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ــه متامــی همــكاران  ــاش بی شــائبه ای ك ــن ت ــه یُم ــه حــرت حــق و ب ــوكل ب ــا ت ب
ــۀ  ــار ماهنام ــال انتش ــن س ــه دومی ــتند، ب ــال 1395 داش ــر در س ــتان ه فرهنگس
هــر،  فرهنگســتان  ســاله  هــر  رســیدیم.  هــر«  »ســفیر  هــری  فرهنگــی- 
پژوهش هــای بنیادیــن خــود را در قالــب هامیــش ، هم اندیشــی، نشســت های 
تخصصــی، بزرگداشــت شــخصیت های بــزرگ عرصــه هــر، درس گفتارهــا، كارگاه هــا، 
منایشــگاه های تخصصــی و انتشــار كتاب هــای تخصصــی در زمینــه هــر ارائــه 

می كنــد كــه مكتــوب آن در ماهنامــۀ »ســفیر هــر« منتــر می شــود. 
امیــد اســت بتوانیــم در ســال پیــش رو از برنامه هــای معاونــت پژوهشــی و 
ــا،  ــار، گزارش ه ــورت اخب ــه ص ــی ب ــانی كامل ــاع رس ــته، اط ــات وابس ــایر مؤسس س
ــه  ــن دســت را ب ــی از ای ــاب، نقدهــا و مطالب ــی كت مصاحبه هــای تخصصــی، معرف

ــم.  ــه منائی ــن ارائ ــران زمی ــر ای ــگ و ه ــت داران فرهن دوس
از مخاطبانــی كــه بــرای هرچــه بهــر شــدن ایــن ماهنامــۀ خــری، مــا را از 
ــد  ــد می ســازند، كــامل تشــكر را داشــته و در ســال جدی پیشــنهادات خــود بهره من
ــد،  ــد كشــور همــت می گامرن ــرای متامــی كســانی كــه در راه پشــرد اهــداف بلن ب

ــم.  ــامتی داری ــروزی و س آرزوی به
سـردبیر 

»سفری هرن« قاصدی فرهنگی و هرنی 
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به شكر نور مسلامنی و اصول و فروعش

نثار حرضت زهرا به افتخار طلوعش

حرضت آسامن و اقیانوس

كوثر نام و نعمت و ناموس 

عین مشكات و آینه  مصباح

زیت را ظرف و نور را فانوس

هرچه هستی توئی در این عامل

جسم محسوس و جان نامحسوس 

همه را مادری به فضل فطام

از بقیع مدینه تا در طوس

ضوء و نور و نظر كرامت توست

از در خاكروبی و پابوس 

ادب و عشق درس مكتب توست

احرام عریس و رشم عروس

جلوه حرضت مقدس توست

جهد طوطی و جلوه طاووس

در پناه تواند زمره كهف 

فارغ از كین و كفر دقیانوس

در امان از شفای تربت توست

جامنان بی دوای جالینوس

زمره را مادر زمین دریاب 

از زبونان نخوت و ناموس 

مهدی و ذوالفقار را برسان

تا جهان را رهاند از كردوس 

زین حامران فتنه هومار 

نابكاران سفله سالوس 

وآنگهی در جهان ظلم و فساد 

كس مناند به نام رومی و روس

با مسلامن دم از خدا نزند 

جز مسیحی و موسوی و مجوس

از لغت جهل و جنگ را سرند 

وآنگه از مهر پر شود قاموس 

گر بیاید هزار از این شاباش

گر نیاید هزار از این افسوس 

سرودۀ استاد محمدیلع معمل  دامغاین 

فرزاد زادمحسن

ــن نشســت از سلســله نشســت های »هــر  پژوهشــکده هــر، نهمی

ــزار  ــم« برگ ــف آرنهای ــای »رودول ــی دیدگاه ه ــا بررس ــارص« را ب مع

کــرد.

ــخ  ــروه تاری ــارص گ ــر مع ــه ه ــوی کمیت ــه از س ــت ک ــن نشس در ای

پژوهشــکده هــر، بــا همــکاری پژوهشــکده فرهنــگ، هــر و 

معــامری جهــاد دانشــگاهی، عــر روز چهارشــنبه، ۴ اســفند مــاه، 

در پژوهشــکده هــر برگــزار شــد، جــامل عــرب زاده و کامبیــز 

ــی  ــه بررس ــر ب ــگاه ه ــی دانش ــأت علم ــاء هی ــوی اقدم، اعض موس

پرداختنــد. آرنهایــم«  »رودولــف  دیدگاه هــای 

»رودولــف آرنهایــم« )۲۰۰۷-19۰۴(  فیلســوف و نظریــه پــرداز 

آملانــی در حــوزه ســینام و هــر اســت. آرنهایــم از پــی تســلط 

ــد کشــور، رسانجــام  ــه چن ــس از مهاجــرت ب ــان و پ ــر آمل نازی هــا ب

در ســال 19۴۰ بــه آمریــکا مهاجــرت کــرد و تــا پایــان عمــر در آنجــا 

زیســت. کتــاب »هــر و ادراک بــری«، ترجمــه مجیــد اخگــر، کــه 

از ســوی انتشــارات ســمت منتــر شده اســت، از شــاخص ترین آثــار 

آرنهایــم در حــوزه روانشناســی و هــر محســوب می شــود. آرنهایــم 

بــه واســطه اســتفاده از نظریــه گشــتالت در بررســی هــر، شــهرت 

جهانــی یافتــه اســت. وی دوره کاری مشــرکی بــا »ارنســت گامریچ«، 

یکــی از مورخــان برجســته هــر داشــت و نــوع دیدگاه هــای ایــن دو 

بــه هــر، بســیار چالــش برانگیــز بــوده اســت.

در ایــن نشســت دیدگاه هــای آرنهایــم بــا نگاهــی بــه کتــاب »هــر و 

ادراک بــری« از ســوی صاحب نظــران حــارض در نشســت بررســی 

. شد

کامبیــز موســوی اقــدم، منتقــد و پژوهشــگر هــر، ســخنان خــود را بــا 

ارائــه توضیحاتــی در خصــوص ظهــور نظریــه »گشــتالت« آغــاز کــرد 

و گفــت: ایــده و مفهــوم گشــتالت بــرای نخســتین بــار در فلســفه 

توســط کریســتین ارنفلــس، فیلســوف اتریشــی تحــت تأثیــر ارنســت 

مــاخ و گوتــه معرفــی شــد.

وی ادامــه داد: بــر اســاس نظریــه گشــتالت، مجموعــه اجــزا، انــرژی 

برریس دیدگاه های »رودولف آرهنامی« 
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بیشــری نســبت بــه تک تــک آن هــا دارنــد؛ بــه عبــارت دیگــر، 

گشــتالت دنیــا را در کُل هــای معنــی دار تجربــه می کنــد. ایــن یــک 

دیــدگاه کل نگــر اســت کــه در برابــر نــگاه تجزیه  گــرا، کــه دیدگاهــی 

علمــی اســت، قــرار می گیــرد. بــرای مثــال ارنفلــس مطــرح می کنــد 

کــه وقتــی نت هــای موســیقی کنــار هــم قــرار می گیرنــد، از ترکیــب 

آن هــا ملــودی ســاخته می شــود؛ اگــر ایــن نت هــا بــه تنهایــی 

شــنیده شــوند، هیــچ گاه تأثیــری هامننــد ملــودی نخواهنــد داشــت.

موســوی اقــدم مارکــس ورتهایمــر، ولفگانــگ کوهلــر و کــورت 

کوفــکا، را چهره هــای برجســته و مطــرح در نظریــه گشــتالت نامیــد، 

ــد.  ــم بوده ان ــتادان آرنهای ــکا اس ــر و کوف ــا ورتهایم ــن آنه ــه از بی ک

وی تریــح کــرد: گشــتالت یکــی از مباحــث روانشناســی ادارک 

اســت کــه ایــن ادراک را بــه شــکل بازتابــی جســتجو کــرده و همــواره 

بــه دنبــال یافــن نظــم در طبیعــت اســت. بــر اســاس ایــن نظریــه، 

ــم، ادارک  ــری می بینی ــت ظاه ــه در حرک ــه ک ــیاء را هامنگون ــا اش م

ــه  ــه، و ن ــی یکپارچ ــورت کل های ــه ص ــیاء ب ــع، اش ــم. در واق می کنی

ــده  ــل س ــه در اوای ــن نظری ــوند. ای ــده می ش ــزا، دی ــته هایی مج دس

بیســتم، در حوزه هــای مختلفــی، از جملــه هــر، عمومیــت یافــت.

راســتای  در  عــرب زاده،  و  موســوی اقدم  نشســت  ادامــه  در 

شفاف ســازی نظریــه گشــتالت، بــه بیــان مثال هایــی تصویــری 

پرداختنــد؛ عــرب زاده، مبنــای تفکــر آرنهایــم را ادراک فضــای بــری 

ــاور اســت کــه یــک  ــن ب ــر ای ــم، ب و تنــش دانســت و گفــت: آرنهای

نــگاه گشــتالتی می توانــد از میــزان تنــش بکاهــد. 

عــرب زاده ادامــه داد: آرنهایــم در کتــاب »هــر و ادراک بــری« کــه 

بــا تصاویــر زیــادی همــراه اســت، بــه بررســی پیچیده تریــن مــوارد 

همچــون نقطــه، خــط، گرافیــک و حتــی مجسمه ســازی می پــردازد؛ 

بــه ایــن ترتیــب می تــوان گفــت کــه آرنهایــم متایــل زیــادی بــه ســبک 

نقاشــان مــدرن دارد؛ چراکــه معتقــد اســت آن هــا بــه شــیوه مؤثرتری 

از عنــارص بــری فعــال، اســتفاده کرده انــد.

دیدگاه هــای  متایــز  وجــه  بررســی  در  موســوی اقدم  ادامــه  در 

آرنهایــم و گامریــچ بیــان کــرد: بــر اســاس دیــدگاه آرنهایــم، نخســتین 

تاش هــا بــرای بازمنایــی در تاریــخ، براســاس احســاس شــباهت بیــن 

فــرم دو چیــز اتفــاق می افتــد؛ در حالــی کــه در تضــاد بــا آرنهایــم، 

گامریــچ، توانایــی تشــخیص تصویــر را مبتنــی بــر بازتاب هــای 

ذهنــی می دانــد.

ــح آن  ــر، در توضی ــی و ه ــوع آنروپ ــرح موض ــا ط ــن ب وی همچنی

گفــت: آنروپــی، قانونــی در فیزیــک اســت. بــر اســاس ایــن قانــون 

مــواد بــه ســمت حداکــر بی نظمــی میــل دارنــد. آرنهایــم بــه طــرح 

ایــن مفهــوم و ماهیــت علمــی در عرصــه هــر پرداخــت و در ســال 

19۷1، بــه دنبــال نقــض هــر مدرنیســم، بیــان کــرد کــه آنروپــی بــه 

ــه  ــی ب ــا نظم ــه از بی نظمی ه ــد، بلک ــد ش ــر نخواه ــی منج بی نظم

وجــود مــی آورد.

پایانــی  بــه بررســی فصــل  ایــن نشســت عــرب زاده  پایــان  در 

ــه مبحــث  ــه ب ــان« ک ــوان »بی ــا عن ــری« ب ــاب »هــر و ادراک ب کت

کارشناســان  ســپس  و  پرداخــت  دارد،  اختصــاص  زیبایی شناســی 

نشســت بــه پرســش های مخاطبــان پاســخ گفتنــد.

سمیرا خوانساری

از  نشســت  دومیــن  هــر  فرهنگســتان  پژوهشــی  معاونــت 

»طراحــی  موضــوع  بــا  را  »پژوهش طــرح«  سلسله نشســت های 

ــای  ــالن هامیش ه ــفند در س ــنبه 1۴ اس ــد« روز ش ــای نق و روش ه

فرهنگســتان هــر برگزاركــرد و بابــك امرایــی، احمــد رحامنیــان، 

ارائــه  بــه  كشــاورز  هــادی  و  اژدری  علیرضــا  مقــدم،  نرسیــن 

پرداختنــد. حــوزه  ایــن  در  خــود  نقطه نظــرات 

در ابتــدای ایــن نشســت، بابــك امرایــی، دبیــر علمــی و عضــو هیئــت 

علمــی دانشــكده طراحــی دانشــگاه هــر اســامی تریــز، مقدمــه ای 

را در مــورد »نقــد« مطــرح كــرد و بــا بیــان اینكــه قصــد طرح مســئله 

ــود  ــه وج ــؤالی ك ــم س ــد بگوی ــدا بای ــت: »در ابت ــار داش دارم، اظه

ــا از جنــس  دارد، ایــن اســت كــه »نقــد«، از چــه جنســی اســت؟ آی

فلســفه و زیبایی شناختی اســت؟ آیــا بــه حــوزه تاریــخ هــر مربــوط 

مــی شــود یــا یــك فعالیــت ادبــی اســت؟ آیــا از جنــس پژوهش هــای 

فلســفی اســت؟ ســؤال ایــن اســت كــه نقــد در كــدام حــوزه اســت؟ و 

آیــا مــا می توانیــم بــرای نقــد یــك حــوزه مســتقل درنظــر بگیریــم؟«

امرایــی بــا طــرح ایــن مســئله، پاســخ را بــه صاحب نظــران و 

اســتادان ایــن حــوزه، ســپرد تــا در مــورد موضــوع دومیــن نشســت 

ــد«  ــای نق ــی و روش ه ــوع »طراح ــا موض ــه ب ــرح« ك ــش ط »پژوه

ــد«  ــای نق ــزار شــده بود، ســخن از منظــر »طراحــی« و »روش ه برگ

ــاز شــود. آغ

پــس از دبیــر علمــی، احمــد رحامنیــان، كارشــناس طراحــی صنعتــی 

و دكــرای تخصصــی فلســفه هــر، نخســتین كســی بــود كــه مقالــه 

خــود را در ایــن نشســت ارائــه داد. »تحلیــل منطقــی اشــیاء« 

موضــوع پژوهــش رحامنیــان بــود و در ابتــدا بــه بیــان اینكــه 

تعریــف منطقــی از اشــیائی كــه طراحــی صنعتــی آنهــا را بــه وجــود 

مــی آورد، بایــد چــه خصوصیاتــی داشــته باشــد، پرداخــت. و اظهــار 

ــه در  ــد تعریفــی باشــد ك ــف منطقــی از اشــیاء، بای داشــت: »تعری

ــد.« ــه یكســان صــدق كن ــن اشــیاء ب مــورد همــه ای

ــی  ــرای یك ــی ب ــف را مبنای ــن تعری ــد، ای ــه بع ــان، در وهل رحامنی

ــرار داد و  ــد( ق ــی )نق ــی صنعت ــوزه طراح ــاری ح ــث هنج از مباح

ــی  ــیاء طراحــی صنعت ــد اش ــد در نق ــد روش جدی ــر اســاس آن چن ب

ــك  ــق از ی ــی دقی ــه تعریف ــه داد: »ارائ ــرد و ادام ــری ك را نتیجه گی

ــاره آن  ــوع بحــث توصیــف و هنجــاری درب ــای هــر ن موضــوع، مبن

موضــوع اســت. بــه عبــارت دیگــر، منــی تــوان بــدون داشــن تعریفــی 

موجــه از یــك موضــوع دربــاره ایــن كــه آن موضــوع چگونــه اســت 

ــد باشــد، ســخن گفــت.« ــه بای و چگون

ــی  ــت علم ــو هیئ ــدم، عض ــن مق ــان، نرسی ــد رحامنی ــس از احم پ

دانشــكده طراحــی صنعتــی دانشــگاه تهــران، دربــاره موضــوع 

»نقــد نشانه شــناختی و معناشــناختی محصــول«، گفــت: »بــه نظــر 

ــای  ــد. یكــی دنی ــا زندگــی می كنن ــه انســان ها در دو دنی می رســد ك

فیزیكــی و مــادی كــه مملــو از اشــیاء ملمــوس اســت و همــگان در 

آن اشــراك دارنــد و دیگــری دنیــای رسشــار از معانــی كــه حیطــه ای 

اختصاصــی و شــخصی را دربــر می گیــرد. دنیــای معنــی هــر شــخص 

از طریــق ســاختارذهنی، ویژگی هــای ژنتیكــی، محیــط جغرافیایــی، 

فرهنــگ، تجربیــات، آمــوزش، اعتقــادات و عائــق ســاخته می شــود. 

انســان ها بــا هــر ویژگــی اختصاصــی بــرای حیــات خــود ناگزیــر بــه 

ــد.« ــیاء ملمــوس و غیرملموس ا ن ــتفاده از اش ــق و اس خل

نشست »طراحی و روش های نقد2«
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مقــدم، در ادامــه بیــان كــرد: »نیازهــای ارتباطــی و تعاملــی انســانها 

ــرای  ــه ب ــود ك ــی می ش ــا و فنون ــتفاده از ابزاره ــث اس ــم، باع ــا ه ب

شــناخت اصــول و ســبك كار هرمنــد و بررســی تاثیــر اثــر هــری در 

جامعــه صــورت می گیرد.آگاهــی بــه ایــن امــور، می توانــد تاثیــرات 

مثبــت آنهــا را افزایــش داده و از خطاهــای احتاملــی بپرهیــزد و 

از ایــن طریــق موجبــات رشــد و تعالــی فرهنگــی جامعــه را ایجــاد 

كنــد.«

پــس از مقــدم، علیرضــا اژدری، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 

طراحــی صنعتــی، ســومین مقالــه ایــن نشســت را بــا موضــوع 

نشانه شناســی:  و  افردنــس  نظریــه  بیــن  تطبیقــی  »مطالعــات 

رســاند. ســمع حضــار  بــه  فرصت هــا«  و  چالش هــا 

ــن  ــاق بی ــت ایجــاد انطب ــه نقــش پراهمی ــن قســمت ب اژدری، در ای

دیدگاههــای علــوم تجربــی و علــوم انســانی بــرای طراحــان پرداخــت 

ــوم  ــه عل ــن اســت ك ــرض طــرح مســئله در ای ــرد: »پیش ف ــر ك و ذك

تجربــی و علــوم انســانی، نــه رصفــاً دو حیطــه علمــی متفــاوت، بلكه 

ــا مســئله اند.« دو شــیوه تفكــر و روش برخــورد ب

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه طراحــی صنعتــی، افــزود: »اهمیــت 

تئــوری افردنــس بــه عنــوان، دانــش علمــی بــرای مهندســی شــهود و 

همچنیــن دانــش علمــی بــاز بــه روی نســبیت مفاهیــم نســبت بــه 

انســان اســت.«

او در ادامــه اظهــار داشــت: »دو تفــاوت بنیادیــن و مکمــل در 

تعریــف طراحــی وجــود دارد: »نخســت، معنــادار ســازی، ملمــوس 

ــل  ــردن و قاب ــرش ک ــل پذی ــن قاب ــازی و همچنی ــازی، خوشایندس س

ــت و  ــی؛ دوم، مدیری ــای اجرای ــاوری و راهرده ــردن فن ــتفاده ک اس

برنامه ریــزی بــرای ریســک، تغییــر، نــوآوری، کارآفرینــی و خدمــات.«

علیرضــا اژدری، طبقه بنــدی نحــوه نگــرش انســانی بــه محیــط را در 

 ،)observation( ســه دســته، تقســیم بندی كرد: »مشــاهده مســتقیم

غیــر  برداشــت  و   )Intuition( مشــاهده  از  مســتقیم  برداشــت 

ــه نتیجه گیــری  مســتقیم از مشــاهده )Inspiration( و پــس از آن ب

ــت.« ــود پرداخ ــث خ ــدی بح و جمع بن

هــادی كشــاورز، كارشــناس طراحــی صنعتــی و كارشناس ارشــد 

ــن نشســت  ــه در دومی ــود ك ــن كســی ب ــات فرهنگــی، آخری مطالع

»پژوهــش طــرح« بــا موضــوع »طراحــی و روش هــای نقــد«، پژوهش 

خــود را بــا عنــوان » طراحــی صنعتــی و مطالعــات فرهنگــی: وجــوه 

ــه داد. اجتامعــی طــراح و طراحــی« ارائ

ــی اشــاره  ــرات تاریخــی در طراحــی صنعت ــه تغیی ــدا ب كشــاورز، ابت

كــرد و آن را از آغــاز دوره تأســیس مدرســه باوهــاوس تــا بــه امــروز، 

در ۴ دســته اصلــی، نــام بــرد و در ادامــه، اظهــار داشــت: »طراحــی 

صنعتــی، در حالــی وارد قــرن بیســت ویكم شــد كــه جوامــع انســانی 

بیــش از پیــش درهــم تنیده تــر و بــه هــامن میــزان، پیچیده تــر شــد 

و پــس از آن بــه كمــك ابزارهــای ارتباطــی، پیرفــت بیشــری حاصــل 

شــد.«

ــی  ــات فرهنگ ــد مطالع ــی و كارشناس ارش ــی صنعت ــناس طراح كارش

افــزود: »هــر چــه بــه انتهــای قــرن بیســتم، نزدیكــر شــدیم، اهمیــت 

انســان اجتامعــی و روابــط بیــن انســان ها، تقســیم انســان بــه 

ــر  ــای وی بیش ــناخت رفتاره ــی و ش ــف اجتامع ــاحت های مختل س

ــرار گرفــت.« ــی ق مــورد توجــه طراحــی و طراحــان صنعت

ــناخت اســت و  ــق، ش ــه خل ــه، الزم ــان اینك ــا بی ــادی كشــاورز، ب ه

الزمــه شــناخت، مطالعــه و ادراك؛ ادامــه داد: »اینكــه طــراح، 

ــه  ــا چ ــه دارد و ت ــه جامع ــرای مطالع ــی ب ــا و روش های ــه ابزاره چ

ــه ایــن ابزارهــا مســلط باشــد، نكتــه مهمــی اســت.  ــد ب حــد بای

همچنیــن، رابطــه بیــن طــراح و جامعــه هــدف و نحــوه ارتبــاط 

بیــن محصــول و اثرگــذاری آن روی فرهنــگ عمومــی و نــوع زندگــی 

ــت دارد.« ــیار اهمی ــر، بس ــر كارب و تفك

وی همچنیــن در پایــان، نیــاز شــناخت بیشــر هویت هــای مجــازی 

را بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری بــر ســبك زندگــی، الزم دانســت.
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روزبه شاکری

از لعل تو گر یابم انگشری زنهار                           

صد ملک سلیامنم در زیر نگین باشد

                                                                                                                   حافظ

از نوزدهــم تــا ســی ام فروردیــن ســال جــاری، در فرهنگســتان 

ــگاهی از  ــرزاده، منایش ــتاد ل ــۀ اس ــامی، نگارخان ــوری اس ــر جمه ه

ــر نفیــس در  جواهــرات ســنتِی گالــری کاهــدوزان، شــامل چهــل اث

زمینــۀ انگشــری، گردنبنــد و دســتبند، برگــزار شــد. حجــاری بر ســنگ 

ویژگــی بیشــر ایــن آثــار بــود و در ایــن میــان وجــود تعــداد فراوانــی 

انگشــری، کــه کار اســتادان طــراز اول کشــورمان اســت، خودمنایــی 

می کــرد. ســنگ های بــه کار رفتــه در نگیــن ایــن انگشــری ها غالبــاً 

عقیــق بــود؛ ســنگی کــه اســتفاده از آن در اســام بســیار در کانــون 

ــی اســت کــه نوشــته های حک شــده  توجــه قــرار گرفته اســت. گفتن

بــر بیشــر نگین هــا نیــز فرهنــگ اســامی و به ویــژه شــیعی را 

ــش هایی  ــه کوش ــادن ب ــا ارج نه ــاخت. ب ــور می س ــی متبل ــه خوب ب

ــه  ــامی، ب ــنتی ایرانی-اس ــای س ــی هر-صنعت ه ــن در معرف اینچنی

ــری و  ــت انگش ــی هر-صنع ــه معرف ــه، ب ــرده، در ادام ــی ف صورت

ــم.  ــامی می پردازی ــی- اس ــگ ایران ــت آن در فرهن اهمی

ــد.  ــامر می آی ــه ش ــان ب ــرات در جه ــن جواه ــر از منادین تری انگش

ــپس  ــر و س ــه م ــر ب ــای انگش ــتین کاربرده ــخ نخس ــه تاری اگرچ

ــیار دور  ــز از روزگاران بس ــان نی ــردد، ایرانی ــتان برمی گ ــه روم باس ب

از ایــن هر-صنعــت اســتفاده می کرده انــد. قدیمی تریــن منونــۀ 

ــی اســت کــه در  ــران مهره های ــی در ای اســتفاده از ســنگ های قیمت

ــن  ــس ای ــت. جن ــف شده اس ــوخته کش ــهر س ــتان ش ــای گورس قره

مهره هــا الجــورد، عقیــق ســفید، فیــروزه و یشــم ســفید اســت. 

تحقیقــات نشــان می دهــد ایــن ســنگ ها فقــط بــرای تزئیــن 

ــی  ــات فارس ــت. در ادبی ــته اس ــری داش ــای دیگ ــوده و کاربرده نب

ــاد، بیســتمین پادشــاه  ــه، در داســتان پادشــاهی قب ــرای منون ــز، ب نی

ساســانی، در شــاهنامه می خوانیــم: قبــاد آن پــری روی را پیــش 

خوانــد / بــه زانــوی کنــدآورش برنشــاند / ابــا او یــک انگشــری بــود 

انگشرت و مهنشیین فرهنگ ایراین، اسالیم و 
مدرن

ــت  ــدو داد و گف ــس / ب ــت ک ــی ندانس ــه گیت ــه ارزش ب ــس/ ک و ب

ایــن نگیــن را بــدار / بــود روز کایــن را بــود خواســتار. همچنیــن، در 

ــد:  ــرو می گوی ــان م ــوی، مرزب ــاهنامه، ماه ــتان های ش ــی از داس یک

بــر انگشــری یزدگــرد اســت نــام / بــه شمشــیر بــا مــن نگردنــد رام. 

همچنیــن، در همیــن داســتان: چنیــن گــوی کایــن تــاج و انگشــری 

/ مــرا شــاه داد از پــی مهــری و در ادامــه: تــو ایــن تــاج و انگشــری 

ــم،  ــه می بینی ــه کار . چنانک ــد ب ــت آی ــن تاج ــود روز کای ــدار / ب را ب

ــوده  ــج ب ــاً رای ــراِن دوران ساســانی اســتفاده از انگشــری کام در ای

و بــا قــدرت مرتبــط بــوده و ارزشــی هم ســنگ تــاج داشــته اســت. 

از داده هــای تاریخــی چنیــن برمی آیــد کــه در حجــاِز پیــش از 

ــت:  ــل شده اس ــت. نق ــج نبوده اس ــری رای ــتفاده از انگش ــام، اس اس

ــه  ــور روم ب ــوت امپرات ــت دع ــه ای جه ــر)ص( نام ــه پیام » روزی ک

ــر و  ــدون مه ــه ب ــه نام ــد ک اســام فرســتاد، مشــاوران گوشــزد کردن

مــوم شــخص فرســتنده قابل اعتنــا نیســت. پیامــر)ص( نیــز ســاخت 

ــک  ــول الله ح ــد رس ــارت محم ــه روی آن عب ــان داد ک ــری را فرم مه

شــده بود«. )خلیلــی، 1386، ص 9( بــه هــر روی، بــه نظــر می رســد 

ــژه در  ــه وی ــلامنان و ب ــان مس ــری در می ــتفاده از انگش ــنت اس س

ــوط  ــام مرب ــور اس ــامی و ظه ــه دوران اس ــتان ب ــبه جزیرۀ عربس ش

ــارۀ  ــه درب ــر و امئ ــیاری از پیام ــای بس ــث و روایت ه ــت. احادی اس

اســتفاده از انگشــری بــه مــا رســیده کــه فوایــد بســیاری بــرای آن 

ــود و  ــددی ب ــری های متع ــام دارای انگش ــر اس ــمرده اند. پیام برش

ایــن زینــت در اســام از مســتحبات مؤکــد اســت: إّن من الســنه لبس 

ــورد  ــت. در م ــنت های خداس ــر از س ــردن انگش ــت ک ــم: دس الخات

ــام  ــا ام ــت، ام ــاوت اس ــا گاه متف ــز قول ه ــر نی ــر پیام ــش انگش نق

صــادق)ع( فرموده اســت: نقــش انگشــر پیامــر »محمــد رســول 

اللـّـه« و نقــش انگشــر امیــر مؤمنــان »اللـّـه ملَلِــُک« و نقــش انگشــر 

پــدرم امــام کاظــم )ع( »العزه للـّـه« بــود. در تهذیب االحــکام، جلــد6، 

صفحــۀ 3۷، حدیــث19 آمده اســت: امیراملؤمنیــن چهــار انگشــر بــه 

ــرای  ــروزه ب ــی، فی ــت و بزرگ ــرای نجاب ــوت ب ــد: یاق ــت می کردن دس

پیــروزی، حدیــد چینــی بــرای نیرومنــدی و عقیــق بــرای محافظــت. 

حــرت علــی بــن موســی الرضــا)ع( در حدیثــی صحیــح می فرماینــد 

عقیــق فقــر درویشــی را برطــرف می کنــد و در دســت کــردن عقیــق 

نفــاق را زایــل می کنــد. در حدیــث معتــر از امــام جعفــر)ع( منقــول 

اســت کــه انگشــر عقیــق در دســت کنیــد کــه مبــارک اســت و هرکــه 

ــد اســت کــه عاقبتــش  ــق در دســت داشــته باشــد امی انگشــر عقی

مقــرون بــه خیــر و نیکــی باشــد. در احادیــث پرشــامری بــه دســت 
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ــتحباب  ــورد اس ــق م ــر عقی ــردن انگش ک

در حدیثــی  گرفته اســت.  قــرار 

ــی  ــرز ف ــق ح ــده: العقی آم

الســفر: عقیق حــرز در 

اســت.)برای  ســفر 

مراجــع  دیــدن 

یــث  د حا ا

شــده  ذکــر 

همچنیــن  و 

ن  یــد د

یــث  د حا ا

در  بیش تــر 

زمینــه،  ایــن 

بنگریــد بــه رنجــران، 

.)1393

ــران  ــه ای ــام ب ــس از ورود اس  پ

نیــز ایــن رســم رواج داشــته، بــه گونــه ای 

تجلیــات  از  یکــی  انگشــری  کــرد  ادعــا  می تــوان  اکنــون  کــه 

ــخ  ــه در تاری ــت. چنانک ــامی اس ــی و اس ــگ ایران ــینی فرهن هم نش

بیهقــی می خوانیــم: »امیــر یــک انگشــری فیــروزه نــام امیــر نوشــته 

بــر آنجــا بدســت خواجــه داد« یــا » بــر پــای خاســت و تهنیــت کرد و 

دینــار و دســتارچه ای بــا ده پیــروزۀ نگیــن ســخت بزرگ بر انگشــری 

نشــانده بدســت خواجــه داد« یــا » گفــت ایــن انگشــری مملکــت 

ــتان  ــت بوس ــاب نخس ــز در ب ــعدی نی ــم«. س ــه دادی ــت بخواج اس

داســتانی دربــارۀ یــک انگشــری آورده اســت. حضــور انگشــری در 

متــون ادب فارســی از مهم تریــن نشــانه های رواج ایــن هر-صنعــت 

ــت. در دورۀ  ــون اس ــای گوناگ ــلامن، در دوره ه ــران مس ــان ای در می

صفویــه، همــراه بــا اهمیــت یافــن شــعائر مذهبــی، انگشــری نیــز، 

بــه دلیــل قابلیــت مذهبــی آن، در کانــون توجــه قــرار گرفــت و رواج 

بیش تــری یافــت. البتــه، در ســده های هفدهــم و هجدهــم میــادی، 

ایــن هر-صنعــت ایرانــی- اســامی تــا انــدازۀ زیــادی از اروپــا تأثیــر 

پذیرفــت. دو دلیــل عمــده بــرای ایــن تأثیرپذیــری عنــوان کرده انــد: 

»یکــی محصــوالت تریفاتــی کــه از مراکــزی ماننــد آمســردام 

ــت  ــه ژان باپتیس ــی ک ــال، جواهرات ــور مث ــه ط ــد و ب ــز می آم و ونی

ــر، از  ــوی آورد، دیگ ــار صف ــه درب ــوی، ب ــرد فرانس ــه، جهانگ تاورنی

ــی کــه در رشق اســامی مشــغول  ــدان طاســاز اروپای جانــب هرمن

ــی، ص 119(.   ــد«. ) د. خلیل ــه کار بودن ب

ــر  ــاه مه ــان فتحعلی ش ــوص از زم ــار و به خص ــد قاج ــران عه در ای

کــردن فرمان هــای دولتــی رایــج شــد و ســمتی بــه نــام »وزیــر مهــر« 

ــر  ــت و مه ــرش یاف ــاف گس ــن، اصن ــد. همچنی ــود آم ــه وج ــز ب نی

انگشــری رواج پیــدا کــرد. ایــن امــر نیــز در رواج ایــن هر-صنعــت 

در ایــران بســیار مؤثــر بوده اســت. بــا همــۀ این هــا، انگشــری 

ــه  ــت، ب ــعائر آن بوده اس ــیعه و ش ــی ش ــای مذهب ــار از مناده رسش

ــری های  ــن  انگش ــر روی نگی ــده ب ــک ش ــب ح ــه مطال ــه ای ک گون

ایــن دوره را بــه پنــج دســتۀ ادعیــه، احادیــث و روایــات، نــام پیامــر 

اکــرم)ص( و امئــۀ معصومیــن)ع(، اذکار، و اشــعار و عبارت هــای 

ــدی زاده، 139۲( ــه محم ــد ب ــد. )بنگری ــیم کرده ان ــن تقس آهنگی

از ســدۀ هجدهــم میــادی، تحــوالت عمــده ای در غــرب بــه وقــوع 

پیوســت کــه انقــاب صنعتــی را می تــوان مهم تریــن جلــوه و عامــل 

ایــن تحــوالت دانســت. از آن زمــان تــا کنــون، تحــوالت ناشــی از ایــن 

رویــداد عظیــم، افــزون بــر تأثیــر در کشــورهای صنعتــی، تأثیــرات 

کشــورهای  در  زندگــی  شــئونات  گوناگــون  وجــوه  در  بســیاری 

ــراِن  ــای گذاشته اســت. در ای ــه در کشــورمان برج ــی از جمل پیرامون

و  اصنــاف  به تدریــج  قاجــار  دورۀ 

بــه تبــع آن تولیــد و تولیــد 

انبــوه گســرش یافــت. در 

ــن  ــان، و از همی ــن می ای

دوره اســت کــه هــر-

صنعت هــای ایرانــی کــه 

ســابقه ای چندیــن هــزار 

ســاله دارنــد و آن هــا را 

بــا نــام صنایــع دســتی 

می شناســیم بــا چالشــی 

روبــه رو  جــدی  بســیار 

می شــوند. در واقــع، تحــوالت 

ناشــی از رویارویــی جامعــه ایرانــی 

ــر  ــده های اخی ــی در س ــان صنعت ــا جه ب

ــود  ــه خ ــن وج ــروزه در نیرومندتری ــه ام - ک

ــتی  ــت - هس ــه اس ــی یافت ــدن تجل ــی ش ــی جهان یعن

فرهنگ هــای بومــی را بــا چالشــی نیرومنــد مواجــه ســاخته اســت. 

رسگذشــت بســیاری از هر-صنعت هــای ایرانــی در یــک ســدۀ 

اخیــر جــدی بــودن چنیــن چالــش و بحرانــی را آشــکارا بــه منایــش 

می گــذارد. در بطــن چنیــن وضعیتــی اســت کــه اهمیــت پاســداری 

از فرهنــگ کشــور و هر-صنعت هــای ایرانــی منایــان می شــود. 

بدیهــی اســت کــه پاســداری از هر-صنعت هــای ایرانــی نــه در 

تضــاد بــا فرهنــگ جهانــی کــه در رقابــت و تعاملــی ســازنده بــا آن 

میــرس خواهــد شــد.

ــت  ــون هوی ــای گوناگ ــورمان بخش ه ــر در کش ــت انگش هر-صنع

انســان ایرانــی، هــم وجــوه اســامی و هــم وجــوه ایرانــی آن را در 

ــت،  ــن هر-صنع ــت از ای ــا حامی ــت ب ــد اس ــت. امی ــم تنیده اس ه

ــی  ــگ اســامی ایران ــی و نگه داشــت فرهن ــن یکپارچگ ــظ ای در حف

ــی  ــن رضوت ــا درک چنی ــیم. ب ــمند داشته باش ــر و ارزش ــهمی مؤث س

اســت کــه هــر گونــه فعالیــت حرفــه ای در هر-صنعت هــای ایرانــی 

و تولیــد آثــاری فاخــر در ایــن زمینــه و معرفــی آن بــه جامعــۀ ایرانی 

و جهانــی را بایــد ارج نهــاد و بخشــی از رســالت فرهنگــی یکایــک 

ایرانیــان برشــمرد.  

منابع

ــده(. انگشــری ها، رسویراســتار انگلیســی:  د. خلیلــی، نارص)گردآورن

مازندارانــی،  علــی  دابــی، مرجــم: غامحســین  دکــر جولیــات 

ــران: 1386 ــگ، ته ــر کارن ــرار، ن ــارص پورپی ــتار: ن ویراس

رنجــران، علی اکــر. انگشــر، زینتــی اســامی، انتشــارات زمــزم 

اســامی، تهــران: 1393

نوشــتار  در  شــیعی  تفکــرات  »تجلــی  اکــرم.  محمــدی زاده، 

انگشــری های عــر قاجــار«، فصلنامــه علمی-پژوهشــی نگــره، ش 

بهــار 139۲، صــص 5-18  ،۲5

شــاهنامه فردوســی، تصحیــح خالقــی مطلــق، جــال و همــکاران. چ 

چهــارم، انتشــارات مرکــز دایره املعــارف اســامی، تهــران: 139۲

تاریــخ بیهقــی به تصحیــح علی اکــر فیــاض. انتشــارات هرمــس، 

تهــران: 1393

انتشــارات  یوســفی.  غامحســین  به تصحیــح  ســعدی،  بوســتان 

138۴ تهــران:  خوارزمــی، 
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نگاهی به منایشگاه »از نقش فرش تا گوهر نقش«

فرزاد زادمحسن

ــرزاده« و »اســتاد  ــه »اســتاد ل ــا گشــودن درهــای دو نگارخان ــا ب صب

ــی،  ــتباف ایران ــرش دس ــی و ف ــر حکاک ــه روی دو ه ــچیان« ب فرش

جلــوه گاه بخشــی دیگــر از میــراث درخشــان هرهــای فاخــر و 

کهــن ایــران شــد. منایشــگاه »از نقــش فــرش تــا گوهــر نقــش« کــه بــا 

همــکاری مجموعــه هــری »کاهــدوزان«، عــر روز شــنبه نوزدهــم 

فروردیــن در ایــن نگارخانه هــا گشــایش یافــت، نــگاه خــود را بــر دو 

هــر اصیــل از میــراث هرهــای ایرانــی، هــر حکاکــی روی ســنگ و 

نیــز هــر فــرش دســتبافت ســنتی و عشــایری افكنــد. 

ــن،  ــراش و نقشــپردازی روی نگی در بخــش حکاکــی روی ســنگ و ت

کــه در گالــری »اســتاد لــرزاده« گشــایش یافــت، منونه هایــی نفیــس 

و ارزشــمند از انــواع گوهرهــا، انگشــری، گردنــی، آویزهــا و زیورآالت 

ســنتی کــه شــامل بیــش از ۴۰ قطعــه جواهــرات ایــن مجموعــه بــود 

ــر روی  ــی ب ــش، حکاک ــن بخ ــای ای ــد. از ویژگی ه ــش درآم ــه منای ب

عقیــق و رشف الشــمس بــرای حــارضان در منایشــگاه توســط یکــی از 

هرمنــدان باســابقه در ایــن عرصــه بــود.

در بخــش فــرش کــه گالــری »فرشــچیان« را تبدیــل بــه جلوه گاهــی از 

درخشــش و زیبایی هــای هــر کهنســال و پــر اصالــت و ظرافــت ایــن 

رسزمیــن ســاخت، تعــداد 1۲۲ تختــه فــرش ارائــه گردیــد کــه همــه از 

ــران در گســره ای چشــمگیر از فــارس،  الگوهــای قدیمــی عشــایر ای

ــی کاهــدوزان از  ــه شــده اســت. عل ــاری، قشــقایی و... برگرفت بختی

برگزارکننــدگان ایــن منایشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف از ارائه این 

دومجموعــه در کنــار یکدیگــر، بــه قصــد احیــای یــک میــراث عظیــم 

رو بــه فراموشــی بــوده اســت خاطرنشــان کــرد: در بخــش فــرش، هم 

فرش هــای قدیمــی و حتــی بــا ســابقه 13۰ ســاله را عرضــه کرده ایــم 

و هــم فرش هــای نوبافــت از روی الگوهــای قدیمــی کــه بــه قصــد 

ــه  ــه نقش هــا و الگوهــای ســنت بافــت عشــایری ب شــناخت گنجین

ــوم  ــرای عم ــی ب ــرش ایران ــان ف ــنت های درخش ــی از س ــوان یک عن

مــردم صــورت گرفــت. ایــن نقش هــا رفتــه رفتــه بــا منســوخ شــدن 

ــرار  ــت و تک ــدن اس ــوش ش ــال فرام ــایری درح ــی عش ــنت زندگ س

ــن  ــم و ای ــه آن نیندازی ــاره ب ــی دوب ــر نگاه ــدارد و اگ ــتمرار ن و اس

الگوهــا و نقش مایه هــا را احیــا نکنیــم، بخشــی عظیــم از ایــن 

ــن دو  ــتگی ای ــرد: پیوس ــد ک ــم. وی تاکی ــت داده ای ــراث را از دس می

ــه  ــی و زمین ــغل خانوادگ ــدا از ش ــرش، ج ــرات و ف ــه جواه مجموع

کاری، بــه قصــد نشــان دادن پیوســتگی در فرم هــا، نقشــه ها و 

الگوهــا و ارائــه یــک وحــدت زیبایی شناســانه در ایــن دو هــر فاخــر 

و اصیــل ایرانــی بــوده اســت. همچنانکــه احیــای نقشــه ها در ســنگ 

ــی روی ســنگ  ــه هــر حکاک ــرش، رضورت دارد چــرا ک ــل ف هــم مث

هــم از الگویــی مشــابه فــرش تبعیــت می کنــد و نقــوش صفــوی و 

ــگاه و ذائقــه امروزیــن عرضــه شــد. وی ســومین و  ــا ن ــه و... ب زندی

مهمریــن رضورت منایــش ایــن مجموعــه را نگاهــی آســیب شناســانه 

ــرار  ــاظ ق ــر دو بلح ــه ه ــرد ک ــوان ک ــی عن ــن ایران ــر که ــه دو ه ب

گرفــن در معــرض مخاطــره و تهدیــد و تخریــب و در هجــوم انبــوه 

ســازی، رسی ســازی و شــبه هــر وارداتــی هــم در فــرش  و هــم در 

ســنگ، وضعیتــی مشــابه دارنــد.

ــز  ــی نی ــرش ایران ــابقه ف ــدرزاده از متخصصــان باس ــز حی ــر هرم دک

ــن دو  ــان آســیب ها و چالش هــای پیــش روی ای ــا بی ــی ب در گفتگوی

ــر بوســیله  ــن اگ ــن رسزمی ــی گفــت: ســنت های هــری ای هــر ایران

نهادهــای رســمی، نظــام آموزشــی و متولیــان فرهنگــی کشــور انتقال 

ــد  ــدگاری نخواهن ــرای مان ــی ب ــچ تضمین ــد هی ــدا نکن ــاعه پی و اش

داشــت. ایــن ســنت ها بایــد بــه تدریــج و از طریــق آمــوزش 

ــورهای  ــه در کش ــد، همچنانک ــدا کنن ــتمرار پی ــا و اس ــادل، احی و تب

ــد و  ــه نســل ها می آموزن ــا را ب ــن بنیان ه ــروز ای ــان ام ــه جه پیرفت

انتقــال می دهنــد و اســاس تربیــت فهــم و ذوق هــری را پایه ریــزی 

ــکان  ــگاه را ام ــن منایش ــزاری ای ــد برگ ــن پیام ــد. وی مهمری می کنن

مقایســه و شــناخت بهــر دو هــر ایــران در کنــار یکدیگــر دانســت و 

یــادآور شــد: اگــر ایــن خــاء بــزرگ، پــر شــود دیگــر بــازار مــا هــم از 

ســیطره ســلیقه های جعلــی و وارداتــی و ماشــینی و فاقــد ظرافــت و 

ــرد. ــق می گی ــد و رون ــی در می آی ــر ایران ــت ه روح خاقی

ــره  ــتاوردهایی خی ــش دس ــا منای ــش ب ــر نق ــا گوه ــرش ت ــش ف از نق

کننــده از ذوق زیبایــی آفریــن ایرانــی در دو گرایــش فــرش و 

ــا  ــق ب ــر در تلفی ــن دو ه ــر ای ــازه ب ــوی ت ــن، پرت ــی روی نگی حکاک

نگاهــی امروزیــن انداختــه اســت. صبــا بــا ایــن منایشــگاه تــا ســی ام 

ــود. ــی ب ــای ایران ــدان هره ــوم عاقمن ــادگاه عم ــن میع فروردی
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 احیاگر نقش های فراموش  شهدگفتگو با مجموعه دار ایراین،
مولود زندی نژاد

محبوبه حاجی پروانه

ــتی  ــت دس ــر باف ــران، ه ــدن در ای ــر مت ــن مفاخ ــی از بزرگ تری یك

ــا  ــتان، ب ــران باس ــن هــر در ای ــده از ای ــار باقی مان ــرش اســت. آث ف

ــگ و  ــی از فرهن ــوح زرین ــش از هفــت هــزار ســال دیرینگــی، ل بی

ــه  ــان اســت. مجموع ــوم در رسارس جه ــرز و ب ــن م ــر ای ــدن فاخ مت

ــد،  ــه صــد ســال ســابقه در شــناخت، تولی ــا نزدیــك ب كاهــدوزان ب

ــعی  ــواره س ــی؛ هم ــت بافت ایران ــرش دس ــواع ف ــی و رواج ان معرف

ــت. ــی منوده اس ــمند مل ــراث ارزش ــن می ــداری ای ــظ و نگاه در حف

ــی  ــگ بوم ــا فرهن ــب ب ــده و متناس ــه های كارشناسی ش ــرح نقش ط

ــی، حضــور در  ــدگان ماهــر ایران ــر آن توســط بافن و اجــرای بی نظی

ــای  ــن فرش ه ــه نفیس تری ــی و عرض ــی و بین امللل ــگاه های مل منایش

ایــن  ارزشــمند  دســتاوردهای  جملــه  از  ایرانــی،  دســت بافت 

ــه اســت. مجموع

ایــن مجموعــه بــه صــورت تخصصــی از بیســت ســال گذشــته 

ــن  ــوده. همچنی ــایری من ــی عش ــار قدیم ــع آوری آث ــه جم ــدام ب اق

ــه  ــور، ب ــف كش ــق مختل ــز در مناط ــای مجه ــیس كارگاه ه ــا تأس ب

ــده  ــی ش ــوش كارشناس ــا نق ــایری ب ــار عش ــر آث ــارت ب ــد و نظ تولی

ــا و  ــواع فرش ه ــه و ان ــم، گب ــم، جاجی ــت؛ گلی ــادرت ورزیده اس مب

دســت بافته های عشــایری از آثــاری اســت كــه در ســال های اخیــر، 

ــر  ــد، طراحــی و نظــارت كارشناســانه ب ــه خری ــدام ب كاهــدوزان اق

بافــت و طــرح زنــی آن داشته اســت.

ــناس و  ــای رسش ــه از خانواده ه ــدوزان ك ــواده كاه ــن خان همچنی

ــار  ــی اســت؛ در كن ــرش ایران ــام ف ــی و از تاجــران بن ــل اصفهان اصی

ــز ورود  ــنتی نی ــه حــوزه جواهــرات س ــرش، ب ــت در حــوزه ف فعالی

پیــدا كــرده و فعالیت هــای چشــمگیری در ایــن عرصــه آغــاز 

فعالیت هــا در رشایطــی صــورت گرفته اســت  ایــن  كرده اســت. 

ــا  ــی در حوزه ه ــل ایران ــر اصی ــته، ه ــال های گذش ــول س ــه در ط ك

و شــاخه های مختلــف آن، دســتخوش تغییــر و تحــوالت زیــادی 

ــن روزهــا در كمــر حــوزه ای  ــه ای كــه دیگــر ای ــه گون شده اســت ب

و  یافــت  می تــوان  اســامی  ایرانــی_  اصیــل  هــر  از  نشــانی 

فعالیت هــای هــری بیشــر بــه ســمت تجــاری شــدن گرایــش پیــدا 

كرده اســت؛ در چنیــن رشایطــی، »كاهــدوزان« حــدود 1۰ ســال 

اســت كــه متركــز اصلــی خــود را بــه حــوزه حكاكــی اختصــاص داده 

و بــرای احیــاء، رشــد و بقــای ایــن هــر ملــی و مذهبــی ایــران تــاش 

ــا امــروز مجموعــه ای نفیــس  ــری توانسته اســت ت ــد. ایــن گال می كن

از هــر حكاكــی آخریــن بازمانــدگان ایــن رشــته را گــردآوری كــرده 

و بــرای احیــاء و تــداوم ایــن هــر، هرمندانــی را تربیــت می كنــد. 

ــش«  ــر نق ــا گوه ــرش ت ــش ف ــگاه »از نق ــزاری منایش ــه برگ ــه بهان ب

ــای  ــاص دارد؛ پ ــنگ  اختص ــی روی س ــرش و حکاک ــر ف ــه ه ــه ب ک

ــه  ــبت ب ــا نس ــتیم ت ــدوزان نشس ــزه كاه ــید حم ــای س صحبت ه

توســعه ایــن هرهــا خصوصــاً در زمینــه اقتصــاد هــر فــرش و 

ــم.  ــی یابی ــی آگاه حكاك

گالــری  در  كــه  گلیم هایــی  و  فــرش  منایشــگاه  دربــاره  لطفــاً 

توضیــح دهیــد: بــه منایــش درآمــده،  فرشــچیان 

ــه نســل  ــواده كاهــدوزان نســل ب ــرش در خان صنعــت و عرضــه ف

ــل برخــی از فرش هایــی  ــه همیــن دلی ــراث رســیده اســت، ب ــه می ب

ــش  ــای بی ــا قدمت ه ــده ب ــت ش ــه دس ــت ب ــواده دس ــه در خان ك

از یــك یــا دو قــرن در ایــن منایشــگاه دیــده می شــود. یكــی از 

عاقه مندی هــای خانوادگــی، فرش هــای عشــایری بــوده كــه امــروز 

ــرد.  ــگاه ك ــه آن ن ــوان ب ــوزه ای می ت ــار م ــه آث ــوان مجموع ــه عن ب

ــم  ــرش عشــایری قدی ــن مجموعــه در حــدود دویســت قطعــه ف ای

بــاالی صــد ســال اســت كــه برخــی از ایــن آثــار در ایــن منایشــگاه 

ــورد.  ــم می خ ــه چش ب

آیــا شــام بــه عنــوان یــك عرضــه كننــده و مجموعــه دار مبــادرت بــه 

خریــد و نگــه داری فرش هــا می كنیــد یــا در تولیــد آن نیــز دســتی 

در كار داریــد؟ 

ــن  ــل ای ــل های قب ــه در نس ــت البت ــه نیس ــداری و عرض ــا خری تنه

اتفــاق می افتــاد، امــا چنــدی اســت كــه در زمینــه تولیــد و احیــای 

ــا  ــن كار م ــرای ای ــم. ب ــت داری ــز فعالی ــده نی ــای فراموش ش نقش ه

كارگاه هایــی را در مناطــق عشــایری راه انــدازی كردیــم و از جوانــان 

مســتعد دعــوت كردیــم در تولیــد فــرش بــه مــا كمــك كننــد و ضمــن 
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ایجــاد اشــتغال، بــه امــر تولیــد گلیــم، گبــه و جاجیــم  پرداختیــم. کار 

دیگــری کــه در ایــن زمینــه انجــام دادیــم احیــای بافــت فرش هــای 

قدیمــی بــود. مــا توانســتیم فــن فرش هــای قدیمــی را از بافنــدگان 

نســل قدیــم کــه بیشــر آنهــا خانم هــای عشــایری بودنــد و همچنیــن 

بــا تحقیــق از طریــق کتاب هایــی کــه در ایــن زمینــه وجــود داشــت 

اســتخراج کنیــم و بــا آمــوزش بــه  نســل جدیــد بافنده های عشــایری 

ــای دو  ــه گبه ه ــم ب ــه  می توانی ــه از آن جمل ــم ك ــاء كنی آن را احی

رو اشــاره كنیــم. گبه هــای دو رو هفتــاد ســال بــود كــه در منطقــه 

قشــقایی تولیــد منی شــد و بافنده هــای قدیمــش نیــز در قیــد 

ــی  ــك نفــر از آن قدیمی های ــد. مــا ســه ســال پیــش ی ــات نبودن حی

كــه حــدود نــود ســالش بــود پیــدا کردیــم کــه  متأســفانه در ســال 

گذشــته از دنیــا رفــت. توســط ایــن مرحومــه، در كارگاه بــه دخــران 

ــیراز  ــقایی ش ــه قش ــروز در منطق ــم و ام ــوزش دادی ــقایی آم قش

و در منطقــه چهارمحــال و بختیــاری درحــال تولیــد گبــه دو رو 

ــز بــه همیــن شــیوه عمــل كردیــم.  ــا گلیــم نی هســتیم در رابطــه ب

بــه هــر حــال بــرای نگــه داشــن چنیــن هــری بایــد هــر كســی بــه 

ــدا  ــن مقطــع ورود پی ــا ای ــا ت ــد و م ــدا كن ــدازه خــودش ورود پی ان

كردیــم. در هامیش هــا و مخصوصــاً هامیش هــای اروپایــی اســتقبال 

خوبــی از مــا شــد و بــه خاطــر ذهنــی بــودن فرش هــای عشــایری 

کــه مــورد تأییــد و ســلیقه كشــورهای اروپایــی اســت و  بــرای 

ــه طــرز خــارق العــاده ای  ــد؛ ب طراحــی منازلشــان اســتفاده می كنن

ــم.  ــرار گرفتی ــی ق مــورد توجــه مجله هــای اروپای

ــن منایشــگاه هــم شــاهد آن  ــه در ای ــا ك ــوش زیب ــن نق ــه ای چگون

ــه در  ــی ك ــوند، در صورت ــه می ش ــی بافت ــور ذهن ــه ط ــتیم، ب هس

برخــی از گبه هــا، مخاطــب احســاس می كنــد كــه بایــد حتــامً 

نقشــه ای در كار باشــد؟ 

اصــاً از قدیــم بــه فــرش عشــایری، فــرش بــدون نقشــه می گفتنــد. 

بافنــدگان عشــایری بــا متــام مــوادی كــه در گبــه اســتفاده می شــود 

ــی  ــات ذهن ــام مخی ــت_ مت ــم اس ــد از پش ــه در ص ــود و ن ــه ن _ك

خــود را بــه تصویــر می كشــیدند. مثــل بچــه ای كــه رشوع می كنــد 

بــه نقاشــی و هــر چــه در مخیلــه ش هســت را بــه عرصــه ترســیم 

مــی آورد. فــرش عشــایری هیــچ نقشــه و اصولــی نــدارد. رنــگ 

ــن  ــی هســت و همی ــاً ذهن ــدارد و كام ــی ن ــچ اصول ــزی اش هی آمی

ــان از  ــد. در جه ــدا كن ــداران خاصــی پی ــا طرف باعــث شــده در دنی

فرش هــای عشــایری بــرای زیبایــی منــازل اســتفاده می شــود و ایــن 

نــوع فــرش تنهــا مــدل از صنایــع فــرش هســت كــه بــه نســبت بقیــه 

ــد. ــرداری می كنن ــی ب ــر از آن كپ ــا كم فرش ه

نقــش شــیر كــه در بیشــر گبه هــای عشــایری كــه در ایــن منایشــگاه 

بــه منایــش درآمده، نشــان چیســت؟ 

ــتند و  ــی داش ــه عجیب ــیر عاق ــه ش ــام ب ــم االی ــا از قدی ــی ه ایران

می شــود.  دیــده  شــیر  نقاشی هایشــان  و  نقشــه ها  اغلــب  در 

عشــایری ها هــم دو نــوع شــیر تولیــد می  كردنــد. یكــی شــیر 

ــا قــوم دیگــر ســتیزی داشــته هــر  ســنگی كــه وقتــی یــك قومــی ب

ــرای  ــوم ب ــی آن ق ــده می شــدند، اهال ــه برن ــوم ك ــدام از آن دو ق ك

فرمانده شــان یــك شــیر ســنگی می ســاختند. یــك شــیر ســنتی هــم 

هســت كــه از قدیــم االیــام منــاد ایرانــی هــا بــوده و در گبه هــا و 

گلیم هــا اســتفاده می كردنــد. اصــوالً در فرش هــای قشــقایی از 

ــد.  ــتفاده می كنن ــی اس ــر خیل ــاووس و كبوت ــیر، ط ــكل ش ش

ارزیابــی  دنیــا چگونــه  در  را  ایــران  گلیــم  و  فــرش  وضعیــت 

؟  می كنیــد

مــا در جهــان بــه عنــوان كشــوری هرمنــد شــناخته می شــویم 

ــزار  ــد ه ــی چن ــا و دارای قدمت ــه م ــای دیرین ــه از هره ــرش ك و ف

ســاله اســت،  یكــی از ایــن هرهــا محســوب می شــود. امــا بــه طــور 

ــات مناســب  ــدم تبلیغ ــل ع ــه دلی ــروز ب ــا ام ــی هره ــی در متام كل

خصوصــاً در فضاهــای مجــازی بــا فقــر مواجــه شــدیم و برخــی از 

ــد. برخــی از كشــورها می داننــد  ــه ســمت انقــراض رفته ان هرهــا ب

ــاد  ــون آن را ی ــد و فن ــی برن ــره مال ــی به ــای ایران ــه از هره چگون

گرفتــه و از آن در جهــان بــه نفــع خــود بهره بــرداری می كننــد 

ــا جــذب هرمنــدان مــا بــه تولیــد ایــن  و از طریــق ماشــین آالت ی

هرهــا مبــادرت می ورزنــد. امــروز مــا بــا معضــل كپــی كــردن 

نپــال، پاكســتان و  نقشــه های فرش هایــامن توســط كشــورهای 

ــد  ــد می كنن ــم،  آن هــا فرش هایــی تولی ــد و حتــی چیــن مواجه ای هن

كــه نقشــه هایش متعلــق بــه هرمنــدان كشــور ماســت و آن را بــه 

ــد.  ــه می كنن ــا عرض دنی

آیــا ایــن مشــكل در خصــوص فرش هــای شــهری بافــت ماســت یــا 

در رابطــه بــا فرش هــای عشــایری و غیــر شــهری نیــز وجــود دارد؟  
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بیشــر فرش هــای عشــایری اســت کــه دچــار ایــن مشــکل شــده  و 

هامنطــور کــه اشــاره کردم،كشــورهایی ماننــد نپــال و چیــن، گبه هــا 

و گیلم هــای مــا را تولیــد می كننــد و در بــازار دنیــا بــه یــك دهــم و 

یــك بیســتم قیمــت و بــه نــام كشــور مــا عرضــه می كننــد و ایــن كار  

بــا عــدم توجــه مســئولین و خــود هرمندهــا مواجــه شده اســت. 

تفــاوت فرش هــای اصیــل ایرانــی و فرش هــای كپــی بــرداری شــده، 

؟ چیست

از دیــد مریــال و نقــش یكــی هســتند. نقشــه را از كشــور مــا بــه 

ــا  ــاً ب ــی بعض ــا و حت ــای م ــن فرش ه ــاً عی ــد و دقیق ــت می برن رسق

ــن  ــی متوجــه ای ــدار معمول ــد کــه خری مــارك فرش هــای مــا می زنن

ــود. ــاوت منی ش تف

آیــا كشــورهایی كــه بــه تولیــد فرش هایــی مشــابه فرش  هــای 

ایرانــی مبــادرت می كننــد از شــیوه رنگ آمیــزی و ســنت هایی 

كــه در آن وجــود دارد، اطــاع دارنــد یــا از نخ هــای مصنوعــی 

بهــره می برنــد؟

آن هــا قســمتی را مصنوعــی عرضــه می كننــد تــا بتواننــد بــا قیمــت 

پایینــی عرضــه كننــد و می داننــد كــه موفقیــت آن هــا بــرای اینكــه 

بتواننــد از صنعــت فــرش مــا پول ســازی كننــد ایــن اســت كــه 

ــد. در حــال حــارض  ــدا كنن ــم فرش بافــی مــا دســت پی ــه عل ــد ب بای

ــود  ــم خ ــه چش ــن ب ــده و م ــاد ش ــرش زی ــر روی ف ــان ب تحقیقاتش

ــرش  ــتان ف ــور پاكس ــه در كش ــدم ك ــی را دی ــده ای آملان ــد كنن تولی

تولیــد می كــرد و در كارخانــه  خــود از كارشناســان ایرانــی اســتفاده 

می كــرد و بعیــد نیســت كــه از ســنت های رنــگ رزی مــا نیــز 

اطــاع داشــته باشــند.  

چــرا كارشناســان مــا در كشــوری ماننــد پاكســتان بــه تولیــد فــرش 

می پردازنــد؟ 

نــه  از كارشناســان مــا حامیــت منی شــود،  ایــران  چــون در 

بیمــه اش می كننــد و نــه توجــه ای بــه او دارنــد. تولید كننــده 

فــرش دســتمزدش از یــك كارمنــد كمــر اســت. بافــت 

ــاه طــول می كشــد.  ــه م ــه ن ــك ب شــش مــر فــرش، نزدی

بافنــده در مــاه نزدیــك بــه هفتصــد - هشــتصد هــزار 

تومــان دســتمزد می گیــرد كــه از دســتمزد ماهیانــه 

یــك كارمنــد كمــر اســت. متأســفانه نتوانســتند فضایــی 

ــان داشــته باشــند  ــدان اطمین ــه هرمن ــد ك درســت كنن

كــه می تواننــد از هرشــان اســتفاده كننــد. مثــل مغزهــای 

متفكــر مــا كــه بــه كشــورهای دیگــر می رونــد. ایــن 

ــد. ــز می افت ــا نی ــای م ــن هرمنده ــاق در بی اتف

بهریــن خریــدار فر ش هــای ایرانــی كــدام كشــور یــا كشــورها 

هســتند؟ 

ــدار فرش هــای اصیــل و مخصوصــاً دســت باف كشــور  بهریــن خری

مــا، كشــور آمریــكا اســت كــه  از گذشــته مشــری مــا بــوده اســت،  

ولــی االن تقریبــاً نزدیــك بــه پانــزده، بیســت ســال اســت كــه كشــور 

آمریــكا هــم بــه خاطــر مشــكات اقتصــادی و دولتــش خریدهایــش 

كمــر شــده و تقریبــاً بــه نوعــی فــرش در زمــره كاالهای كلكســیونی 

شــده و بیشــر مجموعه دارهــا فرش هــای ایرانــی را خریــداری 

می كننــد. 

ــری  ــه بیش ــورد توج ــور م ــارج از كش ــه در خ ــای كهن ــرا فرش ه چ

اســت؟

نــگاه داشــن آثــار هــری بــه صــورت ســامل، ارزش افــزوده دارد. چــه 

در فــرش و چــه در صنعت هــای دیگــر مثــل قلم زنــی، پارچه هــای 

زری بــاف، ترمــه و همــه هرهــای دســتی ایرانــی، ســامل نگــه داشــن 

آن هــا ارزش افــزوده دارد. در فــرش هــم ســامل نــگاه داشــن آن مهــم 

اســت. اگــر فــرش ایرانــی بــه صــورت ســامل نــگاه داشته شــود، حالــت 

كلكســیونی می شــود و مــورد توجــه موزه هــا و مجموعه د ارهــا 

ــرد. ــرار می گی ق

ــرات  ــه جواه ــش و عرض ــه منای ــا، ب ــۀ صب ــرزاده مؤسس ــری ل گال

اختصــاص دارد، چــه شــد كــه از صنعــت فــرش وارد جواهرســازی 

ــدید؟ ش

یــك قســم از كار جواهر ســازی كــه رو بــه فراموشــی رفتــه، آن 

هــم بــا قدمتــی كــه حتــی بیشــر از فــرش می شــود، حكاكــی 

روی سنگ هاســت. در گذشــته از هــر خوشنویســی روی ســنگ 

ــتفاده  ــرد اس ــن كارك ــا ای ــرهایی ب ــاً انگش ــازی خصوص ــرای مهرس ب

ــورت  ــه ص ــنگ ها ب ــر روی س ــز ب ــكال نی ــی از اش ــد. برخ می كردن

در  مخصوصــاً  و  تیمــوری  زمــان  در  می شــد.  حكاكــی  تزئینــی 

زمــان صفویــه ایــن فرهنــگ در كشــور مــا رونــق گرفــت تــا زمــان 

ــث،  ــات و احادی ــق آی ــود و طب ــنگ ب ــی روی س ــم حكاك ــام ه اس

ــتند  ــان را داش ــوص خودش ــر مخص ــدام ذك ــر ك ــه ه ــنگ های امئ س

یــاد شده اســت.  آن  از  نیــز  مــا  دینــی  معتــر  منابــع  در  كــه 

كشــور  در  هــر  ایــن  صفویــه  زمــان  ــا در  م

ــت و  ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس ــی م خیل

هرمنــدان خوشــنویس مــا هــر خــود 

و  كردنــد  پیــاده  ســنگ  روی  را 

اســمش را گذاشــتند هــر حكاكــی و ایــن هــر  در حال 

حــارض بــا قیمت هــای گزافــی معاملــه می شــود. 

هامنطــور كــه اشــاره كردیــد بــرای احیــای نقشــه های 

ــرای جواهــر  ــد ب ــدازی كردی ــرش كارگاه راه ان ســنتی ف

ســازی نیــز ایــن كار صــورت گرفتــه اســت؟ 

متأســفانه در كشــور مــا هیــچ بهایــی بــه هــر و 

هرمندهــا داده منی شــود و زمانــی كــه مــا ایــن 

تــازه  از دســت می دهیــم،  را  هرهــا و هرمنــدان 
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ــش  ــال پی ــاه س ــاً پنج ــد؛ از تقریب ــرو می رون ــر ف ــه فك ــئولین ب مس

تاكنــون، هــر حكاكــی در كشــور مــا تقریبــاً رو بــه انقــراض اســت. 

ــه  ــم ك ــور داری ــطح كش ــد در س ــامری هرمن ــداد انگشت ش ــا تع م

حكاكــی می كننــد و در حــال حــارض اكــر افــرادی كــه كار حكاكــی 

ــا  ــد. م ــی رفته ان ــین آالت صنعت ــای ماش ــد، در فض ــام می دهن انج

مجموعــه ای بــرای ایــن كار نیــز راه انــدازی كردیــم و پنجــاه نفــر از 

جوانــان هرمنــد ایرانــی را جمــع آوری كردیــم كــه هــر كــدام هــری 

را دارنــد، انجــام می دهنــد و از صفــر تــا صــد كار حكاكــی بــر روی 

ســنگ های قیمتــی را در مجموعــه خودمــان انجــام می دهیــم. 

البتــه برخــی از ســنگ ها را وارد می كنیــم و تراش هایــی مثــل 

شمســه و ترنــج كــه رو بــه فراموشــی رفتــه را روی ســنگ حكاكــی 

می كنیــم. 

در مورد این تراشه هایی كه گفتید، لطفاً توضیح دهید.

ــتان  ــوزه گلس ــا در م ــج را تنه ــه و ترن ــه های شمس ــن تراش  االن ای

ــاء كــرده و آمــوزش  ــا آن را احی ــی م ــم، ول ــم مشــاهده كنی می توانی

داده ایــم. بعــد از آن هــر حكاكــی اســت كــه چنــد نفــر حــكاك را 

جمــع كــرده و بــرای آن هایــی كــه دوســت دارنــد؛ فضــای آموزشــی 

ســاختیم. آن هــا را آمــوزش داده و هــر كــدام كــه متایــل 

بــه همــكاری داشــتند، در همیــن مجموعــه بــه 

كارگرفتــه شــدند و در حــال حــارض نزدیك 

بــه هفــت نفــر حــكاك در مجموعــه 

هســتند.  كار  بــه  مشــغول  مــا 

زبانــه  ســه  شناســنامه ای  مــا 

ــم و  ــه  می كنی ــار تهی ــرای آث ب

همین طــور فاكتــوری كــه بــه 

انضــامم آن اســت تــا خریــدار 

بــا كــامل اطمینــان بتوانــد 

هــری  كاالهــای  ایــن  از 

خریــداری منایــد. در جنــوب 

شــهر تهــران  كارگاه و گالــری ای 

راه انــدازی کردیــم كــه خودمــان 

صفــر تــا صــد كار، از ســنگ گرفتــه 

تــا تــراش، حكاكــی، جواهرســازی و 

خودمــان  مجموعــه  در  را  ركاب ســازی 

ــوم را در  ــره و فدی ــا، نق ــم و ط ــام می دهی انج

مصالــح زیورآالمتــان اســتفاده می كنیــم و در گالــری 

ــی رود.  ــروش م ــه ف ــان ب خودم

فدیوم چیست؟

ــه  ــزی اســت ك ــره اســت و فل ــوم و نق ــی از پاالدی ــوم تركیب فدی

ــن  ــل پاتی ــد مث ــوط می كنن ــوم را در آن مخل ــره و پاالدی نق

از لحاظ ارزش از نقره گران تر است؟

از دیــد ارزش اول پاتیــن، بعــد طــا، بعــد از آن فدیــوم و بعــد 

نقــره قــرار دارد.

لطفــاً از فعالیت هــای منایشــگاهی و گالــری كــه در حــوزه 

جواهــرات داریــد، بفرماییــد.

در اســفند مــاه ســال 1395 بــرای اولیــن بار در هر جواهرســازی، 

ــر  ــه وزی ــورد توج ــه م ــم ك ــت كردی ــع رشك ــگاه صنای در منایش

ــدا و  ــف خ ــه لط ــز ب ــارض نی ــال ح ــت. در ح ــرار گرف ــع ق صنای

ــزاری  ــم در فرهنگســتان هــر در حــال برگ ــتاد معل ــت اس ــه عنای ب

ــردم  ــورد اســتقبال هرمندهــا و م ــی م ــه خیل منایشــگاه هســتیم ك

قــرار گرفتیــم. چــون بــرای مــردم مــا جالــب اســت مخصوصــاً قــر 

ــد. ــن هرهــا را ندیدن ــی برخــی از ای جــوان كــه حت

آیا در حوزه جواهرات حكاكی شده فعالیتی وجود ندارد؟ 

هم اكنــون در حــال تولیــد بحــث جواهــرات ســنتی هســتیم. شــام 

اگــر می خواهیــد طــا بخریــد، طافروشــی های معتــری هســت كــه 

ــورد ســنگ های  ــی در م ــد ول ــره می خرن ــا طــا و نق ــردم از آن ه م

ــه آن  ــد ب ــردم بتوانن ــه م ــی نیســت ك ــچ مرجع ــی شــده، هی حكاك

ــته  ــل داش ــس اص ــروش و جن ــس از ف ــات پ ــد و خدم ــامد كنن اعت

باشــد. در بحــث انگشــر حكاكــی رس بازارهــا روی دســت دالل هــا 

ــن  ــود. ای ــر اصــل بودنشــان نب ــدی ب ــچ تعه ــه می شــد و هی معامل

مجموعــه بعــد از راه انــدازی، مرجعــی شــد بــرای اینكــه خریدارهــا 

ــتفاده  ــت اس ــال راح ــا خی ــر ب ــن ه ــد و از ای ــامد كنن ــد اعت بتوانن

كننــد و مــا بتوانیــم در احیــای ایــن هــر رســالت خودمــان را انجــام 

ــی  ــام مدیران ــئولین و مت ــك مس ــه كم ــم ب ــدوارم بتوانی ــم. امی بدهی

كــه دنبــال نــگاه داشــن فرهنــگ ایرانی_اســامی هســتند كــه یکــی 

از مهمریــن ایــن هرهــا می توانــد بحــث حكاكــی روی ســنگ 

ــه روی  ــر اینك ــه خاط ــم ب ــت و ه ــی هس ــم ایران ــون ه ــد؛ چ باش

ایــن ســنگ ها بیشــر حكاكــی مذهبــی و اســامءالله ذكــر می شــود؛ 

ــرای اینكــه  ــا ب ــم. م ــم هرمــان را حفــظ كنی اســامی اســت، بتوانی

بتوانیــم ایــن هــر را بــه دســت همــه آدم هــا برســانیم و فقــط در 

ــعاری را  ــوش و اش ــنگ ها نق ــد، روی س ــامی نباش ــاص اس ــر خ ق

ــروم از  ــلامن ها مح ــر مس ــا غی ــد ت ــی كنن ــه حكاك ــم ك ــم دادی ه

داشــن هــر ایرانــی نباشــند. 

قصد دارید كه این هرن را خارج از كشور هم ارائه بدهید؟

راه انــدازی ایــن مجموعــه مســتلزم حامیــت مســئولین اســت، چــون 

آثــار بــه ســادگی قابــل عرضــه نیســتند. البتــه مــا ایــن مجموعــه را  

بــا رسمایــه كامــاً شــخصی راه انــدازی كردیــم. دركشــورهای خارجــی 

مخصوصــاً كشــورهای مســلامن، اســتقبال خیلــی خوبــی از مــا 

می شــود؛  تاكنــون بــرای منایشــگاه عــامن، قطــر، كویــت، عربســتان 

ــزار  ــه منایشــگاهی را برگ ــد ك و كشــورهای دیگــر درخواســت كردن

كنیــم؛ ولــی رفــن بــه چنیــن منایشــگاه هایی مســتلزم حامیــت اســت 

ــرای رفــن  ــر ب ــم. ان شــاءالله اگ ــی بدهی ــه خوب ــم ارائ ــا بتوانی ــا م ت

بــه كشــورهای دیگــر حامیتــی باشــد، قطعــاً در چنــد مــاه آینــده، 

ــم. ــت می منائی ــی را رشك نخســتین منایشــگاه كشــورهای عرب

این منایشگاه به صورت انفرادی است یا گروهی؟

انفــرادی اســت چــون در كشــور مــا چنیــن عرضــه ای كــه حكاكــی در 

جواهــرات كنــار هــم باشــد را فقــط مــا انجــام دادیــم. چــون شــام 

در شــهرهای مشــهد و قــم و شــهرهای زیارتــی، حكاكــی روی ســنگ 

و انگشــر را می بینیــد ولــی بــه عنــوان جواهــرات ســنتی كــه یــك 

خانــم بتوانــد طــا و برلیــان و ســنگ مذهبــی بــا ذكــر مذهبــی را 

كنــار هــم داشــته باشــد؛ فقــط در ایــن مجموعــه انجــام می شــود. 

ــن  ــی می شــود از بی ــه روی آن حكاك ــن ســنگ ها ك ــكان دارد ای ام

برونــد؟

بلــه. یــك آفتــی كــه در صنایــع دســتی داریــم شكســن آثــار هســت. 

ایــن  ایــن دیگــر جــزو آن هزینه هــای صنایــع دســتی اســت. 

ــت  ــت، صنع ــون صنع ــم. چ ــد بپذیری ــا بای ــد و م ــا می افت اتفاق ه
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ــت. ــین نیس ــت و كار ماش ــت اس دس

ــادی،  ــاظ اقتص ــد، از لح ــزار كنی ــگاه برگ ــر منایش ــد اگ ــر می كنی فك

ــه درآمــد ارزی داشــته باشــید؟  كمــك ب

اگــر توریســت و یــا مقــام سیاســی وارد كشــور مــا بشــود و بخواهــد 

ســوغات تهیــه كنــد، ســوغات هــر كشــوری صنایــع دســتی آن 

كشــور اســت.

دارد.  را  دنیــا  در  تنــوع  بیشــرین  مــا  دســتی كشــور  صنعــت 

ــن  ــد، بهری ــا دارن ــا م ــری ب ــه بیش ــه رابط ــلامن ك ــورهای مس كش

ســوغات بــرای آن هــا تابلوهــای خطــی، انگشــر و جواهــرات ســنتی 

ــا  ــاء را م ــن خ ــت. ای ــرآن اس ــای ق ــا آیه ه ــامءالله ی ــته اس ــا نوش ب

ــه دســت  ــن هــر را ب ــن مجموعــه توانســتیم ای ــا ای ــه ب داشــتیم ك

ــرار  ــدگان خارجــی هــم برســانیم و مــورد استقبالشــان ق مرف كنن

ــا باعــث  ــدن این ه ــه هــر حــال صنعــت دســتی و خری ــم. ب بگیری

می شــود ارز وارد كشــور مــا بشــود و قطعــاً كســانی كــه ایــن هــر 

ــران اســت؛  ــرای ای ــط ب ــاً فق ــه فع ــد ك ــد ، می  دانن را دوســت دارن

ــای  ــی مجموعه ه ــا كوتاه ــئولین و ب ــی مس ــا كوتاه ــه ب ــر اینك مگ

هردوســت رو بــه رو شــویم و دوبــاره ماننــد صنعــت فــرش، ایــن 

هــر را بدزدنــد، برنــد و بــا قیمــت و كیفیــت پایین تــر عرضــه 

ــد.  كنن

مــا اتحادیــه ای نداریــم . كارمندامنــان را منی توانیــم بیمــه كنیــم. از 

ــران  ــی شــهرداری ته ــم ول ــد می گیری ــی مجــوز تولی ــراث فرهنگ می

اجــازه زدن تابلــو و فعالیــت منی دهــد. ســال 61 در مجلــس شــورای 

اســامی، شــش هــر تصویــب شــد كــه صنعت)حكاكــی( جــزو آن 

ــن  ــام ای ــد و ن ــد ببینن ــون هــم منی آین شــش هــر نیســت و هم اكن

هــر را وارد كننــد . 

ــاه  ــم و كوت ــتیم آمدی ــوان داش ــه ت ــی ك ــا جای ــا ت ــال م ــر ح ــه ه ب

منی آییــم . باالخــره بایــد مســئولین و دوســتداران هــر هــم بیاینــد و 

ایــن كار را بــه نتیجــه نهایــی برســانند. در حــال حــارض ایــن رشــته 

نــه در فنــی و حرفــه ای و نــه در دانشــگاه تعریــف نشــده و ایــن 

بایــد تعریــف بشــود .  

ــی  ــز و الك ــا زمینه هــای قرم ــرش بیشــر فرش هــا ب در منایشــگاه ف

ــا علــت خاصــی دارد؟ ــا زمینه هــای كــرم آی هســت ت

ــوده،  ــر ب ــرش بیش ــز روی ف ــگ قرم ــدارد و كاً رن ــی ن ــت خاص عل

مثــل رد كارپــت كــه بــرای فرش هــای مســئولین و هرمنــدان 

می اندازنــد و از قدیــم االیــام فــرش را بــه رنــگ قرمــز می شــناختند 

و رنگ هــای گــرم مثــل قرمــز ، طایــی و ســبز بیشــر روی فرش هــا 

بــه كار می رفتــه اســت. اگــر زمینــه فــرش قرمــز باشــد، نقشــه فــرش 

ــود .  ــا می ش ــر خوان بیش

ــد  ــا برن ــان ب ــا فرش هایت ــد ؟ آی ــم داری ــرش ه ــام كارگاه ف ــا ش  آی

می شــود؟ تولیــد  كاه دوزان 

ــی  ــم. ول ــد نكردی ــان تولی ــد خودم ــا برن ــا ب ــم ام ــه كارگاه داری بل

ــم  ــد می كنی ــم تولی ــاری داری در منطقــه عشــایری شــیراز و بختی

و ان شــاءالله در چنــد مــاه آینــده تولیــد را بــه بهریــن درجــه 

 . می رســانیم 

شام بیشر صادرات و فروش داشتید تا كارگاه آموزشی؟

ــم؛  ــه داری ــت ک ــال اس ــك ده س ــاً نزدی ــی را تقریب ــرش باف كارگاه ف

ولــی صــادرات و فعالیــت فــرش مــا نزدیــك بــه صــد ســال اســت كــه 

در خانــواده مــا جــاری اســت. 

آیا در این زمینه تحصیات آكادمیك دارید؟

نخیر. مدیریت فرهنگی خواندم

برنامه ای برای آموزش این رشته دارید؟

اگــر بــا ســازمان فنــی وحرفــه ای و دانشــگاه هــر بتوانیــم فعالیــت 

داشته باشــیم، می توانیــم یــك رشــته دانشــگاهی درســت كنیــم. 

ــده  ــی ندی ــاً كس ــوی را اص ــوری و صف ــای تیم ــرح ركاب ه ــاً ط مث

و مــا از كتاب هــای تحقیقــی برداشــت كردیــم و داریــم تولیــد 

می كنیــم و نیازمنــد یــك محیــط آكادمیــك هســت كــه جوان هــا و 

ــد. ــوزش ببینن ــد بشناســند و آم دانشــجوها بتوانن

و  فرهنگســتان ها  و  كشــوری  كان  بحــث  در  بخواهیــم  اگــر 

دانشــگاه های هــر  فعالیــت كنیــم،  قطعــاً از تــوان مــا خــارج 

هســت و نیــاز بــه حامیــت داریــم. 

و آخرین سخن

فقــط درخواســتی دارم اگــر صــدای مــا بــه گــوش كســی رســید كــه 

واقعــاً دلــش ســوخت و بــرای فرهنــگ و هــر ایرانــی توانســت كاری 

بكنــد در هــر جایگاهــی، بــه هــر حــال وظیفــه خودشــان بداننــد 

ــای  ــند.  قدیمی ه ــروم نباش ــر مح ــن ه ــا از ای ــوان م ــل ج ــا نس ت

مــا از فرش هــای ایرانــی اســتفاده می كردنــد و هنــوز اســتفاده 

ــد.  ــد و حــارض نیســتند از فرش هــای ماشــینی اســتفاده كنن می كنن

ایــن نســل اگــر از دنیــا بــرود نســل جدیــد مــا از جواهــرات ســنتی 

و فرش هــای ایرانــی چــه می داننــد؟ می رونــد از تایلنــد جواهــرات 

ــون  ــری. چ ــه ه ــل دارد ن ــرح اصی ــنگ و ط ــه س ــه ن ــد ك می خرن

ــد.  ــغ می كنن ــا تبلی آن ه

تقاضــا دارم هــر كــس بــه هــر ایرانــی و نگاهــداری عاقــه دارد و بــا 

توجــه بــه اشــتغال جوان هــا و چــه بهــر اینكــه اشــتغال جوان هــای 

هرمنــد باشــد، كمــك كنــد. بســیاری از جوان هــای هرمنــد مــا هیــچ 

شــغلی ندارنــد، جایگاهــی ندارنــد، پشــتوانه ای نیســت و بــرای 

ــرار  ــا ام ــد ت ــی روی بیاورن ــه شــغل های خدمات ــد ب ــن مجبورن همی

معــاش كننــد. بــرای همیــن مــن یــك رسی از ایــن جوان هــا را كــه 

ــی  ــای خدمات ــان كاره ــد و خودش ــی می كردن ــم زن ــان قل پدرهایش

داشــتند را  جمــع كــردم تــا شــغل پــدری خــود را احیــاء كننــد.  تــا 

اینجــا وظیفــه مــا بــوده و قطعــاً نیازمنــد حامیــت مســئولین و متامی 

هردوســتان هســتیم و تقاضــا دارم كــه كمــك كننــد و نگذارنــد كــه 

بــا از بیــن رفــن آن آدم هــا و از دنیــا رفــن آن هرمندهــا، هــر مــا 

هــم از كشــور مــا بــرود و نســل جــوان مــا نداننــد كــه كشــور مــا 

چــه هرهــای اصیلــی داشــته اســت.

امیــدوارم مجموعــه كا هــدوزان بتوانــد نتیجــه خوبــی داشــته باشــد 

كــه هــم باعــث افتخــار و رسبلنــدی خودمــان باشــد و هــم هــر مــا 

را بــه دنیــا نشــان بدهــد و  بتوانیــم همچنــان بگوییــم كــه هــرن نــزد 

ایرانیــان اســت و بس.
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قایب دیگر برای  پدر واسازی 

الهام طالبی

كتــاب »دریــدا در قابــی دیگــر« از مجموعــه »در قابــی دیگــر« 

نوشــته كویــن ملكــوم ریچــاردز بــا ترجمــه فــرزاد جابراالنصــار 

توســط مؤسســه مــن فرهنگســتان هــر منتــر شده اســت.

ــن ملكــوم ریچــاردز اســتاد ارشــد  ــاب، دكــر كوی ــن كت نویســنده ای

دانشــگاه هرهــای زیبــای پنســیلوانیا اســت كــه در زمینه هــای هــر 

و زیبایی شناســی ســده نوزدهــم میــادی، هــر معــارص، نظریه هــای 

ــد  ــخ ســینام تدریــس و پژوهــش می كن فیلســوفان فرانســوی و تاری

و همچنیــن مطالعــات ویــژه ای بــر آراء ژاك دریــدا در كارنامــه خــود 

دارد.

ژاک ِدریــدا )193۰ تــا ۲۰۰۴( فیلســوف الجزایــری تبــار فرانســه 

اســت. تئوری هــای وی در فلســفٔه پســت مــدرن و نقــد ادبــی تأثیــر 

فراوانــی گذاشــت. وی کــه از عرصــٔه پدیدارشناســی بــه ســاختارگرایی 

و ساختارشــکنی نزدیــک شــد بــا دیدگاه هایــش دربــاره زبــان، دانــش 

و معنــا و بــه ویــژه ماهیــت مــن، مــورد توجــه ارتباط شناســان قــرار 

گرفــت. دریــدا در آثــارش فاصلــه بیــن فلســفه و ادبیــات را کاهــش 

داد و بــه عنــوان یــک منتقــد ادبــی قدرمتنــد هــم شــناخته شــد. 

شــهرت ایــن فیلســوف الجزایــری بــه عنــوان روشــنفكر در دو دهــه 

آخــر فعالیت هایــش افزایــش  یافــت و بــه ســبب آراء و اندیشــه اش 

ــورد  ــگاهی م ــه دانش ــه و جامع ــانه های فرانس ــات در رس ــه دفع ب

اهانــت قــرار گرفــت.

  ریچــاردز دربــاره كتابــش چنیــن آورده اســت:» بــا قــرار دادن دریــدا 

در قابــی دیگــر، ســعی منــوده ام من هــای مهمــی را معرفــی كنــم كــه 

بــا موضوعــات مــورد عاقــه دانشــجویان هرهــای دیــداری مربــوط 

ــای  ــاره هره ــی درب ــون مهم ــا مت ــط ب ــه فق ــده ن ــد. خوانن بوده ان

دیــداری از جملــه حقیقــت در نقاشــی، خاطــرات نابینــا: خودنــگاره 

و ویرانه هــای دیگــر، خوانــش حــق بازجویــی بلكــه بــا بعضــی آراء 

كلیــدی دریــدا نیــز كــه بنیــان نظریــه و كنش واســازی وی را تشــكیل 

ــدا  ــه وجــوه اشــراك  اندیشــه دری ــا ب ــد، آشــنا می شــود. م می دهن

و دغدغــه هــای فرهنــگ دیــداری توجــه ویــژه ای خواهیــم داشــت. 

ــین  ــار تحس ــه آث ــرای ورود ب ــددی ب ــای متع ــا مدخل ه ــن اثن در ای

برانگیــز پــدر واســازی بــه خواننــده پیشــنهاد خواهــد شــد.«

اســت   Déconstruction مشــهورترین اصطــاح دریــدا مفهــوم

ــکنی  ــازی و شالوده ش ــکنی، واس ــه ساختارش ــی ب ــه آن را در فارس ک

ــا  ــد ب ــاح نبای ــن اصط ــاختار در ای ــه واژه س ــد. البت ــه کرده ان ترجم

ــای  ــی Structure در عبارت ه ــه معن ــاختار ب ــفی س ــاح فلس اصط

ســاختارگرایی و پساســاختارگرایی یکســان تصــور شــود. وی ایــن 

ــرد و  ــه كار ب ــار حــدود چهــل ســال پیــش ب اصطــاح را نخســتین ب

اكنــون چنــان فراگیــر شده اســت كــه نــه فقــط در مــورد رشــته های 

دانشــگاهی  بــه كار مــی رود، بلكــه موضــوع ثابــت  بحث هــای 

ــت و ســینام شده اســت. ــی، اینرن ــش هــای تلویزیون كارگاهــی، منای

در بخشــی از مقدمــه كتــاب آورده شده اســت:» در حقیقــت رویــداد 

ــر  ــد متفك ــدا در ح ــت دری ــد هوی ــب ش ــه موج ــازی ك رسنوشت س

بین املللــی ارتقــا یابــد؛ در ســال 1966 و در دانشــگاه جانــز هاپكینــز 

ــوع  ــا موض ــود ب ــی ب ــت  هامیش ــن موقعی ــور رخ داد. ای در بالتیم

ســاختارگرایی. در ایــن زمــان ســاختارگرایی بــه عنــوان نیرویــی 

لــوی  بــود. مردم شــناس ســاختارگرا كلــود  تعیین كننــده در اوج 

اســروس)19۰8-۲۰۰9( در آثــار خــود كوشــیده بــود؛ اثبــات كنــد كــه 

ســاختارگرایی ایــن امــكان را بــه مــا می دهــد كــه جوامــع »ابتدایــی« 

ــی  ــا متدن هــای فعل ــا ب ــزرگ آن ه ــق كشــف تقابل هــای ب را از طری

ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــی آورد م ــد م ــع را پدی ــن جوام ــاختار ای ــه س ك

دهیــم. امــا دریــدا جســورانه اعــام كــرد كــه رویكــرد انقابــی مــورد 

ادعــای ســاختارگرایی در مــورد جهــان رصفــاً  تكــرار هــامن گرایــش 

متامیــت خواهــی اســت كــه مشــخصه گفتــامن ســنتی تفكــر غــرب 

بــه شــامر  مــی رود.

بی اعتــامدی دریــدا بــه نظام هایــی كــه ســعی دارنــد تفســیری 

واحــد را بــه حــوزه ای از پژوهــش نظــری تحمیــل كننــد؛ می توانــد از 

ــه او در زمینــه اســتعامر نشــئت گرفتــه باشــد. تجرب

ــا  ــت زیرپ ــه قیم ــی را ب ــع گروه ــه مناف ــت ك ــی اس ــتعامر نظام اس

ــا  گذاشــن منافــع گروهــی دیگــر تأمیــن می كنــد و تفكــر غربــی، ب

معرفــی  یكــی از شــیوه های تفســیر جهــان یــا اثــر هــری بــه عنــوان 

ــد.  ــداری را تكــرار  می كن تنهــا شــیوه ممكــن ایــن جانب

دریــدا بــرای مقابلــه بــا ایــن گرایــش بــه ســوی پیچیدگی هــا مدخــل 

ــكان  ــه ام ــاختار هایی ك ــه س ــازه ای می گشــاید. نشــان می دهــد ك ت

معرفــی آرائ مــا را فراهــم می آورنــد؛ تفســیرهای سیاســی، مذهبــی 

و هــری مــا را نیــز تعییــن می كننــد.«

از نظــر دریــدا،کل ســنت فلســفی غــرب بــر شــالوده های متافیزیکــی 

ــا ترفنــد ساختارشــکنی  خــاص اســتوار بوده اســت.در واقــع دریــدا ب

در پــی بــه  پرســش گرفن آن شــالوده برآمــد. ساختارشــکنی کــه ریشــه 

در اندیشــه های هایدگــر و سوســور، زبان شــناس ســاختگرا، داشــت، 

در حقیقــت بــه خوانــش دریــدا از آثــار افاطــون بازمی گــردد. 

ایــن نشــان می دهــد کــه ســنت فلســفی غــرب پایه هایــی قــوی در 

متافیزیــک افاطونــی دارد. دریــدا اصطــاح ساختارشــکنی را از خال 

آثــار هایدگــر ابــداع کــرد؛ امــا جالــب اینجاســت کــه ایــن اصطــاح 

پیــش از هرچیــز نقــد دریــدا از متافیزیــک افاطــون اســت.

پدیدارشناســی  بنیانگــذار  هــورسل  ادمونــد  شــاگرد  هایدگــر 

فیلســوفان، یكــی از مهم تریــن افــراد تاثیرگــذار بــر اندیشــه متفكــران 

فرانســوی در دوره پــس از جنــگ جهانــی بــود. بخــش عمــده مكتــب 

ــون  ــود را مدی ــه خ ــوت اندیش ــارتر ق ــاص س ــم خ اگزیستانسیالیس

ــن  ــاره دازای ــر درب ــل هایدگ ــی از تحلی ــم منــودن جنبه های آســان فه

اســت. )ایــن لغــت در لفــظ بــه معنــای آنجــا بــودن اســت. دازایــن 

اصطاحــی اســت كــه هایدگــر بــرای متامیــز منــودن تصــور خویــش 

ــفه  ــتی در فلس ــاره هس ــنتی درب ــور س ــتنده« از تص ــاب »هس در ب

ــرد.(  ــه كار می گی ــرب ب غ

دریــدا تفكــرش را بــه كمــك رســانه های ارتبــاط جمعــی بــرای 

مخاطــب عــام عامیانه تــر بــه كار می بــرد. از موقعیــت خویــش 

ــف  ــه طی ــرد و ب ــتفاده ك ــده اس ــناخته ش ــخصیتی ش ــوان ش ــه عن ب

گســرده ای از مســائل روز از جملــه پرونــده مومیــا ابوجــامل، ایــدز، 
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مواد مخــدر، گســرش ســاح های امتــی، تروریســم، بی خامنانــی، 

ــت. ــه و ... پرداخ ــم فرانس ــی مقی ــر قانون ــران غی مهاج

ــه  ــن اواخــر در نوشــته ها و تأمــات فلســفی اش  مســتقیامً ب وی ای

اخــاق نقــش نهادهــای دانشــگاهی مطالعــات حقوقــی، دوســتی  و 

ــردازد. ــات  می پ الهی

دریــدا هرگــز از كاوش در منونه هــای افراطــی دســت منی كشــد. 

ــای  ــن منونه ه ــزد و ای ــم می ری ــاختاری در ه ــی س ــه تقابل ــا ك آنج

افراطــی بــه ســهم خــود موقعیت هایــی را پدیــد می آورنــد كــه 

طــی آنهــا تصمیم گیــری رضوری می شــود. منونه هــای افراطــی از 

ــه  ــا اندیش ــاً ب ــه رصف ــد ك ــرده برمی دارن ــاختار پ ــائلی درون س مس

تقابلــی ســاخته شــده اند. 

دریــدا بــا دقــت در انگاره هــا و پدیدارهایــی كــه تابــع منطــق 

»هــم ایــن/ هــم آن« بــه جــای منطــق » یــا ایــن/ یــا آن« هســتند. 

ــه  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ك ــنهاد می ده ــر را پیش ــی از تفك حالت

خوبــی بــا جهــان مــا همخوانــی دارد. جهانــی كــه در آن ســاختارهای 

چندگانــه ای كــه آثــار هــری مــا و حیــات روزانه مــان را ســامان 

ــه  ــه اندیش ــور ك ــامن ط ــد. ه ــادم ان ــر در تص ــا یكدیگ ــد ب می دهن

دریــدا پیوســته نشــان می دهــد وضعیــت انســانی مــا همــواره نشــان 

ــر خــود دارد. وســاطت را ب

اتفاقــات دوران زندگــی دریــدا در الجزایــر و مهاجرتــش بــه فرانســه 

ــت  ــگاه حكوم ــه و ن ــتعمره فرانس ــر از مس ــتقال الجزای ــس از اس پ

ــق  ــژه تعل ــوان ناشــهروند در اندیشــه وی وی ــه عن ــه او ب فرانســه ب

خاطــرش بــه مفهــوم تفــاوت تأثیرگــذار بوده اســت.  تجربــه وی 

موجــب شــده تــا در مــورد شــناخت هایی كــه از خــود كســب كــرده 

اســت؛ مرتبــط باشــد.  

از نظــر دریــدا ایــن شــناخت ها بســته بــه كیســتی ناظــر بــا یكدیگــر 

فــرق دارنــد. دریــدا كــه از نــگاه فرانســویان یــك یهــودی الجزایــری 

ــی  ــك مرجــع ناظــر گاهــی اروپای ــگاه ایدئولوژی ــه ن اســت بســته ب

گاهــی غیــر اروپایــی دانســته مــی شــود. از ایــن رو ماهیــت متغیــر 

ــدا  ــن ســان دری ــه كیســتی ناظــر وابســته اســت و بدی ــت او ب هوی

جهانــی را آشــكار می كنــد كــه در آن هویــت امــری چندگانــه و 

خــارج از فــرد اســت. وی معتقــد اســت مداخلــه دیگــران در كیســتی 

ــوزه  ــدا )193۰-۲۰۰۴( ح ــای ژاك دری ــت. من ه ــذار اس ــن تأثیرگ م

ــه و اندیشــمندانه را  ــای خاقان ــی از پژوهش ه ــای بســیار متنوع ه

در بــر می گیــرد. نویســنده معتقــد اســت: »در اواخــر ســده بیســتم 

معدودنــد متفكرانــی چــون او كــه بــه نحــوی ایــن چنیــن بــارز از هر 

ــوده  لحــاظ در مباحــث مهــم تفكــر انتقــادی معــارص تأثیرگــذار  ب

باشــند.«

ــوژی:  ــا عناوینــی چــون واســازی و از گراماتول كتــاب در ده فصــل ب

چــه چیــزی در نــام هســت؟؛ قاب بنــدی حقیقــت در نقاشــی؛ ایــن 

پوتیــن هــا بــرای پیــاده روی ســاخته شــده اند؛ شــكل دادن بــه 

واســازی/ واســازی شــكل دهنــده؛ وارونگی هــای كتاب هــای مصــور، 

واســازی فضــای خانــه، رســتاخیز واســازی؛ جنــون پســتی: كارت 

ــوم  ــچ مدی ــایی؛ مناســك نگریســن؛ هی ــدارك شناس ــا و م پســتال ه

مباركــی وجــود نــدارد: دریــدا و امــر تلویزیونــی بــه بررســی آراء ژاك 

دریــدا پرداخته اســت. 

كتــاب »دریــدا در قابــی دیگــر« از مجموعــه »در قابــی دیگــر« 

نوشــته كویــن ملكــوم ریچــاردز بــا ترجمــه فــرزاد جابرالنصــار توســط 

مؤسســه مــن فرهنگســتان هــر در ۲3۰ صفحــه  بــه قیمــت 115۰۰ 

ــی منتــر شده اســت. تومــان بصــورت قطــع جیب

ــان  ــانی خیاب ــه نش ــد ب ــاب می توانن ــد كت ــرای خری ــدان ب عاقه من

 155۰ شــامره  طالقانــی  چهــارراه  بــه  نرســیده  ولی عر)عــج( 

ســاختامن مركــزی فرهنگســتان هــر فروشــگاه مركــزی مؤسســه مــن 

ــاس حاصــل  ــن  66۴9۰99۰ مت ــا شــامره تلف ــا ب ــد و ی ــه مناین مراجع

ــد. مناین
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فرزاد زادمحسن

نشســت های  سلســله  از  نشســت  ســومین  هــر  پژوهشــکده 

تخصصی ـ پژوهشــی: »تأثیــر اســام بــر هــر رشق« را بــا نــگاه ویــژه 

بــه میــراث معــامری، بــاغ و منظــر، صنایــع دســتی از منظــر تعامــل 

ــت  ــه روای ــی آن ب ــی تطبیق ــران و رشق و بررس ــگ ای ــر و فرهن ه

ــور  ــا حض ــی و ب ــی و رشق ــای ایران ــران هره ــن از صاحب نظ چهارت

عاقه منــدان برگــزار کــرد.

ــكده  ــر رشق پژوهش ــروه ه ــت گ ــه هم ــی ب ــت تخصص ــن نشس ای

ــا حضــور صاحب نظــران هــری و اهالــی پژوهــش و هــر،  هــر و ب

ــد. ــزار ش ــر برگ ــتان ه ــای  فرهنگس ــالن هامیش ه در س

ســخرانان در ایــن نشســت مباحــث مختلفــی را در ایــن زمینه مطرح 

کردنــد و هــر یــک بــا دیدگاهــی خــاص بــه بررســی موضوع نشســت 

ــر باغ هــای ایرانی ـ اســامی  ــن از »تأثی ــد: حشــمت الله متدی پرداختن

ــان هنــد« ســخن گفــت، و مهــرداد امیرآقایــی  در باغ ســازی گورکانی

بــه »تأثیــر صنایــع دســتی و هرهــای ســّنتی ایــران بــر هــر مــرق 

ــر  ــداوم تأثی ــکاس و ت ــی »انع ــا ریاض ــت.  محمدرض ــن« پرداخ زمی

ــن« را مطــرح منــود و رسانجــام، قاســم  ــران در هرهــای چی هــر ای

مطلبــی بــه تبییــن »بازخوانــی شــیوه منظرســازی غربــی بــر اســاس 

آموزه هــای رشق« بــرای حــارضان پرداخــت. گزارشــی از ایــن نشســت 

ــد. تخصصــی را از نظــر می گذرانی

باغ ایرانی؛ متثیلی از بهشت

ــخ  ــامری و تاری ــرای مع ــن )دک ــمت الله متدی ــت حش ــر نشس آغازگ

هــر از دانشــگاه ســوربن فرانســه و مــدرس دانشــگاه( بــود کــه از 

ــای  ــول باغ ه ــیر تح ــدی و س ــای متثیلی ـ تجری ــی و انگاره ه تبارشناس

و  مفهومــی  ســاختار  و  در صورت ـ ســّنت  آن  تفــاوت  و  ایرانــی 

زیبایی شــناختی بــا منونه هــا و نظایــرش در دیگــر نقــاط جهــان 

ــران  ــه بررســی تطبیقــی و مقایســه ای باغ هــای ای ســخن گفــت و ب

ــد پرداخــت. و هن

وی، ابتــدا بــا ایــن تعریــف کــه »بــاغ ایرانــی، باغــی اســت منظــم؛ 

ــه  ــا در حــال حــارض نُ ــادآور شــد: م ــی اســت از بهشــت« ی و متثیل

ــا  ــق ب ــکو، منطب ــف یونس ــق تعری ــه، مطاب ــم ک ــر نداری ــاغ بیش ب

ــده  ــروه عم ــه دو گ ــا ب ــن باغ ه ــد. ای ــی« باش ــاغ ایران ــف »ب تعری

تقســیم می شــوند: 1. رســمی: باغ هایــی کــه پیدایــش و بنــای تأثری اسالم بر هرن شرق 3

ــن  ــی م ــت، ول ــوده  اس ــدی ب ــتورالعمل قدرمتن ــال دس ــه دنب ــا ب آنه

باغ ـ چمن هــا و باغ ـ صحراهــا را در شــامر ایــن باغ هــا منی دانــم 

و از اینهــا بیشــر بــه گوشــه های عیــش می تــوان تعبیــر کــرد. 

یکــی از مهم تریــن دالیــل پیدایــش باغ هــای ایرانــی دالیــل اقلیمــی 

اســت. الگــوی چهاربــاغ ایرانــی بــر یــک »هندســه مرکزگــرا« مبتنــی 

اســت؛۲. الگــوی محــوری دیگــری کــه وجــود دارد »الگــوی محــوری 

ــی« اســت. ــاغ ایران ب

حشــمت الله متدیــن، ســپس بــه تریــح دو هندســه اصلــی در 

ــا  ــی پرداخــت و گفــت: م ــاغ ایران ــن الگــوی ب شکل بخشــی و تکوی

ــا »ســوگرا« داریــم و یــک »هندســه  یــک »هندســه تقارن محــور« ی

مرکزگــرا« و یکــی از مشــخصه های بــاغ ایرانــی، انعطاف پذیــری 

ــا  ــه ب ــن پژوهشــگر معــامری ایرانی ـ اســامی، در ادام آن هاســت. ای

بیــان ویژگی هایــی از بــاغ کــوروش ـ کــه کهن تریــن و نخســتین بــاغ 

ایرانــی ثبت شــده در تاریــخ بــا ســاختار مشــبک و شــبکه ای اســت ـ 

ــدی  ــامی و هن ــای ایرانی ـ اس ــده در باغ ه ــوی عم ــب و الگ ــه قال س

را این چنیــن برشــمرد: 1. چهاربــاغ؛ ۲. باغ هــای شــبکه ای )نظیــِر 

ــاد  ــاغ فرح آب ــب، ب ــاغ هزارجری ــد، ب ــان هن ــای گورکانی باغ ـ مقره ه

ــاغ شــازده ماهــان( ــاغ )ب و...(؛ 3. دوب

متدیــن آنــگاه از تــازم مفهــوم و انــگاره »قــدرت« و »باغ ســازی »، که 

منجــر بــه شــکل گیری پدیــده ای بــه نــام »باغ ـ قــدرت« شــده اســت، 

این گونــه ســخن گفــت: مــا در باغ هــای رســمی ایــران، قطعــاً، رّدپــای 

ــان  ــدف گورکانی ــم. ه ــاهده می کنی ــدرت« را مش ــاد »ق ــر ایج تفک

ــت  ــه در »معــامری« نهای ــود، ک ــی ب ــد از باغ ســازی ایجــاد قدرت هن

ــکل گیری  ــث ش ــه باع ــی ای ک ــت. ویژگ ــود را داش ــی خ جلوه بخش

متــام ایــن »باغ ـ قدرت«هــا شــده اســت بــا اهــداف مختلفــی از 

جملــه: لــّذت، مذهــب و سیاســت در رستــارس تاریــخ ایــران در 

قالــب مفهــوم محــورِی »قــدرت« شــکل گرفته اســت. وی در ادامــه 

مؤلفه هــای ایــن قــدرت را این گونــه فهرســت کــرد: 1. وســعت؛ 

۲. نظــم )حــوض، رسدر و...(؛ 3. تســلط بــر معــامری ) از جملــه 

ــامری  ــه مع ــف ب ــی مضاع ــث قدرت بخش ــه باع ــد ک ــای هن صفه ه

عظیــم گورکانیــان هنــد می شــود (؛ ۴. تعــداد؛ 5. گونه شناســی )کــه 

تنــوع و گوناگونــی آن همــواره منــادی از قــدرت اســت(؛ 6. مقــدار 

آب )کــه هرچقــدر زیادتــر باشــد بــاغ هــم وســیع تر اســت و منونــه 

آن در بــاغ هزارجریــب اصفهــان قابــل توجــه اســت کــه از زاینده رود 

ــاد  تأمیــن می شــده و کابــل و ســمرقند هــم چــون از منابــع آب زی

ــه  ــا در منون ــاغ اســامی ـ ایرانی شــدند. ی ــد الگــوی ب برخــوردار بودن

ــاغ ســعادت آباد در اصفهــان کــه در نــوع خــود یــک باغ ـ دریاچــه  ب

بــود(؛ ۷. تزئینــات و نقــوش.

ــامی  ــازی ایرانی ـ اس ــای »آب« در باغ س ــه کارکرده ــگاه ب ــن آن متدی

اشــاره کــرد و گفــت: کارکــرد اول آب در ایــن ســّنت باغ ســازی، 

ــزی شــده  ــّدس طرح ری ــای تق ــر مبن ــه ب ــی« اســت ک ــرِد »دیدن کارک

و بــه آن دســت منی زننــد و یکــی از اهــداف عمــده اش، آینــه دادن 

بــه ســاختامن و بخشــیدن قــدرت مضاعــف بــه بنــا اســت. دومیــن 

ــن  ــت. ای ــوض بوده اس ــامن در ح ــر آس ــکاس تصوی ــرد آب، انع کارک

کارشــناس و پژوهشــگر فرهنــگ و تاریــخ معــامری ایــران در ادامــه 

بــه مــواردی چــون ســّنت دیــوان عــام، دیــوان خــاص و حــرم اشــاره 

ــد  ــه هن ــران و ســپس ب ــه ای ــوی دمشــق ب ــه از کاخ هــای ام ــرد ک ک

انتقــال یافــت. مقایســه باغ هــای ایــران و هنــد بــه عنــوان دو ســّنت 

ــه  ــود ک ــن ب ــر متدی ــث دک ــی مباح ــش پایان ــازی، بخ ــزرگ باغ س ب

ــان خــری  ــوه درخت ــد دیگــر از انب ــار داشــت: در باغ ســازی هن اظه

ــه لحــاظ  ــه ای اســتفاده می شــود. ب ــان کپ نیســت و بیشــر از درخت

اقلیمــی، باغ هــا در ایــران بایــد فرح بخــش و ســایه دار و خنکابخــش 
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باشــند، امــا در هنــد چنیــن وظیفــه ای ندارنــد و بیشــر ترکیــب چمن 

و آب هســتند. تفــاوت دوم آن اســت کــه در باغ هــای هنــد بــه 

ــه  ــاوت بعــدی آن اســت ک ــد. تف ــازی ندارن ــی نی دیواره هــای طرفین

ــاء  ــرای الق ــانه ای ب ــد نش ــا در هن ــت ام ــی نیس ــاغ ایران ــه در ب صف

قــدرت اســت. تفــاوت دیگــر در اســتفاده از ســطوح ســخت و 

ســطوح نــرم در منظــر اســت. و نکتــه آخــر در تفــاوت ایــن دو آن 

اســت کــه باغ ســازی هنــد بــرای اینکــه احتیاجــی بــه هدایــت هــوا 

نــدارد بــه تزئیــن آب و ســطوح نــرم روی مــی آورد )نظیــِر گیاهــان، 

ــرم عامــل  ــی، ســطوح ن ــر(، امــا در باغ ســازی ایران باغچه هــا و معاب

ــی شــوند. ــت هــوا و فرح بخشــی فضــا محســوب م ــی هدای اصل

ایران و چین، پلی از اقتصاد و مذهب تا هرن و فرهنگ

ــار  ــف آث ــگر و مؤل ــدرس، پژوهش ــق، م ــی )محق ــا ریاض محمدرض

از جملــه: فرهنــگ مصــور  ایــران و جهــان  متعــددی در هــر 

اصطاحــات هــر ایــران(، ســخران بعــدی نشســت بــود کــه دربــاره 

ــخن  ــن« س ــای چی ــران در هره ــر ای ــر ه ــداوم تأثی ــکاس و ت »انع

ــت. گف

ــای منســوجات، معــامری و  ــر مبن ــه محــور ســخن خــود را ب وی ک

مصنوعــات )اشــیاء و ظــروف( معطــوف ســاخته بــود با بیان شــواهد 

و مــدارک تاریخــی نتیجه گیــری کــرد کــه در یــک کریــدور و معــر 

ــزی  ــیای مرک ــا آس ــود و ت ــن رشوع می ش ــامل چی ــه از ش ــی ک طبیع

ــات  ــذرد و ارتفاع ــان می گ ــود از خراس ــیر خ ــده و در س ــیده ش کش

پیونــد  مدیرانــه  دریــای  و رسانجــام  بین النهریــن  بــه  را  الــرز 

می زنــد، آئیــن بودیســم از طریــق افغانســتان و آســیای مرکــزی وارد 

چیــن می شــود. در ایــن مســیر و گــذرگاه انتقــال فرهنگــی، بســیاری 

از اشــکال مــا را بودایی هــا و کوشــانی های افغــان بــه داخــل 

ــش و  ــه نق ــپس، ب ــد. وی، س ــال می دادن ــن انتق ــرب چی ــن و غ چی

اهمیــت دیــن مانــوی و پایــگاه آن در ترکســتان چین)شــینجیانگ(یا 

ســین کیانگ کنونــی در انتقــال میراث هــای فرهنگــی اشــاره کــرد و 

در ادامــه از اســام بــه عنــوان حلقــه مهــم دیگــر در پیونــد و تبــادل 

فرهنگ هــا نــام بــرد. ایــن مــدرس دانشــگاه در ادامــه مباحــث خــود 

بــا اشــاره بــه دو عامــل مذهــب و اقتصــاد در نقــل و انتقــال تجــارب 

ــی  ــن ارتباط ــر م ــه نظ ــاط، ب ــن ارتب ــرد: ای ــان ک ــی خاطرنش فرهنگ

ــاً  ــم رصف ــری ه ــده و دیگ ــی دهن ــوده و یک ــل ب ــویه و متعام دوس

ــر  ــا در ه ــارت چینی ه ــان مه ــا بی ــه ب ــت.وی در ادام ــده نیس گیرن

بافندگــی، صنایــع نســاجی و ابریشــم بافی، افــزود: دو عامــل اصلــی 

موجــب ارتبــاط و اشــراک ایــران و چیــن در ایــن صنعــت و صناعــت 

ــوری و دوم،  ــوش جان ــانی و نق ــبک جانورس ــت، س ــود و آن: نخس ب

بُعــد رنگ شناســی ایــن منســوجات و ابریشــم بافت ها بــوده اســت.

ایــن مــدرس و صاحب نظــر هــر ایــران تأکیــد کــرد: بیشــرین 

ــارا و  ــق ســمرقند و بخ تأثیــر هــر ایــران بــر هــر چیــن از طری

ــوجات و  ــق منس ــغدی و از طری ــان س ــیله ایرانی ــه وس ــژه ب ــه وی ب

اشــیاء دست ســاخته بــوده اســت. وی در پایــان، بــا منایــش تصاویــر 

ــر  ــی، دوای طرح هــا و نقــوش ساســانی، طرح هــای التقاطــی و ترکیب

متوالــی از نقــوش گیاهــی، دربــاره احیــای مجــدد هــر ساســانی در 

ــه  ــی ارائ ــن توضیحات ــه ترکســتان چی ــال آن ب دوره ســلجوقی و انتق

ــان نقــش  ــا بی ــا رشق ب ــران ت منــود و در بررســی تطــور نقــوش از ای

عوامــل مذهبــی )مانویت ـ اســام( و تجــارت و اقتصــاد از مســیر 

ــان رســاند. ــه پای جــاده ابریشــم، ســخن خــود را ب

سّنت باغ سازی و منظره سازی؛ از رشق تا غرب

ســومین ســخران نشســت، قاســم مطلبی )اســتاد دانشــکده معامری 

دانشــکده هرهــای زیبا، دانشــگاه تهــران، دکرای معــامری و طراحی 

شــهری از دانشــگاه نیوســاوت ولــز ـ ســیدنی اســرالیا( بــود کــه بــه 

ــر اســاس آموزه هــای رشق«  ــرب ب ــازی غ ــیوه منظرس ــی ش »بازخوان

پرداخــت. وی در مقدمــه ســخن خــود بــا اشــاره بــه ایــن حقیقــت 

ــرز  ــرز اســت و اندیشــه ها م ــاط و تعامــل اندیشــه ها بی م ــه ارتب ک

جغرافیایی ـ سیاســی برمنی تابنــد و در مــرزی محصــور منی شــوند 

و رشق و غــرب را درمی نوردنــد از مفهومــی بــه نــام »مرزهــای 

ــاس  ــای مت ــن مرزه ــن ای ــی از عمده تری ــت و یک ــخن گف ــاس« س مت

ــر رشق  ــرز متــاس غــرب در دوران اســتعامر و اســتیای خــود ب را م

عنــوان کــرد.وی افــزود: در قــرن 18م کــه دوره جنبــش روشــنگری و 

تســلط خــردورزی و علــم بــر دیــن و تفکیــک علــم از دین و ســیطره 

انســان بــر مقــدرات خویشــن و عــامل اســت و دســتیازی او بــر همــه 

نقــاط دنیــا )کــه کاخ ورســای در پاریــس از مهم تریــن تجلیــات ایــن 

اندیشــه اســت( تبلــور قدرتــی ملهــم از یــک نگــرش دنیامحــور بــه 

جــای دین محــور را شــاهدیم، امــا در عیــن حــال کامــاً هندســی و 

مبتنــی بــر آن اندیشــه نظــم کیهانــی کــه در چارباغ هــای مــا بــوده 

و ارتبــاط ماورایــی را بــه جــای ارتبــاط زمینــی بــه منایــش گذاشــته و 

ایــن در ذات خــود اندیشــه ای کامــاً دینــی اســت. 

وی، ســپس، بــه هندســه نظــام معــامری بــاروک پرداخــت و یــادآور 

شــد: نظــام باروکــی خاســتگاهی کامــاً دینــی داشــته و مطابــق آن 
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هندســه مانــده امــا معنــا تحــول یافتــه اســت.

ــح ســیری از  ــا تری ــی معــامران در ادامــه ب عضــو انجمــن بین امللل

ــا  ــول محوربندی ه ــه تح ــوی ب ــاروک فرانس ــه ب ــاروک دوران رُم ب ب

پرداخــت و معطــوف شــدن نــگاه غــرب و بــه ویــژه ســّنت باغ ســازی 

اروپــای انگلوساکســون )بــا مظهریــت و محوریــت انگلســتان( را بــه 

ســّنت ها و حکمت هــای رشق و عمدتــاً کنفوســیوس و الئوتســه بــه 

ــار  ــح منــود و اظه لحــاظ بســرهای فلســفی و جهان شــناختی تری

ــر اســاس  ــرن 18م، باغ ســازی و منظره ســازی ب داشــت: در اواخــر ق

بنیان هــای کاســیک و نئوکاســیک دیگــر کامــاً از ُمــد افتــاده بــود 

ــازی  ــازی و منظره س ــه باغ س ــس ب ــه انگلی ــود ک ــن دوره ب و در همی

بــه ویژگی هــا و مؤلفه هــای اصلــی  آنــگاه  رشق روی آورد. وی 

ــت در  ــا طبیع ــان ب ــه انس ــرد و رابط ــاراتی ک ــی اش ــازی چین باغ س

ــاغ در نســبت انســان  ــدی ب ــازماندهی و پیکربن طراحــی فضــا و س

بــا محیــط را در ایــن ســّنت و مکتــب کهــن باغ ســازی و منظرســازی 

بررســی و تحلیــل کــرد.

ــر  ــیری از تغیی ــان س ــامری در پای ــناس و صاحب نظــر مع ــن کارش ای

ــر  ــی را ب ــای اروپای ــازی باغ ه ــازماندهی و فضاس ــام س ــول نظ و تح

اســاس انگاره هــای باغ هــای چینــی بــا منایــش تصاویــر و توضیحــات 

مربــوط، ارائــه کــرد.

مازمه مفهوم »صناعت« با افق هرن ایران؛ سیری چندهزارساله

ــی  ــرداد امیرآقای ــخرانی مه ــی س ــِت تخصص ــن نشس ــش ای پایان بخ

ــص  ــتان و متخص ــی ارمنس ــگاه دولت ــی از دانش ــرای رشق شناس )دک

هــر قلمزنــی و مؤلــف بســیاری از مقــاالت تخصصــی بین املللــی در 

حــوزه هرهــای ایرانــی( بــود کــه از »تأثیــر صنایــع دســتی و هرهای 

ســّنتی ایــران بــر هــر مرق زمیــن« ســخن گفــت. وی بخــش آغازیــن 

ســخن خــود را بــه آسیب شناســی صنایــع دســتی امــروز ایــران 

اختصــاص داد و ســپس بــا اشــاره بــه ریشــه های چندهزارســاله 

مــاس(  صخره نگاری هــای  جملــه  )از  ایرانــی  تصویرـ نگاره هــای 

هــر را بازمنایــی مفهــوم زیبایــی در جهــان پیرامــون توصیــف کــرد و 

در ادامــه از تأثیــر اســام بــر هــر رشق، وجوهــی چنــد را برشــمرد.

عضــو پژوهشــکده میــراث فرهنگــی و رسپرســت اداره کل توســعه، 

ترویــج و معاونــت اداره کل هرهــای ســّنتی و صنایــع دســتی لفــظ 

ــران و در یــک افــق تاریخــی کهــن، پیوســته مــازم  »هــر« را در ای

ــن  ــرد: ای ــد ک ــت و تأکی ــاخن« دانس ــت« و «س ــوم »صناع ــا مفه ب

پیوســتگی و تــازم، نشــانگر ایــن حقیقــت اســت کــه هــر همــواره 

جنبــه ای کاربــردی و در مــن زندگــی روزمــره ایرانیــان داشــته و 

هرگــز از »زندگــی« جدایی پذیــر نبوده اســت. اینکــه امــروز هــر مــا 

کارکــردی رصفــاً تزئینــی یــا نوســتالژیک یافتــه محتــاج تحلیــل و تأمل 

اســت. وی در پایــان، شــاخص ترین خصیصــه ایــن هرهــا را در ســّنت 

حیــات و فرهنــگ ایرانــی، همنشــینی فرم هــا و محتواهــای نقــوش 

در خلــق و ابــداع همیــن وســایل و صنایــع کاربــردی شــمرد و صنایــع 

دســتی را یکــی از مهم تریــن وســایل ارتباطــی و رســانه ای در تعامــل 

ــن فرهنگ هــا معرفــی کــرد. بی

گفتنــی اســت پژوهشــکده هــر بــا هــدف تعمیــق و ارتقــاء مباحــث 

تخصصــی و نظــری در حــوزه مطالعــات هرهــای رشقــی و اســامی، 

ــارکت  ــا مش ــر رشق را ب ــر ه ــام ب ــر اس ــت های تأثی ــله نشس سلس

صاحب نظــران و بــا حضــور متامــی عاقه منــدان درســال آینــده 

ادامــه خواهــد داد

ــا  ــن« ب ــن و ژاپ ــوی در چی نشســت »بررســی نویافته هــای هــر مان

هــدف شــناخت عمیق تــر میــراث تاریخــی و متدنــی فرهنــگ و هــر 

رشق، بــا حضــور محمــد شــکری فومشــی و ســونیا میرزایــی برگــزار 

شــد.

در ایــن نشســت ابتــدا نرسیــن دســتان، مدیرگــروه هــر رشق 

پژوهشــکده هــر، بــا تببیــن اهــداف ایــن گــروه در فراهــم ســاخن 

ــن  ــای ای ــی و مؤلفه ه ــا مبان ــر ب ــر و عمیق ت ــناخت بیش ــکان ش ام

میــراث هــری و دســتاوردهای آن، نشســت های برگــزار شــده توســط 

ــده  ــدف عم ــن ه ــق ای ــت تحق ــی در جه ــكده را گام ــن پژوهش ای

دانســت و بــا بیــان مقدمــه ای از قلمــرو تفکــر و تعلیــامت مانــی و 

جغرافیــای فکــری مانویــت و گســرش دامنــه آن تــا مرزهــای رشقــی 

و چیــن، بــه منشــاء و خاســتگاه ایرانــی ایــن » اندیشــه« و »آئیــن« 

ــا همیــن ریشــه ایرانــی، پیــش روی  و اشــاعه هــر در آن رسزمیــن ب

آن تــا ترکســتان رشقــی و چیــن و شــناخته شــدن آن بــه عنــوان یکــی 

ــرد و  ــادی اشــاره ک ــرکان اویغــور در ســده 8 می ــان رســمی ت از ادی

ــن  ــن و رشقی تری ــی ترکســتان در رشق چی ــه یعن ــن منطق ــت: ای گف

نقطــه چیــن، بــه عنــوان مــرز فرهنگــی و کانــون تبــادالت و تعامات 

ــه اســت. ــه شــامر می رفت فرهنگــی و هــری آن روزگار ب

ــم  ــه و ه ــک نقط ــتی در ی ــه همزیس ــه ب ــا توج ــف، ب ــان مختل ادی

ــا  ــن آن ه ــه بی ــتدی ک ــادل و داد و س ــل و تب ــم و تعام ــا ه ــان ب زم

صــورت می گرفــت، بــر یکدیگــر تأثیــر داشــتند و مــا تقریبــاً در هیــچ 

ــم.  ــش منی یابی ــابهی برای ــر و مش ــان آن روزگار، نظی ــای جه کج

وی بــا ذکــر ویژگی هــای منطقــه »تورفــان« و گنجینــه عظیمــی 

کــه از فرهنــگ، جهان شناســی ، طریقــت و هــر مانویــت در آن 

نقطــه یافــت شده اســت، اظهــار داشــت: تــا کنــون بخــش مهمــی از 

اســناد ایــن گنجینــه بــزرگ و پنهــان بــه همــه جــای جهــان از جملــه 

آملــان، فرانســه، روســیه و ژاپــن انتقــال یافتــه اســت و در موزه هــا و 

ــداری می شــود. ــای نگه ــه هــای اروپ کتابخان

ــه  ــب ب ــه ترتی ــی ب ســپس محمــد شــکری فومشــی و ســونیا میرزای

ســخرانی دربــاره »نویافته هــای هــر مانــوی در چیــن و ژاپــن« 

  برریس ونیافته های هرن ماونی در چنی و ژاپن 
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ــد. پرداختن

محمــد شــکری فومشــی، مــدرس و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 

ادیــان و مذاهــب، متخصــص و صاحب نظــر مطالعــات مانــوی، 

ایران شــناس بــا گرایــش تاریــخ و ادبیــات ایــران، دانش آموختــه 

دانشــگاه برلیــن و عضــو انجمــن بین املللــی مطالعــات مانــوی کــه 

تألیفــات متعــددی از مقالــه و کتــاب در ایــن حــوزه دارد، نخســتین 

ــی از  ــا رشح ــود را ب ــخرانی خ ــه س ــود ک ــت ب ــن نشس ــخران ای س

ــرد. ــاز ک ــی در کشــورمان آغ ــن حــوزه مطالعات ــودن ای ناشــناخته ب

ــش  ــا ش ــج ی ــا پن ــران، تنه ــال در ای ــول س ــه در ط ــان اینک ــا بی وی ب

مقالــه تخصصــی در ایــن حــوزه منتــر می شــود، افــزود: مــا گــامن 

می کنیــم همــه آن میــراث کــه از مانویــت داریــم تنهــا و تنهــا 

منحــر بــه هــامن اســنادی اســت کــه در آســتانه ســده بیســتم در 

ــود. ــان کشــف شــده ب منطقــه تورف

ایــن پژوهشــگر در ادامــه بــه ذکــر ســابقه ای از کشــف متــون 

تورفانــی در آغــاز ســده ۲۰ توســط یــک هیئــت اکتشــافی از آملــان 

ــت و  ــده بود، پرداخ ــزام ش ــه اع ــه آن منطق ــم ب ــط ویلهل ــه توس ک

افــزود: ایــن اکتشــافات در ســه مرحلــه صــورت گرفــت و در مرحلــه 

نخســت، ایــن گــروه موفــق بــه یافــن چهــل هــزار بــرگ ســند شــد 

کــه از ایــن میــان، یافته هــای هــری منحــر بــه هــامن تصویرهــا و 

ــت. ــوده اس ــا ب دیوارنگاره ه

شــکری ســپس بــا اشــاره بــه چــاپ مســتندات و مــدارک هــری در 

ــان  ــوک(، خاطرنش ــر و لوک ــناس آملانی)مول ــای دو باستان ش کتاب ه

ــاب  ــت کت ــم کای ــم کلی ــس یوآخی ــر، هان ــن دو نف ــد از ای ــرد: بع ک

»هــر مانــوی« را منتــر کــرد کــه ایــن کتــاب در ایــران توســط دکــر 

ــن اســت  اســامعیل پور ترجمــه شده اســت. اشــکال عمــده کار او ای

کــه همچــون دو نفــر قبلــی تخصــص هــری نداشــت و زبان شــناس 

ــا اســتفاده از  ــاب ب ــن کت ــد. تفســیرهایی هــم در ای ــه هرمن ــود ن ب

ــای  ــدون آگاهی ه ــه ب ــت ک ــد دانس ــا بای ــت ام ــوی نوش ــون مان مت

شــناخت  امــکان  اسطوره شناســی  و  زبان شناســی  مردم شناســی، 

درســت و کاملــی از ایــن تصویرهــا فراهــم نخواهــد شــد. و رسانجــام 

آخریــن چهــره شــاخص کــه در ایــن حــوزه دســت بــه پژوهــش زده 

خانــم ســوزانو بوالچــی اســت کــه در حــال حــارض بزرگ تریــن 

ــوی در دنیاســت و متخصــص شــناخته شــده و  متخصــص هــر مان

ــم. مطرحــی هــم رساغ نداری

ایــن صاحب نظــر مانوی پــژوه در ادامــه ســخن خــود بــا بیــان تأثیــر 

اندیشــه ها و تعالیــم مانــوی در دوره خوارزمشــاهیان در ایــران، 

ــق تاریخــی از ماجــرای مهاجــرت  ــت در اف ــن مانوی ســیری از تکوی

ــارم  ــان در طــول ســده ها در ترکســتان از ســده چه و اقامــت مانوی

میــادی در دوره ساســانی ) ســلطنت شــاپور اول ( و تعامــل پادشــاه 

تخارســتان بــا دربــار چیــن در ســده ششــم، بــه تریــح یافته هــای 

تــازه در معبــد مانــوی و اســناد، تصاویــر و کتیبه هــای بســیار توســط 

گــروه پژوهشــگران ژاپنــی و نیــز چگونگــی یافتــه شــدن ایــن معبــد 

و راهبــان مانــوی کــه شــباهتی متــام بــه راهبــان بودایــی و دائویــی 

داشــتند، پرداخــت.

ــد هــر  ــی، مبحــث یافته هــای جدی ــه جلســه ســونیا میرزای در ادام

ــتندات  ــا و مس ــر، نگاره ه ــات تصاوی ــه جزئی ــاره ب ــا اش ــوی را ب مان

ــرد. ــرای حــارضان جستارگشــایی ک ب

ایــن کارشــناس هــری در آغــاز ســخن خــود بــه تقســیم بندی آثــار و 

مواریــث بــه جامانــده از هــر مانــوی در ۴ دســته ترســیمی )شــامل: 

نقاشــی روی دیــوار و نقــوش ابریشــم، ابریشــم نگاره هــا و پرده هــای 

ــا  ــامل: تندیس ه ــتی )ش ــای دس ــا و صناعت ه ــار هره ابریشــم(، آث

و نقــش برجســته ها(، آثــار معــامری )شــامل: آرامــگاه هــا و معابــد( 

و آثــار مکتــوب )شــامل: کتیبه هــا و دســت نوشــته های نظــم و 

نــر( پرداخــت.

ــی،  ــا بودای ــوی ب ــارص مان ــاط عن ــب و اخت ــه ترکی ــه ب وی در ادام

ــت  ــر پرداخ ــه تصاوی ــا ارائ ــخ ب ــول تاری ــتی در ط ــیحی و زرتش مس

ــود. وی در  ــراه ب ــکری هم ــر ش ــب دک ــی از جان ــا توضیحان ــه ب ک

ــادی و  ــی اعتق ــول و مبان ــوص اص ــی در خص ــمت، مطالب ــن قس ای

معرفــت شــناختی مانویــت، چگونگــی و ســاز و کار کشــف اصالــت 

ــی،  ــای منادشناس ــا و مؤلفه ه ــاس الگوه ــر اس ــار ب ــن آث ــوی ای مان

نشانه شناســی، کیهان شناســی و عنــارص فکــری مانویــت و همچنیــن 

متــون مانــوی یافت شــده از فوجیــان و پرده هــای کیهان نــگاره و 

ــه کــرد و ســخن خــود  ــوی ارائ ــی مان ــی چین طومارنگاره هــای کیهان

ــان  ــه پای ــت ب ــراث مانوی ــی می ــه رضورت گونه شناس ــاره ب ــا اش را ب

بــرد. در پایــان، پرســش و پاســخ بــا مشــارکت حــارضان ایــن نشســت 

برگــزار شــد.
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در ســومین نشســت از سلســله نشســت های نظریــه و نقــد هــر کــه 

توســط پژوهشــکده هــر برگــزار می شــود، کارنامــه ســنت فلســفی 

ایدئالیســم آملــان در گســره ای از زیبایــی شناســی تــا فلســفه هــر از 

کانــت تــا هــگل بررســی و تحلیــل شــد.

ــه و  ــای نظری ــله درس گفتاره ــه سلس ــه در ادام ــت ک ــن نشس در ای

ــث  ــدان مباح ــای عاقه من ــق آگاهی ه ــدف تعمی ــا ه ــر ب ــد ه نق

تخصصــی هــر و بسرســازی بحــث و گفتگــو پیرامــون بنیادی تریــن 

ــم حــوزه مطالعــات پژوهشــی هــر برگــزار شــد، محمدرضــا  مفاهی

ابوالقاســمی، کارنامــه و میــراث رهیافــت ســنت فلســفی ایدئالیســم 

آملــان بــه هــر را مــورد بررســی و تحلیــل قــرار داد و در خصــوص آن 

بــا حــارضان گفــت وگــو کــرد.

در ایــن نشســت کــه عــر روز چهارشــنبه هجدهــم اســفندماه بــا 

حضــور چشــمگیر عاقه منــدان و دانشــجویان هــر در پژوهشــکده 

برگــزار شــد، ابتــدا اســامعیل پناهــی، پژوهشــگر و صاحب نظــر 

هــری بــا بیــان خاصــه ای از مباحــث درس گفتارهــای پیشــین 

و مباحــث ارائــه شــده درخصــوص چیســتی، كاركــرد و فراینــد 

شــكل گیری نظریه هــای هــر، بــه تحلیــل مفهــوم ایدئالیســم و 

تحلیــل ایــن رهیافــت در شــكل گیری آگاهــی و شــناخت پرداخــت.

وی خاطرنشــان كــرد كــه ایدئالیســم در مقابــل رئالیســم طــرز 

تفکــری اســت کــه واقعیــت را ناشــی از فعالیــت ذهــن بر )ســوژه( 

ــد.  ــا واســطه شــعور انســانی می دان ــت را همــواره ب و ادراک واقعی

در ایــن دیــدگاه، واقعیــت عــامل رصفــاً از طریــق تصــورات ذهنــی بــه 

ــود.  ــا داده می ش م

ــدگاه ایدئالیســت ها اگــر ادراک واقعیــت را امــری  وی افــزود: از دی

بــرون ذهنــی و وابســته بدانیــم؛ پویایــی، خاقیــت و آزادی آدمــی 

زیــر ســؤال مــی رود. لــذا ایدئالیســم بــا نفــی تعیــن و جــر طبیعــی و 

تاریخــی و بــا در نظــر گرفــن ذهنیــت آزاد و خاقیــت بــرای ســوژه، 

آزادی و اراده انســانی را تبییــن می منایــد. در مقابــل رئالیســم، ذهــن 

ــم  ــی و نظ ــت خارج ــا واقعی ــاق ب ــزم انطب ــروط و مل ــان را م انس

دستاوردهای ایدئالیسم آملاین در زبیایی شنایس و 
فلسفه هرن 

ــن  ــت و آزادی ذه ــذا خاقی ــته و ل ــو دانس ــی و ابژکتی ــرون ذهن ب

ــردد. ــدود می گ ــی مح آدم

وی افــزود: هیچ یــک از ایــن دو رهیافــت، ذهــن آدمــی یــا واقعیــت 

را یکــرسه حــذف منی کنــد یــا فــرو منی نهــد بلكــه اولویــت و تقــدم 

بخشــیدن بــه ذهــن یــا واقعیــت اســت.

پناهــی بــا بیــان اینکــه: فهــم اهــداف و مســائل ایدئالیســم آملانــی 

ــان در اواخــر ســده  ــق بســر فرهنگــی و تاریخــی آمل فقــط از طری

هجدهــم یعنــی دوره روشــنگری امكان پذیــر اســت كــه اصــول 

ــود  ــی ب ــی علم ــا و طبیعت گرای ــی پدیده ه ــد عقان ــن آن نق بنیادی

ــر  ــر شــكاكیت، تفك ــی نظی ــور معضــات معرفت ــه ظه ــر ب ــه منج ك

ماتریالیســتی و ســیطره شــناخت مفهومی_منطقــی از عــامل شــد كــه 

ــت،  ــف ایدئالیســم )ایدئالیســم اســتعایی كان ــور اشــكال مختل ظه

ایدئالیســم اخاقــی فیشــته، ایدئالیســم مطلــق هــگل( و رومانتیســم 

واكنشــی بــرای حــل ایــن معضــات بــود.

وی پــس از بیــان زمینه هــای بحــران معرفت شــناختی در عــر 

روشــنگری تأکیــد کــرد:  ایدئالیســم پاســخی مســتقیم بــه تحــوالت 

فرهنگــی بــزرگ ماننــد روشــنگری، انقــاب فرانســه، و ظهــور 

رمانتیســم  بــود و همیــن ســنت فکــری و فلســفی اســت كــه بســر و 

ــد. ــم می كن ــی را فراه ــوم زیبایی شناس ــری مفه ــكل گی ــم ش رح

پناهــی خاطرنشــان كــرد دوره ایدئالیســم آملانــی نشــان از موفقیتــی 

چشــمگیر اســت تــا آن كــه آن را دســتیابی بــه یــك ســبك یــا محتوایی 

خــاص از فلســفه بدانیــم. تأثیــر ایــن رهیافــت در حــوزه هایــی نظیر 

ــه طــور  ــی، سیاســت، هــر، روش و ب ــه ادب ــی، نظری ــات دین مطالع

کلــی علــوم انســانی آشــكار اســت. لــذا در ایــن دوره شــاهد ظهــور 

غول هــای ادبیــات و نقــد ادبــی و شــكل گیری یــك انقــاب فرهنگــی 

ــش  ــس، و فریدری ــن، نوالی ــیلر، هولدرلی ــون ش ــی چ ــره های ــا چه ب

شــلگل و گوتــه، فردریــش هایریــش ژاکوبــی، فردریــش شــایرماخر، 

لودویــگ تیــک، ژان پــل ریشــر، آگوســت ویلهلــم شــلگل، دوروتــی 

شــلگل، کارولیــن شــلگل، ویلهلــم و الکســاندر فــون هومبولــت و ... 

هســتیم.

ــت  ــرون رف ــرای ب ــی شناســی ایدئالیســتی را تاشــی ب پناهــی زیبای

از بحــران معرفت شــناختی عــر روشــنگری دانســت. بنــا بــر 

توضیحــات او، ایدئالیســت ها در مواجهــه بــا چالش هایــی كــه 

محصــول دوره روشــنگری بــود در پــی ارائــه شــیوه های بدیــل 

برآمدنــد. از جملــه مهم تریــن چالش هــا در ایــن زمینــه می تــوان بــه 

ایــن مــوارد اشــاره كــرد: ســیطره شــناخت مفهومــی –منطقــی،  غلبــه 

ادراك مفهومــی از جهــان، فقــدان مواجهــه حضــوری و تقلیــل یافــِن 

جایــگاه حــواس انســانی در ادراك عــامل، تضــاد بیــن مفهــوم آزادی، 

ــت  ــن علمــی و علّی ــار انســانی و مفهــوم رضورت )تعیّ اراده و اختی

ــن راســتا،  ــامل. ایدئالیســت ها در ای ــوا شــدن ع ــی محت طبیعــی( و ب

بــا تأكیــد بــر حضــور ســوژه در عــامل و شــناخت حســی از جهــان و 

ــه رســمیت شــناخن آزادی، اراده و  ــا ب ــه عــامل ب ــوا بخشــیدن ب محت

اختیــار در تــاش بودنــد تــا بــرای مشــكات بــر آمــده از نــوع نگــرش 

ــد. ــن امــور بپردازن ــه راه حــل و تبیی ــه ارائ دوره روشــنگری، ب

اساســی  مفاهیــم  برخــی  بــه  خــود  ســخنان  پایــان  در  وی 

ــانه، ذوق،  ــی شناس ــه زیبای ــر تجرب ــتی نظی ــی ایدئالیس زیبایی شناس

بــازی و ... اشــاره كــرد.

ــگر و  ــدرس، پژوهش ــمی- م ــا ابوالقاس ــه محمدرض ــت ب ــگاه نوب آن

ــا رهیافتهــای ایدئالیســتی بــه هــر را از  صاحبنظــر هــری- رســید ت

زیباشناســی تــا فلســفه هــر در ســنت اندیشــه چهــار مناینــده ایــن 
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ــوان:  ــا عن ــاری ب ــگل، در گفت ــلینگ و ه ــیلر، ش ــت، ش ــفه: کان فلس

ــد. ــن کن ــر فــوق محســوس" تبیی ــور ام ــه تبل ــه منزل "هــر ب

کیفیت تبیین امر فوق محسوس و نامتناهی در هرن

ــر  ــد: اگ ــادآور ش ــخن، ی ــدای س ــت در ابت ــومین نشس ــخران س س

بخواهیــم دقیق تــر ســخن بگوییــم بایــد از ایدئالیســم هــای آملانــی 

ــور امــر  ــه فقــط یــک ایدئالیســم یکپارچــه. تبل ــم و ن ســخن بگویی

فــوق محســوس در نــزد برخــی ایدئالیســت ها مثــل شــلینگ و 

هــگل، بــا خــود امــر فــوق محســوس این هامنــی دارد، امــا در نــزد 

اندیشــمندانی نظیــر کانــت تبلــور ایــن امــر بــا خــود آن، این هامنــی 

نــدارد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه متــام مباحــث زیباشــناختی و هــری 

ــه  ــده ب ــه ش ــوس" ارائ ــوق محس ــر ف ــور "ام ــول مح ــتها ح ایدئالیس

تبییــن آراء یکــی از پایــه گــذاران ایــن ســنت فکــری- فلســفی، 

ایامنوئــل کانــت، پرداخــت. كانــت کــه یکــی از بنیانگــذاران فلســفه 

مــدرن نیــز محســوب مــی شــود، نقــش دوران ســازی بــر جریان هــای 

ــا اواخــر قــرن بیســتم دارد. اندیشــه پــس از خــود ت

کانت و نسبت میان هرن و شناخت

وی گفــت: مســئله اساســی کانــت در نقــد قــوه حکــم، این اســت که 

مــا بایــد نســبت بیــن هــر و شــناخت را نســبتی "منفصــل" بدانیــم. 

ــا شــناخت  ــود هــر اساســاً نســبتی ب ــان دیگــر، کانــت معتقــد ب بی

حقیقــت نــدارد. كانــت قائــل بــود: »حکــم ذوقــی به هیچ وجــه نــه 

یــک حکــم شــناختی و منطقــی بلکــه حکمــی زیباشــناختی اســت«، 

ــد، آن گاه داوری  ــط باش ــناخت مرتب ــا ش ــی ب ــر زیبای ــر وی اگ از نظ

ــذت  ــا احســاس )ل ــط ب ــی فق ــس زیبای ــا می شــود. پ ــی بی معن ذوق

و اَلَــم( رسوکار دارد. ابولقاســمی افــزود: زیباشناســی های مابعــد 

ــه  ــی ب ــر( همگ ــر و گادام ــگل، هایدگ ــلینگ، ه ــیلر، ش ــت )ش کان

واکنش هایــی بــه آراء وی بــود و ایــن اندیشــمندان بــه دنبــال ابطــال 

ایــن دیــدگاه کانــت و اعــاده ســهم حقیقــت در هــر بودنــد. بــرای 

ــردود  ــی را م ــم کانت ــن حک ــت و روش« ای ــر در»حقیق ــه گادام منون

ــناخت،  ــی را از ش ــی شناس ــد زیبای ــرار باش ــر ق ــرا اگ ــامرد زی می ش

تفکیــک و آن را مقولــه ای کامــاً ســوبژکتیو کنیــم دیگــر چــه نیــازی 

بــه هــر و آفرینــش هــری داریــم؟

ایــن محقــق و مــدرس هــر در ادامــه اینگونــه بــه جمع بنــدی 

دیــدگاه کانــت پرداخــت کــه پیامدهــای ایــن زیبایی شناســی را 

می تــوان در دو بحــث و حــوزه اصلــی: نســبت زیبایــی و اخــاق؛ و 

نســبت زیبایــی و ذوق پیگیــری منــود. كــه در بحــث نخســت زیبایــی 

منــاد اخــاق و اختیــار شــمرده می شــود و در بحــث نســبت زیبایــی 

و ذوق، مفاهیــم اســتقال زیبایــی و التــذاذ  ]ناشــی از[ زیبایــی 

ــی آزادی  ــی را در زیبای ــوص زیبای ــت اوج خل ــود. كان ــن می ش تبیی

ــدارد. ــامل ن ــوم ک ــا مفه ــه تناظــری ب ــد ک می بین

میراث شیلر؛ از حسانیت تا یکپارچگی انسان

دومیــن چهــره مهــم ایــن ســنت فلســفی، شــیلر بــود کــه از منظــر 

دکــر ابوالقاســمی، رابطــه بافصلــی بــا تفکــر کانــت دارد. او وظیفــه 

خویــش می دانــد کــه تفکــر کانــت را بســط دهــد و نــکات مغفــول 

ــه، چکامــه  ــه گوت ــه در نامــه ب ــده آن را گســرش دهــد. از جمل مان

ــرش:  ــن اث ــژه در مهم تری بهجــت در ســمفونی نهــم بتهــوون، و بوی

ــرآن  ــیلر ب ــان. ش ــناختی انس ــت زیبایی ش ــاب تربی ــی در ب نامه های

ــت  ــه عقانی ــانیت را ب ــته انس ــم فیش ــت و ه ــم کان ــه ه ــت ك اس

رصف تقلیــل می دادنــد. از نظــر وی عقانیــت رصف، هرگــز انســان 

ــام حــس  ــه ن ــی ب ــد و کامــل منی ســازد بلکــه وجه را انســان منی کن

داریــم کــه اگــر نادیــده اش بگیریــم، انســانیت انســان را زیــر ســؤال 

ــا ذكــر ایــن مطلــب كــه زیباشناســی شــیلر  برده ایــم. ابولقاســمی ب

ــه  ــه نقــل ایــن جمل ــد ب را »زیباشناســی نانوشــته فیشــته« نامیده ان

از فیشــته پرداخــت كــه: »مــا از طبیعــت مســتقل منی شــویم مگــر 

آن کــه متایــات حــس را به کلــی رسکــوب )unterdrücken( و منهــدم 

ــت  ــا عقانی ــود ت ــر آن ب ــیلر ب ــزود ش ــم« و اف )auszutilgen( کنی

ــه  ــود آنچ ــد ب ــاند و معتق ــادل برس ــوازن و تع ــه ت ــانیت را ب و حّس

عقــل  و احســاس را آشــتی می دهــد زیباشناســی اســت. وی احیــای 

حّســانیت را راهــی بــرای وصــول بــه یکپارچگــی انســان می انــگارد. 

ــل  ــن عام ــس را مهم تری ــه ح ــت ک ــت اس ــه عزیم ــن نقط وی از ای

ــذا  ــد. ل ــی کن ــی   م ــان معرف ــجام در انس ــدت و انس ــات و وح ثب

ــرای  ــری ب ــه »راه دیگ ــد ك ــح می كن ــوم تری ــه بیســت و س در نام

عقانــی شــدن انســان حســی وجــود نــدارد جــز آن کــه او را نخســت 

زیباشــناس کنیــم«.

ــزه  ــزه حســی، انگی ــه انگیزه هــا )انگی ــن نظری ــا تبیی وی در ادامــه ب

ــن دو اســت(، خاطرنشــان  ــه حاصــل ای ــزه حســی ك شــكلی و انگی

كــرد كــه مفهــوم هــر نــزد شــیلر ترکیبــی اســت از دو انگیــزه انســان: 

انگیــزه حســی كــه در آن انســان منفعانــه تســلیم رضوریـّـات مــاّدی 

ــزه  ــه انگی ــکلی. درحالی ک ــزه ش ــت؛ و انگی ــت اس ــن طبیع و قوانی

حســی داده هــای حســی را دریافــت می کنــد، انگیــزه شــکلی 

صــورت را بــر آن هــا نقــش می زنــد. از برهم کنــش ایــن دو، انگیــزه 

هــر  منشــأ  کــه  می آیــد  پدیــد   )Spieltrieb( بــازی 

اســت و مبنــای آشــتی حــس و عقــل و رســیدن بــه 

ــی. یکپارچگ

وی در تریــح آراء شــیلر بــا مقایســه انگیــزه 

ــی  ــال، دگرگون ــاده، رضورت، جــر، انفع هــا م

و کــرت را ذیــل انگیزه هــای حســی و 

در مقابــل روح، آزادی، اختیــار، 

فّعالیــت، پایــداری و وحــدت 

انگیزه هــای  ذیــل  را 

و  برشــمرد  شــكلی 

بیــن  پیونــد  عامــل 

ــر  ــا را ه ــن مؤلفه ه ای
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دانســت.

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران در تریــح رابطــه زیبایــی و 

ــوت و  ــن ق ــه ای ــی و آزادی را ب ــم زیبای ــارن مفاهی آزادی گفــت: تق

وضــوح کــه در شــیلر می بینیــم نــزد هیــچ متفکــری منــی بینیــم. او 

ــاً  ــد قطع ــل یاب ــی متثّ ــر آزادی بخواهــد درجای ــد اگ ــاً می گوی رصاحت

در زیبایــی اســت. ایــن در حالــی اســت كــه کانــت زیبایــی را جلــوه 

اخــاق می دانســت، امــا شــیلر زیبایــی را تبلــور آزادی اخاقــی 

ــی  ــد از »خودآیین ــارت می دان ــت آزادی را عب ــد. کان ــف می کن تعری

ــروی  ــادی و پی ــات م ــت و متای ــتقال از طبیع ــی اس ــی«، یعن اخاق

ــی( اخــاق. امــا شــیلر آزادی را »هامهنگــی  ــون )عقان رصف از قان

زیباشــناختی« می دانــد، یعنــی اتّــکا بــه هامهنگــی حّســانیت 

ــیلر  ــر ش ــع از نظ ــان. در واق ــت انس ــروی از طبیع ــت و پی و عقانی

ــه  ــب[ منــود اســت«؛ ب ــان ممکــن آزادی در ]قال ــه بی ــی یگان »زیبای

ــوه آزادی اســت. ــه جل ــی یگان ــان دیگــر، زیبای بی

انگیزه بازی خاستگاه آفرینش هرنی است 

ــت: از نظــر  ــیلر، گف ــه پانزدهــم ش ــه نام ــتناد ب ــا اس ابوالقاســمی ب

ــا  ــط ب ــد، و فق ــازی کن ــط ب ــی فق ــا زیبای ــد ب ــان می بای ــیلر »انس ش

ــه  ــد کــه ب ــازی می کن ــد«؛ »انســان فقــط زمانــی ب ــازی کن زیبایــی ب

متــام معنــای لفــظ، انســان اســت، و او تنهــا زمانــی بــه متــام معنــا 

انســان اســت کــه بــازی می کنــد«. از دیــد شــیلر، طبیعــت و آزادی، 

ــد.  ــد می خورن ــه یکدیگــر پیون ــی ب فکــر و احســاس از طریــق زیبای

لــذا تجربــه زیبایــی اســت کــه انســان را انســان و او را کامــل 

می کنــد و فرهنــگ عبــارت اســت از تربیــت اســتعداد حّســی و 

پــرورش اســتعداد عقلــی در بــازی هــر. شــیلر هرهــا را بــه هرهــای 

زیبــا و هرهــای تأثرانگیــز تقســیم می کنــد كــه هرهــای تأثرانگیــز 

ــن شــیلر در تقســیم بندی  ــراژدی اســت. همچنی شــامل حامســه و ت

ــل  ــن عق ــی بی ــل هامهنگ ــا را حاص ــر زیب ــا، ام ــر زیب ــر واال و ام ام

و احســاس و امــر واال را حاصــل تعــارض بیــن عقــل و احســاس 

می دانــد كــه بــر ایــن اســاس حامســه و تــراژدی در ردیــف امــر واال 

قــرار می گیرنــد. در هامهنگــی عقــل و احســاس )امــر زیبــا(، عمــل  

ــل و  ــات عق ــی در تعارض ــرد ول ــورت می گی ــات ص ــای متای ــر مبن ب

ــر واال  ــف اســت و »ام ــای تکالی ــر مبن ــر واال(، عمــل ب احســاس )ام

ــد«. ــاق آگاه می کن ــی اخ ــان را از خودآیین ــه انس ــت ك اس

اســتادیار پردیــس هرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران هــدف شــیلر را 

برپایــی »دولــت زیباشــناختی« )ästhetischer Zustand( دانســت. 

وی بــه نقــل از شــیلر گفــت: »بــرای حــل مســائل سیاســی بایــد پیــش 

از هــر چیــز راه زیباشناســی را در پیــش گیریــم، زیــرا از راه زیبایــی 

اســت كــه بــه مقصــد آزادی خواهیــم رســید«. در واقــع تــاش 

بــرای دســتیابی بــه یــک جامعــه اخاقــی از طریــق کنــش مســتقیم 

ــق آمــوزش سیاســی  ــن تــاش از طری سیاســی محــال اســت، چــه ای

ــی  ــه راه برپای ــن، یگان ــاب. بنابرای ــه از راه انق ــرد، چ ــورت  پذی ص

ــر  ــیر میان ب ــند، مس ــر باش ــهروندانش آزاد و براب ــه ش ــه ای ک جامع

تربیــت زیباشــناختی اســت کــه بیــن حالــت طبیعــی انســان و نگرش 

ــد. ــرار می کن ــد برق ــت پیون ــهری بری آرمان ش

ابوالقاســمی در تریــح نظریــه سیاســی شــیلر اظهــار داشــت: هــر 

کوششــی بــرای گــذار مســتقیم از حکومــت مبتــا بــه خودخواهــی 

ــه شکســت  ــوم ب ــدار محک ــت اخاق م ــه حکوم ــی ب و باخودبیگانگ

اســت. بنابرایــن، بــرای تضمیــن گــذار بی خشــونت بایــد واســطه ای 

ــه  ــه ای اســت ک ــاً هــامن وظیف ــن دقیق ــرد. ای را یافــت و مســتقر ک

حکومــت زیباشــناختی بایــد بــه انجــام برســاند. تربیــت زیباشــناختی 

ــر خشــونت  ــی در براب ــنگری اســت و مانع ــل روش ــت مکم در نهای

انقابــی. در واقــع دولــت زیباشــناختی واســطه گــذار از دولــت 

طبیعــی بــه دولــت اخاقــی اســت.

وی بــا نقــل ایــن جملــه از شــیلر كــه »راه اعتــای اخاقــی همــگان 

از مواجهــه فــردی، ارادی و ســازمان نیافته بــا هــر می گــذرد«، نظــر 

وی را چنیــن توضیــح داد كــه خیــر جمعــی بــه کلی از ذهــن و ضمیر 

بــر رخــت بســته و انســان بــه جــای عنایــت بــه روح خــود متــام 

ــدوزی معطــوف و منحــر کرده اســت:  ــه مال ان ــّم  و غمــش را ب ه

»همچــون گریزنــدگان از شــهری آتــش گرفتــه، هــر کــس فقــط بــه 

ــات  ــی نج ــودش را از تباه ــوال خ ــال و ام ــه م ــت ک ــال آن اس دنب

دهــد«. وی افــزود: شــیلر قویــاً اعتقــاد دارد کــه هــر در ادوار تنــزل 

ــی  ــان آرمان ــد و انس ــداری می کن ــان پاس ــت انس ــی از حقیق و تباه

دوبــاره از بطــن هــر زاده خواهــد شــد.

ــت  ــدت آزادی و طبیع ــرن )وح ــق در ه ــر مطل ــق ام ــلینگ؛ تحق ش

ــرن( در ه

ســخران نشســت در ایــن بخــش از گفتــار خــود بــه ســومین مناینــده 
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بــزرگ ایدئالیســم آملانــی پرداخــت. وی در تبییــن رابطــه هــر و امــر 

مطلــق از منظــر شــلینگ گفــت: در فصــل ششــم نظــام ایدئالیســم 

ــه  ــرب رابط ــفه غ ــه فلس ــده ک ــان ش ــلینگ )18۰۰( بی ــتعایی ش اس

صمیامنــه هــر و فلســفه را منایــان می کنــد. شــلینگ فلســفه 

رمانتیــک هــر را مکمــل رضوری تحقیــق فلســفی می دانــد و قائــل 

ــن و  ــش ذه ــروی وحدت بخ ــه نی ــی ب ــذر زیبای ــر از رهگ ــت ه اس

عیــن دســت می یابــد. از نظــر شــلینگ نــه آزادی اخاقــِی متجلــی در 

طــول تاریــخ و نــه محصــول طبیعــت هیــچ کــدام قــادر نیســتند بــه 

تحقــق امــر مطلــق جامــه عمــل بپوشــند. آنچــه کــه آزادی و طبیعت 

ــر هــری محقــق می شــود. ــد در اث ــش ناتوانن از برآوردن

در ادامــه ابوالقاســمی بــه تبییــن اركان اثــر هــری یعنــی طبیعــت 

)هــر( و ذهــن )شــعر( پرداخــت كــه شــلینگ اولــی را ركــن آگاهانــه 

و دومــی را ركــن ناآگاهانــه می دانــد و قائــل اســت الهــام بــه تنهایــی 

و بــدون مهــارت فنــی و شــناخت ســنت های هــری راه بــه جایــی 

نخواهــد بــرد.

ــان اینكــه از نظــر شــلینگ تحقــق  ــا بی اســتادیار دانشــگاه تهــران ب

امــر مطلــق در هــر اتفــاق می افتــد گفــت: از نظــر شــلینگ 

ــق  ــر مطل ــرای ام ــی ب ــت هــری و جســتجوی همیشــگی آدم فعالی

ــع  ــند. در واق ــم می رس ــه ه ــری، ب ــر ه ــی، در اث ــول نهای در محص

یکپارچگــی کشــمکش فعالیــت خــودآگاه و ناخــودآگاه هــامن 

ــی را  ــر الیتناه ــد ام ــر می توان ــط ه ــن رو فق ــت. از ای ــی اس زیبای

منایــان کنــد و هــر آنچــه کــه امــر الیتناهــی را منعکــس نکنــد، اصــاً 

اثــر هــری نیســت. بــا ایــن مبنــا رسآغــاز هرگونــه شــعْر تعلیــق روش 

ــای وهــم و  ــه آشــفتگی زیب ــی و بازگشــت ب ــن تفکــر عقان و قوانی

خیــال و آشــوب رسآغازیــن رسشــت بــر اســت. وی هــر و حقیقــت 

را در زیباشناســی نوافاطونــی شــلینگ مناینــده دو وجــه متفــاوت از 

امــر مطلــق دانســت.

ــری از  ــر ه ــای اث ــان ویژگی ه ــه بی ــش ب ــن بخ ــمی در ای ابوالقاس

ــت: ــر پرداخ ــه رشح زی ــلینگ ب ــر ش منظ

ــار، ذهــن و  1. هــر مــرز مشــرک آگاهــی و ناآگاهــی، جــر و اختی

عیــن اســت.

۲. زیباشناســی یعنــی پژوهــش در »بازمنایــی عالـَـم مطلــق در قالــب 

هــر«.

3. زیبایــی اثــر هــری آفریــده هرمنــد نیســت، بلکــه مثــره بازتــاب 

امــر نامتناهــی اســت.

۴. زیبایی شکوه خداوند )splendor dei( است.

ــده  ــکوه ای ــکاس ش ــدم انع ــتی، و ع ــوه نیس ــی از وج ــتی یک 5. زش

ــت. اس

6. هیــچ جهــان شــاعرانه ای خــارج از دیــن منی توانــد وجــود داشــته 

باشــد و بازمنایــی عینــی دیــن بی وجــود هــر محــال اســت.

 بــه بیــان ابوالقاســمی شــلینگ و فلســفه این هامنــی وی مهم تریــن 

جلــوه خــود را در تبییــن وحــدت آزادی و طبیعــت در هــر نهــاده 

اســت. در ایدئالیســم اســتعایی او هــر تجلــی امــر مطلــق و 

نامتناهــی در امــر متناهــی اســت و آنچــه مــی بینیــم دیگــر بحــث 

ــه  ــل ب ــا تبدی ــی در اینج ــه زیبایی شناس ــت بلک ــی نیس ــم ذوق حک

مطالعــه کیفیــت تبلــور عــامل مطلــق در اثــر هــری می شــود. پیامــد 

بــزرگ ایــن رخــداد نیــز تغییــر افــق زیبایــی شناســی و گــذار از آن 

بــه گســره وســیعری اســت بــه نــام: فلســفه هــر

ــی  ــح و تقــدم زیبای ــان ایدئالیســم زیباشــناختی )ترجی هــگل و پای

شناســی بــر طبیعــت(

واپســین مناینــده و چهــره شــاخص ایــن ســنت فلســفی کــه آراء وی 

در حــوزه زیبایی شناســی ایدئالیســتی توســط دکــر ابوالقاســمی 

تبییــن گردیــد، ویلهلــم گئــورگ هــگل بــود. ابوالقاســمی تأكیــد كــرد 

فلســفه هــگل هــم نقطــه کــامل ایدئالیســم آملانــی اســت و هــم اوج 

ــفی  ــخ فلس ــذار »تاری ــگل را بنیانگ ــت: ه ــتاوردهای آن. وی گف دس

هــر« می داننــد: او نشــان داد کــه تحــوالت هــر یــک ســیر تاریخــی 

منطقــی دارد. هایریــش گوســتاو هوتــو یکــی از شــاگردان هــگل بود 

ــا دخــل  ــای زیباشناســی هــگل را ب ــه یادداشــت های درس گفتاره ک

ــرد.  ــر ک ــجم منت ــدون و منس ــی م ــکل کتاب ــه ش ــی ب و ترف های

ابوالقاســمی بــا اســتناد بــه درس گفتارهایــی در بــاب زیبایی شناســی 

ــر  ــر را ب ــی ه ــت زیبای ــاف کان ــگل برخ ــرد: ه ــح ک ــگل تری ه

زیبایــی طبیعــی مرّجــح می دانســت. ایــن متفکــر، آفرینــش هــری 

را بــر زیبایــی طبیعــی و ســاخته طبیعــت، برتــر می نهــد و پارادایــم 

کانتــی را کامــا ًمعکــوس می ســازد چــرا کــه اثــر آفریــده انســان را 

مســتخرج از روح و ذهــن آدمــی مــی دانــد و بــر طبیعــت ترجیــح 

می دهــد. 

ــان  ــده انس ــزی آفری ــه چی ــه همین ک ــد ک ــگل معتق ــزود: ه وی اف

باشــد کفایــت می کنــد کــه بــر هــر آنچــه در طبیعــت و از طبیعــت 

اســت رجحــان و تقــدم یابــد.

ابوالقاســمی بــا تریــح مراحــل صیــرورت روح در فلســفه هــگل كــه 

در آن هــر بــه عنــوان تــز )برنهــاد(، دیــن بــه عنــوان )برابــر نهــاد( 

و فلســفه بــه عنــوان ســنتز )هــم نهــاد(  شــناخته می شــود، گفــت: 

هــر در زیباشناســی هــگل دعــوی حقیقــت دارد، امــا حقیقــت هــر 

در قیــاس بــا حقیقــت فلســفی ناقــص و ناکامــل جلــوه می کنــد.

وی ســپس بــه بیــان ادوار تاریــخ هــر از منظــر هــگل پرداخــت كــه 

ــك تقســیم  ــه ســمبولیك، كاســیك و رمانتی ــای هــر ب در آن دوره ه

می شــود كــه در دوره ســمبولیك مــاده بــر روح غلبــه دارد و منــاد آن 

ــی یافته اســت. در  ــه در معــامری آن دوره تجل هــر مــر اســت ك

دوره كاســیك بیــن روح و مــاده تعــادل ایجــاد می شــود و منــاد هــر 

یونــان اســت كــه در پیكرتراشــی متجلــی می شــود. در دوره رمانتیــك 

ــه در  ــت ك ــیحی اس ــر مس ــاد آن ه ــه دارد و من ــاده غلب ــر م روح ب

نقاشــی و موســیقی و شــعر تجلــی یافتــه اســت.

ســخران نشســت چهــارم در ادامــه بــا طــرح نظریــه پایــان هــر تاش 

منــود تــا تفســیر درســتی از ایــن نظریــه ارائــه منایــد. وی بــه نقــل از 

هــگل گفــت: »تفکــر و تأمــل بــر هــر زیبــا پیشــی جســته اســت ... 

بــا توجــه بــه ایــن ماحظــات بایــد گفــت هــر بــه لحــاظ واالتریــن 

ــز  ــن نی ــه گذشــته و چنی ــق ب ــرای مــا امــری اســت متعل رســالتش ب

می مانــد«. از نظــر هــگل دین هــر )Kunstreligion( مظهــر متــدن 

ــم  ــان می توانی ــد »همچن ــان باســتان بوده اســت و در دوره جدی یون

امیــدوار باشــیم کــه هــر اعتــا یابــد و بــه کــامل برســد، امــا صــورت 

هــر دیگــر عالی تریــن رضورت روح نیســت. قطــع نظــر از این کــه 

مجســمه های خدایــان یونانــی را عالــی بیابیــم، چیــزی عــوض 

ــم«. ــو منی زنی ــار هــری[ زان ــن آث ــر ای ــر ]در براب ــا دیگ منی شــود، م

ــا ارائــه مهم تریــن منابــع  ایــن صاحب نظــر هــری ســخن خــود را ب

در شــناخت زیبایی شناســی ایدئالیســتی بــه حــارضان پایــان بخشــید.

ــای  ــله درس گفتاره ــی از سلس ــت های تخصص ــت نشس ــی اس گفتن

نظریــه و نقــد هــر در ســال آینــده نیــز بــا دعــوت از صاحب نظــران 

نــام آشــنا و برجســته حــوزه مطالعــات پژوهشــی هــر و بــا حضــور 

ــزار  ــر برگ ــکده ه ــری در پژوهش ــث ه ــدان مباح ــوم عاقه من عم

خواهــد شــد.
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مولود زندی نژاد

در نخســتین شــامره از ماهنامــۀ خــری »ســفیر هــر« دربــاره جایگاه 

و وظایــف اساســنامه ای فرهنگســتان هــر بــه عنــوان نهــادی مرجــع 

ــه  ــد. ســپس ب ــه ش ــی و هــری گفت ــای فرهنگ ــت فعالیت ه در جه

معرفــی فعالیت هــای معاونــت پژوهشــی بــه عنــوان شــاكلۀ اصلــی 

ایــن فرهنگســتان پرداختیــم. گرچــه فرهنگســتان  هــر نهــادی 

ــا محســوب می شــود و از آغــاز فعالیت هایــش كمــر از  ــاً نوپ تقریب

ــه در  ــی ك ــای بنیادین ــبب فعالیت ه ــه س ــا ب ــذرد، ام ــه منی گ دوده

ــری،  ــار ه ــان اقش ــته در می ــت كم توانس ــته، دس ــال ها داش ــن س ای

خصوصــاً دانشــجویان و پژوهشــگران بــه جایگاهــی مناســب دســت 

یابــد. 

ــن  ــئوالن ای ــان و مس ــن متولی ــواره ذه ــه هم ــائلی ك ــی از مس یك

فرهنگســتان را مشــغول داشــته، هرهایــی اســت كــه در حــال 

ــام  ــا حداكــر دو اســتاد صاحب ن فراموشــی اند، هرهایــی كــه یــك ی

از آن آگاهــی دارنــد و پــس از مرگشــان كســی بــرای ارائــه و اشــاعه 

ایــن هرهــا وجــود نــدارد. ایــن مهــم فرهنگســتان را بــر آن داشــت 

تــا آموزش هــای عملــی و كاربــردی بــرای بســیاری از هرهــای ســنتی 

و بومــی برگــزار منایــد. بــر ایــن اســاس ســال 1395 كارگاه هــای 

ــوزش  ــد، »آم ــزار ش ــور برگ ــر كش ــتادان برت ــور اس ــا حض ــی ب متفاوت

زبان هــای ایرانــی و غیــر ایرانــی«، »كارگاه نقــوش هندســی )گــره( در 

معــامری ایرانــی«، »كارگاه یكســاله آمــوزش نقاشــی ایرانــی«، »كارگاه 

ســینامی خــاق«، »كارگاه آموزشــی خــط كوفــی«، »کارگاه خوانــش 

و رمزگشــایی كتیبه هــای پهلــوی ساســانی«، »كارگاه كالیگرافــی 

ــد.  ــامر می رون ــه ش ــای  ب ــن كارگاه ه ــه ای ــامء الله« از جمل اس

ــا منایشــگاه  ــه تجســمی، ب ــن ســال فرهنگســتان هــر در زمین در ای

ــود  ــه ب ــدی خودآموخت ــاش هرمن ــل ت ــه حاص ــب« ك ــان مرك »طوف

كارش را آغــاز كــرد، ســپس میزبــان منایشــگاه هایی چــون: »روز 

ــیحا«،  ــك مس ــه بعدی«، »كل ــازی س ــر س ــك«، »تصوی ــی گرافی جهان

ــار هــری »اســتادان و دانشــجویان  ــراج نقــش«، آث ــی«، »مع »رِسّ ن

ــر«،  ــه تدبی ــران در آین ــور9۲«، »ته ــان«، »وال ــر اصفه ــگاه ه دانش

فرهنگستان هرن در آینه
 رویدادهای هرنی سال 1395 

ــار  ــی«، آث ــر ایران ــا ه ــا«، »مان ــگ گویه ه ــادی«، »رن ــای ش »گبه ه

نقاشــی »علــی لی گــون و پــرس«، »ُحــبُّ الُحســین«، »مجســمه های 

ــی«،  »نقــش  ــش مل ــك جنب ــی«، »ســقاخانه: ی ــی محمــود رفعت چوب

آهوانــی از عشــق« و ... شــد كــه در زمینه هــای نقاشــی، گرافیك، 

ــد.  ــزار ش ــم و ... برگ ــی، حج خوشنویس

ــتان  ــردی فرهنگس ــت های كارب ــه سیاس ــته  ك ــز وابس ــی از مراك یك

ــار  ــر آث ــه و ن ــف، ترجم ــه تألی ــد، مؤسس ــت می كن ــر را حامی ه

هــری بــا نــام اختصــاری »مــن« اســت كــه هــر ســاله بیــش از 1۰۰ 

ــار  ــر از انتش ــه غی ــد. ب ــر می كن ــا بازن ــر ی ــاب را منت ــوان كت عن

كتــاب نیــز در منایشــگاه بین املللــی كتــاب تهــران نیــز حضــور فعــال 

ــاب  ــن منایشــگاه كت ــن انتشــارت در بیســت و نهمی داشته اســت. ای

در شــهر آفتــاب میزبــان پژوهشــگران و عاقه منــدان بــه كتاب هــای 

ــی  ــاب »بحث ــی در ب ــتی تخصص ــن نشس ــود. همچنی ــر ب ــوزه ه ح

ــتاد  ــخرانی اس ــا س ــی« ب ــی و قرآن ــر ایران ــنامه ه ــات دانش در كلی

ــن از  ــتان هر و چندت ــس فرهنگس ــی، رئی ــم دامغان ــی معل محمدعل

فرهیختــگان از جملــه اســتاد محمدمهــدی هراتــی، دكــر حمیدرضــا 

قلیچ خانــی، دكــر ایــرج نعیامیــی و مســعود نــارصی در روز ۲3 

اردیبهشــت ماه، در رسای  اهل قلــم برگــزار كــرد. 

همچنیــن بایــد از منایشــگاه »كتاب هــای تخصصــی هــر« نــام بــرد 

ــی«  ــاب و كتاب خوان ــه »كت ــت در هفت ــال اس ــدت دو س ــه م ــه ب ك

ــا  ــد و ب ــه برگــزاری آن می منای ــادرت ب ــاب مب ــه كت ــا همــكاری خان ب

ــه در  ــی ك ــاب  در غرفه های ــه عرضــه كت ــارشان هــری ب همراهــی ن

مؤسســه فرهنگــی- هــری و پژوهشــی صبــا كــه از مراكــز وابســته 

بــه ایــن فرهنگســتان اســت، برپــا می شــود، آثــار مكتوبــش را 

ــن  ــت ای ــم فعالی ــاز ه ــا ب ــد. ام ــه می منای ــژه عرض ــف وی ــا تخفی ب

ــه در  ــاب ك ــگاه های كت ــه و در منایش ــران رفت ــر از ته ــه فرات مؤسس

مراكــز اســتان ها یــا شهرســتان ها برگــزار می شــود، رشكــت می كنــد. 

یازدهمیــن منایشــگاه کتــاب چهارمحال وبختیــاری، چهاردهمیــن 

منایشــگاه رسارسی کتــاب ارومیــه، دوازدهمیــن منایشــگاه کتــاب 

گیــان، چهاردهمیــن منایشــگاه بین املللــی كتــاب تریــز، یازدهمیــن 
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ــارس از  ــاب ف ــگاه كت ــن منایش ــان و پانزدهمی ــاب كرم ــگاه كت منایش

ــی رود.  ــامر م ــه ش ــه ب ــن مؤسس ــگاهی ای ــای منایش ــه برنامه ه جمل

»هرایــراِن عرقاجــار درمجموعه هــای مجارســتان )1۲1۰- 13۴3 

ق( «، »تاریــخ زشــتی«، » مــکان، زمــان و هســتی در معــامری 

ژاپنــی«، » یادنامــه معــامران و معــامری ســنتی خراســان«، » ســنگ 

بســت ) مجموعــه ای تاریخــی از دوره غزنــوی («،  « منارجــام«، 

»روش تحقیــق در هــر و طراحــی«،  « فرهنــگ مــواد و تکنیــک هــای 

مجســمه  ســازی«،  « کیوگــن - منایشــهای شــاد ژاپنــی«، »آجرســتان- 

چکیــده مقــاالت هامیــش ملــی آجــر و آجــرکاری در هــر و معــامری 

ایــران« نیــز از جملــه كتاب هایــی هســتند كــه مؤسســه مــن در ایــن 

ــت.  ــر كرده اس ــال منت س

ــی  ــای بنیادین ــر پژوهش ه ــتان ه ــد فرهنگس ــداف بلن ــی از اه یك

اســت كــه گاه بــه گاه در مراكــز دانشــگاهی مغفــول مانــده، 

بین املللــی،  و  ملــی  هامیش هــای  قالــب،  در  پژوهش هــا  ایــن 

ــزار و ماحصــل  ــرد و نشســت های تخصصــی برگ هم اندیشــی، میزگ

ــای  ــا گزارش ه ــه و ی ــاب، ویژه نام ــورت كت ــه ص ــتاوردهای آن ب دس

مبســوط بــه مخاطبــان ارائــه می شــود. یكــی از برنامه هــای بزرگــی 

كــه فرهنگســتان بــرای ســال 1395 پیش بینــی و برگــزار كــرد، 

هامیــش ملــی »آجــر و آجــركاری در هــر و معــامری ایــران« بــود. 

معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هــر در ادامــۀ حامیــت از هرهــای 

ــا  ــوان موضوعــی ب ــه عن ــار آجــر و آجــركاری را ب ــن ب ــه، ای از یادرفت

ــح  ــی از مصال ــا و یك ــامری م ــت مع ــی از هوی ــه بخش ــت ك اهمی

بومــی و كارآمــد در رسزمیــن ایــران محســوب می شــود، مــورد توجــه 

قــرار داد و بــه منظــور برگــزاری ایــن هامیــش پــس از كســب مجــوز 

ــاد ریاســت جمهــوری  ــزی نه ــت و برنامه ری ــی از ســازمان مدیری مل

و ثبــت در پایــگاه اســتنادی جهــان اســام)ISC(، برنامه هــای علمــی 

هامیــش را بــا دعــوت از صاحب نظــران ایــن حــوزه و تشــكیل 

شــورای علمــی بــه انجــام رســاند. ســفارش چندیــن طــرح پژوهشــی 

و مقــاالت علمــی بــه پژوهشــگران برجســته و صاحــب نظــر و 

همچنیــن برگــزاری دو پیــش هامیــش در شــهرهای دزفــول و كرمــان 

از جملــه برنامه هــای پیش بینــی شــده از ســوی شــورای علمــی ایــن 

ــود.  هامیــش ب

پیش هامیــش »آجــر و آجــركاری در هــر و معــامری ایــران؛ دزفــول« 

روز چهارشــنبه، ســوم آذر در ســالن اجتامعــات شــیخ انصــاری 

ــش  ــن پی ــد. در ای ــزار ش ــول برگ ــد دزف ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش

هامیــش عــاوه بــر ارائــه 3 مقالــه عملــی، عبداملجیــد ارفعــی مرجــم 

منشــور كــوروش بــه همــراه پنــج هرمنــد در حــوزه معــامری ســنتی 

مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد. پخــش فیلــم »دزفــول شــهر آجــر« 

ــار  ــی از آث ــگاه عكس ــزاری منایش ــت زاده، برگ ــان صام ــاخته احس س

ــراه كارگاه  ــه هم ــر ب ــد تجلی ف ــر حمی ــول اث ــی دزف ــای تاریخ بناه

آجــركاری دانشــجویان ایــن دانشــگاه از دیگــر برنامه هــای جنبــی در 

ــود. ــش ب ــن پیش هامی ای

معــامری  و  هــر  در  آجــركاری  و  »آجــر  پیش هامیــش  دومیــن 

ــا  ــاالر صب ــز روز شــنبه 9 بهمــن مــاه 1395، در ت ــران؛ كرمــان« نی ای

پژوهشــكده فرهنــگ اســام و ایــران در دانشــگاه شــهید باهــر 

ــه  ــه علمــی ارائ ــن پیــش هامیــش 5 مقال كرمــان برگــزار شــد. در ای

شــد. همزمــان بــا برگــزاری ایــن پیش هامیــش، منایشــگاهی از 

عکس هــای  علیرضــا فخــری زاده  کرمانــی  از آجــرکاری  بناهــای 

تاریخــی کرمــان برگــزار شــد. در ایــن منایشــگاه 1۲۰ فریــم عکــس در 

۲۰ تابلــو بــه منایــش گذاشــته شــد. تجلیــل از هفــت هرمنــد معــامر 

ــود.  ــان ب ــش كرم ــش هامی ــی پی ــای جنب ــر برنامه ه ــنتی از دیگ س

در هامیــش ملــی »آجــر و آجــركاری در هــر و معــامری ایــران؛ 

ــه  ــد. ارائ ــر ش ــنتی تقدی ــامری س ــوزه مع ــد ح ــران« از 1۲ هرمن ته

8 مقالــه علمــی در دو نشســت تخصصــی بــه همــراه برگــزاری 

ــی دورۀ  ــای تاریخ ــار و بناه ــال« از آث ــاك و خی ــگاه عكس»خ منایش

ــه  ــه عكــس ۷۰ *5۰ از جمل ــا ســلجوقی، شــامل ۲65 قطع ــا ت ماده

ــود. ــش ب ــن هامی ــی ای ــای جنب برنامه ه

نشســت »بحثــی در کلیــات دانشــنامه هر ایرانــی و قرآنــی«، دومین 

نشســت تخصصــی »تأثیــر اســام بــر هــر رشق«، نشســت تخصصــی 

»زبان هــای باســتانی و كاربــرد زبــان اكــدی در ایــران باســتان«، 
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بررســی و تحلیــل کتــاب »هــر به منزلــه تجربــه« اثر »جــان دیوئی«، 

نشســت »بیناتصویــری: انتقــال و دگرگونــی شــامیل های ایــران پیــش 

از اســام در گــذر زمــان«، هم اندیشــی »بررســی وضعیــت طراحــی 

ایــران«، دو نشســت تخصصــی »فــرش و فرهنــگ  صنعتــی در 

بومــی«، نشســت تخصصــی »موســیقی خراســان«، نگاهــی بــر كتــاب 

»دائره املعارف هــر«، دومیــن نشســت »ســینام و اندیشــه« نیــز 

عنوان هــای برخــی از نشســت ها و هم اندیشــی هایی اســت كــه 

در ایــن ســال توســط معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان و مؤسســات 

تابعــه برگــزار شــد. 

یكــی از راه هــای ارتباطــی میــان كشــورها، ارتباطــات فرهنگــی اســت 

ــد  ــز بیانجام ــه توســعه های سیاســی و اقتصــادی نی ــد ب ــه می توان ك

و ملت هــا را بــه یكدیگــر پیونــد دهــد. در ایــن بیــن ســازمان 

فرهنــگ و ارتباطــات اســامی مســئول مدیریــت و راهــری ِ روابــط 

فرهنگــی بین املللــی و سیاســتگزاری، هامهنگــی، هدایــت، حامیــت 

ــامی  ــوری اس ــی جمه ــی – تبلیغ ــای فرهنگ ــارت برفعالیت ه و نظ

ایــران درخــارج از کشــور بــه منظــور تحقــق اهــداف نظــام در ایــن 

روابــط را عهــده دار اســت.

ــدارك  ــازمان ت ــن س ــت 1395 ای ــه اردیبهش ــی ك ــی از برنامه های یك

دیــد، »روزهــای فرهنگــی تركمنســتان در جمهــوری اســامی ایــران« 

بــود كــه بــا همــكاری فرهنگســتان هــر  و وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

اســامی برگــزار شــد. آییــن افتتاحیه »روزهــای فرهنگی تركمنســتان« 

ــگ و  ــس ســازمان فرهن ــوذر ابراهیمــی تركــامن« رئی ــا حضــور »اب ب

ارتباطــات اســامی، »آنــا گلــدی قاراجایــف« وزیــر فرهنــگ و رئیــس 

ســازمان رادیــو و تلویزیــون کشــور ترکمنســتان، هیئــت 5۰ نفــره از 

هرمنــدان ایــن كشــور و جمعــی از اهالــی فرهنــگ و هر كشــورمان 

بعــداز ظهــر سه شــنبه ۲8 اردببهشــت در تــاالر وحــدت برگــزار شــد. 

ــا  ــر ب ــتان ه ــس فرهنگس ــی رئی ــم  دامغان ــی معل ــدار محمدعل دی

ــز  ــتان نی ــور تركمنس ــگ كش ــر فرهن ــف« وزی ــدی قاراجای ــا گل »آن

ــی  ــه مؤسســه فرهنگ ــاالر آیین ــنبه ۲8 اردیبهشــت در ت عــر سه ش

هــری صبــا وابســته بــه فرهنگســتان هــر صــورت گرفــت. در ایــن 

ــر فرهنــگ تركمنســتان اظهــار امیــدواری كــرد كــه ایــن  ــدار وزی دی

ــا اســتادان و هرمنــدان دو كشــور بتواننــد  ــه ای باشــد ت دیــدار بهان

ــتان  ــه فرهنگس ــاره ب ــا اش ــند. وی ب ــته باش ــری داش ــط نزدیك ت رواب

ــتای فرهنگســتان هــر  ــی هم راس ــه فعالیت های هــر تركمنســتان ك

ایــران دارد، پیشــنهاد داد تــا همكاری هــای ایــن دو فرهنگســتان در 

قالــب تفاهم نامــه، زمینــه ســاز گســرش فعالیت هــای فرهنگــی دو 

كشــور باشــد. 

یكــی از عمــده برنامه هــای فرهنگــی ایــن كشــور برگزاری »منایشــگاه 

ــوزه ای تركمنســتان« در فرهنگســتان هــر  ــار م ــع دســتی و آث صنای

بــود. در ایــن منایشــگاه نقاشــی، عكــس، فــرش، كتــاب و زیــورآالت 

از جملــه آثــاری بــود كــه بــه منایــش درآمــد و بــا حضــور مقامــات و 

هرمنــدان دو كشــور صبــح روز چهارشــنبه ۲9 اردیبهشــت گشــایش 

یافــت. 

ســفیر  قربانــف«  »احمــد  منایشــگاه  ایــن  گشــایش  آییــن  در 

تركمنســتان در ایــران، ضمــن ابــراز خرســندی از ایــن رویــداد هــری 

ــران، »روزهــای فرهنگــی تركمنســتان« را اقدامــی در راســتای  در ای

گســرش روابــط فرهنگــی و سیاســی دو كشــور بــه شــامر آورد و از 

ــت.  ــخن گف ــد، س ــام می رس ــه انج ــن روز ب ــه در ای ــی ك برنامه های

بــه هــر روی گســرۀ مباحــث فرهنگــی در كشــورمان بــه حدی اســت 

كــه فرهنگســتان هــر هــم بایــد نگاهــش بــه آینــده باشــد و هــم بــه 

ــتان  ــن فرهنگس ــت ای ــد اس ــردازد. امی ــان بپ ــه های فرهنگی م ریش

ــا قــر دانشــگاهی، هرمنــدان و اســتادكاران  ــا همــكاری ای كــه ب ب

فرهیختــه دارد، بتوانــد همچنــان در پژوهش هــای بنیــادی گام هــای 

مؤثــری بــردارد. 
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كتاب »آجرستان« منتشر شد

كتــاب »آجرســتان« بــه كوشــش مهــدی مكی نــژاد و در پــی هامیــش 

ملــی آجــر و آجــركاری در هــر و معــامری ایــران، از ســوی مؤسســه 

مــن بــه بــازار كتاب هــای هــر پیوســت.

گردآورنــده ایــن مجموعــه مقاالت در مقدمه آورده اســت: »گلســتان 

هــر ایــن رسزمیــن بــه آجرســتان مزیــن شــده و »آجرســتان« حــاوی 

چكیــده مقــاالت پژوهشــی ایــن هامیــش، پیــش هامیش هــای 

دزفــول و كرمــان اســت كــه از طریــق فراخــوان یــا ســفارش مقالــه 

ــش ارســال شده اســت.« ــه هامی ــه دبیرخان ب

چكیــده مقــاالت هامیــش ملــی آجــر و آجــركاری در هــر و معــامری 

ایــران بــا عنــوان »آجرســتان« در 5 بخــش گــردآوری شده اســت.

ــر در  ــاب آج ــاالت در ب ــده مق ــامل چكی ــاب ش ــت كت ــش نخس بخ

یــا  بــه خط نگاره هــا  كتــاب  بخــش دوم  اســت.  تاریخــی  ادوار 

ــوز  ــركاری و رم ــون آج ــه فن ــوم ب ــش س ــری، بخ ــته های آج خط نوش

ــی  ــان و بخــش پایان ــش كرم ــه پیش هامی ــارم ب ــی، بخــش چه معنای

كتــاب بــه پیش هامیــش دزفــول می پــردازد.

ــده  ــا 11۴ چكی ــخه و ب ــامرگان 1۰۰۰ نس ــا ش ــتان« ب ــاب »آجرس كت

مقــاالت تخصصــی در 5 بخــش و ۲۰۰ صفحــه، بــا قیمــت 1۲۰۰۰۰ 

ریــال، توســط مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نــر آثــار هــری )مــن( 

عرضــه می شــود. 

عاقه منــدان می تواننــد ایــن كتــاب را از كتاب فروشــی فرهنگســتان 

ــارراه  ــر از چه ــج(، پایین ت ــر )ع ــان ولی ع ــانی: خیاب ــه نش ــر ب ه

طالقانــی، شــامره 155۰ تهیــه مناینــد.

  كتاب »تاریخ زشیت« به مهت انتشارات 
فرهنگستان هرن منتشر شد

كتــاب »تاریــخ زشــتی« نوشــته »اومرتــو اكــو« بــا ترجمــه هــام بینــا 

ــازار  ــه ب ــن ب ــه م ــوی مؤسس ــاری، از س ــی زاده انص ــوش تق و كیان

ــت. ــر پیوس ــی ه ــای تخصص كتاب ه

نویســنده ایــن كتــاب در مقدمــه آورده اســت: »فاســفه و هرمنــدان 

ــه بركــت  ــد كــه ب در هــر ســده تعاریفــی از زیبایــی عرضــه كرده ان

ــول  ــانه را در ط ــورات زیبایی شناس ــی از تص ــوان تاریخ ــا می ت آن ه

ــاق  ــتی اتف ــورد زش ــزی در م ــن چی ــی چنی ــرد. ول ــازی ك ــان بازس زم

ــد، از  ــف كرده ان ــی توصی ــب ضدزیبای ــاده اســت. زشــتی را اغل نیفت

ایــن رو جــز اشــاراتی گــذرا در حواشــی برخــی آثــار كم اهمیــت، بــه 

نــدرت مقالــه مروحــی بــه تعریــف زشــتی اختصــاص یافته اســت.«

ــا شــامرگان 15۰۰ نســخه،  ــخ زشــتی« در 15 فصــل و ب ــاب »تاری كت

در ۴۰1 صفحــه و بــه قیمــت 3۴5۰۰۰ریــال توســط مؤسســه تألیــف، 

ترجمــه و نــر آثــار هری)مــن( عرضــه می شــود. عاقه منــدان 

می تواننــد ایــن كتــاب را از كتاب فروشــی فرهنگســتان هــر بــه 

ــی،  ــارراه طالقان ــر از چه ــج(، پایین ت ــر )ع ــان ولی ع ــانی: خیاب نش

ــد. ــه مناین شــامره 155۰ تهی
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اخبار
»گردش دایره وار هر لحظه وجود من » در صبا

منایشــگاه نقاشــی و چیدمــان آرزو رسورپــور در تــاالر اســتاد لــرزاده 
برپــا مــی شــود.

در ایــن منایشــگاه ۲1 اثــر نقاشــی آرزو رسورپــور از 16 اردیبهشــت 
مــاه در تــاالر اســتاد لــرزاده مؤسســه صبــا در معــرض دیــد 

عاقه منــدان قــرار خواهــد گرفــت.

در ایــن منایشــگاه آثــار در ســه مجموعــه هفــت تایــی آمــاده 
خواهنــد شــد و در برگیرنــده صفاتــی همچــون )حیــات، علــم، 
ــاد  ــد در نه قــدرت، اراده، ســمع، كام و بــر( هســتند کــه خداون
آدمــی قــرار داده اســت .و در نهایــت بــه چیدمانــی در وســط تــاالر 
لــرزاده ختــم خواهــد شــد كــه گویــى خلــِق آن ، نتیجــه گیــرِى متــاِم 

ــد. ــل مى رس ــل و تكام ــه وص ــت ب ــت و در نهای ــر اس ــاِر دیگ آث

گشــایش منایشــگاه روز شــنبه 16 اردیبهشــت از ســاعت 16 تــا 19 
خواهــد بــود و عاقه منــدان تــا ۲3 اردیبهشــت فرصــت دارنــد همــه 
روزه بــه جزروزهــای تعطیــل از ســاعت 1۰ تــا 18 از ایــن منایشــگاه 

بازدیــد بــه عمــل آورنــد.

  منایش تازه ترین آثار رهمان امریاینانلو

ــی  ــز هرپژوه ــو، در مرك ــران امیراینانل ــرق مه ــار مع ــن آث   تازه تری

ــد. ــش درمی آی ــه منای ــان، ب ــش  جه نق

ایــن منایشــگاه بــا ۲۰ اثــر از معرق هــای مهــران امیراینانلــو در 

ــان برگــزار می شــود. ــاِن مركــز هرپژوهــی نقــش  جه ــه جه نگارخان

ــک  ــه ســبک »تفکی ــدی اســت ك ــو )13۴6(، هرمن ــران امیراینانل مه

رنــگ« را در »جامعــه مخرعیــن و مبتکریــن« در ســال 13۷۲ بــه نــام 

ــو در هــر معــرق ایجــاد كــرد  خــود ثبــت كرده اســت. او بدعتــی ن

ــر  ــیوه های جدیدت ــق ش ــمت خل ــه س ــراری ب ــورت تك و آن را از ص

ســوق داد.

ســومین منایشــگاه »رســتاخیز چــوب« روز شــنبه 16 اردیبهشــت ماه 

ــش  ــی نق ــه هرپژوه ــان مجموع ــه جه ــاعت 16 در نگارخان 96 س

جهــان بازگشــایی می شــود و تــا ۲6 اردیبهشــت میزبــان عاقه منــدان 

اســت. 
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برگزاری  اكرگاه آموزش خط ثلث 

كارگاه آموزشــی خــط ثلــث بــه همــت مركزهرپژوهــی نقش جهــان 

وابســته بــه معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان  هــر برگــزار می شــود.

ایــن كارگاه بــا حضــور اســتاد احــد ترابــی بــه مــدت یك ســال در مركز 

هرپژوهــی نقش جهــان برگــزار خواهــد شــد و بــه آمــوزش خــط در 

ــدان  ــه عاقه من ــت ك ــد پرداخ ــث، خواه ــتعلیق و ثل ــش نس دو بخ

می تواننــد در هــر یــك از آنهــا ثبت نــام منــوده و حضــور پیــدا كننــد.

اســتاد احــد ترابــی، بــرای فراگیــری خــط نســتعلیق نزد اســتاد حســن 

میرخانــی تعلیــم دیــده اســت و همچنیــن در خــط ثلــث بــا اقتبــاس 

ــدی،  ــد العم ــرب، حام ــنویس ع ــای خوش ــدی از فعالیت ه و بهره من

بــه خلــق آثــار می پــردازد.

ــران و  ــجد را در ای ــزار مس ــش از ه ــای بی ــون كتیبه ه ــی، تاكن تراب

ــذار  ــن بنیانگ ــت و همچنی ــرده اس ــی ك ــورها خوشنویس ــر كش دیگ

ــت. ــام اس ــران و اس ــاهیر ای ــه مش گنجین

كتیبــه نگاشــته شــده بــر رس ســفارت ایــران در مســكو، لوگــو 

ــام  ــرم ام ــح ح ــد و رضی ــگاری گنب ــامی، كتیبه ن ــس رسان اس كنفران

بــه  امــام خمینــی خطــاب  تحریرنامــه حــرت  )ره(،  خمینــی 

گورباچــف )خــط غبــار( از جملــه آثــار اوســت.

ــانی  ــه نش ــن كارگاه ب ــام در ای ــرای ثبت ن ــد ب ــدان می توانن عاقه من

ــع  ــتی، ضل ــهید بهش ــان ش ــر از خیاب ــج(، باالت ــان ولی عر)ع خیاب

جنــوب غربــی بوســتان ســاعی، پــاك ۲169، مركــز هرپژوهــی 

نقش جهــان مراجعــه مناینــد و یــا بــا شــامره تلفــن  8855391۲ 

ــد. ــرار كنن ــاط برق ارتب

تازه های نشر فرهنگستان هرن در منایشگاه كتاب 

ــه  ــته ب ــن( وابس ــری )م ــار ه ــر آث ــه و ن ــف، ترجم ــه تألی مؤسس

فرهنگســتان هــر امســال نیــز وفــق ســنت هــر ســاله بــا تازه هــای 

نــر خــود،  در ســی امین منایشــگاه بین املللــی كتــاب تهــران 

ــت.  ــد داش ــور خواه حض

شناســی«،  زیبایــی  و  هــر  »فلســفه  زمینــه  در  مؤسســه  ایــن 

تجســمی«،  »هرهــای  ســازی«،  شــهر  و  »معــامری  »ادبیــات«، 

ــات و  »موســیقی«، »هرهــای صناعــی«، »هرهــای منایشــی«، »کلی

تاریــخ هــر«، »مجموعــه مقــاالت« و »نریــات« فعالیــت می كنــد 

و هــر ســاله بیــش از یكصــد عنــوان كتــاب در زمینــه هــر منتــر یــا 

بازنــر می كنــد. 

 ایــن انتشــارات كــه در حــوزه نــر و عرضــه كتاب هــای تخصصــی 

در زمینــه هــر فعالیــت دارد، امســال بــرای دوازدهمیــن ســال متوالی 

در منایشــگاه بین املللــی كتــاب تهــران بــه عرضــه  كتاب هایــی چــون: 

»شــاهنامه شــاه طهامســبی«، مجموعــه دو جلدی »شــاهکارهای هر 

ــر و حکاکــی در  ــران در مجموعه هــای لهســتان«، »دانشــنامه مه ای

ایــران«، »فرهنگ نامــه تاریخــی زیبایی شناســی«، »از بهــزاد تــا رضــا 

عباســی«، »خودآمــوِز فنــون قلم زنــی«، »هندســه خیــال و زیبایــی«، 

»خوشنویســی جهــان اســام، اثــر شــیا بلــر«، »دایره املعــارف فنــون 

و شــیوه های مجسمه ســازی«، »نخســتین کتیبه هــا در معــامری 

ــی«  ــخ زیبای ــخ زشــتی« و »تاری ــن«، »تاری ــران زمی دوران اســامی ای

ــرن  ــزرگ ق ــران ب ــدی آرای متفک ــش جل ــه ش ــو و مجموع ــو اک امرت

ــه  ــون، کامل نام ــامی هامی ــوی ه ــه مثن ــر« »س ــاره ه ــتم درب بیس

و روضهاالنــوار خواجــوی کرمانــی، بــه خــط میرعلــی بن الیــاس 

تریــزی و نقاشــی های جنیــد بغــدادی«، »گــذری بــر معــامری 

متقــدم مســلامنان، اثــر کرســول و ترجمــه مهــدی گلچیــن عارفــی«، 

»سبک شناســی خوشنویســی قاجــار، تألیــف علیرضــا هاشــمی نژاد«، 

»هــر و ارزش، اثــر جــورج دیکــی و ترجمــه مهــدی مقیســه«، »جلــد 

پنجــم مجموعــه مقــاالت زیبایی شناســی آکســفورد بــا عنــوان، 

مســائل کلــی زیبایی شناســی )قســمت ســوم(/ بــه کوشــش جرولــد 

لوینســون و ترجمــه فریــرز مجیــدی« و »زیبایــی و فلســفه هــر در 
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گفتگــو: ارســطو، بــه کوشــش منیــره پنج تنــی« از جملــه كتاب هایــی 

ــران عرضــه  ــاب ته ــی كت ــه در ســی امین منایشــگاه بین امللل اســت ك

می شــود. 

منایشــگاه  ســی امین  در  هــر  فرهنگســتان  انتشــارات  غرفــه   

ــروی 1،  ــی A۴، راه ــارشان عموم ــالن ن ــران، س ــاب ته ــی كت بین امللل

غرفــه 19 بــا تخفیــف ویــژه بــه عاقه منــدان عرضــه می شــود. 

اختتامیه سومنی جایزه جهاین 
 فیمل و عکس اربعنی در صبا

ــن،  ــس اربعی ــم و عك ــی فیل ــزه جهان ــومین جای ــه س ــن اختتامی آیی
ــزار می  شــود. ــده، در فرهنگســتان هــر برگ ــار برگزی ــی آث ــا معرف ب

و  فیلــم  جهانــی  جایــزه  ســومین  اختتامیــه  آییــن  منایشــگاه 
ــوذر  ــور اب ــا حض ــاعت 1۴ ب ــت ماه س ــن، 1۰ اردیبهش ــس اربعی عک
ــامی،  ــات اس ــگ و ارتباط ــازمان فرهن ــس س ــامن، رئی ابراهیمی ترک
ــه در  ــئوالن عالی رتب ــی از مس ــی و جمع ــورهای خارج ــفرای کش س

فرهنگســتان هــر برگــزار می شــود.

ــی  ــزه جهان ــه جای ــی براســاس فراخــوان دبیرخان عکس هــای دریافت
اربعیــن بــا تلفــن همــراه و یــا دوربین هــای عکاســی در موضوعــات 
پیــاده روی عظیــم اربعیــن حســینی در کشــور عــراق، برگــزاری 
ــان، صحنه هــای  ــران و دیگــر کشــورهای جه ــن در ای مراســم اربعی
ــین )ع( در  ــه الحس ــرت اباعبدلل ــه ح ــراز ارادت ب ــی و اب دلدادگ
ایــام اربعیــن در جــای جــای جهــان و ... بــه دبیرخانــه جایــزه 
جهانــی اربعیــن ارســال و پــس از داوری آثــار توســط هیئــت داوران، 

ــد. ــه بخــش منایشــگاه راه یافته ان ــه شــده ب ــار ارائ ــن آث برتری

ــا  ــم ب ــس و فیل ــش عک ــان در دو بخ ــور جه ــی از ۲۰ کش هرمندان
بیــش از ۲5۰۰ عکــس و 6۰ فیلــم متقاضــی رشکــت در ســومین 
ــا  ــت ب ــه در نهای ــد ک ــن بودن ــم و عکــس اربعی ــی فیل ــزه جهان جای
ــار  ــی در کن ــور خارج ــدان 9 کش ــار هرمن ــت داوران، آث ــر هیئ نظ

ــد. ــابقه راه یافتن ــش مس ــه بخ ــی ب ــدان ایران هرمن

آییــن  در  حضــور  و  منایشــگاه  از  بازدیــد  جهــت  عاقه منــدان 
ــر،  ــی و ولیع ــع طالقان ــانی : تقاط ــه نش ــد ب ــی توانن ــه م اختتامی
خیابــان بــرادران مظفــر، تقاطــع بزرگمهــر، شــامره ۷۴ مراجعــه 

ــد. مناین

نشست تخصصی »هرن و زبیایی در اندیشه ابن هیمث«
 معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هــر، نشســت تخصصــی »هــر و 

زیبایــی در اندیشــه ابــن هیثــم« را روز شــنبه 9 اردیبهشــت برگــزار 

می كنــد.

پنجمیــن نشســت از سلســله نشســت های »حكمــت هــر اســامی« 

بــه موضــوع »هــر و زیبایــی در اندیشــه ابــن هیثم« اختصــاص دارد. 

در ایــن نشســت »احمــد پاکتچــی« دیــن پژوه و نشــانه شــناس، عضو 

ــی  ــام صــادق )ع( و عضــو شــورای عال ــی دانشــگاه ام ــت علم هیئ

ــی«  ــح طباطبای ــیّد صال ــزرگ اســامی و »س ــارف ب ــره املع ــز دائ مرک

ــر  ــی و ه ــفه، زیبایی شناس ــای فلس ــگر حوزه ه ــنده و پژوهش نویس

و مؤلــف کتــاب »ابــن  هیثــم«، بــا موضــوع آراء و اندیشــه های ابــن 

هیثــم دربــاره هــر و زیبایــی ســخرانی می كننــد.

اِبْــِن ِهیْثَــم، ابوعلــی حســن بــن حســن بــن هیثــم بــری، مهنــدس 

بــری معــروف بــه ابــن هیثــم کــه در غــرب در آثــار التینــی 

ســده های میانــه بــه آونتــان یــا آوناتهــان و بیشــر بــه آلهــازن 

شــناخته می شــود، از دانشــمندان رسشــناس جهــان اســام اســت کــه 

در ســال 35۴ ه.ق در وهیشــت اردشــیر اهــواز متولــد شــد و در ۴3۰ 

ــت. ــره درگذش ه.ق در قاه

ــوص  ــه خص ــت، ب ــامی اس ــمندان اس ــن دانش ــم از بزرگری ابن هیث

را  او  تألیف هــای  دارد. شــامره   ارجمنــد  مقامــی  نورشناســی  در 

ــاله  ــاب و رس ــک و اخرشناســی، حــدود صــد کت در ریاضــی و فیزی

ــه  ــان رفت ــا از می ــده ی آن ه ــمت عم ــفانه قس ــه متأس ــد ک می دانن

ــور  ــاره ی ن ــه درب ــی ک ــای دقیق ــر آزمایش ه ــه خاط ــت. وی را ب اس

ــد. ــز نامیده ان ــی نی ــرد روش علم ــت، م ــام داده اس انج

ــار  ــارۀ آث ــرده ای درب ــای گس ــه پژوهش ه ــی ب ــان اروپای خاورشناس

ــن  ــراز شــگفتی بســیار توانایی هــای ای ــا اب ــه و ب ــم پرداخت ــن هیث اب

دانشــمند نــوآور را تحســین کــرده و مقــام او را در تاریــخ علم بســیار 

ــارش  ــل آث ــه دلی ــر ب ــدۀ 19م وی بیش ــان س ــا پای ــمرده اند. ت واال ش

ــی کســانی  ــا وقت ــرار می گرفــت، ام در نورشناســی مــورد ســتایش ق

ــک  ــف ب ــی نظی ــز مصطف ــوی، رشام و نی ــر، ش ــان، زوت ــون ویدم چ

بــه بررســی و معرفــی مفصل تــر آثــار او پرداختنــد، آشــکار شــد کــه 

ابتــکار حــل شــامری از مســائل دشــوار ریاضیــات نیــز از آن اوســت.

پژوهش هــای ابــن هیثــم دربــارۀ نــور مــاه، از نظــر کــول کــه رســالۀ 

ضــوء القمــر را بــه آملانــی ترجمــه کــرده، نخســتین تــاش در جهــت 

ــن  ــد و ای ــی آی ــه شــامر م ــی ب ــک نجوم ــع فیزی ــق جام ــک تحقی ی

ــه  ــش ب ــای آزمای ــا ابزاره ــر، ب ــن اث ــم در ای ــن هیث ــه اب ــت ک واقعی

ــه «  ــه و نخســتین بار از » تاریکخان ــاه پرداخت پژوهــش در اشــعۀ م

اســتفاده کــرده، جایــگاه او را بــه عنــوان پژوهشــگر طبیعــی، بلکــه 

پایه گــذار روش نویــن پژوهــش طبیعــت، نشــان می دهــد. فهرســت 

آثــار او کــه از صــد متجــاوز اســت بــه وســیله ابــن ابــی اصیبعــه در 

ــار در  ــن آث ــر ای ــت. اک ــده اس ــم آم ــا" فراه ــات األطب ــاب " طبق کت

بــارۀ ریاضیــات و فیزیــک نوشــته شــده اســت. امــا وی بــه مباحــث 

فلســفی و طبــی نیــز پرداختــه اســت. 

ایــن نشســت روز شــنبه 9 اردیبهشــت مــاه 1396، ســاعت 1۷، 

در ســالن هامیش هــای فرهنگســتان هــر بــه نشــانی خیابــان 

 ،155۲ شــامره  طالقانــی،  چهــارراه  از  پایین تــر  ولی عر)عــج(، 

طبقــه ســوم برگــزار می شــود.
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خالق جاودان ترانه های ماندگار 
الهام الیقی

دكــر افشــین یداللهــی طبیــب و ترانــه رسای مشــهور ایرانــی در 

بیســت و یكمیــن روز نخســتین مــاه زمســتان هــزار وســیصد و 

ــهر  ــزرگان ش ــدرش از ب ــد. پ ــد ش ــان متول ــت در اصفه ــل و هف چه

ایزدخواســت و مــادر وی نیــز اهــل اســفرجان بــود. دوران كودكــی 

را در اصفهــان و ســپس تهــران گذرانــد. پــس از فــارغ التحصیلــی از 

دبیرســتان الــرز تهــران،  در آزمــون رسارسی رشــته پزشــكی دانشــگاه 

علــوم پزشــكی كرمــان پذیرفتــه شــد و بــه كرمــان رفــت. بعــد از طــی 

ــاب و روان  ــی اعص ــی، در دوره تخصص ــرای عموم ــردن دوره دك ك

دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهید بهشــتی پذیرفتــه شــد و بــه تحصیــل 

در ایــن دوره پرداخــت. معاونــت پژوهشــی مرکــز مطالعــات رســانه 

هــر و ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، عضویــت 

در گــروه واژه گزینــی روان شناســی و روان پزشــکی فرهنگســتان زبــان 

و ادب فارســی، کارشــناس روان پزشــکی گــروه نریــات همشــهری و 

رسدبیــری فصلنامــه پــژواک آرامــش از دیگــر فعالیــت هــای وی در 

حیطــه تخصصــی علــم روان پزشــكی بــود.

امــا عمــده شــهرت وی، بــه دلیــل ترانــه و اشــعار رسوده ی وی بــود 

ــوان  ــه عن ــام او را ب ــدگان محبــوب اجــرا شــد و ن كــه توســط خوانن

ــت. ــا انداخ ــر رس زبان ه ــه رسا ب تران

ــا رسودن  ــال 13۷6 ب ــه ای در س ــوان کار حرف ــه عن ــی را ب ترانه رسای

ترانــه ای در مــورد امام حســین)ع( رشوع کــرد كــه بــا صــدای خشــایار 

اعتــامدی توســط ارکســر ســازمان صداوســیام اجــرا شــد. پــس از آن 

ــرای خواننــدگان و رسیال هــا مختلــف پرداخــت  ــه ب بــه رسودن تران

ــال میــوه ممنوعــه،  ــه تیــراژ رسی ــه تران ــه آنهــا می تــوان ب كــه جمل

تریــز در مــه، مــدار صفــر درجــه،  شــهرزاد و معــامی شــاه پرداخــت. 

ــی رضــا  ــری،  عل ــاری از او توســط احســان خواجــه امی ــن آث همچنی

قربانــی، حمیــد حامــی، خشــایار اعتــامدی، ســاالر عقیلــی،  افشــین 

ــرا  ــدی و...اج ــد معتم ــادم، محم ــعود خ ــار، مس ــم افش ــپهر، قاس س

شده اســت.

راه انــدازی خانــه ترانــه در اوایــل ســال 138۰، حاصــل همــكاری وی 

بــا یغــام گلرویــی، ســعید امیراصانــی، عبــاس ســجادی، محمدرضــا 

حبیبــی، افشــین ســیاهپوش، نیلوفــر الری و... بــود كــه خــودش 

ــدن  ــع ش ــه و جم ــدن تران ــرای خوان ــی ب ــوان محفل ــه عن ــا را ب آنج

ترانه رسایــان در كنــار هــم می دانســت: »هیــچ گاه ترانــه جــدی 

گرفتــه نشــده و نقــد و بررســی انجــام داده نشــده، مــا می خواســتیم 

بچه هــای عاقه منــد و ترانه رساهــا دور هــم جمــع شــوند، ترانه هــا 

ــه  ــع ب ــد و در واق ــتفاده کنن ــران اس ــات دیگ ــنوند و از تجربی را بش

ــود و  ــل ش ــان تبدی ــن ترانه رسای ــر بی ــادل نظ ــرای تب ــی ب گردهامی

ــدون واســطه از خــود شــخص  ــد ب ــدگان و آهنگســازان بتوانن خوانن

ــد.« ــتند، بگیرن ــد هس ــه عاقه من ــه ای را ک ــه رسا، تران تران

جلســات خانــه ترانــه در مكان هــای فرهنگی گوناگــون و فرهنگرسای 

قانون و شــفق و ارســباران و...ادامه داشــت و آهنگ ســازان بســیاری 

ــون  ــی چ ــه رسایان ــور  و تران ــوش تقی پ ــات و داری ــک بی ــون باب چ

اکــر احمــدی، نــادر بختیــاری، مونــا برزویــی، ســاناز صفایــی، علیرضا 

ســلیامنی، روزبــه مبانــی، ســیامک رجــاور، فــروه مخصــوص، بامــداد 

ــر قدیمــی، ســجاد  بامــداد، کــوروش ســمیعی، ســعید کریمــی، صاب

میرزاخانــی، میثــاق جوهــری، وحیــد عربانــی، مهســا ســامواتی، املیــرا 

آقــازاده، نیــام کوکانــی، میثــم یوســفی در آنجــا حضــور می افتنــد.

پنــج مجموعــه شــعر »روزشــامر یــک عشــق«، »امشــب کنــار 

غزل هــای مــن بخــواب«، »جنــون منطقــی«، »حرف هایــی کــه بایــد 

می گفتــم و… تــو بایــد می شــنیدی« و »مشــری میکــده ای بســته« 

ــار دكــر یداللهــی ســت. از آث

بامــداد بیســت وپنجــم اســفند 1395، غــروب  زندگــی یكــی از 

تأثیرگذارتریــن ترانه رسایــان ایــران بــود. خــودروی افشــین یداللهــی 

ــی  ــا کامیون ــران ب ــمت ته ــه س ــتگرد ب ــت از هش ــیر بازگش در مس

برخــورد كــرد و وی بــه دلیــل شــدت جراحــات وارده در بیامرســتان 

ــر صــادق هشــتگرد درگذشــت. ــام جعف ام

این ترانه از ماندگارترین آثار زنده یاد افشین یداللهی است.

وطنم ای شکوه پابرجا

در دل التهاب دوران ها

کشور روزهای دشوار

زخمی رسبلند بحران ها

ایستادی به جنگ رو در رو

خنجر از پشت می زند دشمن

گویی از ما و در نهان بر ما

وطنم پشت حیله را بشکن

وطنم ای شکوه پابرجا

در دل التهاب دوران ها

رگت امروز تشنه عشق است

دل رنجیده خون منی خواهد

دل تو تا ابد برای تپش

غیرعشق و جنون منی خواهد

رشم بر من اگر حریم تو

پیش چشامن من شکسته شود

وای بر من اگر ببینم چشم

رو به رویای عشق بسته شود

وطنم ای شکوه پابرجا

در دل التهاب دوران ها

کشور روزهای دشوار

زخمی رسبلند بحران ها

از تب رسد موجهای خزر

تا خلیجی که فارس بوده و هست

می شود با تو دل به دریا زد

می شود با تو دل به دنیا بست
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