بــه یــک کنــش واقعــی سیاســی 

ــی  ــد و خــودش را نف ــدر آی ــودن رصف ب ــب هــرن ب ــه از قال و اینک

ــه از آن  ــود ک ــی ش ــتقیم سیاس ــش مس ــک کن ــه ی ــل ب ــد و تبدی کن

ــود.« ــد مثبــت خواهــد ب منادهــا و نشــانه ها تهــی باشــد یــک رون

ــازه  ــای ت ــی کتاب ه ــد و بررس ــی نق ــت های تخصص ــله نشس سلس

ــا  ــان ب ــران و جه ــارص ای ــی مع ــوزه هرنپژوه ــه در ح ــار یافت انتش

ــدان مباحــث نظــری  ــوم عاقه من ــان، مرجــان و عم حضــور مؤلف

ــداوم خواهــد داشــت. ــان ت ــی هــرن همچن – تحلیل
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ــگ و....  ــگاری، رن ــع و گوهرن ــذ، ترصی ــت کاغ ــفیدکاری و پرداخ س

پرداخــت و یــادآور شــد: »کتاب هــا غالبــاً بــا نقــوش گیاهــی، 

ــاره  ــاال و کن ــا ب ــان و....کــه بیشــر در حاشــیه ی ــوه و روب ظــرف می

ــا گــچ کاری  ــن شــده اند. معمــوالً کاغــذ را ب صفحه هــا هســتند تزئی

ــداز آن  ــرح می زدنــد و بع ــپس ط ــد، س ــت می کردن ســفید پرداخ

ــا ســنگ های دیگــر می آراســتند. از لعــل رسخ  ــا ورق هــای طــا ی ب

بــرای رنــگ قرمــز اســتفاده می کردنــد و از رنــگ آبــی الجــورد نیــز 

ــن.« ــرای زمی ب

وی بــه روش هــای تزئیــن اشــاره كــرد و ادامــه داد: اســتفاده از 

حــروف گرافیکــی، اســتفاده از جوهــر در 6 رنــگ مختلــف یــا 

ــن  ــذاری، نوش ــوب، نقطه گ ــتفاده از دوده مرغ ــاکاری و اس ــا ط ب

ــی  ــروف خوشنویس ــتفاده از ح ــگ و اس ــه رن ــا س ــا دو ی ــن ب عناوی

ــی رود. ــار م ــه ش ــن ب ــای تزئی ــده از روش ه ش

شیوه ها و تکنیک های خوشنویسی و آرایه های نوشتاری

ایــن پژوهشــگر هرنهــای ایرانــی در ایــن قســمت به تزئین نوشــته ها 

ــی  ــت: »زیبانویس ــرد و گف ــاره ک ــده اش ــی ش ــروف خوشنویس و ح

ــت. در  ــه اس ــرن میان ــوری در ه ــم و مح ــای مه ــی از موضوع ه یک

ــاص  ــور خ ــژه به ط ــروف وی ــا و ح ــوالً رسصفحه ه ــن دوران معم ای

ــر«  خوشنویســی می شــده اند. اصطاحاتــی چــون »دبیــری« و »دبی

و »دبیــره« بــه معنــای خوشنویســی و خوشــنویس بــه دوره مانویت 

شــیوه های خوشنویســی  می رســد.  میــادی  ســوم  ســده های  و 

ــای  ــش گونه ه ــب پیدای ــوی موج ــرن مان ــف ه ــای مختل در حوزه ه

الفبایــی شــد. خوشنویســی ها معمــوالً بــر روی چــرم، پوســت 

ــی  ــن خوشنویس ــت. م ــورت می گرف ــا و ... ص ــرگ خرم ــت، ب درخ

ــته  ــن دس ــارج از ای ــون خ ــود و مت ــوی ب ــی مان شــده همیشــه متن

ــور در  ــدند.« لطیف پ ــی منی ش ــز خوشنویس ــغدی هرگ ــون س همچ

بخــش تزئینــات و آرایه هــای نوشــتاری نیــز توضیحاتــی در خصــوص 

نقــش و نگارهــای تزئینــی ســاده بــه لحــاظ آرایه هــای مــن ، نقــش 

ــرد. ــه ک ــا ارائ ــا و رسمن ه ــن رسفصل ه ــدار و آراس ــای گل و نگاره

ــای  ــان روش ه ــه بی ــه ب ــرنی در ادام ــگر ه ــدرس و پژوهش ــن م ای

ســاخن کتــاب پرداخــت و خاطرنشــان کــرد: »شــکل بیرونــی 

کتاب هــا بــا پوســت درخــت قــان و خرمــا؛ چــرم و ابریشــم ســاخته 

می شــد و کتاب نــگاری بــه روش هنــدی یــا "کوکتیــن" انجــام 

ــح  ــی و دوخــت را تری ــت. وی ســپس تکنیک هــای صحاف می گرف

ــح داد. ــارضان توضی ــرای ح ــف آن را ب ــل مختل و مراح

سبک های مختلف هر کتاب آرایی مانوی

ــی  ــاب آرای ــف كت ــبك های مختل ــح س ــه تری ــه ب ــن زمین وی در ای

ــری و  ــی در نگارگ ــبک کل ــش، دو س ــن بخ ــت: در ای ــوی پرداخ مان

تذهیــب شــامل : آســیای غربــی و چینــی وجــود دارد کــه هریــک 

بــه دو بخــش: ســبک نقاشــی کامــل و ســبک نقاشــی مختــر کــه 

در مجمــوع 4 ســبک: ســبک نقاشــی چینــی کامــل، چینــی مختــر، 

ــکل  ــی را ش ــیای غرب ــر آس ــی و مخت ــیای غرب ــی آس ــبک نقاش س

می دهنــد.

ــبک  ــر دو س ــی از ه ــش نکات ــن بخ ــان ای ــگر  در پای ــن پژوهش ای

ــه:  ــک و روش کار از جمل ــاظ تکنی ــه لح ــی ب ــیای غرب ــی و آس چین

زیرســازی، تذهیــب، نقاشــی، جزئیات پــردازی، پس زمینــه بــا نشــان 

ــده از نســخ  ــه جامان ــای ب ــر و اســایدهایی از منونه ه دادن تصاوی

و اوراق حــاوی هــرن مانــوی در مــوزه برلیــن ارائــه کــرد و بــا پایــان 

ــارضان، کارگاه  ــش هایی از ح ــه پرس ــخ ب ــس از پاس ــش و پ ــن بخ ای

ــه ای  ــا امیــد بــه گشــودن روزن یــک روزه هــرن کتاب آرایــی مانــوی ب

بــه پژوهــش پیرامــون ایــن حلقــه مهــم و جریان ســاز امــا همچنــان 

ناشــناخته و مه آلــود در تاریــخ هــرن ایــران پیــش از اســام کــه تأثیــر 

ــس از خــود  ــر جریان شناســی هــرن دوران هــای پ ــکاری ب غیرقابل ان

و در تکامــل ادراک ذوقــی و زیباشــناختی ایرانــی بــه جــا گذاشــته 

اســت بــه پایــان رســید.

ــت ها و  ــا نشس ــان ب ــز همچن ــی نی ــال آت ــرن در س ــکده ه پژوهش

ــان  ــان، میزب ــران و جه ــرن ای ــی ه ــی و پژوهش ــای تخصص کارگاه ه

ــود. ــد ب ــرن خواه ــردی ه ــی و کارب ــث تحلیل ــدان مباح عاقه من
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مولــود زندی نــژاد- گســره مباحــث فرهنگــی و هــرنی در كشــورمان 
بــه درازای تاریــخ بریــت اســت و بــه دلیــل جنگ هــا و یورش هــای 
ــان  ــران زمین ــه ای ــف ب ــای مختل ــار و زمان ه ــه در اعص ــی ك تاریخ
شــده، بســیاری از مكتوبامتــان بــه تــاراج رفتــه یــا ســوزانده شــده و به 
ناچــار فرهنــگ ایرانــی بیشــر بــه ســمت فرهنگــی شــفاهی و ســینه 
ــه فرهنــگ  ــه ســینه متایــل شــده اســت. امــروز اگــر بخواهیــم ب ب
و هــرن كشــورمان بپردازیــم بــا دو مســئله مواجه ایــم: یكــی مســئله 
ــگ و  ــری فرهن ــان و دیگ ــدازه ای آینده م ــا ان ــروز و ت ــاء هــرن ام ارتق
ــد  ــم و بای ــود می بینی ــت رس خ ــه پش ــاله ای ك ــزار س ــد ه ــدن چن مت

ــم.  ــتجو كنی ــان را در آن جس ــه های فرهنگی م ریش
ــا ایــن مقدمــه اگــر بخواهیــم بــه بررســی فعالیت هــای یــك  حــال ب
ــه  ــم متوج ــرن بپردازی ــتان ه ــون فرهنگس ــرنی چ ــی ه ــاد فرهنگ نه
ــدای  ــم و ج ــرده ای مواجه ای ــای گس ــه فض ــا چ ــه ب ــد ك ــم ش خواهی
از ســازمان ها و نهادهــای مختلــف فرهنگــی و هــرنی كــه در كشــور  
ــا  ــدام از نهاده ــر ك ــی از ه ــه انتظارات ــت چ ــد، می بایس ــود دارن وج
ــت و  ــا داش ــدام از آنه ــر ك ــه ه ــت و وظیف ــط، موقعی ــه رشای ــا ب بن
ــه  ــه ارائ ــك مجموع ــت ی ــی از فعالی ــه گزارش ــد ك ــا باش ــه بن چنانك
كنیــم، پــر واضــح اســت كــه ابتــدا بایــد بــه رشح مختــری از وظایف 
اساســنامه ای و معرفــی مجموعــه بپردازیــم تــا بتوانیــم بــه مخاطبــان 
خــاص ایــن فرهنگســتان كــه عمومــاً از قــر هرنمنــدان، هرنپژوهــان 
و دانشــجویان هــرنی هســتند، گزارشــی علمــی، نــه بــر اســاس 

ــم.  ــه منائی ــی ارائ ــر اصول ــای غی گانه زنی ه
چنانچــه بخواهیــم بــه رشح مختــری از وظایــف اساســنامه ای 
ــن  ــت: ای ــد گف ــی بای ــور كل ــه ط ــم، ب ــاره كنی ــتان اش ــن فرهنگس ای
ــی  ــراث و هرناســامی و مل ــه منظــور پاســداری از می فرهنگســتان ب
ــن یافته هــا  ــه آخری و پیشــنهاد سیاســت ها، راهربدهــا و دســتیابی ب
و نوآوری هــا و نیــز ارتقــای فرهنــگ ایرانــی- اســامی بــرای مقابلــه 
بــا تهدیدهــای فرهنــگ مهاجــم شــكل گرفــت. پــس ایــن فرهنگســتان 
یكــی از نهادهایــی بــوده اســت كــه انتظــار مــی رود تــا بتواند بخشــی 
از بــار ســنگین فعالیت هــای فرهنگی مــان را بــر دوش كشــد و 

ــد.   ــاء منای ــور را احی ــرنی كش ــی و ه ــای فرهنگ رسمایه ه

هانطــور كــه اشــاره شــد، بنیــان اصلــی ایــن فرهنگســتان، بــر اســاس 
پژوهــش  در زمینــه هــرن اســت و بــه ایــن ترتیــب شــاكله اصلــی آن 
ــاماندهی،  ــر س ــه ام ــه ب ــد ك ــكیل می ده ــی تش ــت پژوهش را معاون
همســو كــردن و ارائــه پیشــنهادها و راه حل هــای كارآمــد در جهــت 
ــا  ــی ایف ــش مهم ــرن، نق ــوزه ه ــی در ح ــور پژوهش ــه ام ــی ب بخش
می كنــد و مجموعــه هرنپژوهــی نقــش جهــان كــه در ضلــع جنوبــی 
پــارك ســاعی قــرار دارد بــه همــراه كتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان 
هــرن كــه در ســاختان مركــزی فرهنگســتان واقــع شــده، بــه صــورت 
مســتقیم زیــر نظــر  ایــن معاونــت كــه خــود در ســاختان مركــزی 

ــد.  ــت می پردازن ــه فعالی فرهنگســتان مســتقر اســت، ب
ــزاری  ــا برگ ــال 1394 ب ــی در س ــت پژوهش ــه معاون ــتین برنام نخس
نشســت تخصصــی »هــرن و زیبایــی نــزد شــیخ نجــم الدیــن کــربی« كه 
بررســی رســاله »االصــول عــره« یــا اصــول دهگانــه از مهم تریــن آثــار 
شــیخ  نجم الدیــن كــربی اســت، آغــاز شــد. در ادامــه ایــن معاونــت، 
نشســت های تخصصی»زیبایــی شناســی خــط كوفــی« بــا ســخرنانی 
»والــری گُنزالــس« پژوهشــكر تاریــخ هــرن و فرهنــگ اســامی 
دانشــکده مطالعــات اســامی و عربــی فرانســه، »هــرن و زیبایــی نــزد 
روزبهــان بَقلــی«، »نشــانه_آیكونولوژی« و »هــرن و باستان شناســی« 
را برگــزار كــرد. معاونــت پژوهشــی همچنیــن برخــی از برنامه هایــش 
ــردی  ــه اداره كارب ــان ك ــز هرنپژوهــی نقــش جه ــا همراهــی مرك را ب
آن محســوب می شــود، بــه انجــام رســاند كــه می تــوان بــه نشســت 
تخصصــی »معرفــت شــناختی باســتان شناســی« بــا همكاری مؤسســه  
ــار  ــه آث ــا نگاهــی ب ــران، »هــرن و اندیشــه« ب فرهنگــی ایکومــوس ای
علی حامتــی، بهــرام بیضایــی و داریــوش مهرجویــی و »گنبــد ســلطانیه 
و یافته هــای جدیــد مرمــت« بــا ســخرنانی »ماركــو جیووانــی برامبیا« 
دكــرای معــاری و شهرســازی پلــی تكنیــك میــان، اســتاد دانشــگاه 

هــاروارد، پنســیلوانیا و UCLA اشــاره كــرد.  
ــر  ــز از دیگ ــای آموزشــی و تخصصــی نی ــزاری برخــی از كارگاه ه برگ
ــی  ــوان از كارگاه آموزش ــه می ت ــت ك ــت اس ــن معاون ــای ای برنامه ه
ــر« و  ــی موتیفی ف ــتاد »مرتض ــور اس ــا حض ــی« ب ــربی ایران ــرن گچ »ه
ــه  ــز ب ــه« نی ــرزی پارچ ــی و رنگ ــث نویس ــی »ثل ــای آموزش كارگاه ه
منظــور احیــاء ایــن هرنهــا در مركــز هــرن پژوهــی نقــش جهــان نــام 

بــرد. 
مركــز هــرن پژوهــی نقــش جهــان كــه پیشــر بــه آن اشــاره شــد؛ عــاوه 
بــر برگــزاری نشســت ها و كارگاه هــا، میزبــان منایشــگاه های مختلفــی 
در ســال اســت كــه می تــوان بــه منایشــگاه عكس هــای »مهــدی 
حمیــدی« اشــاره كــرد و یــا از  برگــزاری منایشــگاه »عكس هــای 
اندونــزی« نــام بــرد كــه پــای ســفیر اندونــزی و جمعــی از مقامــات 
دو كشــور را بــه آن بــاز كــرد و روایــت تصویــری از ایــن كشــور بــه 

ــت داد. دس
حــال در اینجــا بایــد بــه یكــی از زیرمجموعه هــای مهــم فرهنگســتان 
هــرن اشــاره كــرد كــه »مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نــر آثــار هــرنی« 
ــج(،  ــان ولی عر)ع ــن« در خیاب ــاری »م ــام اختص ــا ن ــه ب ــت ك اس
ــر آنكــه  كوچــه لقــان ادهــم فعالیــت دارد. ایــن مؤسســه عــاوه ب
ــیقی،  ــات، موس ــرن و ادبی ــوزه ه ــرنی در ح ــار ه ــر آث ــه ن در زمین
معــاری و شهرســازی، كلیــات و تاریــخ هــرن، فلســفه هــرن و زیبایــی 
شناســی، هرنهــای تجســمی و هرنهــای منایشــی فعالیــت دارد، 
تاكنــون بیــش از چهارصــد عنــوان در زمینــه تألیــف و ترجمــه و بــاز 
نــر آثــار و نســخ خطــی ارزشــمند پرداختــه اســت و هــر ســاله در 
ــه   ــته و غرف ــت داش ــز رشك ــران« نی ــاب ته ــی كت ــگاه بین امللل »منایش
ــار مكتــوب هــرنی  ــرای هرنپژوهــان و دوســت داران آث آن محفلــی ب
اســت ایــن مؤسســه كــه بــرای دهمیــن ســال پــی در پــی، غرفــه ای 
را بــرای عرضــه محصــوالت فرهنگــی خــود در منایشــگاه داشــت، در 
برگــزاری نشســت های تخصصــی در رسای اهــل قلــم ایــن منایشــگاه 

فرهنگستان هرن در آینه رویدادهای هرنی سال 1394 
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نیــز  فعالیــت دارد. همچنیــن بایــد اشــاره داشــت كــه مؤسســه مــن 
ــره  ــش در زم ــت خــود، برخــی از كتاب های ــال های فعالی در طــی س

ــرد.  ــرار می گی ــل ق ــال و فص ــده س ــای برگزی كتاب ه
اگــر از منایشــگاه بین املللــی كتــاب تهــران بگذریــم، ایــن انتشــارات 
بــا برگــزاری »نخســتین منایشــگاه تخصصــی كتاب هــای هــرنی فارســی 
ــا  ــه ب ــك هفت ــدت ی ــه م ــی ب ــاب و كتابخوان ــه كت ــن« در هفت و التی
همــكاری  مؤسســه فرهنگــی- هــرنی صبــا، خانــه کتــاب و معاونــت 
فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی فعالیتش را در ســال 1394 
ــاراتی  ــه انتش ــش از 20 مؤسس ــه بی ــگاهی ك ــرد. منایش ــرده تر ك گس
فعــال )دولتــی و غیردولتــی( در حــوزه هــرن، متشــکل از  آثــار منتــر 
ــه  ــی و عرض ــه معرف ــن ب ــارش التی ــی و 20 ن ــارش فارس ــده از 60 ن ش
كتاب هــای تخصصــی هــرن بــا تخفیــف ویــژه دانشــجویی پرداختنــد؛ 
ــزار می شــد،  ــه برگ ــود ك ــار ب ــن ب ــرای اولی ــن منایشــگاه ب ــد ای هرچن
لیكــن بــا اســتقبال ویــژه ای از ســوی مخاطبــان مواجــه شــد. در كنــار 
ایــن منایشــگاه، پنــج كارگاه تخصصــی در حــوزه نــر آثــار هــرنی نیــز 
همــراه شــد و بــه عنــوان ُحســن ختــام برنامه هــای هفته گرامیداشــت 
»كتــاب و كتاب خوانــی« از کتــاب »مهــر« اســتاد »عبــاس جالپــور« 
رومنایــی و  منایشــگاهی نیــز از آثــار ایــن پیشکســوت نگارگــری ایــران 

در نگارخانــه خیــال مؤسســه صبــا برگــزار شــد. 
از دیگــر مجموعه هــای وابســته بــه فرهنگســتان هــرن، »پژوهشــكده 
هــرن« اســت. ایــن پژوهشــكده كــه در خیابــان ولی عر)عــج(، خیابان 
ــده،  ــع ش ــدل« واق ــور »ع ــی پروفس ــه قدیم ــخنور در خان ــهید س ش
دارای هیئــت علمــی و كمیته هــای پژوهشــی اســت كــه برنامه هــای 
مختلفــی را بــه صــورت ســاالنه برنامه ریــزی و اجــرا می كنــد و دارای 
ــه  ــای هــرن« اســت ك ــوان »كیمی ــا عن فصلنامــه علمــی- پژوهشــی ب
بــرای چهارمیــن ســال متوالــی، شــانزدهمین شــاره آن تــا پاییــز 1394 
منتــر شــد و بــه نشــانی اینرنتــی www.kimiahonar.ir  در فضــای 

ــد.  ــز،  نــر می یاب مجــازی نی
ایــن پژوهشــكده عــاوه بــر داشــن ایــن فصلنامــه برنامه هــای دیگری 
ــی را  ــای آموزش ــی و كارگاه ه ــت های تخصص ــزاری نشس ــون برگ چ
ــه  ــوان ب ــه می ت ــد ك ــرار می ده ــود ق ــتور كار خ ــاله در دس ــر س ه
برگــزاری كارگاه هــای آموزشــی و تخصصــی چــون: »مــروری بــر تاریــخ 
هــرن چیــن«، »هرنهــای قرآنــی: اصــول و مبانــی هــرن تذهیــب )2(«، 
»آشــنایی بــا هــرن درمانــی«، »مــروری بــر نهضت هــای هرنهــای 

مردمــی در ایــران«،  »مــوزه و کارکردهــای اجتاعــی«، »جســت وجوی 
ســوزن دوزی  »معرفــی  اینرنــت«،  در  هــرنی  تصاویــر  و  متــون 
ــوی« و  ــی مان ــرن کتاب آرای ــرن رشق«، »ه ــی ه ــتی«، »منادشناس زردش
ــن  ــرد. همچنی ــران« اشــاره ك ــش از اســام ای ــی کتیبه هــای پی »معرف
ــر فلســفه  ــی ب ــران«، »تحلیل ــات منایشــی در ای »طــرح مباحــث ادبی
ــال الهــوری«،  ــد اقب ــه محم ــدگاه عام ــینا« ، »هــرن از دی هــرن ابن س
»تأثیــر اســام بــر هــرن رشق« و »سلســله نشســت های نقــد و بررســی 
ــن  ــی ای ــت های تخصص ــه نشس ــارص « از جمل ــرن مع ــای ه كتاب ه
ــرد و  ــزار ك ــال 1394 برگ ــه در س ــی رود ك ــار م ــه ش ــكده ب پژوهش
توانســت در همیــن ســال بــا 25 عنــوان كتــاب پژوهشــی در زمینــه 
ــران«  ــاب ته ــی كت ــگاه بین امللل ــتمین »منایش ــت و هش ــرن در بیس ه

حــارض شــود. 
مؤسســه فرهنگــی- هــرنی صبــا و مــوزه هرنهــای معــارص فلســطین 
ــار  ــه ش ــرن ب ــتان ه ــه فرهنگس ــته ب ــای وابس ــر مجموعه ه از دیگ
می رونــد كــه بــه لحــاظ فضــای گالــری بزرگریــن فضــای منایشــگاهی 
كشــور را بــه خــود اختصــاص داده انــد. ایــن دو مؤسســه در خیابــان 

طالقانــی، خیابــان شــهید بــرادران مظفــر قــرار دارنــد. 
ــا گشــایش  ــم كاری اش ب ــاز تقوی ــا آغ مؤسســه فرهنگــی- هــرنی صب
ــود  ــی« ب ــوان »كرخت ــا عن ــم مرکباتچــی« ب منایشــگاه طراحــی »عظی
كــه از جملــه منایشــگاه های خــوب در خــرداد ســال 1394 بــه شــار 
ــو و  ــار فیگوراتی ــه ای از آث ــامل مجموع ــگاه ش ــن منایش ــی رود. ای م
فضاســازی های ذهنــی در گالــری خیــال مؤسســه صبــا برگــزار شــد و 

ــد.  ــاری جدیــد فراخوان ــه متاشــای آث هرنمنــدان مفهومــی را ب
ســومین جشــنواره نقاشــی و مجســمه »جایــزه رشوه« بــا محوریــت 
ــق واالی  ــم و حقای ــج و ترســیم مفاهی »شــاهنامه فردوســی« و تروی
ــاد عربعلــی رشوه نقــاش  ــاد زنــده ی ــه ی ایــن میــراث بــزرگ ملــی، ب
و مرجــم هــرنی؛ بــا همــکاری ســازمان فرهنگــی هــرنی و زیباســازی 
شــهر تهــران در مؤسســه فرهنگــی- هــرنی صبــا برگــزار شــد. 
منایشــگاهی كــه بــرای نخســتین بــار بخــش »کــودک و نوجــوان« در 
ــی آن شــکل گرفــت و كارگاه هــای تخصصــی را در  ــار بخــش اصل کن

ــه همــراه داشــت.  ــار خــود ب كن
منایشــگاه های »واژه هــای وحــی بــه روایــت خــط« مجموعــه ای 
از آثــار قرآنــی پیشکســوتان خوشنویســی معــارص، »در تاریكــی« 
آثــار  از  مجموعــه ای  شــامل  معــاری«  بی نظیــر  »شــاهكارهای 
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اکران مستند برنده سیمرغ جشنواره فجر در فرهنگستان هر

 فیلــم مســتند »آت الن« بــا تــاش مركــز هرنپژوهــی  نقش جهــان در 

فرهنگســتان هرن بــه منایــش در آمــد.

ــس  ــه تندی ــددی از جمل ــز متع ــه جوای ــتند »آت الن« ك ــم مس  فیل

ــم فجــر را از آِن  ــم مســتند سی وســومین جشــنواره فیل ــن فیل بهری

ــن   ــور معی ــا حض ــفند ب ــنبه 16 اس ــر یكش ــت، ع ــرده اس ــود ك خ

كریم الدینــی، كارگــردان اثــر و جمعــی از ســیناگران و عاقه منــدان 

ــت. ــرده رف ــه روی پ ــتان هرن ب ــران فرهنگس ــاالر ای در ت

پــس از منایــش فیلــم، كریم الدینــی در پاســخ بــه پرســش های 

ــده  ــان رصف ش ــدت زم ــرداری و م ــیوه فیلم ب ــاره ش ــارضان درب ح

ــه  ــن ب ــه داد. وی همچنی ــی را ارائ ــروژه »آت الن« توضیحات ــرای پ ب

ــه  ــه ب ــد ك ــتثنایی خوان ــم پرداخــت و آن را اس ــی فیل ــون اصل مضم

ــت. ــده اس ــیده ش ــر كش تصوی

ایــن مســتند از زاویــه نــگاه معیــن كریم الدینــی، زندگــی ســوارکاری 

بــه نــام علــی و اســب ترکمــن اش )ایلحــان( را روایــت می كنــد كــه 

بــه اهمیــت و جایــگاه اســب در زندگــی تركمن هــا می پــردازد. 

ابعــاد اقتصــادی،  ایــن فیلــم  تــاش می كنــد،  كریم الدینــی در 

اجتاعــی و عاطفــی روابــط انســان و اســب را بــا زمینــه ای دراماتیك، 

روایــت كنــد.

»آت الن« كــه پیــش از ایــن در گــروه »هرنوتجربــه« بــر پــرده 

ســیناهای كشــور رفتــه بــود، افتخــارات دیگــری از جملــه »بهریــن 

فیلــم مســتند بلنــد در هشــتمین دوره از جشــنواره ســینا حقیقت«، 

ــن  ــزد بهری ــد مســتند«، »نام ــم بلن ــردان فیل ــن كارگ ــس بهری »تندی

فیلــم مســتند شــبكه TRT تركیــه« و »راهیابــی بــه جشــنواره جهانی 

معتــرب زوریــخ« را بــه نــام خــود ثبــت كــرده اســت.

بــه بیــان علــی، راوی مســتند، »آت الن« در زبــان تركمنــی بــه معنــی 

ســوار شــدن بــر اســب و همیشــه همــراه اســب بــودن اســت.

برخی دیگر از رویدادهای اسفند 1394 ــل  ــه و اوای ــر دوره زندی ــه اواخ ــوط ب ــده مرب ــی ش ــاری عكاس مع
ــه گذشــته های الجــوردی  دوره قاجــار )ســده هــای12 و13 ه.ق(، »ب
ــب  ــرغ، تذهی ــری، گل و م ــه ای از نگارگ ــم« مجموع ــی کن ــه م تکی
و نقاشــی  های ایرانــی بهــزاد بزرگــی و شــاگردانش نیــز از جملــه 
منایشــگاه های بی نظیــر و پــر مخاطــب مؤسســه صبــا در ســال 1394 
بــود. ایــن مؤسســه همچنیــن بــرای برگــزاری مراســم  های بزرگداشــت 
اســتادان تجســمی كــه قبــاً اشــاره شــد، میزبــان منایشــگاه های 
ــود و  ــور ب ــاس جالپ ــد مهــرگان و عب ــدی، مجی اســتادان جــواد حمی
كارگاه آموزشــی اســتاد فریــدون جوقــان را نیــز بــرای چهارمیــن دوره 
برگــزار كــرد؛ لیكــن در صــدر برنامه هــای ســال 1394و ُحســن ختــام 
برنامه هــای صبــا برگــزاری »جشــنواره پیونــد« در مجموعــه فرهنگــی- 
هــرنی آســان بــود كــه در آن مراســم عقــد واقعــی دامــاد و عــروس 
ــه منظــور  ــتانی  اش  ب ــن و باس ــیوه های كه ــا هــان ش ــر« ب ــوم »لُ ق
حفــظ و احیــای ســنت های بومــی در هفتــه وحــدت و آســتانه میــاد 
ــورت  ــی)ص( ص ــد مصطف ــت محم ــی مرتب ــرت ختم ــده ح فرخن
ــی و  ــوم ایران ــا منایشــگاهی از پوشــاك 18 ق ــه ب گرفــت. مراســمی ك
منایــش لباس هایــی از چنــد صــد ســال گذشــته تــا بــه امــروز همــراه 
ــوام  ــاط اق ــور و نش ــه ش ــنت هایی ك ــا و س ــزاری آیین ه ــود و برگ ب

ــی داشــت. ــی را در پ ایران
ــا منایشــگاه  ــز فعالیت هایــش را در ســال 1394 ب مــوزه فلســطین نی
گروهــی عكــس دانشــجویی »عشــق محمــد )ص(« آغازكــرد. او كــه 
پیشــتاز برنامه هــای مناســبتی و فرهنگــی اســت، در پاسداشــت روز 
ــزرگ  ــه ب ــت حاس ــروزی و گرامیداش ــری، پی ــت، ایثارگ ــی مقاوم مل
فتــح خرمشــهر در  ســوم خــرداد، منایشــگاه »حاســه فتــح« را بــر پــا 
كــرد. در ایــن منایشــگاه 55 اثــر منتخــب از آثــار نقاشــی و طراحــی 
ــكاری  ــا هم ــه ب ــد ك ــش درآم ــه منای كارگاه هــای »خــط خاطــرات« ب
انجمــن هرنهــای تجســمی انقــاب و دفــاع مقــدس برگــزار شــد. در 
ــته  ــه و برجس ــد نخب ــك روزه ای از 12 هرنمن ــگام كارگاه ی ــن هن همی
خانــواده شــاهد و ایثارگــر در رواق هــرن فرهنگســتان هــرن و مؤسســه 
فرهنگــی هــرنی صبــا برگــزار شــد تــا فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــار 

دیگــر بــا زبــان هــرن بــه منایــش درآیــد. 
ــور داعــش1394«  ــون و كاریكات ــن املللی»كارت منایشــگاه مســابقه بی
نیــز بــرای نخســتین بــار بــا ایــن موضــوع در مــوزه هرنهــای معــارص 
فلســطین و بــا همــكاری انجمــن هرنهــای تجســمی انقــاب و دفــاع 
مقــدس، مؤسســه فرهنگــی هــرنی اوج و حــوزه هــرنی ســازمان 
ــن  ــاه ای ــای تیرم ــر برنامه ه ــد و آغازگ ــزار ش ــامی برگ ــات اس تبلیغ

مــوزه بــود. 
امــا فعالیت هــای فرهنگســتان هــرن در خــارج از مرزهــای جغرافیایــی 
ــن برنامه هــا  ــرد. یكــی از ای ــل صــورت می گی ــاش امــور بین املل ــا ت ب
ــور  ــور پروفس ــا حض ــا ب ــگاهی ایتالی ــت دانش ــرک هیئ ــت مش نشس
پلی تــری رئیــس مركــز مطالعــات عربــی و اســامی دانشــگاه پالرمــو، 
ــورهای  ــخ کش ــامی و تاری ــدن اس ــتاد مت ــیکاری، اس ــا س ــر دانی دك
عربــی، پروفســور ماریــا گراتزیا شــورتینو اســتاد تاریخ و متدن اســامی 
بــه همــراه تنــی چنــد از مدیــران و مســئوالن فرهنگســتان هــرن بــود. 
یكــی از جملــه اهــداف ایــن نشســت آن بــود تــا راهــی برای گســرش 
همكاری هــای متقابــل فرهنگــی و هــرنی ایــران و ایتالیــا بــاز مناینــد. 
ــا  ــرن ب ــتان ه ــس فرهنگس ــه رئی ــت هایی ك ــد از  نشس ــن بای همچنی
ــی  ــگاه های بین امللل ــت منایش ــل رشك ــه 6 و مدیرعام ــهردار منطق ش
ایــران داشــت، نــام بــرد كــه در جهــت توســعه و گســرش فعالیت های 

فرهنگــی و هــرنی صــورت گرفــت.  
در پایــان ایــن گــزارش بایــد یــادآور شــد كــه فرهنگســتان هــرن  تــاش 
ــی  ــا كیفیت ــود را ب ــی خ ــی- پژوهش ــتاوردهای علم ــا دس ــد ت می كن

مناســب و قابــل پذیــرش در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار دهــد.  
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نقد کتاب »تاریخ هر نو: پیش درآمدی انتقادی«

هــرن  پ     ژوهشــكده  نشســت های  سلســله  از  نشســت  پنجمیــن 

فرهنگســتان هــرن و مــوزه ملــک بــه نقــد و بررســی کتــاب »تاریــخ 

هــرن نــو: پیش درآمــدی انتقــادی« اختصــاص داشــت. ایــن نشســت 

بــا تــاش کمیتــه هــرن معــارص گــروه تاریــخ هــرن پژوهشــکده هــرن و 

مــوزه ملــک برگــزار شــد.

در ایــن نشســت کــه بــه تحلیــل و بررســی کتــاب »تاریــخ هــرن نــو: 

پیش درآمــدی انتقــادی« اثــر جاناتــان هریــس و ترجمــه منیــژه نجــم 

عراقــی اختصــاص داشــت، کامبیــز موســوی اقدم و حمیدرضــا کرمــی، 

ــه بحــث و تبادل نظــر  ــارص ب ــخ هــرن و هــرن مع از کارشناســان تاری

پرداختنــد.

فصل هایــی  انتقــادی«  پیش درآمــدی  نــو:  هــرن  »تاریــخ  کتــاب 

چــون: تاریــخ هــرن رادیــکال - بازگشــت بــه آینــده  خــود ، مدرنیتــه  

رسمایــه داری ، دولــت - ملــت  و بازمنایــی بــری ، فمینیســم ، هــرن  و 

تاریــخ هــرن ، فاعــل ، هویــت و ایدئولــوژی بــری ، ســاختار و معنــا در 

ــیت های  ــا و جنس ــس قطعیت ه ــت وجو از پ ــه ، جس ــرن و جامع ه

ــو« در 480  ــخ هــرن ن ــاب »تاری بازمنایی شــده را شــامل می شــود. کت

صفحــه بــا شــارگان 1100 نســخه در نــر کاغ بــه چــاپ رســیده 

اســت.

ایــن نشســت روز شــنبه 15 اســفندماه 1394 از ســاعت 15 در مــوزه 

ملــک برگــزار شــد.

كارگاه معرفی کتیبه های پیش از اسالم ایران

کارگاه آموزشــی »معرفــی کتیبه هــای پیــش از اســام ایــران« در 

پژوهشــکده هــرن فرهنگســتان هــرن برگــزار می شــود.

کارگاه آموزشــی »معرفــی کتیبه هــای پیــش از اســام ایــران« بــا 

ــدا  ــا حضــور دکــر ن تــاش گــروه تاریــخ هــرن پژوهشــکده هــرن و ب

اخــوان اقــدم، عضــو هیئــت علمــی ایــن پژوهشــکده روز چهارشــنبه 

ــد.  ــزار ش ــفندماه 1394 برگ 12 اس

تأثیر اسالم بر هر رشق بررسی شد

 نشســت تخصصــی »تأثیــر اســام بــر هــرن رشق«  بــا كوشــش گــروه 

هــرن رشق روز سه شــنبه 11 اســفند در پژوهشــکده هــرن فرهنگســتان 

هــرن برگــزار شــد.

در ایــن نشســت علی محمــد ســابقی دربــاره »تعامــل مشــرک هــرن 

ــاره  ــب درب ــن جعفری مذه ــی«، محس ــامی و چین ــی اس خوشنویس

»مــوج دوم انتقــال کاغذســازی از چیــن بــه ایــران«، محمدرضــا 

ریاضــی دربــاره »هــرن جلدســازی در رشق« و حمیدرضــا قلیچ خانــی 

دربــاره »آداب معنــوی در رســاالت آموزشــی خوشنویســی« بــه 

ــد.  ســخرنانی پرداختن

ُحسن ختام برنامه ها با تجلیل از عبداملجید ارفعی 

فرهنگســتان هــرن، از پروفســور »عبداملجیــد ارفعــی« پدر علــم کتیبه 

خوانــی ایامــی بــه خاطــر یــك عمــر تــاش مســتمر در راه معرفــی 

ــح سه شــنبه 25  ــن كشــور صب ــگ و هــرن ای ــخ فرهن ــی تاری و بازمنای

اســفند در تــاالر ایــران تقدیــر كــرد.  

ایــن مراســم همزمــان بــا جشــن پایــان ســال فرهنگســتانی ها برگــزار 

شــد كــه بــا برگــزاری برنامه هــای متعــددی همــراه بــود. در ابتــدای 

ایــن مراســم محمــد علــی معلــم دامغانــی رئیــس فرهنگســتان هــرن، 

ــار  ــت و اظه ــوروز پرداخ ــد ن ــن ها و عی ــی جش ــینه تاریخ ــه پیش ب

ــن  ــت و یس ــون یش ــه ای چ ــا كلم ــتان ب ــران باس ــا در ای ــت: م داش

مواجــه می شــویم كــه بــه معنــای پرســتش و نیایــش اســت و نشــان 

از ایــن دارد كــه رسزمیــن مــا رسزمیــن موحــدان و خداپرســتان اســت. 

ــن  ــن رسزمی ــان ای ــتش مردم ــه داد.  پرس ــه ادام ــن زمین وی در همی

همــواره بــا آیین هــا و منادهایــی همــراه بــوده اســت و جشــن 

ــت.  ــده اس ــزار می ش ــن برگ ــرای همی ــز از ب ــوروز نی ن

رئیــس فرهنگســتان هــرن بــه اســتاد عبداملجیــد ارفعــی پــدر نســخه 
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شــناس ایامــی اشــاره داشــت و افــزود: یكــی از بزرگانــی كه توانســته 

در پنهــان و آشــكار تاریــخ ایــن مــرز و بــوم مــا را یاری رســاند، اســتاد 

ــی  ــا رازهای ــه تاش هــای بســیار او موجــب شــده ت ــوده ك ارفعــی ب

ــر مــا آشــكار شــود و   ــن وجــود داشــته و دارد ب ــن رسزمی كــه در ای

ایــن موجــب تقدیــر و تجلیــل از ایشــان اســت. 

ــتان  ــان فرهنگس ــگاهی كاركن ــار منایش ــه آث ــپس ب ــم س ــتاد معل اس

هــرن كــه در رشــته های تجســمی و هرنهــای ســنتی و دســتی چــون 

خوشنویســی، نقاشــی، عكــس، تذهیــب و ... بــه مــدت یــك مــاه برپــا 

ــاش و تحیــت، خاطــر نشــان كــرد:  آنچــه  ــا شــاد ب شــد اشــاره و  ب

فرهنــگ و متــدن كشــوری را پایــدار نگه مــی دارد قوت هــای پنهانــی 

ــزاری  ــی رود و برگ ــار م ــه ش ــوی آن ب ــای معن ــه رسمایه ه ــت ك اس

ایــن منایشــگاه نشــان از آن دارد تــا هرنهــای مــا زنــده اســت، 

ــد.  ــدار خواهدمان ــواره پای كشــورمان هم

در ایــن مراســم عبداملجیــد ارفعــی نیــز بــه تریــح نخســتین تقویــم 

باســتانی ایــران كــه از دوران هخامنشــی مــورد اســتفاده قــرار 

ــورت  ــه ص ــروز ب ــا ام ــول آن را ت ــیر تح ــت و س ــت، پرداخ می گرف

ــح داد.  ــل توضی مجم

در ادامــه ایــن مراســم گــروه »راهنــج« بــه رسپرســتی كاوه خورابــه 

بــه اجــرای قطعاتــی در دســتگاه های هایــون و شــور پرداختنــد. در 

پایــان مراســم نیــز از عبداملجیــد ارفعــی بــه خاطــر یــك عمــر تــاش 

مســتمر در راه زنده نگه داشــن فرهنــگ و هــرن ایــران تقدیــر شــد. 

منایشگاهی دیدنی از آثار فرهنگستانی ها 

جشــن پایــان ســال كاركنــان فرهنگســتان هــرن بــه رســم هــر ســاله 

ــود.  ــزار می ش ــو برگ ــال ن ــتانه س ــال و در آس ــین روزهای س در واپس

مراســمی كــه در آن ســعی می شــود تــا بــا حضــور و همــكاری 

كاركنــان هرنمنــد در بخش هــای مختلــف فرهنگســتان صــورت گیــرد. 

ــرن  ــر ه ــتی ب ــه دس ــی ك ــاله از كاركنان ــر س ــق ه ــم وف ــال ه امس

دارنــد، دعــوت شــد تــا در برگــزاری هرچــه  بهــر جشــن پایــان 

ســال  همــكاری كننــد و از چیدمــان ســفره هفــت ســین گرفتــه تــا 

تهیــه كلیــپ و تیزرهــای مختلــف از برنامه هــا، برنامــه موســیقی و 

منایشــگاه آثــار همگــی بــا دســتان هرنمنــد كاركنــان بــه انجــام رســید 

ــد.  ــار و ســالی نیكــو برون ــه پیشــباز به ــا ب ت

در ایــن مراســم كــه بــه مجری گــری الهــام طالبــی بــود، گــروه 

موســیقی ســنتی »راهنــج« بــه رسپرســتی كاوه خورابــه بــه اجــرای 

ــد.  ــی پرداختن قطعات

همچنیــن منایشــگاهی از مجموعــه آثــار كاركنــان در رشــته های 

نقاشــی، عكــس، نقاشــی - خــط، خوشنویســی، نگارگــری، تذهیــب، 

طراحــی و هرنهــای ســنتی)معرق،  پتــه دوزی، ســفال و آبگینــه، گلیم 

ــاه در  ــدت یك م ــه م ــر ب ــدود 100 اث ــد و ح ــزار ش ــی و...(  برگ باف

ــش در  ــه منای ــا ب ــرزاده مؤسســه فرهنگــی – هــرنی صب ــه ل نگارخان

آمــد.

حجــت امانــی، منیــژه كنگرانــی، مرتضــی محمدعلی، ونــوس وحدت، 

ــرا  ــر، زه ــه یزدانف ــلیانی، فاطم ــر س ــی، صاب ــان عمران ــید احس س

مربیــان، مــژده عریفــی، نازیــا بهــروز، ابوالقاســم صادقــی، افشــین 

شــیروانی، مرضیــه كاظمــی، اعظــم باغبــان، ســمیه مشــفق، فاطمــه 

ــی از  ــا ســامی میان ــاری و یاش ــی جب ــه فیضــی، عل ــزكاران، اله پالی

همكارانــی بودنــد كــه آثارشــان در ایــن منایشــگاه بــه منایــش درآمــد. 

همچنیــن ســعید فرمانــی، بابــك نبئــی، الهــام الیقــی و ســید صابــر 

موســوی نیــز در بخــش شــعر حضــور داشــتند. 
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قاجــار در مجموعه هــای  ایــران عــر  نفیس»هــرن  كتــاب 

مجارســتان« بــه کوشــش باکنــی و ایــوان ســانتو و بــا ترجمــه 

طاهــر رضــازاده توســط مؤسســه مــن فرهنگســتان هــرن منتــر 

شــد.

ایــن كتــاب حاصــل منایشــگاهی اســت كــه بــا عنــوان »هرنمندان 

در گــذر تاریــخ؛ هرنهــای ایرانــی دورۀ قاجــار« در مــوزۀ هرنهای 

كاربــردی بوداپســت بــا همــكاری مــوزۀ مذكــور و مــوزۀ هرنهای 

آســیای رشقــی فرنتــس هــوپ در تاریــخ 8 بهمــن 1389 تــا         

27 شــهریور 1390 در كشــور مجارســتان برگــزار شــده بــود. 

ایــن كتــاب بــه دو بخــش تقســیم می شــود: بخــش اول شــامل 

ترجمــۀ هجــده مقالــۀ تحقیقــی در معرفــی مطالعــات ایرانــی 

در اروپــای رشقــی و مجارســتان و نیــز بررســی شــاخه های 

ــا  ــش ب ــن بخ ــت. ای ــار اس ــران در دورۀ قاج ــرن ای ــون ه گوناگ

ــر از  ــوان ســانتو، دو نف ــی و ای ــا كلنی ویراســتاری و نظــارت ب

ــه اســت. ایرانشناســان مجــاری، صــورت گرفت

ــه وســیلۀ مرجــم  ــدام شایســته ای ب ــن بخــش اق ــای ای در انته

كتــاب انجــام شــده و آن تهیــۀ واژه نامه هــای تخصصــی و 

دوزبانــه )فارســی ــ انگلیســی( شــامل اصطاحات هــرنی و فنی 

كتــاب اســت. كتابنامــۀ مفصــل فارســی و انگلیســی ایــن بخــش 

ــت. ــاب اس ــم كت ــمت های مه ــم از قس ه

آلبــوم تصاویــر رنگــی در ده قســمت  بخــش دوم شــامل 

كتــاب آرایــی، آثــار الكــی، ســاح و زره، فلــزكاری، زیورهــا، 

ــار  ــه هــا، آث گوهرهــا و طلســم ها، ســفالینه ها، فرش هــا و بافت

ــتین                       ــده از نخس ــای مان ــر برج ــار دیگ ــی و آث ــی و عكاس چوب

ــن جلوه هایی از هرنهای عصر قاجار در مجارستان  ــان ای ــت. در پای ــتان اس ــی در مجارس ــای ایرانشناس دوره ه

بخــش مقدمــه ای انگلیســی در معرفــی كتــاب بــه قلــم ایــوان 

ــت.  ــده اس ــته ش ــانتو نگاش س

كتــاب »هــرن ایــران عــر قاجــار در مجموعــه های مجارســتان« 

بــا 416  صفحــه و قطــع رحلــی در گالینگــور همــراه بــا قــاب 

بــه قیمــت 150 هــزار تومــان بــه بــازار عرضــه شــده اســت. 
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