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چشم اندازی بر گسترۀ فعالیت های فرهنگستان هنر
ــا دیگــر مقــوالت فرهنگــی،  گــون و نســبت و مناســباتش ب گونا ــه تعاریــف خــاص و عامــش و تنــوع آن در حوزه هــا و شــاخه های  »هنــر« نظــر ب
کــه از هــر  گســترده دامن اســت  اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی و بــه تبــع آن، اهــداف و وظایــف و رســالت های فرهنگســتان هنــر، آن چنــان 
ــا تــوش و  ــاز هــم راه هــای نرفتــه بســیار اســت و ضــرورت دارد ب گــون صــورت پذیــرد، ب گونا گفتــه شــود و پژوهش هــا و برنامه هــای  دری ســخن 

گام نهــاد.  توانــی مضاعــف در ایــن راه 

کارشناســان  گذشــته بــا برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه، تــاش شــد از ســویی بــا اتــکا بــه ِخــرد جمعــی، از تــوان و دانــش مدیــران و  در چنــد مــاه 
ســازمانی بــه نحــو مطلــوب اســتفاده شــود و از ســوی دیگــر، بــا فراخــوان و دعــوت دوبــاره از اســتادان هنرمنــد و هنرمنــدان اســتاد بــه فرهنگســتان 
در قالــب گروه هــای تخصصــی، زمینه هــای بهره منــدی از تجربیــات گران ســنگ آنــان بیــش از پیــش فراهــم آیــد. ایــن رویکــرد، نویــد درخششــی 
کار قــرار  کــه پــاره ای از آنهــا در همیــن نیم ســال دوم 1397 در دســتور  کم وکیــف برنامه هــا و فعالیت هــای فرهنگســتان می دهــد  دوبــاره در 
ــه مخاطبــان و عاقه منــدان هنــر ایران زمیــن عرضــه  ــه ثمــر خواهــد نشســت و ب ــر هــم ســال های آینــده ب ــر و مهم ت کان ت گرفــت و برنامه هایــی 

خواهــد شــد.

گروه هــای تخصصــی، برنامه هــای  ــر نشســت های تخصصــی نقــد و بررســی موضوعــات و مســائل هنــری در  در دومــاه پایانــی ســال، افــزون ب
فرهنگســتان به طــور خــاص بــه هنــر معاصــر اختصــاص داشــت؛ هم اندیشــی »هنــر و رســانه های دیجیتــال« در بهمن مــاه و مراســم نکوداشــت 

گــزارش تفصیلــی آنهــا در ایــن شــماره منــدرج اســت. کــه  »اســتاد امیراشــرف آریان پــور«، هنرمنــد و موســیقی پژوه، در اســفندماه برگــزار شــد 
علی تقوی
معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان هنر



2

13
97

ند 
سف

 و ا
من

، به
28

ره 
شما

م، 
سو

ال 
، س

نر
ر ه

سفی
ی 

خبر
یه 

شر
ن

کــه فراخــوان آن در تیرمــاه  هم اندیشــی هنــر و رســانه های دیجیتــال 
عصــر  علمــی،  مقالــه  هشــت  ارائــه  بــا  بــود،  شــده  منتشــر   1397
ــجویان و  ــدان، دانش ــتادان، هنرمن ــور اس ــا حض ــن ب ــنبه 29 بهم دوش

شــد.  برگــزار  عاقه منــدان 

هنــری  امــور  مدیــرکل  ناصــری،  مســعود  نشســت  ایــن  ابتــدای  در 
ورود  و  برگــزاری  نحــوه  از  کوتاهــی  گــزارش  هنــر،  فرهنگســتان 
بیــان  و  ارائــه  دیجیتــال  هنرهــای  مباحــث  بــه  هنــر  فرهنگســتان 
کــرده تــا عــاوه بــر موضوعاتــی  کــرد: فرهنگســتان هنــر همــواره تــاش 
کادمیــک در حــوزه هنرهــای ایرانــی مــورد مداقــه و  کــه به صــورت آ
ــرای جریان هــای هنــری معاصــر  ــرار می دهــد، مســیری را ب پژوهــش ق
کنــد.  کنــد و ایــن هنرهــا را به طــور همزمانــی و بــه روز دنبــال  ایجــاد 
 1392 و   1391 ســال های  در  نیــز  را  برنامه هایــی  راســتا  همیــن  در 
تــدارک دیــد، امــا متأســفانه ادامــه آن ممکــن نشــد. حال دوباره ســعی 
کــه در دنیــا  ــه جریان هــای معاصــر هنــری  ــا ایــن رویکــرد ب ــا ب ــم ت ی دار

یــم. بپرداز اســت،  پیشــرفت  به ســرعت در حــال 

گفــت: امــروز طــی دو  وی در زمینــه مقــاالت ارائه شــده در نشســت، 
نشســت علمــی هشــت مقالــه ارائــه می شــود. پنــج مقالــه مفّصــل 
ــا ایــن مقــاالت، به صــورت  کــه همــراه ب ــم  ی نیــز در دســت ترجمــه دار
کتابــی ذیــل همیــن عنــوان منتشــر خواهــد  مجموعــه مقــاالت در 

شــد.

هم اندیشی »هنر و رسانه های دیجیتال«

 تاشی برای به روزرسانی جریان های معاصر هنری
ما دچار فقر منابع در جامعه دانشگاهی هستیم

در ادامــه ایــن نشســت معصومــه تقــی زادگان، دبیر علمی هم اندیشــی 
ارائــه  بــه  هم اندیشــی  ایــن  دربــاره  دیجیتــال«،  رســانه های  و  »هنــر 
کــرد: متأســفانه مباحــث مربــوط بــه هنــر و  ســخن پرداخــت و اظهــار 
گرچــه جامعــه هنــری مــا به صــورت  رســانه در ایــران مغفــول مانــده و ا
فعــال و پویــا از ســایر جوامــع دور نمانــده و در حــال فعالیــت اســت، 
یــک و نظــری، متأســفانه در ایــن زمینــه بــا فقــر منابــع  به لحــاظ تئور
در جامعــه دانشــگاهی مواجــه هســتیم. ایــن هم اندیشــی ســعی دارد 

کنــد. کمبــود را جبــران  بخشــی از ایــن 

فرهنــگ  »مطالعــات  عنــوان  بــا  خــود  مقالــه  ارائــه  بــه  ســپس  وی 
کنــش ارتباطــی هنــر؛ ضــرورت رویکــرد ارتباطــی در مطالعــه  بصــری و 
تصویــر دیجیتــال« پرداخــت و ادامــه داد: »زندگــی مــدرن روی پــرده 
کــه مــردِم دنیــای  گفتــه نیــکاس میــرزوف  اتفــاق می افتــد«، ایــن 
گر می دانــد، برخاســته از اهمیــت تصویــر در  امــروز را مردمــی تماشــا
گذشــته مطالعــه تصویــر بــه جنبه هــای  زندگــی امــروز ماســت. در 
زیبایی شــناختی و تاریخــی آن محــدود بــود و هــر نــوع مواجهــه بــا 
و  ظهــور  بــا  امــا  می شــد،  محســوب  شــخصی  تجربــه ای  تصویــر، 
گســترش فناوری هــای جدیــد ارتباطــی، مواجهــه بــا تصویــر تبدیــل بــه 

تجربــه ای عمومــی شــده اســت. 

دبیــر علمــی ایــن هم اندیشــی به ســطح وســیع تولیــد و مصــرف تصویر 
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گفــت: ســطح وســیع تولیــد و مصــرف  کــرد و  در عصــر حاضــر اشــاره 
کــه مطالعــه فرهنــگ  تصویــر در عصــر حاضــر ســبب شــده اســت 
بصــری تبدیــل بــه حــوزه مطالعاتــی جدیــدی شــود. ایــن حــوزه خــود 
کــه توســط جامعــه  را بــه طیــف خاصــی از تصاویــر تاریخــی و معاصــر 

»هنــری« تولیــد می شــود، محــدود نمی کنــد.

وی مقالــه خــود را با متمایزســاختن دو رویکــرد در مطالعات فرهنگ 
کیــد بــر تغییــرات »فضــای رســانه ای« و پیوندهــای  بصــری و بــا تأ
گرفــت و بــه ســهم و نقــش  میــان هنــر و تکنولــوژی دیجیتــال پــی 
نظریه پــردازان ارتباطــات و متفکــران رســانه ای در مطالعــات فرهنــگ 

بصــری و مفهــوم »کنــش ارتباطــی هنــر« پرداخــت.

رسانه های دیجیتال عرصه دگرگونی های جدید »هنر پژوهش آمیخته« 
هیئت علمــی  عضــو  آذری،  غامرضــا  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
بــه  »نگاهــی  عنــوان  بــا  را  خــود  مقالــه  مرکــز،  تهــران  آزاد  دانشــگاه 
وی  کــرد.  ارائــه  دیجیتــال«  رســانه های  در  پژوهش آمیختــه  هنــر 
ایــن  داد:  توضیــح  آورده  مقالــه اش  در  کــه  مباحثــی  خصــوص  در 
مقالــه نگاهــی تحلیلــی بــه »هنــر پژوهش آمیختــه« در »رســانه های 

دارد. دیجیتــال« 

وی در ادامــه بــا طــرح ایــن پرســش  کــه »آیا می توان در متن رســانه های 
کــرد؟«  ــه هنــر پژوهش آمیختــه و تأمــل پیرامــون آن تکیــه  دیجیتــال ب
بــه مفهــوم رســانه های جدیــد در ســه بخــش »تعریــف و ماهیــت«، 
و  میان رشــته ای  »چندرشــته ای،  دیده شــدن«،  و  دیــدن  »فرهنــگ 
ــا تشــریح ایــن مباحــث،  ترارشــته ای شــدن« پرداخــت و در نهایــت ب
رســانه های دیجیتــال عرصــه  نهایــت،  در  گرفــت:  نتیجــه  چنیــن 
و  یابــی  باز نحــوه  و  پژوهش آمیختــه«  »هنــر  جدیــد  دگرگونی هــای 
کــرده، بلکــه آن را  بازاندیشــی هدفمنــد نگریســتن آن را نه تنهــا فراهــم 

کــرده اســت. ــه بــدل  ــل تأمــل و چندگان ــه حــوزه ای قاب ب

ظهور رسانه های جدید به طور کلی معنای هنر را تغییر داد
ــا ســخنرانی محمدرضــا  ایــن هم اندیشــی در بخــش نخســت خــود ب
اســامی  آزاد  دانشــگاه  هنــر  دانشــکده  دانشــیار  شــریف زاده، 
مفهــوم  زیباشناســانه  »تحــول  یافــت.  ادامــه  مرکــز،  تهــران  واحــد 
کــه او  یــدا« مبحثــی بــود  “پســاجنبش” در هنــر ویدئــو از منظــر ژاک در
بــه آن پرداخــت. ایــن پژوهشــگر در خصــوص مقالــه خــود بــه نظــرات 
فیلســوف  مهم تریــن  یــدا  در ژاک  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  یــدا  در ژاک 
نظریــه شالوده شــکنی در مباحــث پیرامــون هنرهــای تجســمی اســت 

کلیــدی هنــر معاصــر را در عصــر »پسارســانه ای«  کــه یکــی از مفاهیــم 
ــا ظهــور رســانه های  کــه ب ــا بیــان ایــن معنــا  ــدا ب ی تشــریح می کنــد. در
ــه بازگــو  کلــی معنــای هنــر تغییــر یافتــه اســت، این گون ــد به طــور  جدی
ــل  ــه وابســتگی غیرقاب ــوط ب ــد مرب کــه ویژگــی یــک هنــر جدی می کنــد 
کلیــت فنــی یــا زمینــه جدیــد  تقلیــل و به ویــژه همگامــی بــا ظهــور یــک 

نیســت.

کــرد: ایــن منظــر راه را بــرای ظهــور مفهومــی بــه نــام هنــر  وی اضافــه 
گروه بندی هــای  کــرد و تمامــی  بــاز  پســاجنبش در عصــر رســانه ها 
و  ریخــت  دور  بــه  بودنــد  داده  ســازمان  پیشــینیان  کــه  را  ســبکی 
ــد  ــودن را پدی ــا مفهــوم معاصــر ب گرایــش در هنــر ب موجبــات پیدایــش 

آورد.

سیر تکامل هنر اینترنتی تحت تأثیر پیشرفت فناوری
گــروه پژوهــش هنــر دانشــگاه الزهــرای تهــران،  زهــرا رهبرنیــا، دانشــیار 
کــه مقالــه اش  آخریــن ســخنران بخــش نخســت ایــن هم اندیشــی بــود 
»شــرایط اجتماعــی و تأثیــرات وب 0.2 بــر پیشــرفت هنــر اینترنتــی« 
نــام داشــت. وی بــه ســیر تکامــل هنــر اینترنتــی تحــت تأثیــر پیشــرفت 
فنــاوری بــر جهــان امــروز و در تعامــل بــا مخاطــب پرداخــت و اظهــار 
یــادی از مخاطبــان را  کــرد: ســیر تکامــل هنــر اینترنتــی توانســته شــمار ز
گاهــی اجتماعــی، آشــنایی  کنــد و نقشــی مهــم در افزایــش آ جــذب 
افــراد بــا فرهنگ هــای مختلــف و ارتقــای زمینه هــای آموزشــی داشــته 

باشــد.

پژوهــش  ایــن  در  کــرد:  مقالــه خــود خاطرنشــان  در خصــوص  وی 
مســئله اصلــی دالیــل تغییــر حــوزه فعالیــت ایــن هنــر بعــد از تغییــرات 
کــه ایــن هنــر پــس از  نســخه های مختلــف وب اســت؛ بــه ایــن دلیــل 
ــر جنبه هــای تجســم،  کــرده و ب ــی اساســی  دوره ظهــور وب 2/0 تفاوت

کاربــر متمرکــز شــده اســت. یــع و تعامــل بــا  توز

ایــن  کــه در  بــه نتیجــه پژوهشــی  پایــان ســخنان خــود  رهبرنیــا در 
کارل  کــرد: بــا توجــه بــه نظریــه  زمینــه انجــام شــده اشــاره و تصریــح 
مانهایــم، جوامــع امــروزی بــه ســمت دموکراســی پیــش می رونــد و ایــن 
دموکراســی در زمینــه فرهنگــی نیــز رشــد بســیاری داشــته اســت. از 
طرفــی هنــر اینترنتــی نیــز در یــک دوره بــه ســمت منسوخ شــدن رفتــه 
ــروع  ــد ش ــه ای جدی ــخه وب 2/0 در زمین ــه نس ــس از ارائ ــا پ ــت، ام اس
بــه رشــد می کنــد و بــه مخاطــب در تعامــل بــا اثــر اجــازه خاقیــت در 
کــه از ویژگی هــای برجســته  محــدوده ای تعریف شــده را می دهــد؛ 
ــر اینترنتــی طبــق  گفــت هن ــوان  ایــن نســخه از وب اســت. پــس می ت
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کم کــردن فاصلــه بیــن  ــا تغییــر زمینــه و  ــه دموکراســی فرهنگــی ب نظری
ــد. کن ــیاری  ــد بس ــته رش ــب توانس ــد و مخاط هنرمن

کارگاه آشنایی با ابزار پردازش در لحظه چندرسانه ای 
کارگاه  ایــن هم اندیشــی، علــی پناهــی،  پایــان بخــش نخســت  در 
کــرد.  »آشــنایی بــا ابــزار پــردازش در لحظــه چندرســانه ای« را ارائــه 
گفــت: »تــاچ دیزاینــر« یــک زبــان برنامه نویســی  کارگاه  وی دربــاره ایــن 
بصــری نقطه محــور، بــرای محتــوای چندرســانه ای تعاملــی در لحظــه 

کــه توســعه یافتــه اســت. اســت 

وی در ادامــه توضیــح داد: ایــن زبــان برنامه نویســی توســط هنرمندان، 
خلــق  بــرای  گــران  اجرا و  نرم افــزار  طراحــان  خــاق،  برنامه نویســان 
کارهــای  اجراهــای چندرســانه ای چیدمان هــای هنــری و تبلیغاتــی، 
اســت.  شــده  اســتفاده  چندجانبــه  مپینگ هــای  ویدئــو  و  ثابــت 
کــه بــا ایــن روش خلــق شــده بودنــد،  پناهــی ســپس بــا ارائــه تصاویــری 

بــه تشــریح بیشــتر ایــن مباحــث پرداخــت.

جهان دیجیتال در حال حذف فیزیک است
بــا  دیجیتــال  رســانه های  و  هنــر  هم اندیشــی  نشســت  دوم  بخــش 
گــروه چندرســانه ای و عضــو  مدیریــت عبدالحســین اللــه، رئیــس 
هیئت علمــی فرهنگســتان هنــر، آغــاز شــد. وی ابتــدا بــه تشــکیل 
کــرد: در ابتــدا ایــن نویــد را بدهــم  گــروه چندرســانه ای اشــاره و اظهــار 
گــروه  داد،  رخ  هنــر  فرهنگســتان  در  امســال  کــه  تحوالتــی  بــا  کــه 
کــرد و اســتادان  کارش را آغــاز  چندرســانه ای فرهنگســتان هنــر رســمًا 
گــرد  گیــم، ســینما، ســایبر و...  برجســته در شــاخه های انیمیشــن، 
هــم آمدنــد. امیــدوارم ســال آینــده برنامــه ای در حــد و شــأن نــام ایــران 
عزیزمــان در فرهنگســتان هنــر برگــزار کنیــم تــا کمکــی بــه رشــد فضــای 

ــد. ــوزه باش ــن ح ــث ای ــال و مباح ــر دیجیت هن

کــه در زمینــه آنالــوگ و دیجیتــال انجــام داده  وی ســپس بــه پژوهشــی 
کــرد و ســخنان خــود را در ایــن بــاره ادامــه داد: هنــر دیجیتــال  اشــاره 
گــر بــه نشــریات  مباحــث انضمامــی متنوعــی دارد. بــا وجــود ایــن ا
ایــن حــوزه منتشــر شــده نظــری  کــه در  کتاب هایــی  تخصصــی و 
یــم.  کــه مــا هنــوز در مرحلــه ابزار شناســی قــرار دار یــم، می بینیــم  بینداز
گــر هنــر آنالــوگ را به مثابــه جهــان عینــی و مســاوی فهــم طبیعــت  ا
کلمــه فیزیــک و متافیزیــک  ــا دو  در نظــر بگیریــم، در حــوزه فیزیــک ب

برخــورد می کنیــم.

گــروه چندرســانه ای فرهنگســتان هنــر در همیــن زمینــه افــزود:  رئیــس 
کــه در عرصــه متافیزیــک وجــود داشــت بیشــتر  گذشــته مباحثــی  در 
بــا اندیشــه حکمــی مــورد بحــث قــرار می گرفــت، امــا بــه نظــر می رســد 
کــه دارای چهــار مشــخصه اصلــی چــون  امــروزه نتایــج دیجیتالــی 
ارزانــی، حجــم اطاعــات بــاال، ســرعت انتقــال و دقــت بیشــتر اســت، 
کــه جهانــی دیگــر را  تحولــی در مناســبات ارتباطــی مــا بــه وجــود آورده 
پیــش روی مــا قــرار داده اســت. بــه جــرأت می تــوان گفــت ایــن مســئله 

معــادالت بســیاری را برهــم زده و در حــال حــذف فیزیــک اســت.

ــال  ــر دیجیت ــث هن ــه مباح ــه ب ک ــاراتی  ــس از اش ــه پ ــین الل عبدالحس
کــه مــا بایــد  کــرد  داشــت، نتیجــه ســخنان خــود را ایــن طــور بیــان 
و  یــم  بیاور بیــرون  ابزار شناســی  حــوزه  از  را  دیجیتــال  مباحــث 

شــاخه های مختلــف و آمیــزش تکنولــوژی را بــه شــکل ســاختاری 
کنیم. وی ســپس از ســخنراناِن نشســت خواســت تا مقاالت  بررســی 

خــود را در ایــن حــوزه ارائــه دهنــد.

مطالعه ای بر نظریه امبرتو اکو و کاربست آن در دریافت هنر تعاملی 
نخســتین  رایانــه ای،  هنــر  فلســفه  کتــاب  مترجــم  قــادری،  عرفــان 
بــا  را  خــود  مقالــه  کــه  بــود  هم اندیشــی  ایــن  دوم  بخــش  ســخنران 
امبرتــو  از  گشــوده  اثــر  زیباشــناختی  نظریــه  بــر  »مطالعــه ای  عنــوان 
در  وی  کــرد.  ارائــه  تعاملــی«  هنــر  یافــت  در در  آن  کاربســت  و  کــو  ا
از  اســتخراجی  ایــن مقالــه  کــه  کــرد  اشــاره  ابتــدای ســخنان خــود 
کــه بــا راهنمایــی اســتاد احمــد نادعلیــان در  پایان نامــه اش اســت 
ــن  ــه را چنی ــگارش مقال ــدف از ن ــانده و ه ــام رس ــه انج ــال 1393 ب س
کــرد: ایــن مقالــه پژوهشــی، آزمــون نظریــه زیباشــناختی اثــر  عنــوان 
کــو، به منزلــه روشــی بــرای  گشــوده از نشانه شــناس معاصــر، امبرتــو ا
کــه ایــن پایان نامــه  درک و فهــم هنــر تعاملــی اســت. متأســفانه زمانــی 
کار شــد، منابــع فارســی روشــمند و دقیــق یــا وجــود نداشــت یــا دارای 
اشــتباهات بســیار فاحــش و غیرقابــل ارجــاع بــود. در زمینــه منابــع 
خارجــی نیــز بســیار بــا محدودیــت مواجــه بودیــم. در آن زمــان ایــن 
کــه اساســًا هنــر تعاملــی چیســت؟ تعریــف و  دغدغــه بــه وجــود آمــد 

انــواع آن چگونــه اســت؟

کــرد  قــادری ســپس بــه پرســش اصلــی اش در ایــن پژوهــش اشــاره 
کــه آیــا  و توضیــح داد: در واقــع پرســش اصلــی در اینجــا آن اســت 
کــه جنبــه ای مهــم از آثــار هنــری گشــوده مدرن  می تــوان ایــن نظریــه را، 
ــه هنــری تعاملــی  گون ــرای شــناخت  ــه الگویــی ب ــد، به منزل را می نمای

گــر پاســخ بلــی اســت، چگونــه؟ ــا خیــر و ا کار بســت ی بــه 

وی ســپس بــا بهره گیــری از شــیوه اســتدالل قیاســی و همچنیــن روش 
کــو و معرفــی  توصیفی تحلیلــی بــه تشــریح و تحلیــل نظریــه امبرتــو ا
کامــل ایــن نظریــه و نمونه هــای مــدرن آن پرداخــت و همچنیــن بــه 
کــرد و معنــا در  چگونگــی فراینــد معناســازی در هنــر تعاملــی اشــاره 

کــرد. کنــش فیزیکــی و فعاالنــه را بررســی 

قــادری در انتهــای ســخنان خــود بــه نتایــج به دســت آمده پرداخــت 
ــود  ــه می ش گرفت ــه  و افــزود: در بخــش بازتعریــف نظریــه چنیــن نتیج
کاربســت به عنــوان روشــی بــرای شــناخت هنــر  کــه ایــن الگــو جهــت 
گونــۀ هنــری نیــز  تعاملــی، بــا انجــام تغییراتــی می توانــد بــرای ایــن 
گشــوده »تعاملــی«  کارآمــد و قابل تعریــف باشــد. بــر ایــن اســاس، هنــر 
ـــ  برخاف  هنــری اســت بــا گشــودگی ســاختاری کــه تولید معنــا در آنـ 
کنــش فیزیکــی و فعاالنــه  کــو ــــ تابعــی از  گشــوده مــدرن مــورد نظــر ا آثــار 

مخاطبــان در مقابــل یــا درون اثــر هنــری اســت.

مهم ترین ویژگی آثار هنری دیجیتال، تعامل مخاطب با اثر است
در ادامــه ایــن هم اندیشــی مریــم کهونــد، اســتادیار دانشــکده هنرهــای 
گــروه ارتبــاط تصویــری و تصویرســازی دانشــگاه هنــر، مقاله  تجســمی 
خــود را بــا عنــوان »فراینــد خلــق اثــر هنــری و تولیــد معنــا: فرهنــگ 
در  مقدمــه ای  بــا  وی  کــرد.  ارائــه  دیجیتــال«  هنــری  آثــار  دیــداری 
خصــوص رشــد و توســعه هنــر دیجیتال ســخنان خود را آغــاز و عنوان 
تکنولوژی هــای  روزافــزون  توســعه  به واســطه  دیجیتــال  هنــر  کــرد: 
گســترده از دهــه 1960م در حــال توســعه  ارتبــاط دیــداری بــه شــکلی 



13
97

ند 
سف

 و ا
من

، به
28

ره 
شما

م، 
سو

ال 
، س

نر
ر ه

سفی
ی 

خبر
یه 

شر
ن

5

از طریــق رســانه های  آثــار هنــری  انــواع  یافــت  و در اســت. عرضــه 
در  را  ویــژه ای  تأثیــرات  و  تفاوت هــا  مخاطبــان،  توســط  دیجیتــال 

کــرده اســت. ــار هنــری ایجــاد  ــا ســایر آث مقایســه ب

کــرد:  ــار هنــری دیجیتــال اشــاره و خاطرنشــان  ــه ویژگی هــای آث وی ب
ــدن  ــکان درگیرش ــال، ام ــری دیجیت ــار هن ــای آث ــن ویژگی ه از مهم تری
کــه خــود، قابلیت هــای بســیاری  و تعامــل مخاطــب بــا اثــر اســت 
بــرای تأثیرگــذاری بــر خلــق اثــر دارد. همچنیــن ماهیــت درهم تنیــده 
یافــت معنــا توســط  تکنولــوژی و رســانه و اثــر در هنــر دیجیتــال، در
ــرای بیــان تفاوت هــا و مفاهیــم  گســترده ب ــه عرصــه ای  مخاطــب را ب

تبدیــل می کنــد.

ایــن پژوهشــگر در پایــان ســخنان خــود بــه آثــار آنالــوگ و دیجیتــال 
کــرد: درهم آمیختگــی رســانه و اثــر هنــری از یــک ســو  اشــاره و بیــان 
و ماهیــت مجــازی و غیرفیزیکــی تصاویــر هنــری دیجیتــال از ســوی 
آثــار  بــا  مقایســه  در  منحصربه فــرد  و  خــاص  ویژگی هایــی  دیگــر، 
کــه خــود، شــکل دهنده شــیوه مواجهــه مــا  کرده انــد  آنالــوگ ایجــاد 
بــا تصاویــر و نحــوه اســتفاده از آنهــا در عصــر رســانه های دیجیتــال 

اســت.

در هنر دیجیتال زبان هنری پیچیده تر از سایر پیام هاست
ســخنران  طباطبایــی،  عامــه  دانشــگاه  اســتاد  خانیکــی،  هــادی 
کــه مطالــب خــود را بــا عنــوان »هنــر و  بعــدی ایــن هم اندیشــی بــود 
کــه میــان حــوزه ارتباطــات  رســانه« ارائــه داد. وی در ابتــدا بــه شــکافی 
بلنــدی  دیــوار  متأســفانه  کــرد:  اظهــار  و  اشــاره  دارد  وجــود  هنــر  و 
میــان ارتباطــات و هنــر وجــود دارد و ایــن مســئله موجــب الغرشــدن 
کــه در تاقــی ایــن دو حــوزه وجــود  مطالعــات و دســتاوردهایی اســت 
دارد. مطالعــات بینارشــته ای ارتباطــات و هنــر موجــب فربه شــدن و 

قّوت بخشــیدن خصوصــًا در حــوزه ارتباطــات اســت.

افــزود:  و  پرداخــت  خــود  مطالــب  بــه  پرســش  چنــد  طــرح  بــا  وی 
گــر مــا  ابتــدا بایــد بدانیــم چــه نســبتی میــان هنــر و رســانه اســت؟ ا
ــد نســبت بیــن پیــام و  ــر را شــئ ندانیــم، بلکــه مصنــوع بدانیــم، بای اث
کــه دارای  رســانه را عمیق تــر ببینیــم و بــه خیلــی از عناصــر ارتباطــی 
کنیــم؛ بنابرایــن هــر اثــر هنــری یــک  جنبه هــای هنــری هســتند، توجــه 
اثــر هنــری  یــک  بــه  بایــد  پیــام محســوب می شــود، و هــر ارتباطــی 

کنــد. به منزلــه یــک محصــول ارتباطــی نــگاه 

گرفــت: در هنــر دیجیتــال زبــان  وی از ســخنان خــود این گونــه نتیجــه 
کمبودهایــی  هنــری پیچیده تــر از دیگــر پیام هاســت و اینهــا جــزو 
و  اســت. چــون خاقیــت  آن پرداختــه شــده  بــه  کمتــر  کــه  اســت 
پیــام  چــه  هــر  اســت.  مهم تــر  پیــام  درک  دارد،  وجــود  پیچیدگــی 
پیچیده تــر می شــود، جایــگاه و تنــوع مخاطــب بیشــتر اســت و بــه 
ایــن ترتیــب درک نیــت یــا مصنــوع هنرمنــد توســط مخاطــب اهمیــت 

می یابــد. بیشــتری 

کاســیک را این گونــه  خانیکــی وجــه تمایــز هنــر دیجیتــال و هنــر 
کاربــر یــا مخاطــب در هنــر دیجیتــال را بایــد  کــرد: برجسته شــدن  بیــان 
به منزلــه وجــه متمایــز مــورد توجــه قــرار داد؛ زیــرا در هنــر دیجیتــال، 
مخاطــب و کاربــر بیشــتر اهمیــت می یابــد و پیچیدگــی در ارتباطــات 

را بیشــتر می کنــد.

وی در پایــان ســخنان خــود بــه وجــه تعاملــی هنــر دیجیتال اشــاره کرد 
و افــزود: در هنــر مســئله و فراینــد ارتبــاط اهمیــت دارد. تعاملی بــودن 
به منزلــه وجهــی دیگــر در نســبت هنــر و رســانه اســت. تکنولــوژی 
توســط  را  معنــا  درک  و  هنــر  گونه هــای  و  هنــر  مفهــوم  دیجیتــال، 
کــرده  گســترده  ــرار داده و از منظــر ارتباطــی  مخاطــب، تحــت تأثیــر ق
کــرده اســت.  ــار هنــری را بیشــتر  ــه آث و شــدت و ســرعت دسترســی ب
ایــن رویکــرد موجــب شــده تــا هنــر بومــی، جهانــی شــود و هنــر جهانی، 
بومــی. البتــه بایــد در نظــر داشــت ایــن تنــوع و تکثــر در هنــر دیجیتــال 
بــه معنــای هنرمندانه ترشــدن پیــام هنــری نیســت؛ زیــرا هــر شــخصی 

ــر بپــردازد. می توانــد بــه خلــق اث

از آن  کنــون تعریفــی  کــه هم ا بــه ســوی هنرهایــی می رویــم  آینــده  در 
یــم ندار

کــه ترجیــح  مهــرداد پورعلــم، آخریــن ســخنران ایــن هم اندیشــی بــود 
کنــد. وی دربــاره ایــن  داد مباحــث خــود را بــا پخــش فیلمــی ارائــه 
را  فیلــم  مــن  گفــت:  و  کــرد  بســنده  کوتاهــی  توضیــح  بــه  موضــوع 
ــم  ــن فیل ــش ای ــن از پخ ــور م ــرار دادم. منظ ــود ق ــش خ ــتمایه پژوه دس
کــه معنــای وســیع تری از هنــر در نظــر دارم و پیش بینــی  آن اســت 
کنــون تعریفــی  کــه هم ا یــم  می کنــم در آینــده بــه ســوی هنرهایــی می رو

کنیــم. یــم و حتــی نمی توانیــم آن را محــدود در رســانه  از آن ندار

بــا پرســش و پاســخ  هم اندیشــی هنــر و رســانه دیجیتــال در پایــان 
پایــان داد. کار خــود  بــه  حاضــران نشســت و ســخنرانان، 



6

13
97

ند 
سف

 و ا
من

، به
28

ره 
شما

م، 
سو

ال 
، س

نر
ر ه

سفی
ی 

خبر
یه 

شر
ن

محبوبه حاجی پروانه

جمال الدین ابومحمد متخلص به نظامی و نامور به حکیم نظامی 
گنجوی، شاعر و داستان سرای ایرانی، در سده ششم هجری است 
پارسی شناخته شده  به عنوان پیشوای داستان سرایی در ادب  که 
بلکه  است،  گانه  جدا سبکی  و  روش  دارای  نه تنها  نظامی  است. 
تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعراِن پس از او آشکار است و او 

را می توان از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی دانست.  

در  او  اشعار  و  داستان ها  به خاطر  نظامی  شهرت  از  اعظم  بخشی 
حوزه ادبیات غنایی است. داستان سرایی در زبان پارسی با نظامی 
که  شاعری  تنها  و  خمسه سرا  شاعر  نخستین  لیکن  نشده،  شروع 
نظامی  برساند،  تکامل  اعای  حد  به  را  غنایی  ادبیات  توانسته 
او می توان درون مایه های فلسفی و حکمی  آثار  گنجوی است. در 
بی اعتباری  عمر،  زودگذربودن  دم غنیمتی،  چون  اندیشه هایی  و 
در  گنجوی  نظامی  حکیم  کرد.  مشاهده  را  آن  گذرابودن  و  جهان 
علوم ادبی و عربی، عقلی و نقلی، و نیز در علوم طبیعی و فلسفه در 

است. داشته  جای  خود  زمان  اول  طراز  حکمای  ردیف 

تأثیر شگرف این حکیم شاعر بلندآوازه ادبیات پارسی سبب شد تا 
گنجوی  گاهشمار ایرانیان، 21 اسفندماه روز بزرگداشت نظامی  در 

نامیده شود.

فرهنگستان  پژوهشی  معاون  با  گفت وگو  می خوانید،  زیر  در  آنچه 
نظامی  حکیم   بزرگداشت  روز  مناسبت  به  تقوی،  علی  دکتر  هنر، 

است: گنجوی 

کمی از شعرای ایران لقب »حکیم« داده  با توجه به اینکه به تعداد 
قبادیانی  ناصرخسرو  حکیم  فردوسی،  ابوالقاسم  حکیم  مانند  شده، 

گنجوی لقب حکیم داده اند؟  و... چرا به نظامی 
کلید در گنج حکیم هست  بسم اهلل الرحمن الرحیم  

گفت  سخن از حکیم نظامی و حکمت اوست؛ در این زمینه باید 
گنجوی افزون بر داشتن قریحه و استعداد خاص در شعر و  نظامی 
و نقلی روزگار خود  انواع علوم عقلی  با  و فنون سخنوری،  شاعری 
حدیث  و  فقه  نجوم،  ریاضیات،  کام،  فلسفه،  منطق،  همچون 
شعر  دیوان  و  نظامی  پنج گنج  موضوع  این  گواه  داشت.  آشنایی 
شاعر  معلومات  و  دانستگی  این  آنها،  جای جای  در  که  اوست 

گفت وگو با دکتر علی تقوی، معاون پژوهشی فرهنگستان هنر، به مناسبت روز بزرگداشت حکیم  نظامی گنجوی

فلک، جنبش؛ زمین، آرام از او یافت به نام آنکه هستی نام از او یافت  
 )نظامی گنجوی(

بسیاری  از  نظامی  و شناخت  گاهی  آ به واسطه  آشکار است؛ پس 
گستره  بازتاب  و  ِحکَمه« 

َ
ل عِر  ِمَن الّشِ  

َ
»ِاّن مصداق  به  و  زمانه  علوم 

وسیعی از تأمات و اندیشه های حکمی شاعر، هم در مخزن االسرار 
و هم در دیگر منظومه ها همچون خسرو و شیرین و اسکندرنامه و 

نامیده اند. حکیم  را  او  بحق  هفت پیکر، 

گنجوی  نظامی  حکیم  روز  ایرانیان  گاهشمار  در  اسفند   21 روز 
نام گذاری شده است. به نظر شما چرا این روز را به این شاعر بزرگ 

داده اند؟ اختصاص 
کار  هنری  و  ادبی  فرهنگی،  مفاخر  نام  به  سال  روزهای  نام گذاری 
بسیار پسندیده ای است و فرصتی فراهم می آورد تا در اندیشه و آرا و 
آثار آنان تأملی دوباره شود. در این میان بسیار ضرورت داشت یك 
گذارده شود تا ضمن جاودانه نگاه داشتن  روز به نام حکیم نظامی 
نام و یاد این شاعر بزرگ ایرانی در اذهان مردم، محملی باشد برای 
که بر  پرداختن بیشتر و جامع تر به آثار نظامی و نقش و تأثیر شگرفی 

جریان های ادبی و هنری پس از خود داشت.

آیا حکیم نظامی در سرودن داستان ها و منظومه های خود از شاعری 
متأثر بوده است؟

از  بی گمان هر شاعر، نویسنده یا هنرمندی در خلق آثار خود متأثر 
است.  متفاوت  تأثیرپذیری  این  میزان  و  دامنه  است.  دیگران  آثار 
بعضی  و  نمی روند  فراتر  نظیره گویی  و  تقلید  حد  همان  از  بعضی 
و  ادبی  برجسته   و  فاخر  نمونه های  و  آثار  از  تأثیرپذیرفتن  ضمن 
دست  خود  ممتاز  و  ویژه  اسلوب  و  سبك  به  رفته رفته  هنری، 
می یابند و خود و آثارشان مطمح نظر دیگران می شود. حکیم نظامی 
آثار دیگر شاعران داشته  به  گوشه چشمی  نیز در منظومه های خود 
است. با وجود تفاوت در وزن و شیوه بیان، تأثیر حدیقه سنایی در 
بزمِی  منظومه های  در  نظامی  است.  مشهود  نظامی  مخزن االسرار 
خود هم به نظر می رسد منظومه هایی چون وامق و عذرای عنصری 
اسعد  فخر الدین  رامین  و  یس  و و  عیوقی  گلشاه  و  ورقه  بلخی، 
گرگانی را از نظر دور نداشته است و می توان نقشی برای این دست 
در  شفاهی،  روایت های  و  منظومه ها  دیگر  و  مکتوب  منظومه های 
شد. قائل  خود  عاشقانه  منظومه های  سرودن  برای  نظامی  ترغیب 
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به نظر شما آیا سبك سخن سرایی نظامی 
گذاشت؟  بر آیندگان ادب فارسی تأثیر 

که نظامی در خمسه  بله؛ طرح و اسلوبی 
یا پنج گنج خود درافکنده است، پس از 
او از سوی شاعران، بسیار مورد استقبال 
واقع شد. نخستین شاعر که به نظیره گویی 
امیرخسرو  آورد،  روی  نظامی  خمسه 
از  می توان  او  از  پس  و  است  دهلوی 
کرمانی، جامی،  شاعرانی چون خواجوی 
و  جغتایی  هالی  شیرازی،  مکتبی 
که با درنظرداشتن  کرد  وحشی بافقی یاد 
آثار نظامی، یك یا چند منظومه سرودند 
تمام  با  گذاشتند.  یادگار  به  خود  از  و 
آن  از  هیچ یك  گفت  باید  تفاصیل  این 
از  متأثر  شاعران  دیگر  که  منظومه هایی 
نظامی ساخته و پرداخته اند، قابل قیاس 
ظرافت  و  دقت  و  نیست  نظامی  آثار  با 
او در پرداخت معانی و عواطف  خاص 
و  قالب تصاویری خیال انگیز  در  شعری 
بکر از لونی دیگر است. به سبب همین 
همچون  نظامی  آثار  که  ویژگی هاست 
و  برجسته  شاعران  دیگر  از  بسیاری  آثار 
مفهوم  در  ادب،  وادی  از  فراتر  شاخص، 
تأثیرگذار  نیز  هنر  انواع  در  کلمه  خاص 
که در  بوده است و چه بسیار هنرمندانی 
خلق آثار هنری خود متأثر از پنج گنج این 

بوده اند. حکیم  شاعر 

سخن  هنر،  در  نظامی  خمسه  تأثیر  از 
این  در  هنر  فرهنگستان  آیا  آمد.  میان  به 
در  را  پژوهش هایی  یا  برنامه  خصوص 

دارد؟ اقدام  دست 
در  بگویم  باید  قبلی  سخنان  تکمیل  در 
از  بیش  متن  چند  فارسی،  متون  میان 
واقع  هنرمندان  اقبال  مورد  متون،  دیگر 

و به روش های مختلف در دیگر متون تکثیر شده اند. از این میان 
عطار،  منطق الطیر  نظامی،  خمسه  فردوسی،  شاهنامه  از  می توان 
این  کرد. در  یاد  و غزلیات حافظ  گلستان سعدی، مثنوی مولوی 
میان، روش استادانه نظامی در پرداخت انواع مضامین تعلیمی و 
تغزلی در قالب تصاویری ناب و خیال انگیز، بسیاری از هنرمندان 
ایرانی را بر آن داشته است تا با الهام از خمسه نظامی، آثار هنری 

کنند. و عرضه  را خلق  خود 

فرهنگستان هنر نظر به ضرورت و اهمیت موضوع، پس از بررسی ها و 
مطالعات آغازین، چند کار عمده را در پیش گرفته است: نخست، 
که به زیور انواع  چاپ و انتشار نسخه نفیس خمسه شاه    طهماسبی 
آراسته  آنها  جز  و  نگارگری  و  خوش نویسی  و  تشعیر  و  تذهیب  هنر 
فرهنگستان،  متِن  مؤسسه  همت  به  ارزشمند  کتاب  این  است. 
گرفت.  خواهد  قرار  عاقه مندان  دسترس  در  و  منتشر  آینده  سال 
است  داده  پیشنهاد  تهران  شهر  شورای  به  فرهنگستان  همچنین 
گردانند.  یکی از میدان های تهران را به نام »حکیم نظامی« مزّین 

پژوهش  هدف  با  نیز  فرهنگستان  پژوهشی  و  علمی  معاونت 
در  آن  شگرف  تأثیر  و  نظامی  خمسه  هنری  قابلیت های  دقیق 
گون هنری، همایش ملی خمسه نگاری را در اسفند  گونا حوزه های 
همایش  این  عمده  محورهای  کرد.  خواهد  برگزار   1398 سال 
خمسه نگاری ها؛  در  خط شناسی  و  نسخه شناسی  از:  عبارت اند 
حامیان  و  نگارگران،  خوش نویسان  شخصیت شناسی 
خمسه نگاری ها؛ مطالعه زیبایی شناسی نگاره های خمسه؛ بررسی 
درزمانی نگارگری خمسه در دوره های مختلف؛ مطالعه بینا رشته ای 
نگاره ها و مضامین شعری؛ رابطه بینا متنی خمسه نگاری ها و دیگر 
متون به ویژه شاهنامه نگاری ها؛ مطالعه بینا رشته ای تکثیر خمسه 
نمایش  سینما،  موسیقی،  معماری،  )صناعتی،  هنرها  دیگر  در 
تشعیر،  )تذهیب،  خمسه   نسخه های  در  پیرامتنی  بررسی  و...(؛ 
صفحه آرایی، جلدسازی و...(؛ بررسی قابلیت های هنری خمسه 
گفتمانی شکل گیری  گفتمانی: عوامل  در هنرهای معاصر؛ مطالعه 

ی. خمسه نگار

گرامی  در همین فرصت، از همه استادان و پژوهشگران و هنرمندان 
دعوت می شود با توجه به محورهای پژوهش این همایش، آثار خود 
را در قالب طرح ها و مقاالت پژوهشی برای دبیرخانه همایش ارسال 

کنند.



8

13
97

ند 
سف

 و ا
من

، به
28

ره 
شما

م، 
سو

ال 
، س

نر
ر ه

سفی
ی 

خبر
یه 

شر
ن

همکاری  با  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تجسمی  اداره کل 
فرهنگ  کل  ادارات  معاصر،  تجسمی  هنرهای  توسعه  مؤسسه 
و  فرهنگی  مؤسسه  هنر،  فرهنگستان  استان ها،  اسامی  ارشاد  و 
گالری ها و مجامع هنری، »یازدهمین جشنواره  هنری صبا و بعضی 
کرد.  هنرهای تجسمی فجر« را از ۵ بهمن تا 1۵ اسفند 1397 برگزار 

فضای  ایجاد  هدف  با  خود  دور  یازدهمین  برای  جشنواره  این 
کشور، ایجاد زمینه  گفت وگو میان اهالی جامعه هنرهای تجسمی 
برای رشد هنر معاصر ایران و همچنین ایجاد فرصت برای ارتقای 
گاهی و هنر هنرمندان ایرانی، همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی  آ

برگزار شد.  ابراهیم حقیقی  دبیری  با  ایران،  انقاب اسامی 

موضوع  فجر،  تجسمی  هنرهای  جشنواره  یازدهمین  دبیرخانه 
برگزاری  ستاد  همچنین  کرد.  اعام  »آزاد«  را  جشنواره  از  دوره  این 
»رویکردهای  به  اثر  خلق  در  تا  کرد  دعوت  هنرمندان  از  جشنواره 
آبان 1397  که 12  فراخوانی  و در  کنند  ایران« توجه  معاصر در هنر 
نوین  رویشی  معاصر؛  رویکردهای  چون  موضوعاتی  کرد،  منتشر 
انسان،  معاصر؛  جهان  منظومه  در  ما  هنر  تأثیر  کهن؛  ریشه های  از 
رنج های بشری و بازنمایی هنرمندانه؛ تفکر انسان معاصر در سپهر 
بومی،  انسان  ایرانی:  اندیشه  و  فرهنگ  میراث  آیینی؛  اندیشه های 
به عنوان  را  بازآفرینی در جهان معاصر  و  تفکر جهانی؛ و اسطوره ها 

داد. پیشنهاد  فرعی  محورهای 

برگزیده  آثار  نمایش  شامل  نیز  جشنواره  این  گون  گونا بخش های 

کشور؛  گالری های  در  ارائه شده  آثار  از  گزیده ای  نمایش  جشنواره؛ 
نمایش دستاوردهای هنری در استان های کشور؛ فراخوان مقاالت و 
برگزاری همایش های تخصصی؛ نمایش فیلم هایی درباره هنرهای 
کشور؛  تجسمی؛ نمایش دستاوردهای انتشارات هنرهای تجسمی 
هنرهای  فعاالن  از  تجلیل  تجسمی؛  هنرهای  مفاخر  از  تجلیل 
هنرهای  منتقدان  و  مؤلفان  نویسندگان،  از  تجلیل  و   تجسمی؛ 
تجسمی می شد. اما بخش ویژه ای نیز به مناسبت چهلمین سال 
پیروزی انقاب اسامی ایران در نظر گرفته شد که در تهران و بعضی 
تجسمی  هنرهای  نمایش   :۴0 ک  پا شد.  برگزار  دیگر  شهرهای 
انقاب؛ نمایشگاه عکس روزهای انقاب؛ هنر معاصر ایران؛ چهل 
نمایشگاه، چهل شهر؛ و تجلیل از هنرمندان برگزیده انقاب و دفاع 

را تشکیل می دادند.  از جشنواره  مقدس؛ بخش ویژه این دوره 

ک 40« با تجلیل از خانواده شهدا بخش »پال
با  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  یازدهمین   »۴0 ک  »پا بخش 
جمعی  و  هنری  مسئوالن  حضور  با  و  شهدا،  خانواده  از  تجلیل 
در   1397 8بهمن ماه  روز   هنرمندان،  و  شهدا  خانواده های  از 
تا ۵ اسفند  که  این نمایشگاه  افتتاح شد. در  نیاوران  فرهنگسرای 
هنرمندان  از  برجسته  آثاری  بود،  برپا  نیاوارن  فرهنگسرای  در 
هانیبال  اسکندری،  ایرج  اسدی،  مرتضی  همچون  انقاب  حوزه 
محمدباقر  آقاقلی زاده،  امامی فر،  احمد  نظام الدین  سید  الخاص، 
حسینی راد،  عبدالمجید  چلیپا،  کاظم  ناصر  پلنگی،  آقامیری، 
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جواد حمیدی، کیخسرو خروش، محمد  خزائی، احمدرضا دالوند، 
حبیب درخشانی، جلیل رسولی، طاهر شیخ الحکمایی، حبیب اهلل 
صادقی، کامبیز صبری، مرتضی کاتوزیان، بهنام کامرانی، مصطفی 
کستانی، مجید مهرگان، احمد وکیلی و...  گودرزی، اردشیر مجرد تا

شد. گذاشته  نمایش  به 

در  حوزه  این  هنرمندان  آثار  از  دیگری  بخش  نمایشگاه  همچنین 
عرصه،  این  هنرمندان  و  مسئوالن  حضور  با   ،»۴0 ک  »پا بخش 

شد.  افتتاح  شهدا  موزه  در   ،1397 9بهمن ماه 

بخش »فیلم تجسمی«
بخش »فیلم تجسمی« یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
کار  نیز با نمایش فیلم های  مستند و سینمایی هنرهای تجسمی، 
خود را از 8 بهمن ماه 1397 با پخش چهار فیلم در خانه هنرمندان 

کرد.  آغاز 

که تا 1۵ بهمن ادامه داشت، هر روز سه  در این بخش از جشنواره 
فیلم های  نمایش  به  که یک سانس  نمایش داده شد  فیلم  سانس 
مستند، یک سانس به نمایش فیلم داستانی و سانس دیگر نیز به 
با  فیلم هایی  داشت.  اختصاص  بررسی  و  نقد  نشست  برگزاری 
کامرانی و بهنام صدیقی، »برادرها«  عنوان »حرف هنر« درباره بهنام 
درباره نیما و نامی پتگر، »ناقوس ها و صلیب ها« درباره پیتر بروگل، 
»خانه دوست« درباره استاد ابوالقاسم سعیدی، »پیروسمانی« درباره 
نیکو پیروسمانی، »ونسان عاشق« درباره ونسون ونگوگ، »میان سایه 
و نور« درباره فرح اصولی، »شرح حال« درباره استاد ژازه تباتبایی، 
»سرشت سرنوشت« درباره امیر سندوزی، »پرتره نهایی« درباره آلبرتو 
گویا و... از  گویا« درباره فرانسیس  کومتی )مجسمه ساز(، »اشباح  جا

که در این بخش به نمایش درآمد.  جمله فیلم هایی بود 

بخش مسابقه »طوبای زرین« 
مراسم افتتاحیه این رویداد هنری در بخش مسابقه طوبای زرین، 
اسماعیلی،  علیرضا  حضور  با   1397 بهمن ماه   10 چهارشنبه  روز 
سرپرست فرهنگستان هنر؛ سید  محمد مجتبی حسینی، معاون 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی؛ هادی مظفری، مدیرکل 
هنرهای تجسمی؛  ابراهیم حقیقی، دبیر یازدهمین جشنواره هنرهای 
محسن  جشنواره؛  هنری  دبیر  سقراطی،  امیر  سید  فجر؛  تجسمی 
سلیمانی، دبیر اجرایی جشنواره؛ داوران؛ هنرمندان؛ و عاقه مندان 
در  آن  نمایشگاهِی  و بخش  فرهنگستان هنر  در  هنرهای تجسمی 

مؤسسه فرهنگی و هنری صبا برگزار شد.

گفته ابراهیم حقیقی، دبیر جشنواره، در این دوره ۵761 هنرمند  به 
بودند  شهرستانی  هنرمند   3۵0۵ میان،  این  از  که  کردند  شرکت 
از ۴8۵ هنرمند  اثر  زرین، 60۴  در بخش طوبای  داوری  از  که پس 
رشته  در  هنرمند   60 از  اثر   7۴ میان،  این  از  که  درآمد  نمایش  به 
خوش نویسی، 70 اثر از 66 هنرمند در رشته عکاسی، 7۴ اثر از ۵6 
گرافیک،  یکاتور، 39 اثر از 30 هنرمند در رشته  کار هنرمند در رشته 
68 اثر از ۵۵ هنرمند در رشته مجسمه سازی، 10۵ اثر از 79 هنرمند 
اثر از  از ۴9 هنرمند در رشته نگارگری، 32  اثر  در رشته نقاشی، 60 
29 هنرمند در رشته هنرهای جدید و 82 اثر از 61 هنرمند در رشته 
تصویرسازی بود. همچنین در بخش سرامیک نیز 16 اثر از 9 هنرمند 

برای حضور در جشنواره انتخاب شده بود.

یازدهمین  اصلی  بخش  به عنوان  زرین«  »طوبای  بخش  نمایشگاه 
تا         و  شد  افتتاح  صبا  مؤسسه  در  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره 

داشت. ادامه   1397 اسفند   1۵

بخش »چارسوی هنر«
فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  یازدهمین  هنر«  »چارسوی  بخش 
روز  عصر  که  بود  ایران  منتخب  نگارخانه های  آثار  نمایش  ویژه 

شد. برگزار  قصر  باغ موزه  در   1397 بهمن ماه   11 پنج شنبه 

گالری از شهرستان و  در این نمایشگاه، 270 هنرمند با ۴۵0 اثر، 31 
گالری از تهران حضور داشتند. این نمایشگاه با هدف آشنایی   2۴
گالری داران در تهران و شهرستان ها و همچنین فروش و عرضه آثار 
همین  به  که  شد  برگزار  تجسمی  عرصه  در  هنر  اقتصاد  بر  تمرکز  و 
یازدهمین جشنواره هنرهای  از بخش های مهم جنبی  یکی  دلیل 
تجسمی فجر به شمار می رفت. این نمایشگاه  تا 2۴ بهمن 1397 

داشت. ادامه 

نمایشگاه »عکس روزهای انقالب«
بخش های  از  دیگر  یکی  انقاب«  روزهای  »عکس  نمایشگاه 
مناسبت  به  که  بود  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  یازدهمین 
تدارک دیده شد.  ایران  انقاب اسامی  پیروزی  چهلمین سالگرد 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی،  عباس  حضور  با  نمایشگاه  این 
وزارت  هنری  معاون  حسینی،  مجتبی  محمد  سید  اسامی؛ 
فرهنگ و ارشاد اسامی؛ هادی مظفری، مدیرکل هنرهای تجسمی؛ 
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تجسمی  هنرهای  جشنواره  دوره  یازدهمین  دبیر  حقیقی،  ابراهیم 
امیر  سید  هنرمندان؛  خانه  مدیرعامل  معمار،  رجبی  مجید  فجر؛ 
اجرایی  دبیر  سلیمانی،  محسن  رویداد؛  این  هنری  دبیر  سقراطی، 
جشنواره؛ و جمعی از هنرمندان و عاقه  مندان، 13 بهمن ماه 1397 

شد. افتتاح  ایران  هنرمندان  خانه  در 

را  تصاویری  از  مجموعه ای  انقاب«  »روزهای  عکس  نمایشگاه 
طایی  نسل  تصویری  انقاب  از  گوشه هایی  که  می شد  شامل 
عکاسان ایران در زمان وقوع انقاب سال 13۵7 را پیش روی ما قرار 

می داد.

بخش »ما کجا ایستاده ایم«
شمار  به  تخصصی  نشست های  بخش  ایستاده ایم«  کجا  »ما 
در   1397 بهمن ماه   18 تا  1۵بهمن ماه  دوشنبه  روز  از  که  می رفت 

شد.  برگزار  ایران  هنرمندان  خانه 

در این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر، تاش شد تا هنرمند 
نشست های  موضوع  می رود،  انتظار  او  از  که  خاقانه ای  امر  و 
گیرد. برای این موضوع سه محور  تخصصی و فراخوان  مقاالت قرار 
از »نسبت اقتصاد با خاقیت  که عبارت بودند  گرفته شد  در نظر 
هنرهای  در  خاقیت  با  آموزش  »نسبت  تجسمی«،  هنرهای  در 

تجسمی«.  هنرهای  در  خاقیت  با  جامعه  »نسبت  و  تجسمی« 

با  تجسمی«  هنرهای  و  »اقتصاد  محور  با  تخصصی  نشست 
گالری هما؛ حمیدرضا  ششجوانی،  سخنرانی شهروز نظری، مدیر 
با  ) ACEI(؛  فرهنگ  اقتصاد  بین المللی  انجمن  پیوسته  عضو 
محصوالت  یابی  بازار حوزه  پژوهشگر  گیاهی،  یاسمن  مدیریت 

شد. برگزار  روز  نخستین  در  هنری  و  فرهنگی 

تجسمی«  هنرهای  در  »خاقیت  موضوع  به  نشست  از  روز  دومین 
سیاست گذاری  دکترای  طاهری کیا،  حامد  که  داشت  اختصاص 
فرهنگ از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی، در آن 

پرداخت.  سخنرانی  به 

که در آخرین روز از این  »جامعه و هنرهای تجسمی« موضوعی بود 
نشست ها نقد و بررسی شد. در این نشست رضا صمیم، استادیار 
و  اجتماعی؛  و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده  جامعه شناسی 

مدیریت  جواد  با  هنر؛  دانشگاه  استادیار  مریدی،  محمدرضا 
حسنجانی، دبیر نقد دوهفته نامه تندیس، به سخنرانی پرداختند.

برای  جشنواره،  از  بخش  این  در  امسال  که  کرد  خاطرنشان  باید 
نخستین بار فراخوان مقاالت به صورت مسابقه برگزار شد. پس از 
داوری به سه مقاله برگزیده جوایزی اهدا شد. همچنین  تعدادی از 

کتاب چاپ شد. گردآوری و در یک  نیز  مقاالت منتخب 

بخش »چهل نمایشگاه، چهل شهر«
فجر،  تجسمی  هنرهای  یازدهم  جشنواره  تازه  بخش های  از  یکی 
که در این بخش منتخبی  بخش »چهل نمایشگاه، چهل شهر« بود 
گنجینه موزه  گذشته در  از بهترین آثار هنرمندان ایرانی چهار دهه 
گذاشته شد. هنرهای معاصر تهران، در چهل شهر ایران به نمایش 

که بیشتر آنها نقاشی بودند، توسط  در این بخش، چهل اثر تجسمی 
تکثیر  کیفیت  با نسخه  چهل  در  یک  هر  و  انتخاب  هیئت داوران 
که در چهل منطقه از ایران برپا  شدند و هر چهل اثر در نمایشگاهی 

شد، به نمایش درآمدند. 

اختتامیه یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
فجر،  تجسمی  هنرهای  جشنواره  یازدهمین  اختتامیه  مراسم 
چون  چهره هایی  حضور  با   1397 اسفند   1۵ چهارشنبه  عصر 
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  مازنی،  احمد  حجت االسام 
وزارت  هنری  امور  معاون  حسینی،  مجتبی  سید  اسامی؛  شورای 
هنرهای  مرکز  مدیرکل  مظفری،  هادی  اسامی؛  ارشاد  و  فرهنگ 
دبیر  حقیقی،  ابراهیم  اسامی؛  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تجسمی 
یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر؛ و جمعی از هنرمندان و 

شد. برگزار  وحدت  تاالر  در  تجسمی  حوزه  مخاطبان 

تقدیر از مفاخر هنرهای تجسمی 
در ادامه این آیین، با حضور سید مجتبی حسینی، هادی مظفری، 
و  مسجدجامعی  احمد  حق شناس،  محمدجواد  حقیقی،  ابراهیم 
الهام مختاری روی صحنه، مراسم تقدیر از مفاخر هنرهای تجسمی 
طوبای  تندیس  فجر،  تجسمی  هنرهای  عالی  نشان  و  شد  برگزار 
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هنرمند  اقبالی،  پرویز  به  جشنواره  نقدی  جوایز  و  زرین  لوح  زرین، 
رشته  تصویرگری؛ یعقوب امدادیان، هنرمند رشته نقاشی؛ قدرت اهلل 
معماریان، هنرمند رشته مجسمه سازی؛ احمد نادعلیان،  هنرمند 
رشته  هنرمند  نجفی،  نوری  محسن  سید  جدید؛  هنرهای  رشته 
کاریکاتور؛ احمد عبدالرضایی، هنرمند رشته  خوش نویسی؛ جاسم 
غضبان پور، هنرمند رشته عکاسی؛ مهین افشان پور، هنرمند رشته 

نگارگری؛ و مجید بلوچ، هنرمند رشته  گرافیک اهدا شد.

برجسته  پژوهشگران  و  از منتقدان  مراسم  این  از  در بخش دیگری 
قلیچ خانی،  مجید  حمیدرضا  همچون  تجسمی  هنرهای  حوزه 

شد. تجلیل  سیف  هادی  و  دل زنده  سیامک  اخگر، 

رونمایی از کتاب یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
هنرهای  جشنواره  یازدهمین  700صفحه ای  کتاب  از  رونمایی 
تجسمی فجر توسط ابراهیم حقیقی، بخش بعدی این مراسم بود و 
در ادامه یاد و خاطره مرحوم عربعلی  شروه به پاس سال ها فعالیت 
گرامی داشته شد. در حوزه  پژوهش با یک دقیقه سکوت حاضران 

تقدیرشدگان یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
تجسمی  هنرهای  یازدهم  جشنواره  پایانی  آیین  بعدی  بخش 
با  که  داشت  اختصاص  جشنواره  تقدیرشدگان  معرفی  به  فجر، 
کاظمی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی؛ احد  حضور مرتضی 
تهران؛  استان  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  مدیرکل  جاودانی، 
فرزاد  فلسفی؛  احمد  رحیمی زاده؛  پژمان  مازنی؛  حجت االسام 
کیارنگ عایی؛ و احمد عربانی روی صحنه، و با اهدای  ادیبی؛ 

بود. همراه  جوایزی  و  تقدیر  لوح 

در رشته تصویرسازی محمد قلی زاده از تهران؛ در رشته خوش نویسی 
کوهدشت و هادی  کرمی از خرم آباد، فرزاد مرادی اصل از  نورالدین 
از  عسگری فر  علیرضا  گرافیک  رشته  در  همدان؛  از  هنردوست 
رشته  در  نیشابور؛  از  عبداله آبادی  الهه  عکس  رشته  در  اصفهان؛ 
کارتون و کاریکاتور پویا عبدلی از کرمانشاه؛ در رشته مجسمه سازی 
از  گلچین  پیام  نقاشی  رشته  در  تهران؛  از  دهقانی زاده  محسن 
تهران؛ در رشته نگارگری صدیقه احمدی از تهران و زینب شاهی 
از شهرری؛ و در رشته هنرهای جدید ثریا اخاقی از مشهد و نغمه 

گرفتند.  قرار  تهران، مورد تقدیر  از  مقصودلو 

نمایشگاه های  شهر«  چهل  نمایشگاه،  »چهل  بخش  در  همچنین 
از  شهر  پنج  و  شد  بررسی  جشنواره  دبیرخانه  توسط  برگزارشده 
بویراحمد  و  کهگیلویه  و  یزد  قم،  خوزستان،  گلستان،  استان های 
لوح  و  شدند  معرفی  نمایشگاه  این  برگزاری  در  برترین ها  به عنوان 

شد. اهدا  گلستان  از  کشمیری  عادله  به  تقدیر 

گالری  از 2۴  در بخش »چارسوی هنر« نیز لوح تقدیر به نمایندگی 
به  سپاس  لوح  و  نمایشگاه،  مدیر  قدوسی،  مژگان  به  تهران  استان 
گیان  از  حکیم الهی  نادره  به  شهرستانی  گالری   31 از  نمایندگی 

شد. اهدا 

برگزیدگان نشان طوبای زرین
در ادامه، برای اهدای جوایز برگزیدگان یازدهمین جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر و اهدای نشان طوبای زرین، سید مجتبی حسینی، 
هادی مظفری، ابراهیم حقیقی و تعدادی از دبیران جشنواره یازدهم 
به صحنه آمدند و تندیس طوبای زرین، لوح افتخار و جایزه نقدی 
جشنواره به پروین حیدری زاده از شوش در رشته تصویرسازی؛ نیما 
تهران در  از  کرج در رشته خوش نویسی؛ میترا سلطانی  از  الیکایی 
و  کارتون  در رشته  تهران  از  گنجی  گرافیک؛ احسان  رشته طراحی 
کاریکاتور؛ سید فاضل مصلی نژاد از شهریار در رشته مجسمه سازی؛ 
رنه صاحب قدم از تهران در رشته نقاشی؛ فرید هنرور از کرج در رشته 
نگارگری؛ سعیده مهتدی از شمیرانات در رشته هنرهای جدید؛ و 

عابد جلیل پوران از تهران در رشته عکس اهدا شد.

غریب پور،  کیانوش  موریزی نژاد،  حسن  کامرانی،  بهنام  ادامه  در 
تا جوایز بخش  رفتند  به صحنه  امیر سقراطی  و  محسن سلیمانی 
پنج میلیون  و  افتخار  لوح  اساس،  این  بر  و  کنند  اهدا  را  مقاالت 
از  اصان خانی  پریسا  و  ازقندی  آذر  هادی  به  نقدی  جایزه  تومان 

شد. اهدا  شیراز  از  کریم پور  محمدعلی  و  تهران 

کار خود  به این ترتیب یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به 
پایان داد و نمایشگاه بخش طوبای زریِن این جشنواره تا 1۵ اسفند 
1397 در مؤسسه فرهنگی و هنری صبا، وابسته به فرهنگستان هنر، 

برپا بود. 
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مولود زندی نژاد

 نشســت تخصصــی »تخیــل مثالــی؛ میــراث حکمــت ســهروردی 
در آرای متفکــران معاصــر فرانســوی«، عصــر چهارشــنبه 3 بهمــن 
1397 بــا حضــور اســتادان، دانشــجویان و عاقه منــدان در ســالن 

همایش هــای فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت شــهاب پازوکــی، عضو گروه نقــد و نظریه هنر 
کــه در پژوهشــکده  کارشــناس مجری ایــن برنامــه، بــا ایــن توضیــح  و 
یــخ شــرق و نقــد و نظریــه  یــخ هنــر، تار گــروه پژوهشــی تار هنــر ســه 
کــرد. وی ســپس بــه اهــداف  هنــر فعالیــت می کننــد، ســخن را آغــاز 
گــروه نقــد و نظریــه هنــر و برگــزاری ایــن نشســت تخصصــی  تشــکیل 
ــر  ــه هن ــد و نظری ــروه نق گ ــوی  ــت از س ــن نشس ــرد: ای ک ــار  ــاره و اظه اش
گــروه، اشــاعه فرهنــگ نقــد،  برگــزار می شــود. هــدف از تشــکیل ایــن 
جریان شناســی و شــناخت رویکردهــای نقــد در هنــر ایــران اســت 
کــه بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف، هــر ســاله بــا انجــام طرح هــای 
پژوهشــی، برگــزاری همایــش، هم اندیشــی و سلســله نشســت های 
کــه در  تخصصــی ایــن مباحــث را دنبــال می کنــد. یکــی از مباحثــی 
ایــن زمینــه وجــود دارد، بررســی نســبت نظــری حکمــا و اندیشــمندان 

ــی اســت. ــا فیلســوفان و اندیشــمندان غرب ــی اســامی ب ایران

وی در ادامــه بــه معرفــی ســخنرانان حاضــر در نشســت پرداخــت 
کوهکــن، عضــو انجمــن حکمــت و  و افــزود: در ایــن نشســت رضــا 
فلســفه و مــدرس دانشــگاه، به عنــوان مدیــر نشســت بــه »بررســی آرا و 

 

»تخیل مثالی؛ میراث حکمت سهروردی در 
آرای متفکران معاصر فرانسوی«
کربــن« می پــردازد؛ علــی عباســی، مترجــم و پژوهشــگر و  افــکار هانــری 
گروه زبان و ادبیات فرانســه و التین دانشــگاه شــهید بهشــتی،  اســتاد 
ارائــه  دوران«  یلبــر  ژ نــگاه  از  تخیــل  »نظریــه  عنــوان  بــا  را  مقالــه اش 
گــروه زبــان و ادبیــات فرانســه  می کنــد؛ و بهمــن نامورمطلــق، دانشــیار 
کمیســیون  و التیــن دانشــگاه شــهید بهشــتی و معــاون مطالعاتــی 
ــه و  ــطوره کاوی در اندیش ــوع »اس ــا موض ــز ب ــران، نی ــکو در ای ــی یونس مل

کــرد.  ــْو« ســخنرانی خواهــد  َکزَن ــار میشــل  آث

در ایران اندیشیدن فلسفی از تحقق معنوی جدا نیست
در ادامــه نشســت رضــا کوهکــن، ســخنان خــود را در رابطــه بــا فلســفه 
گفــت: تخیــل مثالــی موضوعــی برزخــی  کــرد و  در غــرب و شــرق آغــاز 
اســت کــه میــان فاســفه شــرق و غــرب بــا نگاه هایــی متفاوت بررســی 
کــه در ایــن خصــوص وجــود دارد، متعلــق بــه ســه  می شــود. آرایــی 
کشــور  کشــور فرانســه اســت. فلســفه نــزد فیلســوفان ایــن  فیلســوف از 
کشــورهای انگلیــس و آلمــان اســت؛ بــه  تحــت تأثیــر اندیشــه هایی از 

ایــن ترتیــب نــه تجربــی محــض و نــه عقلــی محــض اســت. 

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد و گفــت: در ایــران نیــز همچون فرانســه 
یــم و  بــه  بــا چنیــن برزخــی میــان اندیشــه شــرق و غــرب ســروکار دار
گفتــه می شــود. مــا ایــران را  ایــران )ماننــد فرانســه( یــک عالــم میانــی 
کنــون  کــه علمــی میانــه اســت. هم ا بــا شــعر و ادبیاتــش می شناســیم 
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نیــز بــه همین گونــه اســت؛ شــاعران ایرانــی فیلســوف اند و فیلســوفان، 
شــاعر. 

کربــن«، فیلســوف، ایران شــناس،  ایــن پژوهشــگر بــه زندگــی »هانــری 
ــری  کــرد: هان اسام شــناس، و شیعه شــناس فرانســوی اشــاره و بیــان 
کــرد و  کربــن بخشــی از عمــر خــود را در ایــران و خاورمیانــه ســپری 
فیلســوفان ایرانــی، خصوصــًا ماصــدرا در مبحــث تخیــل مثالــی، بــر 
کربــن دربــاره  کــه  اندیشــه و تفکــر او تأثیــر بســیار داشــتند. نکتــه ای 
آن،  در  کــه  اســت  مکانــی  ایــران  کــه  اســت  ایــن  می گویــد  ایــران 
گسســت هایی  اندیشــیدن فلســفی از تحقــق معنــوی جــدا نیســت؛ 
یــخ در ایــن زمینــه بــوده، امــا ایــن جمــع و اتفــاق، همــواره  در طــول تار

وجــود داشــته اســت. 

کربــن پرداخــت و  کوهکــن بــه توضیــح بیشــتر دربــاره هانــری  رضــا 
کــه در عالــم اســام و در نــزد  کربــن متوجــه می شــود  کــرد:  تصریــح 
بــه  جهان شناســی  ســطح  در  عوالــم  ایشــان،  از  پــس  و  ســهروردی 
نمی شــود،  محــدود  شــهادت  عالــم  و  حــس  عالــم  و  عقــل  عالــم 
کــه در ســطح  بلکــه  عالمــی میانــی بــا عنــوان عالــم مثــال وجــود دارد 
جهان شناســی اســت. امــا در ســطح انسان شناســی، عــاوه بــر دو 
قــوه ادراک حســی و ادراک عقلــی، قــوه ای دیگــر بــه نــام قــوه ادراک 

تخیــل در سیســتم فلســفی شــرقی وجــود دارد. 

یلبــر دوران« پرداخــت و وی را تحــت تأثیــر  او ســپس بــه زندگــی »ژ

ــاب »روح  کت ــف  ــت و مؤل ــم اس ــوف عل ــه فیلس ک ــار«  ــتون باش »گاس
یلبــر دوران تحــت تأثیــرات خوبــی  نویــن علمــی«، دانســت و افــزود: ژ
کــه اســتادش بــوده، قــرار می گیــرد. امــا آن وجهــی  از »گاســتون باشــار« 
کــه بــر دوران مؤثــر بــوده اســت، نــه  از شــخصیت پژوهشــی باشــار 
کــه وی دربــاره  فیلســوف علــم بــودن وی بلکــه تحقیقاتــی اســت 
یــت عنصــر  بــا محور انجــام داده اســت. باشــار  فلســفه شــاعرانه 
خیــال، در مــورد هــر یــک از عناصــر چهارگانــه عصــر ماقبــل مــدرن 
گانــه نگاشــته اســت و در  کتابــی جدا آتــش(،  ک،  بــاد، خــا )آب، 
ــژه دارد. او در ایــن  ــه عنصــر تخیــل در وجــود انســان توجــه وی آنجــا ب

کیمیایــی تمرکــزی ویــژه دارد.  کتاب هــا، بــر تحلیــل آثــار 

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: »دوران« در یکــی از مقــاالت علمــی 
گاســتون باشــار ایــن نکتــه را آموختــم  کــه از  خــود اشــاره  می کنــد 
کــه مــا نمی توانیــم آن را در  کــه تفکــر شــاعرانه دارای ظرایفــی اســت 
کــه تفکــر ما بیــش از پیش  یــم. آنجــا  کنــار بگذار کلیــت اندیشــه غــرب 
عقلــی و ســاینتیفیک شــده باشــد، بازنماینــده انســان در جامعیــت 
آن نیســت؛ بلکــه انســان ابعــاد دیگــری دارد و مــا در ایــن نشســت بــه 

ــم. ی ــاد می پرداز ــن ابع ای

گفــت:  یلبــر دوران پرداخــت و  کوهکــن بــه تشــریح بیشــتر نظریــات ژ
یلبــر دوران عنصــر خیــال را در دل پژوهش هــای دانشــگاهی مــورد  ژ
کــه بــه عنصر خیــال توجه  توجــه قــرار داد. در واقــع بــا آثــار دوران اســت 
ــته  ــه داش ــته ای توج ــات بینارش ــه تحقیق ــر آن، او ب ــاوه ب ــود. ع می ش
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اســت و نخســتین کســی اســت که روش های چندرشــته ای را معرفی 
انسان شناســی،  روان شناســی،  فلســفه،  ادبیــات،  آن  در  کــه  کــرد 
بــه  بــه دســت هــم می دهنــد و  روان کاوی و ســایر رشــته ها دســت 
انســان گرایی  طرفــدار  دوران  یلبــر  ژ می پردازنــد.  موضــوع  تحلیــل 
مختلــف  حوزه هــای  و  فرهنگ هــا  نزدیــک  پشــتیبانی  و  گشــوده 

علمــی بــه یکدیگــر از خــال مطالعــه اســطوره ها و نمادهاســت. 

ایــران  فلســفه  و  حکمــت  پژوهشــی  مؤسســه  هیئت علمــی  عضــو 
ــو  کزن ــل  ــزود: میش ــت و اف ــْو پرداخ َکزَن ــل  ــی از میش ــی مقدمات ــه معرف ب
کارهایــش دارد و در یکــی از مدرســه های عالــی  ابعــادی مختلــف در 
ــرده   ک کار  ــف  ــای مختل ــده و در حوزه ه ــه درس خوان ــهور فرانس و مش
اســت،  شــاعر  و  رمان نویــس  نویســنده،  آنکــه  بــر  عــاوه  او  اســت. 
کزنــو  مترجــم یونــگ و دبیــر ترجمــه آثــار یونــگ بــه زبــان فرانســه اســت. 
گرایش هــای ســنگین حــوزه  کــه: یکــی از  کتابــی نقل قولــی دارد  در 
کــه مدعــی عینیتــی از ســنخ علــوم  یــخ، طــی مدتــی مدیــد ایــن بــود  تار
دقیــق بــود و بــه همیــن جهــت مفهــوم خیــال از آن کنار گذاشــته شــد، 
کــه مفهــوم  کشــیده شــدند  کــه علــوم فیزیکــی بدین جــا  امــا زمانــی 
ســنتی عینیتــی قــوی را بــا مفهــوم عینیــت ضعیــف جایگزیــن کنند، 
یــخ نیــز دســتخوش تغییــر شــوند و  کــه علــوم انســانی و تار طبیعــی بــود 
در تحولــی عمــده، عنصــر خیــال را بــا خویش کاری هــای مختلــف در 

کننــد.  یــخ وارد  مطالعــات تار

بــه  اســت،  فرانســه  ســوربن  دانشــگاه  دانش آموختــه  کــه  کوهکــن 
کــه ســال ها علــوم دقیقــه بــر بشــر داشــتند، پرداخــت و  ســیطره ای 
رشــد و توســعه علــوم انســانی و اجتماعــی را بعــد از حلقــه ویــن و 
کــه شــخصیت های  یتیویســم ها حاصــل تاش هایــی دانســت  پوز
کزنــو بــه انجــام  یلبــر دوران و میشــل  کربــن، ژ برجســته  ای چــون هانــری 

رســاندند.  

هنرمند در اندیشه غربیان خالق است و در اندیشه شرقیان کاشف
ــاره مفهــوم تخیــل از منظــر  ــا مقدمــه ای درب در ادامــه علــی عباســی ب
متفکــران ایرانــی و غــرب، ســخنان خــود را آغاز و اظهــار کرد: واقعیت 
کــه از منظــر متفکــران غربــی، تخیــل هســتی نــدارد؛ در  ایــن اســت 
کــه از دیــدگاه متفکــران ایرانــی، دنیــای تخیــل دارای هســتی  صورتــی 

اســت و تمــام بحــث بــر ســر همیــن مســئله اســت. 

فرضیاتــی  ارائــه  بــه  پرســش  چنــد  طــرح  بــا  زمینــه  همیــن  در  وی 
ــوان  ــا می ت کــه آی ــد  ــزود: آن گاه ایــن پرســش پیــش می آی پرداخــت و اف
کمــک شــاخص های نظــام تخیلــی اندیشــمندان  متــون ایرانــی را بــه 
غــرب خوانــد؟ آیــا شــما می توانیــد حافــظ و ســعدی را بــا ایــن ِمُتدهــا 
بخوانیــد؟ آیــا دنیــای تخیــل را هنرمنــد می آفرینــد؟ )چــون غــرب 
کــه دنیــای تخیــل را هنرمنــد می آفرینــد، یعنــی خالــق  اعتقــاد دارد 
اوســت.( یــا اینکــه دنیــای تخیــل از قبــل، هســتی دارد و هنرمنــد آن 
کــه هنرمنــد، خالــق  کشــف می کنــد؟ ایرانــی بــر ایــن بــاور اســت  را 
کاری نمی توانــد انجــام  کشــف اســت و هیــچ  کارش فقــط  نیســت و 
ــز می کنــد. ــا آســمان متمای یــف را از زمیــن ت دهــد. ایــن ســخن، تعار

ایــن اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی در ادامــه بــه توضیــح بیشــتر ایــن 
گــر فرضیــات و پرســش های  مســئله پرداخــت و ادامــه داد: یعنــی ا

کــه بگوییــم  یــم  مــا درســت باشــد، مــا حــق ندار
ــس  ــد برعک ــازه بای ــت؛ ت ــتعاره ای اس ــظ اس ــعار حاف اش

کــه غــرب عکــس آن را می گویــد.  آن را بگوییــم. در صورتــی 
کربــن صحبــت  یلبــر دوران، بارهــا از هانــری  کــه ژ بــرای همیــن اســت 
ــامی  ــی، اس ــر ایران ــد تفک ــعی می کن ــن س کرب ــری  ــون هان ــد؛ چ می کن
کنــد. در اینجــا مــا بــا واژگانــی طــرف  و شــیعی را بــه غــرب معرفــی 
کــه بــا عنــوان بازنمایــی و شــروط اســت؛ البتــه بازنمایــی ای  می شــویم 
کامــًا  کــه در تفکــر مــا وجــود دارد،  کــه غــرب می گویــد بــا بازنمایــی ای 

متفــاوت اســت. 

یلبــر دوران  ژ از منظــر  نظــام تخیــل  کتــاب ســاختارهای  نویســنده 
و  پرداخــت  نقدهــا  و  متدهــا  بــه  تخیل شناســی  بــر  مقدمــه ای  در 
می کنیــم،  صحبــت  نقدهــا  و  متدهــا  از  وقتــی  کــرد:  خاطرنشــان 
بــه ســه شــکل تقســیم می شــوند؛ نقدهــای شــکلی )مثــل  نقدهــا 
ــه مضمــون تکیــه  ــه ب ک ســاختارگراها و نشانه شــناس ها(؛ نقدهایــی 
ــی  ــان(؛ و آنهای ــان و تخیل گرای ــزد اسطوره شناس ــد ن ــد نق ــد )مانن دارن

کــه تلفیقــی از ایــن دو هســتند )ماننــد نقدهــای ژان بورگــوس(. 

گفــت:  وی بــا تکیــه بــر نقــد مضمونــی بــه ســخنان خــود ادامــه داد و 
کاری  کــه مــا می کنیــم، نقــد مضمــون اســت و بــه نقــد شــکلی  کاری 
گاســتنون  گرد  کــه می دانیــد ــــ شــا یلبــر دوران ــــ همان طــور  ــم. ژ ی ندار
کــه خــود یونــگ نیــز  گرفتــه بــود  کــه او نیــز از یونــگ الهــام  باشــار بــود 
یــد بــه  یــد قــرار داشــت؛ البتــه طرفــداران نظریــات فرو تحــت تأثیــر فرو
یدی هــا و دســته دیگــر  دو دســته تقســیم می شــوند؛ یــک دســته فرو

یلبــر دوران در اصــل یــک یونگــی اســت. کــه ژ یونگی هــا، 

علــی عباســی بــه تشــریح بیشــتر واژه خیال پــردازی پرداخــت و یــادآور 
مفهــوم  شــناخت  مســتلزم  خودبه خــود  ادبــی  متــون  بررســی  شــد: 
ــنی  ــوم به روش ــن مفه ــرز ای ــچ گاه م ــه هی ــت، بی آنک ــردازی اس خیال پ
خیال پــردازی،  واژه  به وســیله  گاهانــه،  آ باشــد.  شــده  مشــخص 
گاهــی قیاس هــای مختلــف شــاعرانه  گاهــی فانتــزی یــک نویســنده و 
گنجانــده شــده، نشــان می دهیــم. ایــن واژه حتــی  کــه در یــک متــن  را 

عناصــر شــگفت انگیز یــا افســانه ای را هــم دربرمی گیــرد.

ســنت  در  خیال پــردازی  اصلــی  تعریف هــای  بــه  ادامــه  در  وی 
منشــأ  بــه  را  تعریف هــا  ایــن  و  پرداخــت  شــرق  و  غــرب  فلســفی 
کاربــرد آنهــا  کــرد و  فلســفی، روان کاوی یــا مردم شــناختی اش مرتبــط 

و هنــر شــرح داد. ادبیــات  را در 

عالم مثال برای هنر ما عالم الهام بوده است 
کــه  بهمــن نامورمطلــق آخریــن ســخنران ایــن نشســت تخصصــی بــود 
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ســخنان خــود را بــه »اســطوره کاوی در اندیشــه و آثــار میشــل 
کزنــو« اختصــاص داده بــود. وی بــه دومیــن هم اندیشــی تخیــل 

کــه بیــش از یــک دهــه پیــش بــا همــکاری انجمــن حکمــت و  هنــری 
یلبــر  کــه از ژ کــرد  فلســفه در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــده بــود اشــاره 
کنــد. وی  دوران دعــوت شــده بــود تــا در ایــن هم اندیشــی شــرکت 
کزنــو آشــنا  یلبــر دوران را دلیلــی شــمرده بــود تــا بــا میشــل  کســالت ژ

شــود و دربــاره وی بــه پژوهــش بپــردازد. 

شــهید  دانشــگاه  التیــن  و  فرانســه  ادبیــات  و  زبــان  گــروه  دانشــیار 
بهشــتی در ادامــه ســخنان خــود بــا ابــراز تأســف از اینکــه میشــل 
ادامــه داد:  و  پرداخــت  اندیشــمند  ایــن  بــه  دیــر شــناخته،  را  کزنــو 
بــود  فرهنــگ  رادیــو  مدیــر  و  فیلســوف  روان کاو،  رمان نویــس،  کزنــو 
بــزرگ  شــخصیت های  از  یکــی  و  بــود  بــرده  یــادی  ز جایزه هــای  و 
او،  رادیویــی  برنامه هــای  بــا  خیلی هــا  کــه  بــود  معاصــر  مــدرن  و 
اندیشــه های  میــراث دار  کزنــو  میشــل  دادنــد.  تغییــر  را  افکارشــان 
یلبــر دوران و هانــری کربــن بــود و او را تنهــا نبایــد یــک متفکــر  یونــگ و ژ
یــادی بــه  بــه شــمار آورد؛ بلکــه او یــک نجات دهنــده بــود؛ زیــرا توجــه ز

داشــت.  انسان شناســی  حــوزه 

کزنــو  و فکــری میشــل  بیشــتر زمینه هــای فعالیــت  وی در تشــریح 
کزنــو در عالــم سیاســت طرفــدار »شــارل  کــرد: میشــل  خاطرنشــان 
همچنیــن  داد.  انجــام  او  دربــاره  بســیاری  کارهــای  و  بــود  دوگل« 
کــه در فرهنــگ فرانســه یــک  تحــت تأثیــر آنــدره مالــرو قــرار داشــت 
اســطوره بــود. مالــرو هــم مــرد قلــم و هــم مــرد سیاســت بــود و لــوور 
کزنــو بعــد از مــرگ  مرهــون اندیشــه های آنــدره مالــرو اســت. میشــل 
کــرد و بــه ســمت علــم و اندیشــه های  مالــرو، از عالــم سیاســت دوری 
کتاب هایــی فــراوان نوشــت. او در حــوزه روان شناســی،  آن پنــاه بــرد و 
و  دارد  خــوب  بســیار  کارهایــی  نمادشناســی  و  اسطوره شناســی، 

بوده انــد.  تأثیرگــذار  کــه بســیار  نوشــته  دانشــنامه هایی 

کتابــی  گفت وگومنــدی در ادبیــات و هنــر در ادامــه بــه  کتــاب  مؤلــف 
کتابــی بــا عنــوان فرهنــگ  کزنــو  کــرد و افــزود:  کزنــو اشــاره  از میشــل 
کــه معتقــد اســت شــروع هــر فهــم و دانشــی ایــن اســت  جهالــت دارد 
بــه  یــک فرهنــگ راجــع  او  کــه بدانیــم چــه چیزهایــی نمی دانیــم؛ 
کــه نمی دانیــم نوشــت. او برعکــس ســایر اندیشــمندان  چیزهایــی 

دانســتنی های  چقــدر  هــر  می گفــت: 
مــا بیشــتر می شــود، نادانســتنی های مــا نیــز 

بیشــتر خــودش را نشــان می دهــد. 

کزنــو پرداخــت و  بهمــن نامورمطلــق بــه تأثیــرات یونــگ بــر میشــل 
کزنــو بــه یونــگ، جــوری دیگــر نــگاه می کــرد. او یونــگ  کــرد:  تصریــح 
یــک نجات دهنــده  بلکــه  نمی کــرد؛  قلمــداد  یــک متفکــر  فقــط  را 
کزنــو در نوجوانــی دچــار بحــران روحــی و روانــی  می دانســت؛ زیــرا 
کــه او را نجــات می دهــد و همیــن دلیلــی  می شــود و یونــگ اســت 
ــر  ــگ و نش ــه یون ــس ترجم ــد و رئی کن ــز  ــگ تمرک ــر یون ــه او ب ک ــود  می ش
کزنــو  یلبــر دوران بــود.  کزنــو غیــر از یونــگ تحــت تأثیــر ژ آثــارش  شــود. 
کهکشــان تخیــل در رابطــه  ــا عنــوان  کاســتر مجموعــه ای ب بــه همــراه 
یلبــر دوران می نویســد و بحثــی مفّصــل دربــاره افــکار دوران دارد؛  بــا ژ
کــه بر دوران  البتــه در اینجــا بایــد از نقــش اصلــی هانــری کربن یاد کرد 

ــوده اســت. کربــن نیــز خــود تحــت تأثیــر ســهروردی ب تأثیــر داشــت. 

این گونــه  را  خــود  ســخنان  و  اشــاره  یونــگ  اعتقــادات  بــه  وی 
کــرد: یونــگ مبحثــی دربــاره جهــان یگانــه و واحــد دارد  جمع بنــدی 
کــه نــزد عرفــای مســیحی نیــز وجــود دارد. آنهــا معتقدنــد جهانــی وجود 
کــه در آنجــا روح جســمانی اســت و جســم روحانــی اســت و ایــن  دارد 
گاه  یــم و  دو از یکدیگــر جــدا نشــده اند؛ مــا در آنجــا مشــاهداتی دار
گاهــی بــا عرفــان می توانیــم آن جهــان  در عالــم رنجــوری روان خــود و 
ــامی  ــای اس ــه حکم ک ــفی  کش ــن آن  ــر م ــه نظ ــا ب ــم. ام کنی ــف  کش را 
عالــم  و  مثالــی  جهــان  دربــاره  ابن عربــی  و  ســهروردی  به ویــژه  مــا 
ــرای جهــان  کــرد. آنهــا ب ــد، مشــکل آنهــا را حــل  کردن ــاد  مثــال از آن ی
کربــن ایــن  مثالــی، هویــت هستی شناســانه قائــل بودنــد و هانــری 
یافــت  گمشــده غــرب را توســط شــناخِت افــکار ســهروردی در حلقــه 
کزنــو تحــت تأثیــر همــان قــرار  یلبــر دوران و میشــل  و به نوعــی یونــگ، ژ

گرفتنــد.    

کبــر تجویــدی می گویــد جهــان واقعــی هنــر ایرانــی،  زنده یــاد علی ا
همــان جهــان مثالــی اســت. او می گویــد عالــم مثــال بــرای هنــر مــا 
عالــم الهــام بــوده اســت. ایــن امــکان شــهود را بعضــی از نقاشــان 
بپذیرنــد. عامــه  و  کننــد  یــت  رؤ توانســته اند  عــارف  و هنرمنــدان 
کــه نه تنهــا خــود، ایــن عالــم  کســانی اســت  طباطبایــی نیــز از جملــه 
کــرده، بلکــه بــه گفتــه داریــوش شــایگان توانســته در وجــود او  را رؤیــت 

کنــد. ــا او نیــز ایــن عالــم مثــال را رؤیــت  کنــد ت هــم تصــرف 

ایــن نشســت تخصصــی بــا طــرح پرســش حاضــران و پاســخ اســتادان 
پایــان یافت.
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نمایش چهل سال اسناد تئاتر ایران در موزه فلسطین
نمایشگاه چهل سال اسناد تئاتر ایران و رونمایی از چهار عنوان کتاب چاپ شده در جشنواره سی وهفتم تئاتر فجر 

در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار شد.

در ابتدای این مراسم با حضور مریم معترف، هنرمند نام آشنای تئاتر، از چهار عنوان کتاب تئاتر ایران نوشته آدولف 
کالمار و ترجمه یداله آقاعباسی؛ بیداری نوشته  تاالسو و ترجمه جال ستاری؛ تماشا در عصر صفویه نوشته ژان 
ژولیان گارنر و ترجمه داود دانشور؛ و تئاتر انقاب )مجموعه مقاالت سمینار پژوهشی تئاتر پس از انقاب اسامی( با 

گردآوری حامد سقایان؛ رونمایی شد.

با همت  کتاب ها  این  که  کرد  تئاتر فجر اعام  بین المللی  برهانی مرند دبیر سی وهفتمین جشنواره  نادر  ادامه  در 
شده اند. منتشر  سی وهفتم،  جشنواره  انتشارات  بخش  مدیر  قادری،  نصراله 

وی در بخش دوم این مراسم که اختصاص به افتتاح نمایشگاه چهل سال اسناد تئاتر ایران داشت، اظهار کرد: این 
نمایشگاه شماره صفر اسناد چهل سال تئاتر ایران است و چون اولین نمایشگاه است، کامل نیست. این نمایشگاه 

سرآغازی برای پژوهشگران تئاتر و هنرهای تجسمی است تا فعالیت در این حوزه را ادامه دهند.

گسترش فضاهای مجازی بیشتر در  برهانی مرند با اشاره به اینکه اسناد تئاتر در دهه های 1380 و 1390 به دلیل 
کمی از آنها در فضای مجازی وجود دارد.  که اثر  کید بر اسنادی است  دسترس بوده اند، افزود: در این نمایشگاه تأ
دبیر سی وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در ادامه سخنان خود یادآور شد: در این نمایشگاه وقایع ملی و 
رویدادهای تئاتری در شهرستان ها هم کمتر منعکس شده است؛ زیرا در فرصت ده ماهه ای که در اختیار داشتیم، 
کافی برای جمع آوری این اسناد وجود نداشت؛ ولی هنرمندان و پژوهشگران تئاتر در شهرستان ها می توانند  مجال 
این راه را ادامه دهند. وی با بیان اینکه در نمایشگاه چهل سال اسناد تئاتر ایران، اسناد مربوط به افراد دبیرخانه 
گفت: تنها عکسی  جشنواره سی وهفتم، اداره کل هنرهای نمایشی و افراد منصوب به آنها استفاده نشده است، 
که نشان  از بنده و چند دوست دیگر متعلق به سال 1369 و نهمین جشنواره تئاتر فجر در نمایشگاه وجود دارد 

می دهد ما در آن زمان راهنمایان فرهنگی و هنری جشنواره بوده ایم.
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یخ شفاهی تئاتر ایران،  برهانی مرند در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به برگزاری چهار نشست پژوهشی تار
که به بررسی چهار دهه تئاتر ایران می پردازند، قرار بود مکمل این نمایشگاه باشند؛  توضیح داد: این نشست ها 
که امکان برگزاری این نشست ها در فضای نمایشگاه وجود نداشت، با فاصله و در تاالر مشاهیر  ولی به این دلیل 

تئاتِر مجموعه تئاتر شهر برگزار می شوند.

گردآوری اسناد و مدارک و برپایی نمایشگاه چهل  وی در پایان، از تاش های ابراهیم حسینی و همکارانش برای 
کرد و در ادامه، نمایشگاه چهل سال اسناد تئاتر ایران افتتاح شد. سال اسناد تئاتر ایران قدردانی 

گونه های  تمامی  از  اسنادی  و  عکس ها  شامل  امروز،  تا  انقاب  از  پس  ایران  تئاتر  اسناد  سال  چهل  نمایشگاه 
شهرستان ها،  مستقل،  گروه های  دانشجویی،  تئاتر  خیابانی،  اجراهای  صحنه ای،  اجراهای  جمله  از  نمایشی 
کودک و نوجوان، نمایش در جبهه ها، تله تئاترها، نمایش های سنتی و آیینی، نشریات، خبرنامه ها، اقام تبلیغی 
که  است  اسناد  دیگر  و  نمایشنامه ها  دست نوشته ها،  تندیس ها،  و  لوح ها  جوایز،  نشان ها،  بروشور(،  )پوستر، 
گذاشته و  نماهایی ماندگار از سیر تحول و تکامل هنر نمایش را در این چهل سال برای نخستین بار به نمایش 

آفریده است. و پژوهشگران  برای تمامی محققان  فرصتی استثنایی 

این نمایشگاه از 26بهمن تا ۴اسفند 1397 در موزه هنرهای معاصر فلسطین میزبان عاقه مندان بود.
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نمایشگاه »چله خط« در مجموعه نقش جهان

قاب هایی از هنرنمایی بانوان خوش نویس
نمایشــگاه خوش نویســی بانــوان بــا عنــوان »چلــه خــط«، بــه مناســبت 

چهلمیــن ســالگرد انقــاب اســامی ایــران گشــایش یافــت.

نمایشــگاه »چلــه خــط« بــا حضــور اســتادان: غامحســین امیرخانــی، 
مــرادی،  رســول  شــرکا،  ازهــار  خاتمــی،  الهــه  فلســفی،  امیراحمــد 
وزارت  نماینــده  کت،  ســا محمدحســین  و  ســپهری،  غامرضــا 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در انجمــن خوش نویســان، و بســیاری از 
بانــوان خوش نویــس عصــر پنجشــنبه، 2۵ بهمن مــاه 1397، در مرکــز 

یافــت. گشــایش  نقش جهــان  هنرپژوهــی 

در ایــن نمایشــگاه حــدود 90 تابلــو خوش نویســی از بانــوان هنرمنــد بــه 
گذاشــته شــد. نمایــش 

پیوســته  عضــو  و  مانــدگار  چهــره  امیرخانــی،  غامحســین  اســتاد 
فرهنگســتان هنــر، خوش نویســی را دارای قدرتــی بســیار در عرصــه 
هنــر خوانــد و توســعه آن را در سراســر جهــان بســیار فرخنــده دانســت 
کــرد: امــروز انجمــن خوش نویســان ایــران ایــن افتخــار را دارد  و اظهــار 
کشــور جهــان دارای شــعبه اســت و بــه آمــوزش ایــن هنــر  کــه در 12 

می پــردازد.

کــه دولــت در اختیــار عرصــه فرهنــگ و هنــر قــرار  وی بــه بودجــه ای 
ــوان  ــت ها عن ــام نشس ــه در تم ــرد: همیش ک ــوان  ــاره و عن ــد، اش می ده
کشــور می شــود بایــد  کــه صــرف فرهنــگ و هنــر  کــه بودجــه ای  می کنــم 
ــد  ــرا انســان های خــوب، جامعــه را می ســازند و بای ــر شــود؛ زی صدبراب

کــرد. بــرای نیــروی انســانی هزینــه 

ــه نقــل خاطــره ای پرداخــت از بانویــی  ــی همچنیــن ب اســتاد امیرخان
کــه توانســت بــا آمــوزش ایــن هنــر بــه بانــوان، چهــره و  خوش نویــس 
افــکار شــهرش را نســبت بــه عملکــرد زنــان در عرصــه اجتماعــی تغییر 

دهــد.

عــارف براتــی، مدیــر اجرایــی انجمــن خوش نویســان، نیــز  آمــاری از 
گفــت: هنــر خوش نویســی را بایــد  کــرد و  بانــوان خوش نویــس ارائــه 
کــه در نــزد مســلمانان نیــز بــه  یکــی از ســخت ترین هنرهــا بدانیــم 

کام وحــی، از جایگاهــی خــاص برخــوردار اســت.  دلیــل اتصــال بــه 
گرفتــه و در ایــن  امــروزه تعــداد بانــوان خوش نویــس مــا از مــردان پیشــی 
ســال ها 1709 بانــو در درجــه ممتــاز و 2۴0 بانــو در درجــه فوق ممتــاز از 

کرده انــد. یافــت  انجمــن خوش نویســان مــدارک خــود را در

خوانــدن  بــا  ایرانــی،  خوش نویــس  بانــوی  خاتمــی،  الهــه  ســپس 
ــد /  ــد آم ــو نخواه ــز ت ــس ج ــانی: »هیچ ک کاش ــی  ــروده از مجتب ــن س ای
کوبیــد / شــعله روشــن ایــن خانــه  هیچ کــس بــر در ایــن خانــه نخواهــد 
ــو بایــد باشــی / هیچ کــس چــون تــو نخواهــد تابیــد / ســرو آزاده ایــن  ت
بــاغ تــو بایــد باشــی / هیچ کــس چــون تــو نخواهــد روییــد« ســخن 
یــخ در تمــام عرصه هــای  کــرد: نقــش زن هــا در طــول تار آغــاز و عنــوان 
یــخ، خصوصــًا در  یــاد بــوده اســت. مــا در طــول تار زندگــی بســیار ز
کــه اثرگــذار بوده انــد،  عرصــه خوش نویســی، شــاهد زنانــی بوده ایــم 
امــا متأســفانه ایــن هنــر در دســت خــواص بــوده اســت. بــا وجــود ایــن، 
کــه هنــر خوش نویســی بــرای همــه کســانی  امــروز زمینــه ای فراهــم شــده 

کــه عاقه منــد هســتند، قابــل آمــوزش و پیگیــری اســت.

همچنیــن ازهــار شــرکا، بانــوی خوش نویــس، نیــز در ایــن نشســت بــه 
کــی و صداقــت در مقابــل  گفــت: همیشــه پا ســخنرانی پرداخــت و 
کــدورت قــرار می گیــرد و هنرمنــد بــرای آماده شــدن و بــه مرتبــه بــاال 
رســیدن بایــد متصــل بــه مقــام الوهیــت باشــد کــه بــه اصطــاح عرفــا بــا 
قلــم عــا و روح اعظــم می تــوان بــه مرحلــه تجلــی و قلمــرو مرتبــه انســان 
کامــل رســید و ایــن مرحلــه اتصــال بــرای هنرمنــد بســیار مهــم اســت.

ــار خوش نویســی  گزارشــی از آث در ادامــه نشســت غامرضــا ســپهری، 
کــرد. گذاشــته شــده، ارائــه  کــه در ایــن نمایشــگاه بــه نمایــش 

بانــوی  دو  شــیروانی،  منصــوره  و  الیاســی  مریــم  نیــز  پایــان  در 
ــن  ــر در ای ــتادان حاض ــود را از اس ــاز خ ــدرک فوق ممت ــس، م خوش نوی

کردنــد. یافــت  در نشســت 

نمایشــگاه »چله خط«، تا دوم اســفندماه 1397 میزبان عاقه مندان 
در گالــری جهــاِن مرکــز هنرپژوهــی نقش جهان بود. 
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نکوداشت دکتر امیراشرف آریان پور
عرصــه  بــزرگان  از  آریان پــور،  امیراشــرف  دکتــر  نکوداشــت  آییــن 
بــه همــت  بــا حضــور هنرمنــدان و فرهیختــگان  کشــور،  موســیقی 
معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر 8 اســفندماه 1397، در ســالن 

شــد. برگــزار  هنــر   فرهنگســتان  همایش هــای 

یــان،  در ایــن مراســم اســتادان: عبدالمجیــد کیانــی، لوریــس چکناوار
دربــاره  مشــایخی  مرتضــی  و  جعفــری  حمیــده  ســریر،  محمــد 
ســخن  آریان پــور  امیراشــرف  موســیقایی  و  هنــری  فعالیت هــای 

گفتنــد.

کیانــی، عضــو پیوســته  نخســتین ســخنران ایــن برنامــه عبدالمجیــد 
کــه تجلیــل از بــزرگان  گــروه موســیقی فرهنگســتان هنــر بــود  و رئیــس 
ایــن  موســیقی  گــروه  برنامه هــای  جملــه  از  را  کشــور  موســیقی 
فرهنگســتان و در پــی اجــرای وظایــف اساســنامه ای آن برشــمرد.

آغــاز  چگونگــی  بــه  مراســم  ایــن  در  ســخنانش  ادامــه  در  کیانــی 

کــرد: »آشــنایی مــن  آشــنایی  خــود بــا نــام آریان پــور اشــاره و اظهــار 
اســتاد  کــه  برمی گــردد  پیــش  ســال  پنجــاه  بــه  آریان پورهــا  نــام  بــا 
یــخ تمــدن و جامعه شناســی  امیرحســین آریان پــور دروســی چــون تار
ایشــان  می کردنــد.  یــس  تدر زیبــا  هنرهــای  دانشــکده  در  را  هنــر 
همیشــه از برادرشــان، اســتاد امیراشــرف آریان پــور، نــام می بردنــد و 
کاســیک و موســیقی ســنتی  تعبیــر شــاعرانه ای نســبت بــه موســیقی 
نــور شــمع  بــه  داشــتند. امیرحســین آریان پــور، موســیقی ســنتی را 
تشــبیه می کردنــد و امــروزه وقتــی به طــور دقیــق بــه حــوزه موســیقی 
کــه از ایــن نــور شــمع نتوانســته ایم  کشــور نــگاه می کنیــم، می بینیــم 

کنیــم.« حفاظــت  صحیــح  به صــورت 

قطعــات  کثــر  ا امــروزه  کــه  مســئله  ایــن  طــرح  بــا  کیانــی  اســتاد 
اصیــل  و  نــاب  هنــر  جایــگاه  در  می شــوند،  اجــرا  کــه  موســیقی ای  
قــرار نمی گیرنــد و به نوعــی مــا ســطحی شــده ایم و حاضــر نیســتیم 
کنیــم، توجــه حضــار را بــه بعضــی  گــوش  موســیقی های هنرمندانــه را 

فراخوانــد. کشــور  موســیقی  حــوزه  آســیب های  از 
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یــس  لور اســتاد  هنــر،  فرهنگســتان  موســیقی  گــروه  رئیــس  از  پــس 
یــان، آهنگســاز و رهبــر ارکســتر، بــه جایــگاه ســخنرانان رفــت  چکناوار
و بــا ذکــر اینکــه، ســابقه رفاقــت شصت ســاله بــا آریان پــور دارد، ایشــان 
کــه در راه توســعه  را موســیقی دان و پژوهشــگر برجســته ای دانســت 
کشــیده و همچنیــن  کاســیک و ُاپــرا زحمــات بســیاری  موســیقی 
کــرده و در ایــن زمینــه  مقــاالت متعــددی در حــوزه موســیقی تدویــن 
یــادی از زبــان آلمانــی بــه حــوزه موســیقی افــزوده اســت. ترجمه هــای ز

یــان، در ادامــه ســخنان خــود بــه موســیقی کاســیک اشــاره و  چکناوار
کاســیک، منحصــر بــه موســیقی غربــی  کــرد: »موســیقی  خاطرنشــان 
کشــورها ســه نــوع موســیقی محلــی، ســنتی و  نیســت؛ بلکــه همــه 
کاســیک بــه حــدی اســت  کاســیک دارنــد، امــا وســعت موســیقی 

کشــید.« گیــری ایــن موســیقی بایــد هــزار ســال زحمــت  کــه بــرای فرا

کــرد: »امیــدوارم در کشــور مــا، کــه  وی در پایــان ســخنان خــود تصریــح 
این قــدر عاقــه بــه موســیقی در آن وجــود دارد، اســتادان خوبــی بــرای 

کــه بتواننــد جوانــان را به درســتی هدایــت  آمــوزش انتخــاب شــوند 
کننــد.«

دکتــر محمــد ســریر، ســومین ســخنران مراســم نکوداشــت امیراشــرف 
یــس و نظــم  یان پــور در راه تدر آریان پــور بــود. او بــا اشــاره بــه جدیــت آر
دانشــگاه،  کاس هــای  ســر  بــر  حاضرشــدن  در  ایشــان  فوق العــاده 
یکــی از شــاخص های فعالیــت آموزشــی آریان پــور را در بهره گرفتــن 
از منابــع تصویــری در کاس هــای درس دانســت. ســریر در ایــن زمینه 
یان پــور، همیشــه فیلم هــای متعــددی را  توضیــح داد: »امیراشــرف آر
ــرد و آنهــا را نمایــش مــی داد  کاس هایــش می ب ــه  ــرای دانشــجویان ب ب
کــه در دنیــا در رشــته موســیقی چــه می گــذرد و  تــا بــه آنهــا نشــان دهــد 

فعالیت هــا بــه چــه صــورت اســت.«

یــس آریان پــور را برگــزاری  دکتــر ســریر یکــی دیگــر از ویژگی هــای تدر
کــرد و نقطــه عطــف  نشســت های آموزشــی بــرای دانشــجویان عنــوان 
کــه بــه  فعالیــت آموزشــی او را در روش برخــورد بــا بانــوان دانشــجویی 
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کــرد. رشــته موســیقی عاقــه نشــان می دادنــد، بیــان 

ایــن آهنگســاز و اســتاد دانشــگاه افــزود: »اســتاد آریان پــور، قدم هــای 
بزرگــی در عرصــه هنــر، به طــور خــاص در حــوزه موســیقی، برداشــته اند 
و در حیطــه آمــوزش نیــز، در نشــان دادن چشــم اندازهای عرصــه هنــر، 

بســیار تأثیرگــذار بوده انــد.«

گردان قدیمــی  پــس از دکتــر محمــد ســریر، حمیــده جعفــری، از شــا
گرفــت و  اســتاد آریان پــور و مــدرس دانشــگاه، پشــت تریبــون قــرار 
کــرد: »امــروز احســاس افتخــار می کنــم  این گونــه ســخنانش را آغــاز 
کــه نــام خانــواده فرهیختــه آریان پــور  کــه در مجلســی ســخن می گویــم 

در میــان اســت.«

و  مبــارزان  از  خانــواده  ایــن  »اجــداد  داشــت:  بیــان  جعفــری 

)از  پــدر  ایشــان،  خانــواده  در  بوده انــد.  ایران زمیــن  تاریخ ســازان 
آریان پــور  امیرحســین  بــرادر،  و  نفــت(  ملــی  بازنشســتگان شــرکت 
مــادر  یــم.  دار یــاد  بــه  را  فارســی(  و  انگلیســی  فرهنــگ  )نویســنده 

بوده انــد.« قــرآن  حافظــان  از  نیــز  آریان پــور  اســتاد  بزرگــوار 

کــه  »سال هاســت  داد:  ادامــه  معمــاری  و  هنــر  دانشــگاه  مــدرس 
انتظــار  بــه  را  مــردی  قدم هــای  دانشــکده ها،  فرســوده  پله هــای 
از رویشــان می روبــد.  کســالت آور را  کــه خمیازه هــای  می نشــینند 
یــغ نمی کنــد و ســایه  کســی در کــه ســقف آفتابــی اش را از  مــردی 
تنهایــی اش را پشــت هالــه لبخنــد همیشــگی اش پنهــان می کنــد.«

دکتــر حمیــده جعفــری، ســخنانش را خطاب به اســتاد خود با اشــاره 
کــه در ســام وعلیک های  بــه عبــارت همیشــگی اســتاد آریان پــور 
گردان و دوستانشــان هدیــه می دهنــد، بــه پایــان بــرد و  روزانــه، بــه شــا
ســالن همایش هــای فرهنگســتان هنــر را در عواطــف هنرمندانــه اش 
ــه  ک ــما!  ــتان ش ــر دس ــه ب ــما! بوس ــتان ش ــر دس ــتایش ب ــرد: »س ک ــرق  غ
آســمان پرور اســت و بــوی نجابــت و شــکوفه های بیــداری می دهــد. 

فرزانــه فرهیختــه! ســام، عیدتــان مبــارک.«

ایــن مراســم نکوداشــت، مرتضــی مشــایخی،  پنجمیــن ســخنران 
ــرف  ــوام امیراش ــگاه و از اق ــتاد دانش ــال، اس ــص اطف ــک متخص پزش
آریان پــور بــود. او بــه پــاس تشــکر از فعالیت هــای آریان پــور شــعری 

کــرد: ــرای حضــار قرائــت  کــه ب ــود  ســروده ب

کمــال توســت ســخن ای امیراشــرف! ای امیــد وطــن! / همــه جــا از 

توانایــی هنــر  طریــق  در   / دانایــی  علــوم،  جهــان  در 

ُدرفشان در سخن، چنان بحری / زین سبب شهره اندر این شهری

گاه ــو آ ــل ت ــی ز فض ــت خلق گش ــگاه /  ــه دانش ــون ب ــتاد چ ــتی اس گش

ســر تــو  آســتان  بــر  می نهــد   / هنــر  اهــل  هســت  کــه  جوانــی  هــر 

کتــاب هنــر کنــی  کــه تدویــن  شب نشــینی همیشــه تــا بــه ســحر / تــا 

فــداکاری خــود  عشــق  ره  در   / بیمــاری  زمــان  در  کــرده ای 

دراز عمــر  و  بی حســاب  شــادی   / نیــاز  ز  خــود  خــدای  از  طلبــم 
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در پایــان مراســم، اســتاد امیراشــرف آریان پــور بــه جایــگاه ســخنرانان 
ســخنرانی  بــه  و  رفــت  هنــر  فرهنگســتان  همایش هــای  ســالن 
پرداخــت. اســتاد بــا چشــمان اشــک آلود و فروتنــی تمــام از حاضــران 
کــرد: »مــن عاشــق موســیقی هســتم  در ایــن مراســم تشــکر و عنــوان 
و عاشــق موســیقی خواهــم بــود و بــا آن زندگــی می کنــم. خیلی هــا 
خواســتند ایــن عاقــه را از مــن بگیرنــد، امــا موســیقی در قلبــم جــای 
دارد. موســیقی را دوســت داشــته باشــید، چــون موســیقی، غــذای 

روح آدمــی اســت.« 

گفــت:  آریان پــور بــا اشــاره بــه حضــور هنرمنــدان حاضــر در ســالن 
کــه  کســانی را می شناســم و می بینــم  »خوشــبختانه در ایــن مجلــس 
کنســرت های  کــه  از عاقه منــدان موســیقی هســتند و حتــی می دانــم 
نــوار  ششــصد  از  بیــش  مــن  می کننــد.  برگــزار  بــه زودی  متعــددی 

موســیقی دارم و به واســطه آنهــا از تنهایــی درمی آیــم.«

کشــور  اســتاد آریان پــور در پایــان ســخنان خــود بــه پیشــرفت موســیقی 
کــرد و بــه آســیب های موســیقی به صــورت مختصــر پرداخــت  اشــاره 
کــه  کشــور مــا پیشــرفت بســیاری داشــته  کــرد: »موســیقی در  و اظهــار 
کرد. ما امروزه موســیقی دان های جوان بســیاری  نمی شــود آن را انکار 
به خودی خــود  مســئله  ایــن  کــه  می کننــد،  آهنگســازی  کــه  یــم  دار
یــاد ایــن موســیقی دان ها، ماننــد  خیلــی خــوب اســت، امــا تعــداد ز
کــه مــا بایــد  کــه فقــط ســپهبد داشــته باشــد. در صورتــی  ارتشــی اســت 
ســرباز وظیفــه هــم داشــته باشــیم و بــرای پیشــرفت در ایــن حــوزه بایــد 

کنیــم.« بــه ایــن نکتــه هــم توجــه 

در پایــان ایــن مراســم لــوح تقدیــر و هدایایــی از ســوی فرهنگســتان 
ایــران، معاونــت هنــری وزارت فرهنــگ و  هنــر جمهــوری اســامی 
ارشــاد اســامی و انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی بــه اســتاد امیراشــرف 

آریان پــور اهــدا شــد.

بــا  همــراه  آریان پــور  امیراشــرف  دکتــر  نکوداشــت  ویژه نامــه   
کیــوان  یــان،  یادداشــت هایی از فرهــاد فخرالدینــی، لوریــس چکناوار
ستایشــگر،  مهــدی  کیایــی،  میــاد  ناصحــی،  نســرین  کت،  ســا
بــه  آریان پــور  امیراشــرف  اســتاد  از  مقالــه ای  و  همت پــور  کامــران 
مســتند  فیلــم  همچنیــن  شــد.  تقدیــم  مراســم،  ایــن  در  حاضــران 
کــه  یــخ شــفاهی موســیقی معاصــر«  ــان پــور، تار ی »دکتــر امیراشــرف آر
بــه همــت فرهنگســتان هنــر تهیــه شــده بــود، در ســالن همایش هــای 

بــه نمایــش درآمــد. فرهنگســتان هنــر 

فرهنگســتان  سرپرســت  اســماعیلی،  علیرضــا  مراســم  ایــن  در 
ایــن  در  اســتادانی  و  فرهنگســتان،  ایــن  مدیــران  از  جمعــی  هنــر، 
کیان، محمدســعید شــریفیان، نســرین  عرصــه چــون وارطــان ســاها
و  آریان پــور  پویــا  صــدری،  احمــد  چراغی نظــر،  صــادق  ناصحــی، 

داشــتند. حضــور  نیــز  آریان پــور  اســتاد  دانشــجویان 
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نوزدهمین نشست »درون مایه های هنر معاصر«؛

کارنامه تاریخ نگاری هنر معاصر ایران 
از منظر  روش شناسی

در نوزدهمیــن نشســت از سلســله نشســت های »درون مایه هــای هنــر 
کارنامــه تاریخ نــگاری هنــر معاصــر  معاصــر« در »پژوهشــکده هنــر«، 

یابــی شــد. ایــران از منظــر روش شناســی، نقــد و ارز

سلســله  از  حلقــه  نوزدهمیــن  عنــوان  بــا  کــه  نشســت  ایــن  در 
عصــر  معاصــر«،  هنــر  »درون مایه هــای  تخصصــی  نشســت های 
گــروه هنــر معاصــر پژوهشــکده  شــنبه 27 بهمــن 1397، بــه همــت 
اســتادیار  و  مــدرس، پژوهشــگر  کامبیــز موســوی اقدم،  برگــزار شــد، 
ــی  ــوان »روش شناس ــت عن ــود تح ــث خ ــه مباح ــا ارائ ــر ب ــگاه هن دانش
گســتره  ایــن  یابــی  ارز و  نقــد  بــه  ایــران«  تاریخ نــگاری هنــر معاصــر 
مطالعاتــی نســبتًا نوظهــور در ایــران و ســنجش و تحلیــل انتقــادی 

پرداخــت. آن  کارنامــه 

هنــر  تاریخ نگاری هــای  بــر  پژوهــش  دربــاره  توضیــح  بــه  ابتــدا  وی 
کــرد: مــا طــی ایــن  معاصــر ایــران طــی ایــن ســال ها پرداخــت و اظهــار 
یــخ  تار نــگارش  در  گونــی  گونا روش شناســی های  شــاهد  ســال ها 
هنــر در ایــران دوره جدیــد بوده ایــم و در ایــن جلســه بعضــی از آنهــا 
ــج  ــای رای ــه روش ه ــادی ب ــدی انتق ــا دی ــًا ب ــم و ضمن ــی می کنی را معرف

خواهیــم پرداخــت. 

خاســتگاهی  چــه  کــه  پرســش  ایــن  طــرح  بــا  نشســت،  ســخنران 
یــخ هنــر معاصــر ایــران  ــا زمینه هــای نوشــتن دربــاره تار موجــب شــد ت
گســترش آن در جهــان مــدرن  کنــد، بــه بررســی زمینه هــای  تغییــر 
و ســپس بــه ورود این گونــه مباحــث بــه ایــران پرداخــت. وی آن گاه 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــور ب ــد مح ــن را در چن ــی و آغازی ــای اصل ــن زمینه ه ای

کــرد: طبقه بنــدی 

یــخ هنــر و  کــه ماهیــت خــود تار ــه نظریه هــای انتقــادی  - پرداختــن ب
ــرار می دهــد. ارزش هــای برآمــده از آن را مــورد پرســش ق

ــر روش هــا و  ــا تکیــه ب ــر ب ــخ هن ی ــل نقــد و تار ــر ارتبــاط متقاب کیــد ب - تأ
انتقــادی. نظریه هــای 

گیــر«  کل گــرا« و الگوهــای »فرا - فاصله گرفتــن از روش هــای »تحلیــل 
»جهان شــمول«. و 

کانتکســتچوال، بــه  - تکیــه بــر رویکردهــای »زمینه محــور«، بافتــاری، 
جــای »کان روایــت«، و اندیشــه های »ذات بــاور«.

ــه  کتفــا ب ــه جــای ا ــع متعــدد و مختلــف ب ــه متــون و مناب - مراجعــه ب
ــا علــم. یخــی ی یــک روایــت جامــع و واحــد تار

از  )اعــم  میان رشــته ای  ارتباطــات  از  شــبکه ای  بــه  شــکل دادن   -
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، فلســفی و علمــی( بــرای تحلیــل 

آثــار تصویــری یــک دوره محــدود. جنبش هــای هنــری و 

پامحور«، »مردساالر« و »فرم گرا«. یخ هنر »ارو - عبور از تار

یــخ هنــر و فرهنــگ بصــری بــا فعالیــت هنــری  - ارتبــاط مطالعــات تار
و زندگــی روزمــره.

بیــان  و  روایــت  در  شناســا(  )ســوژه  هنــر  مــورخ  مــداوم  حضــور   -
خــود. توصیفــات  البــه الی  در  خــود  نظــرات  و  احساســات 

کــرد: تــا  وی در اینجــا بــه بررســی مســیر ایــن تحــول پرداخــت و بیــان 
ــه  کــه ب ــر تحــوالت سیاســی«  پیــش از ایــن، »تحلیــل فرمــی مبتنــی ب
ــر اســاس سلســله های پادشــاهی و ادوار  کــه ب شــکل نــگارش خطــی 
یــخ هنــر ایــران جمع بنــدی می شــد، روش غالــب در تاریخ نــگاری  تار
گذشــته تاریخــی از دوران باســتان  هنــر ایــران بــود و بیشــتر هــم شــامل 

بــه بعــد بــود.

ــه اینکــه آبشــخور ایــن روش شناســی  ــا اشــاره ب کامبیــز موســوی اقدم ب
گردآمــده بــر اســاس  بــه غــرب برمی گــردد، بــه بررســی اولیــن نمونه هــای 
کتــاب نقاشــی  گفــت: یکــی از ایــن مــوارد  همیــن شــیوه پرداخــت و 
کــه اوایــل دهــه 1370 منتشــر شــد.  کبــاز اســت  ایــران اثــر روییــن پا
یــادی از روش آرنولــد هــاوزر تأثیــر  مؤلــف در نــگارش ایــن اثــر تــا حــد ز
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گرفتــه  اســت. در دو نمونــه جدیدتــر، ســرآمدان هنــر نــو و نــود ســال 
کــه هــر دو از تألیفــات جــواد  نــوآوری در هنرهــای تجســمی ایــران، 
یــخ هنــر  مجابــی اســت، نیــز مؤلــف عمدتــًا بــه مــرور توصیفــی تار

معاصــر ایــران می پــردازد.

مدرنیسم آلترناتیو و مسئله »معاصریت«
وی در ایــن قســمت بــا بیــان اینکــه: ســنگینی بحــث مــن در ایــن 
»چندگانــه«،  مدرنیســم  ویژگی هــای  از  پــاره ای  تبییــن  بــه  محــور، 
نوعــی  بــه  کــه  اســت  متمرکــز شــده  »بومــی«  و  )آلترناتیــو(  »بدیــل« 
ــخنان  ــه س ــت؛ ب ــاده اس ــی روی نه ــر غیراروپای ــت از هن ــاده حیثی اع
کــه در یکــی دو دهــه  گفتمانــی اســت  گفــت: ایــن  خــود ادامــه داد و 
یــخ هنرنویســی  گفتمــان هــم در تار کــرده و روش ایــن  اخیــر رواج پیــدا 
کــه معمــواًل از محمودخــان ملک الشــعرا  معاصــر مــا بدین گونــه اســت 
ــه  و نوآوری هایــش به عنــوان مبــدأ مدرنیســم شــروع می کننــد و بعــد ب

جلیــل ضیاءپــور و ســقاخانه می رســند. 

کــه در  کتــاب Picturing Iran رســید  بــه تحلیــل  در ادامــه، نوبــت 
کــه در آن  امریــکا بــا ویراســتاری شــیوا باغــی انتشــار یافتــه اســت 
مدرنیســم ایرانــی نــه یــک حاشــیه بــر مدرنیســم غربــی، بلکــه به عنــوان 
یــک  معرفــی می شــود؛  دارد  ویژگی هایــی خــاص  کــه  مدرنیســمی 
ــه توضیــح آن  ــه شــکلی خــام ب کتــاب ب کــه  مدرنیســم local و بومــی 
می پــردازد و بــه یــک این همانــی و مقایســه بیــن ســیر تحــول و تکامــل 
خاســتگاه های  و  ریشــه ها  دو  هــر  کــه  غربــی  بــا  ایرانــی  مدرنیســم 
کتــاب بعــدی: هنــر معاصــر ایــران  مشــترک دارنــد، دســت می زنــد. 
کــه مــورد بررســی قــرار گرفت.  نوشــته »دکتــر حمیــد کشمیرشــکن« بــود 
گفتــه ســخنران و صاحب نظــر ایــن نشســت پژوهشــی  کتــاب بــه  ایــن 
بــر اســاس یــک دیــدگاه پسااســتعماری بــا زمینه هــای شــکل گیری 
نمایشــگاه ها در غــرب نگاشــته شــده و موضع گیری هــای شــخصی 

ــت. ــدل اس ــث و ج ــورد بح ــار م ــودن آث ــاب هنری ب ــنده در ب نویس

تاریخ هنر را باید با مطالعات فرهنگی درآمیخت
کتــاب  دکتــر موســوی اقدم ایــن بخــش را بــا خوانــش قســمت هایی از 
کــه: چــرا نبایــد تنهــا بــه  کــرد بــا ایــن مضمــون  دیویــد ســامرز آغــاز 
ــه  کنیــم؟ و ادامــه داد: مــا نمی توانیــم ب کتفــا  ــا ا ــا هنــر زیب »هنــر واال« ی
گذاشــته ایم. ایــن یــک  کــه اســم آن را هنــر  کنیــم  کتفــا  تصاویــری ا
تجربــه مشــترک تاریخــی اســت. حضــور فیزیکــی انســان در متــن 
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کــه بایــد بازتــاب پیــدا کنــد و شــامل انبوهی  فضــای اجتماعــی اســت 
گــون می شــود و تنهــا بــه هنــر خاصــه و  گونا از چیزهــا و تولیــدات 

نمی شــود. محــدود 

گریگــور«  کتــاب Building Iran نوشــته »تالیــن  وی ســپس بــه بررســی 
گفــت: مؤلــف در ایــن  نویســنده امریکایــی ایرانی االصــل پرداخــت و 
کتــاب ســعی می کنــد بــا تکیــه بــر شــواهد و مــدارک و مســتندات 
فمینیســتی،  و  پسااســتعماری  دیدگاه هــای  اســاس  بــر  و  متعــدد 
آن  چگونــه  کــه  دهــد  توضیــح  را  پهلــوی  دوره  در  ایــران  ســاختن 
جلوه هــای معمــاری و بناهــای یادبــود و مقابــر و آرامگاه هــا و دیگــر 
گاه منجــر بــه  ــر و  نمادهــای هویــت ملــی جایگزیــن اشــکال قدیمی ت
تخریــب ایــن آثــار می شــوند. وی در اینجــا بــه سیاســت ســکوالرکردن 

بناهــای مذهبــی و ملــی در ایــران می پــردازد. 

»ســیامک  تألیــف  ایــران،  هنــر  تصویــری  تحــوالت  بعــدی:  اثــر 
کــه در ایــن نشســت و در حضــور نویســنده آن بررســی  ــود  دل زنــده« ب
رویکــردی  و  نگــرش  بــا  گفتــه موســوی اقدم  بــه  کتــاب  ایــن  شــد.  
جدیــد بــه هنــر ایــران در دوره قاجــار و پهلــوی تألیــف شــده اســت.  بــه 
ــوده  ــژه در دو فصــل اول، بســیار روشــمند ب کتــاب، به وی ــاور او ایــن  ب
و از روش آیکونوگرافــی بهــره جســته اســت. همچنیــن از نظریه هــای 
پسااســتعماری در عیــن نقــد آنهــا و بیــان تفاوت هــای حــوزه فرهنگــی 
هنــری ایــران بــا جاهــای دیگــر اســتفاده شــده اســت و ایــن مهم تریــن 
دور  نظــر  از  را  تمایــز  وجــوه  و  تفاوت هــا  کــه  اســت  اثــر  ایــن  امتیــاز 

نمی نهــد.

کــه  بــود  نشــریاتی  از جملــه  ایــن دهــه  در  نشــریه حرفــه: هنرمنــد، 
کــرد.  »زمینه محــور«  را  ایــران  گفتــه موســوی اقدم، هنــر معاصــر  بــه 

در  کــه  اســت  گفتارهایــی  نــو« مجموعــه  زمــان  »در جســت وجوی 
خصــوص رابطــه هویــت ملــی و هنــر معاصــر ایــران توســط »ایمــان 
افســریان« از ســوی حرفــه: هنرمنــد در یــک ســال اخیــر انتشــار یافــت.

کســانی بوده انــد  دکتــر موســوی اقدم بــا بیــان اینکــه در ایــن چنــد دهــه 
کردنــد آن را بــا هنــر ایــران  کــه روش  غربی هــا را می شــناختند و ســعی 
ــی  یاب ــار خــود و تحلیــل و ارز گفت تطبیــق دهنــد، وارد بخــش بعــدی 
ایــران شــد.  بــا موضــوع هنــر معاصــر  مقــاالت تخصصــی  کارنامــه 
وی ابتــدا بــه بررســی مقالــه »باستان شناســی و شــکل گیری هویــت 
کامیــار عبــدی،  ملــی در اواخــر دوره قاجــار و دوره پهلــوی« نوشــته 
گفــت:  باستان شــناس و دانش آموختــه دانشــگاه شــیراز، پرداخــت و 
کامــران عبــدی در ایــن مقالــه بــا نگاهــی پسااســتعماری بــه ســراغ 
کوشــیده تــا شــکل گیری هنــر ملــی و جنبش هــای  موضــوع رفتــه و 
کــه تحــت عنــوان هنــر ملــی رشــد و رواج یافتنــد ــــ همچــون  هنــری را 
کنــد. »کشــور رضــوی« از مورخــان  ــــ ریشــه یابی  مکتــب ســقاخانه 
کــه در حــوزه هنــر خاورمیانــه  کســتانی، یکــی دیگــر از کســانی اســت  پا

کــرده اســت.  کار  و هنــر معاصــر ایــران 

ــی در  ــود: دولــت ایران ــم »استیســی شــایلر« ب کتــاب خان مــورد بعــدی 
کــه در آن از تئوری هــا  مقــام یــک »پرفورمــر- صحنه گــردان- مجــری« 
و نظریه هــای بــارت، فوکــو، آلتوســر و... در تبییــن و توضیــح ایــن هنــر 
گفتارهــا را  کــه  یــخ خطــی اســت  اســتفاده می کنــد و روش آن هــم تار
کــرده  بــر اســاس دوره بنــدی تاریخــی از دوره قاجــار بــه بعــد تنظیــم 
بــا  و ســعی می کنــد فرهنــگ بصــری و بازنمایــی هویــت ایرانــی را 

یکدیگــر پیونــد دهــد.

گرفــت: »فرهنــگ بصــری و  کــه مــورد اشــاره و بررســی قــرار  اثــر بعــدی 
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کــه در آن نویســنده  گروبــر« بــود  خاورمیانــه مــدرن« نوشــته »کریســتین 
عامــل مشــترک تشــکیل دهنده هنــر خاورمیانــه را تحلیــل می کنــد؛ 
از جملــه: میــراث مشــترک هنــر اســامی، ســابقه اســتعماری نویــن، 

اســام سیاســی و ناسیونالیســم .

تاریخ نگاری ایران، جنسیت محور می شود
ســخنران نشســت، در ادامــه گفــت: تــا پیــش از ایــن، تاریخ نگاری هــا 
ــا اقلیت هــا  ــر نوعــی مردســاالری بــود و بخش هــای مرتبــط ب مبتنــی ب
و زنــان از آن حــذف می شــد، امــا در دوره جدیــد ســعی بــر جبــران آن 
ــه« را  ــلط مردان ــگاره تس ــر »ان ــی ب ــلط مبتن ــای مس ــًا فرم ه ــد و ضمن ش
کشــید. همچنیــن از نگره هــا و رویکردهــای فمینیســتی  ــه چالــش  ب
اثــر  رهیافــت،  ایــن  در  شــاخص  کارهــای  از  یکــی  شــد.  اســتفاده 
افســانه نجم آبــادی بــا عنــوان زنــان بــا ســبیل و مــردان بی ریــش اســت 
کتــاب نویســنده  کــه در ایــران هــم بخشــی از آن ترجمــه شــد. در ایــن 
می کوشــد بــا تکیــه بــر نظریــه میشــل فوکــو بــه شــکلی ایــن »جنســیت 
ســیال پیشــامدرن« را در ایــران مــورد تأمــل و تدقیــق قــرار دهــد و رد 
ــد  ــوان می کن ــد. وی عن کن ــال  ــده دنب ــری به جامان ــار تصوی آن را در آث
ــم و  ی ــه ندار ــه و زنان ــای مردان ــان ویژگی ه ــی می ــرز قاطع ــار م ــن آث در ای
الگوهــای زیبایی شــناختی ثابــت و مشــترکی بــر هــر دو ســایه افکنــده 
در  را  هنرمند-مخاطــب  رابطــه  عزیمــت،  نقطــه  ایــن  از  او  اســت. 

ــر هنــری پــی می جویــد. ــا اث ارتبــاط ب

یــخ نوشــته محمــد توکلــی  کتــاب دیگــر، تجــدد بومــی و بازاندیشــی تار
زمینــه  در  را  غرب گرایــی  و  شــرق گرایی  آن،  در  کــه  اســت  طرقــی 
کــه  کــی  ــر مبنــای ادرا یــخ ب کــرده و می گویــد: تار تاریخ نــگاری تبییــن 

ــه  گرفتــه و ایــن رابطــه یــک رابطــه دوطرف مــا از غــرب داشــتیم شــکل 
گزارش هــا و  بــوده اســت. نویســنده در ایــن اثــر بــا تکیــه بــر ســفرنامه ها، 
مکاتبــات تاریخــی، ایــن شــبکه را توضیــح می دهــد و تصــور غالــب 
از غــرب و نقــش آن را در شــکل گیری هویــت جدیــد ایرانــی بررســی و 

یابــی می کنــد. ارز

ناتاریخی گری در تاریخ نگاری هنر معاصر ایران
و ســرانجام نوبت به واپســین مبحث و محور ســخنرانی موســوی اقدم 
گاه  ایــن روش پژوهشــگران  کــرد: در  کــه در آن خاطرنشــان  رســید 
را  آن  کــه خــود، در جریــان تحقیــق، خــاف  ادعاهایــی می کننــد 
فمینیســتی،  و  پسااســتعماری  اثبــات می رســانند. مطالعــات  بــه 
ی خاص گرایــی دارد و همین طــور عبــور  کیــدی خــاص و فــراوان رو تأ
کان روایت هــا و فراروایت هــا و تعمیم هــای جهانــی. امــا  و پرهیــز از 
خــود دچــار غفلــت ورزی از زمینه هــای تاریخــی در تحلیــل چگونگی 
شــکل گیری آثــار هنــری می شــوند و موقعیت هــای تاریخــی، فرهنگــی 
و جغرافیایــی را بــه یــک چــوب می راننــد و به نحــوی غیرتاریخــی بــه 
طبقه بندی هایشــان  در  مشــخصًا  ایــن  و  می دهنــد  ارجــاع  یــخ  تار

نمــود آشــکارتری دارد.

پایــان ایــن نشســت بــا پرســش های حاضــران و پاســخ صاحب نظــر و 
ســخنران همــراه بــود.

هنــر  »درون مایه هــای  نشســت های  سلســله  هنــر،  پژوهشــکده 
معاصــر ایــران« را بــا دعــوت از اســتادان و صاحب نظــران حوزه هــای 
هنرپژوهــی ایــران و بــا حضــور تمامــی عاقه منــدان ادامــه خواهــد داد.
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دوازدهمین درسگفتار »نظریه و  نقد هنر«

ماهیت و معنای هنر در آیینه »میراث هنرهای اسامی«
فرزاد زاد محسن

در نشســتی دیگــر از درســگفتارهای »نظریــه و نقــد هنــر«، پژوهشــکده 
یــخ دانشــگاه ژنــو  هنــر بــا میزبانــی از پاتریــک ریگنبــرگ، دکتــرای تار
و پژوهشــگر مؤسســه فرهنــگ، ادیــان و مدرنیتــه دانشــگاه لــوزان، بــه 
شــنیدن روایــت ایــن صاحب نظــر جهانــی هنــر اســامی از »هنرهــای 

اســامی و  چیســتی هنــر« نشســت. 

درســگفتارهای  سلســله  از  نشســت  دوازدهمیــن  نشســت،  ایــن 
کــه عصــر چهارشــنبه ســی ام  بــود  تخصصــی »نظریــه و  نقــد هنــر« 
گســترده عاقه منــدان در ســالن همایش هــای  بهمن مــاه بــا حضــور 
فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد و ســیری از معنــا و  ماهیــت هنــر در آیینــه 

گرفــت. میــراث هنرهــای اســامی مــورد تحلیــل و بررســی قــرار 

در آغــاز نشســت، اســماعیل پناهــی، مدیــرکل پژوهشــی فرهنگســتان 
هنــر و دبیــر علمــی درســگفتارهای نظریــه و نقــد هنــر، بــا اشــاره بــه 
طــی  نشســت  ایــن  ســخنران  ارزشــمند  پژوهش  هــای  و  تألیفــات 
آثــار و  دیدگاه هــای  ایــن  بیــان ویژگی هــای  و  گذشــته  پانــزده ســال 
کــرد: یکــی از مهم تریــن و  او، بــه ســخنرانی پرداخــت و خاطرنشــان 
شــاخص ترین ویژگی هــای ریگنبــرگ در پرداختــن بــه هنــر اســامی، 
بهره  منــدی از رویکردهــا و روش  هــای مختلــف بــوده اســت. او در آثــار 
خــود، بســته بــه موضــوع بحــث، از رهیافت  هــای پدیدارشناســانه، 
بهــره  یکدیگــر  مــوازات  بــه  هرمنوتیــک،  و  یــک  آیکونولوژ تاریخــی، 
کــرده بــا رویکردهــا و  گرفتــه و بــا پرهیــز از نــگاه تک  منظــری تــاش 

کنــد. رهیافت هــای مختلــف و متنــوع، هنــر اســامی را تحلیــل 

مســئله ای  اســامی  هنرهــای  ماهیــت  از  پرســش  افــزود:  وی 
منتقــدان  و  تاریخ نــگاران  و  هنرپژوهــان  میــان  در  چالش برانگیــز 
هنــر اســت و در پژوهش هــای هنرهــای اســامی هنــوز پرســش های 
یافــت  در منســجم  و  درخــور  پاســخی  کــه  دارنــد  وجــود  بســیاری 
نکرده انــد. اصطــاح ترکیبــی »هنــر اســامی« را محققــان و هنرپژوهان 
ــی  گفتمان ــز ناخواســته چنیــن  ــا نی ــد و م کرده  ان ــی وضــع و جعــل  غرب
بســیار  و  اجتماعــی  و  انســانی  زمینــی،  امــری  هنــر  پذیرفته  ایــم.  را 
متنــوع اســت و پرســش از چیســتی آن بســیار چالش برانگیــز اســت. 
کــه تداعی گــر امــوری منبعــث  کــه صفــت و قیــد اســامی ــــ  هنگامــی 
از منابــع فرازمینــی، آســمانی، غیبــی و وحیانــی اســت ــــ بــدان افــزوده 

می  شــود. عمیق تــر  چالــش،  ایــن  می  شــود، 

وی ســپس بــه طــرح پرســش های کلیــدی در ایــن حــوزه پرداخــت: آیــا 
اســام و متــون وحیانــی، ذاتــًا مــازم بــا اصولــی بــرای خاقیــت هنــری 
کــه هنرمنــد بایــد ملــزم و  مراعــی آنهــا باشــد  و خلــق آثــار هنــری اســت 

تــا اثــرش اســامی قلمــداد شــود؟ آیــا در تعالیــم اســامی، آموزه  هایــی 
ــف  ــن و تعری ــد و تعیی ــان می ده ــر را نش ــق هن ــازو کار خل ــه س ک ــم  ی دار
می کنــد؟ آیــا بــرای خلــق آثــار هنــر اســامی هنرمنــد خــود بایــد معتقــد 
گــر  و ملتــزم بــه باورهــا و اعمــال و رفتــار و مناســک دینــی باشــد یــا ا
کار ببنــدد اثــرش در  برخــی فرم هــا یــا مضامیــن را در خلــق آثــارش بــه 

زمــره آثــار هنــر اســامی قــرار می  گیــرد؟

مدیــرکل پژوهشــی فرهنگســتان هنــر ســپس بــه طــرح ایــن پرســش 
کــه چــه چیــزی هنرهــای اســامی را از ســایر جریان هــا و  پرداخــت 
ــز می ســازد؟ فرم هــا و ســبک ها، مضامیــن  شــاخه  های هنــری متمای
ــی پاســخ های ایــن  ی در دســته  بندی اجمال ــا هــر دو؟ و و محتواهــا ی
ــد و آن  ــر اســامی دارن ــه هن ــگاه فرمالیســتی ب گفــت برخــی ن پرســش 
هنــری  جریان هــای  ســایر  از  متمایــز  موتیف هایــش  و  فرم هــا  در  را 
گاهــی هنــر اســامی را در حــد هنــری هندســی  می داننــد. ایــن نــگاه 
نیــز ماهیــت هنــر  تقلیــل می دهــد. عــده ای  تزیینــی )دکوراتیــو(  یــا 
بلکــه در محتــوا  آن،  فرم هــای  و  و ســبک  در شــیوه  نــه  را  اســامی 
و مضامیــن برگرفتــه از دیــن اســام می داننــد. ایــن نگــرش ســنت 
ــه از  ــرِی برگرفت ــای هن ــا فرم ه ــری ی ــبک هن ــد س ــام را فاق ــی اس فرهنگ
آموزه هــای اســامی و مختــص بــه هنــر اســامی می دانــد. بــه عبــارت 
بینامتنــی  گفتمانــی  در  اســامی  هنــر  ســبک های  و  فرم هــا  دیگــر 
از هنرهــای پیــش از ظهــور اســام در ســرزمین های اســامی و نیــز 
از هنــر ســایر فرهنگ هــای غیراســامی اخــذ شــده اســت. نگــرش 
کــه هنــر اســامی را هــم در فــرم و هــم در محتــوا  ســومی هــم وجــود دارد 
دارای ماهیــت مســتقل می شناســد. ســنت گراهایی نظیــر بورکهــارت 
چنیــن دیدگاهــی دارنــد و هنــر اســامی را هنــری رمــزی و نمادیــن 
کــه از ســنت اخــذ شــده  و فرمالیســتی بــا محتــوا و بیــان خاصــی 
می داننــد؛ البتــه دیدگاه هــای دیگــری نیــز در تعریــف و صورت بنــدی 
پدیدارشناســانه،  رهیافت هــای  نظیــر  دارد،  وجــود  اســامی  هنــر 
ســاده  ترین  از  یکــی  شــاید  نشانه شناســانه.  و  جامعه شناســانه 
کیــد بــر توافــق و اجمــاع جامعــه  پاســخ ها بــه چیســتی هنــر اســامی، تأ
کــه  کــه هنــر اســامی هــر آن چیــزی اســت  هنــری اســت؛ بدیــن معنــی 

افــراد جامعــه آن را هنــر اســامی تشــخیص دهنــد.

گشــوده اســت  ــاب ایــن پرســش ها  ــادآوری اینکــه هنــوز ب ــا ی پناهــی ب
کــه ســنت ها،  از آن حیــث اهمیــت می یابــد  ایــن موضــوع  افــزود: 
بــه  مســلمانان  بیــن  در  هنــری  آثــار  خلــق  شــیوه های  و  ســبک ها 
کاربردهــای هنــر  مــوازات تحــوالت رهیافت هــا، رســانه ها، ابزارهــا و 
در حــال تغییــر و تحــول اســت و از ایــن جهــت الزم اســت مــا بــا تأمــل 
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کنیــم و دســتیابی  و تعمــق بیشــتری بــه ایــن مفهــوم بنیادیــن نظــر 
بــه پاســخ ها، مواضــع و تبیین هــای درســت و محققانــه راهــی جــز 
پژوهــش و ایجــاد فضــای گفتمانــی بیــن اندیشــمندان و محققان این 
ــه درســگفتار هنرهــای اســامی و مســئله چیســتی  ــدارد. ارائ حــوزه ن
ــز در راســتای ایجــاد چنیــن  ــر پاتریــک رینگنبــرگ نی ــر توســط دکت هن

گفتمانــی برنامه ریــزی شــده اســت.

دکتــرای  مؤلــف،  مــدرس،  ریگنبــرگ،  پاتریــک  دکتــر  از  آن گاه  وی 
ادیــان و  ژنــو و پژوهشــگر مؤسســه »فرهنــگ،  یــخ هنــر دانشــگاه  تار
کــرد تــا بــه ایــراد ســخنرانی و طــرح مباحــث   مدرنیتــه« لــوزان دعــوت 
خــود بــا عنــوان: »هنرهــای اســامی و مســئله چیســتی هنــر« بپــردازد.

آن گاه ســخنران درســگفتار دوازدهــم، ســخنرانی خــود را بــه شــرح زیــر 

گــروه  و بــه زبــان انگلیســی ارائــه داد و دکتــر مجیــد پروانه  پــور عضــو 
نظریــه و نقــد پژوهشــکده هنــر بــه ترجمــه همزمــان آن پرداخــت:

ــاره هنــر اســامی نبــود  کتاب هــای مــن به طــور خــاص درب نخســتین 
هــر  در  اســت.  ژاپــن  و  بیزانــس  و  چیــن  هنرهــای  دربــاره  بیشــتر  و 
کــه: هنــر  هنــری شــما بــا ایــن پرســش اولیــه و بنیادیــن مواجــه هســتید 

شام آخر، اثر لئوناردو داوینچی

چیســت و چــه تعریفــی دارد و چگونــه بایــد آن را در نســبت بــا اثــر 
کلمــه art  یــک مفهــوم  کــرد؟  کــه پیــش روی شماســت فهــم  هنــری 
کــه  کامــًا مــدرن غربــی اســت و در بســیاری فرهنگ هــا مفهومــی 
متناظــر بــا کلمــهart  در جهــان غــرب باشــد وجــود نــدارد. مــا در اینجــا 
ــروف  ــوی مع ــی ــــ تابل ــر غرب ــاخص از هن ــه ش ــک نمون ــا ی ــود را ب کار خ
شــام آخــر اثــر لئونــاردو داوینچــی ــــ آغــاز و بــا رویکــرد »آیکونولوژیــک« 

بررســی می کنیــم.

 وی آن گاه بــا بیــان نظــرات پانوفســکی در خصــوص ایــن دیوارنــگاره 
مشــهور گفــت: در شــیوه تحلیلــی پانوفســکی چنــد ســطح در مواجهه 
کــه  بــا یــک اثــر هنــری وجــود دارد؛ در ســطح نخســت، درمی یابیــم 
گــرد یــک میــز نشســته اند. مرحلــه اول، مرحلــه ای  تعــدادی از افــراد 
ــار  ــر شــناختی از نقــاش و بافت گ »زیربنایــی« اســت. در ســطح دوم، ا

کــه ایــن اثــر دربــاره  کار و ِالمان هــای او داشــته باشــیم درمی یابیــم 
اثــر  ِالمان هــا و موتیف هــای موجــود در  و  حادثــه شــام آخــر اســت 
ایــن داللــت و مفــروض اصلــی را بــه مــا منتقــل می کنــد. در ســطح 
کــه ایــن مو تیف هــا در دوره خــودش  ســوم، بــه ایــن درک می رســیم 
چگونــه فهــم می شــده و مــردم آن روزگار چــه فهمــی از ایــن مو تیف هــا 

داشــته اند.
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در  کــرد:  کیــد  تأ الحمــرا  کاخ  از  نمایــش تصاویــری  بــا  وی ســپس 
آیکونوگرافــی،  بــا روش  اثــری، مشــکل می تــوان  بــا چنیــن  مواجهــه 
گــر فی المثــل عنصــری محــوری  حتــی در ســطح اول پیــش رفــت و ا
کلیــت بــه  مثــل مقرنــس را نشناســید اصــًا نمی توانیــد درکــی از ایــن 
ــی  ــل نقاش ــم و تحلی ــرای فه ــکی ب ــاید روش پانوفس ــد. ش ی ــت آور دس

کاخ الحمرا

امــا  اســت،  فیگوراتیــو  نقاشــی،  ایــن  زیــرا  باشــد؛  جوابگــو  ایرانــی 
در ســایر حوزه هــای هنرهــای اســامی بــا ایــن رویکــرد بــه مشــکل 

یــم و بایــد شــیوه ای دیگــر بیابیــم. می خور

 وی در ادامه ویژگی مشترک هنرهای اسامی را این گونه برشمرد: 
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• استفاده بسیار از خوش نویسی و موتیف های هندسی.

و  اســتتیکی  اصــول  به کارگیــری  چشــمگیر  و  فــراوان  تنــوع   •
نیســتند. یکســان  گســتره  ایــن  در  کــه  زیبایی شناســی 

ــوان  ــًا نمی ت ــه اساس ک ــوی  ــه نح ــار ب ــودن آث ــی ب ــی و فراقومیت • فراملیت
ــه ملیــت و قومیــت خاصــی محــدود ســاخت. ــار را ب ایــن آث

امــا باالخــره بــا همــه ایــن اوصــاف، هنــر اســامی چــه چیــزی اســت؟ 
می تــوان  خوش نویســی  و  کتابــت  نظیــر  قرآنــی  هنرهــای  مــورد  در 
کــرد، امــا در  عنــوان هنــر اســامی را بــه صراحــت بدان هــا اطــاق 
برخــورد بــا هنرهــای ایرانــی مثــل تصویرســازی شــاهنامه یــا نگارگــری 
کــه:  یــف هنــر اســامی ایــن اســت  چطــور؟ یکــی از رایج تریــن تعار
کــه »هنرمنــدان مســلمان«، در »جوامــع  ــر اســامی چیــزی اســت  هن
گــر  مســلمان« و بــرای »مخاطبــان مســلمان« تولیــد می کننــد. امــا ا
ماجــرا بــه همیــن ســادگی بــود امــروز مــن اینجــا و در خدمــت شــما 

نبــودم! و  نهایتــًا بــه همیــن تعریــف بســنده می کردیــم.

مسجد جامع عباسی اصفهان

ســخنران نشســت بــا آوردن مثالــی در ادامــه ســخنان خود افــزود: وجه 
کــه قبلــه دارنــد و اوج زیبایی شــان  اشــتراک تمــام مســاجد ایــن اســت 
کتیبه هــای خوش نویســی و تزیینــات گچــی و آجــری و کاشــی  نیــز در 

تجلــی یافته اســت.

وی بــا نمایــش تصویــری از مســجد جامــع عباســی اصفهــان پرســید: 
ــا تمــام تریینــات به کاررفتــه در شبســتان مســجد ضــرورت داشــته  آی
کــه ایــن تزیینــات  کتیبه هــا می فهمیــم  یــا نــه؟ از برخــی عبــارات 
کمــی مســلمان  و ُشــکوه و جــال محصــول هدایــت و  نظــارت حا
کارفرمــای ســاخت بنــا بــوده اســت. در نــگاه بــه نقــوش  بــه عنــوان 

تزیینــات  بــه  مزّیــن  کتیبه هــای  و  تلفیقــی  نقش مایه هــای  و 
کــه  غیراســامی  اثــر  یــک  )به عنــوان  وانــک  کلیســای  در  اســامی 
دیــوار  کتیبــه  یــا  اســت(،  شــده  ســاخته  غیرمســلمانان  توســط 
ســیاق  و  ســبک  بــه  کامــًا  کــه  اصفهــان  در  یهودیــان  کنیســه 
ــه  ک ــم  ــت، درمی یابی ــده اس ــن ش ــامی تزیی ــای اس کتیبه ه ــات  تزیین
ــا مــا در رویکردهــای  یــم و نســبت آنهــا ب اســتتیک های مختلفــی دار
مختلــف بــه هنــر اســامی تغییــر می کنــد؛ مثــًا در مواجهــه بــا برگــی از 
کــه در آن نگاهــی  نگاره هــای شاه طهماســبی یــا یــک نقاشــی چینــی، 
کیهان نگارانــه جــاری اســت، و بــا مقایســه میــان ایــن دو طبــق مــدل 
تحلیلــی پانوفســکی، بــرای فــراروی از مرحلــه نخســت و گام نهــادن به 

مراحــل دوم و ســوم، بــا مشــکل مواجــه می شــویم.

نویســنده کتــاب جهــان رمــزواره هنــر اســامی در ایــن بخــش از ســخن 
کــه رابطــه  خــود یــادآور شــد: از دیگــر مســائل هنــر اســامی ایــن اســت 
معنویــت و زیباشناســی در ایــن آثــار چیســت؟ طــرح تناقضــی میــان 
یافــت مفاهیــم و مضامیــن معنــوی از اثــر و خالــی از معنویــت بــودن  در

کــه  تولیدکننــده و خالــق اثــر، موجــب طــرح ایــن پرســش می شــود 
ــد  ــا بتوان ــد مســلمان باشــد ت ــًا بای ــار هنــر اســامی لزوم ــا آفریننــده آث آی
گفــت  کنــد؟ پاســخ منفــی اســت! بایــد  اثــری اســامی تولیــد و ارائــه 
در فراینــد خاقیــت و ابتــکار، معنویــت و روحانیــت تنهــا یکــی از 

عناصــر و  مؤلفه هاســت، و همــه آن نیســت. 

بــا انتخــاب و به کارگیــری پــاره ای از مضامیــن و موتیف هــا از ســوی 
هنرمنــد می تــوان گفــت برخــی از آثــار هنــر اســامی، معنــوی هســتند، 
یــم بســیار دشــوار اســت  گــر پــا را از قلمــرو هنــر اســامی فراتــر بگذار امــا ا
کــه بــر تمامــی ایــن نمونه هــا  کنیــم  کــه معیارهــای جهان شــمولی پیــدا 
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کنیسه، اصفهان، قرن 11 هـ ق. موزه یهودی، نیویورک دیوار 

کلیسای وانک
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کنــد و آن را هنــر معنــوی یــا هنــر مقــّدس بدانیــم. صــدق 

کتابــت در هنرهــای اســامی و  ــا  کــه نوشــتار ی نکتــه دیگــر آن اســت 
گونــی دارد و ایــن بهــره از متــن  گونا جوامــع اســامی، شــئون و مراتــب 
در خوش نویســی بــه مــا عمــق و ژرفــای ویــژه ای بــرای درک آثــار دیگــر 
کتابــت، یکــی  در معمــاری و طیفــی از هنرهــا می بخشــد. همچنیــن 
از راه هــای بازآفرینــی و اســامی کردن فضــا از طریــق خوش نویســی 

متــون قرآنــی و مقــّدس اســت.

افقــی  محورهــای  تبییــن  بــه  خــود  مباحــث  ادامــه  در  ریگنبــرگ 
آفرینــش،  کهــن  اســطوره های  در  منــدرج  و  مشــهور  عمــودی  و 
فاقــد  و  گــرد و حلقــوی  یــا  خطی بــودن نوشــتار، ســاختار اســپیرال 
کــه ُبعــد تــازه ای بــه نوشــتار می بخشــد، و  مفاهیــم ورای  تزیینــات 
کائنــات پرداخــت و  کلیــت  تزییــن و مرتبــط بــا درکــی متعالــی از 
و  گاه  خــودآ زیبایی شناســی  تأثیــرات  خطــوط،  ایــن  شــد:  یــادآور 
کــه بــا خوانــش  گاه برجــای می گذارنــد و  ایــن بــدان معناســت  ناخــودآ
زیبایی شناســانه ایــن خطــوط، مفاهیمــی از قبیــل  نظــم، موســیقی، 
و  یافــت  در می تــوان  را  متــن  خــود  ورای  و  مفاهیمــی  هارمونــی، 
کیهان شناســی هســتند و ُبعــد  گویــا و  نمــودار نوعــی  تزیینــات هــم 
کــه می تــوان از آن بــا تعابیــر معنــوی، مذهبــی یــا  دیگــری نیــز دارنــد 

گفــت. رازگونــه ســخن  و  جادویــی 

کاربــرد عبــارات قرآنــی، تأثیــر معنــوی، تابشــی و پرتوافکنانــه ای  نفــس 
گویــی مفاهیــم و محتــوای آیــات،  گــر خوانــده نشــود،  هــم دارد؛ حتــی ا
کتیبــه  کنیــم داریــوش اول در  گــر دقــت  ا را تغییــر می دهــد.  فضــا 
بیســتون چگونگــی بــه تخــت نشســتن خــود را توضیــح می دهــد و بــا 
دیــد امــروزی، بــرای خــود تبلیــغ می کنــد در حالــی کــه افــراد کمــی قادر 
کتیبه هــای  بــه خوانــدن متــن آن بودنــد. ایــن اتفــاق در هنــر اســامی و 
کســی به راحتــی قــادر بــه خوانــدن متــن  کمتــر  کــه  آن نیــز می افتــد 
کتیبه هــا خوانــده  کتیبه هــای هخامنشــی قــرار نبــوده  آنهاســت. در 
ــا در طــول قرن هــا  کــی می شــده ت ــد در ســنگ، حکا شــوند؛ بلکــه بای
بــر  بایــد  بــود  کلمــات خــدا  مثــل  پادشــاه  کلمــات  و چــون  بمانــد 
آثــار و  قــرآن در  نفــس نگاشــتن متــون  ســنگ ها نگاشــته می شــد. 
بناهــا فــارغ از الــزام بیننــده بــه خوانــدن آنهــا و تــوان فهــم معنــای آیــات 
و عبــارات، حامــل درخشــش و روشــنی و نــور بــوده اســت. در بعضــی 
کــه یــا خیلــی  مســاجد، متــون خوش نویســی شــده ای از قــرآن هســتند 
بــاال و دور از دســترس اند و یــا قابــل خوانــدن نیســتند؛ پــس ســؤال ایــن 

کــه اصــًا چــرا نوشــته شــده اند؟ اســت 

وی بــا اشــاره بــه آرامــگاه بایزیــد بســطامی و تکــرار نقــش کلمــه »علــی« 
در ایــن بنــا اظهــار داشــت: ایــن متــون، وجــه دیگــری غیــر از خوانــدن و 

فراتــر از کارکــرد خوانــش و فهــم متــن دارنــد.

 اینکــه چیــزی نوشــته شــود و غایــت آن خوانــدن نباشــد، بســیار فراتــر 
یــم. بــرای مــِن پژوهشــگر  کــه مــا در غــرب دار از دیــد محــدودی اســت 
کــه اهمیــت دارد این اســت که باید دیدگاه خــودم را در  غربــی چیــزی 
کــی  مواجهــه بــا چنیــن آثــاری زیــر و رو کنــم. هنرمنــد بــا نوشــتن و حکا
اشــعار عرفانــی روی شــمعدان های فلــزی و ظــروف ســفالی و لعابــی 
و دیگــر آثــار می خواســت میــان آن نوشــته ها بــا ظــرف و شــئ رابطــه ای 
کنــد. ایــن هنرمنــدان می خواســتند رابطــه ای هرمنوتیــک بیــن  ایجــاد 
ــه  ــث، ب ــم و مباح ــن مفاهی ــرح ای ــل از ط ــا قب ــن«، قرن ه ــا »مت ــژه« ب »اب
بخشی از نقوش آرامگاه بسطام، 712 هـ ق.وجــود آورنــد؛ مثــًا نوشــتن شــعری دربــاره شــمع و پروانــه روی یــک 

برگی از شاهنامه شاه طهماسبی، اثر سلطان محمد، 931 هـ ق.
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و مطابقــت  یــک مازمــت  بیننــده،  شــمعدانی، در ذهــن شــمای 
و تداعــی معانــی بــه شــکل دائمــی و همیشــگی برقــرار می کــرد. مــا  
یــم، نمونــه  نمونــه چنیــن رویکــردی را به هیچ وجــه در هنــر غــرب ندار
چنیــن آثــاری بســیار محــدود اســت. خوش نویســی در جهــان اســام 
کــه بایــد مــدام پیرامونــش مداقــه و تأمــل  یــک تصویــر اســت؛ چیــزی 
کــه  یــد؛ چــه بخوانیــدش و چــه بــه خواندنــش نائــل نشــوید؛ ُبعــدی  ورز
دربــاره خوش نویســی در تمــام دنیــای اســامی و آثــار اســامی فــراوان 
دیــده می شــود، امــا در دنیــای غربــی نمونــه ای از آن نمی تــوان یافــت. 
در هنــر غربــی، بــر خــاف هنــر اســامی، »فیگور«هــا و »آیکون«هــا در 
قلــب اثــر هنــری قــرار دارنــد و »تصویــر«، پایــه و بنیــان فهــم غربــی از 

ماهیــت هنــر اســت.

تزیینــات  مبحــث  بــه  را  خــود  ســخن  انتهایــی  بخــش  ســخنران، 

آن  از  بــه  وجوهــی  اشــاره  و  اســامی  در ســنت هنرهــای  آرایه هــا  و 
داد. اختصــاص 

پارادایــم زیباشــناختی غربــی، »تزییــن«، جنبــه ای  گفــت: در  وی 
کمــک می کنــد  حاشــیه ای دارد و بــه خلــق یــک اتمســفر در معمــاری 
کــه در هنــر  امــا در واقــع، امــری ثانــوی و فرعــی اســت. موتیف هایــی 

مسجد جامع یزد، قرن نهم هـ ق.

اســامی،  هنــر  در  دارنــد  دســت دوم  و  فرعــی  جنبــه  مســیحیت، 
کــه  یــد  اصلــی و  مرکــزی و  محــوری هســتند. شــما خوش نویســی را دار
در مرکزیــت اســت، امــا آنچــه تمــام دیــوار را پوشــانده، نقــوش تزیینــی 
دهیــم.  تغییــر  تریینــات  از  را  خــود  درک   بایــد  مــا  اســت.  گیاهــی 
تزیینــات در هنــر مســیحی، فرعــی اســت، امــا همــان عنصــر در هنــر 

کانونــی دارد و اصــل ماجراســت.  اســامی نقشــی 

ــا مفهــوم  ــر ب گ ــه و تزییــن اصــًا چیســت؟ ا ــه آرای ک ســؤال ایــن اســت 
کاری بــه یقیــن عبــث  یــم  غربــِی آن ســراغ ایــن حــوزه مفهومــی برو
کامــًا روشــن و  جهان شــمولی از ایــن مفهــوم  خواهــد بــود. مــا تعریــف 
کارکردهــا،  یــم. در هنرهــای مختلــف، ایــن عنصــر،  در دســت ندار
در  می تــوان  امــا  دارنــد،  متفاوتــی  و   مختلــف  جوانــب  و   یــف  تعار
کــه درونــش  کــرد و آنهــا را در بافتــاری  گفت وگــو  کارکردشــان بحــث و 

ایــن  کارکردهایشــان  از  یکــی  طبعــًا  کــرد.  بررســی  گرفته انــد،  قــرار 
کار می رونــد مثــل  بــه  اثــر  بــه قصــد زیباترکــردن فضــا و  کــه  اســت 
کــه در آن تزیینــات، انعکاســی از »امــر  کاشــی. طبیعتــًا در فرهنگــی 
کارکــرد و تعریفــی متفــاوت بــا  الهــی و قدســی« اســت، ایــن عناصــر، 
کــه فاقــد ایــن درک و تعریــف و تلقــی هســتند.  فرهنگ هایــی دارد 
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کتــاب ســال ایــران در ادامــه تبییــن خــود از  برنــده جایــزه جهانــی 
نقــش  تزیینــات  ایــن  گفــت:  اســامی  هنــر  در  ترئینــات  ماهیــت 
نمادیــن نیــز دارنــد؛ چــون از هندســه اســتفاده می کننــد و  تمامــی ایــن 
المان هــا در بافتارهــای خاصــی، معناهــای نمادیــن خاصــی هــم 
کننــد؛  ــد و می تواننــد یــک  هویــت سیاســی اجتماعی هــم پیــدا  دارن
مثــًا آیینــه کاری، پیشــاپیش نشــان از یــک ســنت خــاص نســبت بــه 

عناصــر دیگــر دارد.

کــه هرگــز نمی تــوان  یــک ویژگــی برجســته ایــن آرایه هــا ایــن اســت 
هنــر،  تاریخ نــگار  یــک  چیســت.  معنایشــان  دقیقــًا  کــه  فهمیــد 
دوســت دارد ســندی از ایــن دســت بیابــد کــه هنرمنــدی کــه تزیینات 
ــا مکتوبــی  کــرده ســند ی کار  ــا مســجد شــیخ لطــف اهلل را  ــو ی عالی قاپ
کــه هــدف  کــه در آن توضیــح دهــد  گذاشــته باشــد  از خــود بــه جــا 
مــن از ایــن تزیینــات چــه بــوده اســت، امــا متأســفانه نظیــر بســیاری از 

ــت! ــا نیس ــت م ــندی در دس ــن س ــان چنی ــر جه ــای دیگ هنره

گزیــر ایــن ســؤال   وقتــی پــای تفســیر ایــن تزیینــات بــه میــان می آیــد نا
و  هســتند؟  بی معنــا  یــا  دارنــد؟  معنایــی  آیــا  کــه  می شــود  مطــرح 
کــرد؟ ایــن   اساســًا چگونــه می تــوان معنایــی از دل آنهــا اســتخراج 
پرســش ها می توانــد پاســخ هایی سیاســی و  پسااســتعماری داشــته 
روش شناســی های  عمــده  جامعه شــناختی.  و   تاریخــی  یــا  باشــد 
هنــر هــم در دنیــای امــروز ســاخته دســت غربی هاســت و از ســابقه 
و  مرکزیــت  قلــب  به مثابــه  انســانی  فیگــور  از  کــه  فرهنگــی می آیــد 
کــرده و هیچ چیــزی در ایــن  نظــام تجسم بخشــی هنــری اســتفاده 
انــدازه فیگــور انســان، در درجــه اول اهمیــت  بــه  فرهنــگ بصــری 
کــه مــا غربی هــا هنــر ایجــاد  نیســت و شــاید ایــن تلقــی را بشــنوید 
ــر  ــا هنرمندت ــا غربی ه ــذا م ــد! ل ــش می کنن ــرقی ها تزیین ــم و ش می کنی
و متمدن تریــم. مــا اثــر هنــری خلــق می کنیــم و در عــوض، جهــان 
کــه تزیینی  انــد و  هنــر نیســتند. ایــن  اســام آثــاری درســت می کنــد 

آثــار زیبــا امــا محدودنــد...!

گفتــار خــود بــه طــرح ایــن  ایــن صاحب نظــر و پژوهشــگر در پایــان 
ســؤال اساســی پرداخــت: حــال چگونــه بایــد بــا ایــن تزیینــات مواجــه 
دســت  بــه  آنهــا  از  یافــت  در و  فهــم  در  بیشــتری  عمــق  کــه  شــویم 

بدهیــم؟

کــه: در وهله اول  رینگنبــرگ پاســخ ایــن پرســش را چنیــن تحلیل کرد 
کــه معانــی مســتقیم،  نبایــد بــا تزیینــات هنــر اســامی به منزلــه امــری 
ــد  کنیــم؛ بلکــه بای مشــخص و از پیــش تعیین شــده ای دارد برخــورد 
قابلیــت  و  بالقــوه  تــوان  حامــل  کــه  ببینیــم  هنــری  امــری  به منزلــه 
وســیع هرمنوتیکــی اســت. ایــن ُبعــد »هرمنوتیــکال« همیشــه ناظــر 
کــه ناظــر تمامــی ایــن تریینــات  بــه »سوبژکتیویســم« شــخصی اســت 

اســت.

وی آن گاه بــه بیــان و برشــمردن چنــد داللــت محتمــل در خصــوص 
تزیینــات اســامی پرداخــت: نخســت توجــه بــه حضــور دائمــی و 
در  کیهانــی  هارمونــی  و  نظــم  نمــاد  به منزلــه  »هندســه«  چشــمگیر 
تزیینــات آثــار هنــر اســامی و دیگــری تلقی و تداعــی »معانی معنوی« 
کــه ایــن داللــت دوم، موضــع ســنت گراها اســت،  از تزیینــات اســت 
یــم.  ندار داللتــی  چنیــن  بــرای  ســندی  قائل انــد  مخالفانشــان  امــا 
مــا بایــد تزیینــات هنــر جهــان اســام را یــک آیینــه عمق دهنــده، 
ایــن جهــت، مثــال  از  ببینیــم و هندســه  ابژه گرایانــه  و  ُبعددهنــده 
کــه هنرمنــد را وادار بــه خلــق یــک موتیــف خــاص  خوبــی اســت؛ چرا
کــه بازنمــای نظــم و تناســب اســت. بــرای فیلســوف هــم  می کنــد 
کیهانــی اســت و بــرای عــارف هــم تجلــی و  نمــودار یــک هارمونــی 
تداعــی وحــدت وجــود اســت. ایــن هنــر، ارجــاع بــه هنرمنــد نــدارد و 
ســطحی و  تصنعــی نیســت؛ و در هــر زمــان و هــر مــکان و  در چشــم و 

کــس جــاری اســت و  محدودیتــی نــدارد. دل هــر 

گفتــار خــود را بــا بیــان  محورهایــی نظیــر  وی بــا نمایــش چنــد تصویــر، 
قابلیــت تجمیــع زمــان و  مــکان، فراملــی و فرامحلــی و جهانــی شــدن 
کــرد و یــادآور شــد:  هنرهــای اســامی در دوره معاصــر جمع بنــدی 
در مواجهــه بــا هنــر اســامی صرفــًا نبایــد بــه رویکردهــای تاریخــی 
از  و  جدیــد  افق هــای  از  می تــوان  کــرد.  کتفــا  ا جامعه شناســانه  یــا 
گرایش هــای  گســتره ای وســیع تر، از روان شناســی و علــوم شــناختی یــا 
امــروز  مــا  بــرد.  بهــره  نویــن و روش شناســی های جدیــد در غــرب،  
ــا  ــه ب ک ــم  ی ــال« دار ــانی دیجیت ــوم انس ــام »عل ــه ن ــی ب ــرب، مفهوم در غ
اســکن و آرشــیو و  مطالعــه می تــوان بــه مطالعــه رفتــار هنرمنــدان و 
تبارشناســی آثــار و تحــوالت آنهــا پرداخــت. فراینــدی شــبیه موتــور 
گســترده،  ــا شبکه ســازی بیــن اطاعــات  کــه ب گــوگل  جســت وجوی 
یدادهــای تاریخــی و اجتماعــی و  ــرای فهــم بعضــی رو زنجیــره ای را ب
سیاســی فراهــم مــی آورد. می تــوان ایــن روش جمــع آوری اطاعــات و 
کــرد  شبکه ســازی را روی آثــار هنــر اســامی و ارجاعــات آن نیــز پیــاده 

و ایــن تنهــا یــک رهیافــت و پیشــنهاد اســت. 

ــرد  ــان ب ــه پای ــا ایــن جمــات ب یگنبــرگ ســخنرانی خــود را ب پاتریــک ر
ــر  ــان منتظ ــه همچن ک ــت  ــاره ای اس ــامی، ق ــر اس ــن هن ــر م ــه نظ ــه: ب ک
ــا هــر وســیله ای  ــا ب ــا اســب، ی کشف شــدن اســت و  می شــود پیــاده، ب
کشــف آن شــتافت. همــه متدولوژی هــا بــرای مطالعــه و فهــم ایــن  بــه 

ــد پاســخگو باشــد. ــر می توان ســاحت از هن

گفتنــی اســت سلســله »درســگفتارهای تخصصــی نظریــه و  نقد هنر« 
کلیدی تریــن مباحــث در مطالعــات نظــری و انتقــادی  بــا بازشــکافی 
هنــر و بــا حضــور عمــوم عاقه منــدان مباحــث هنرپژوهــی همچنــان 
کار خــود ادامــه خواهــد داد.  و در ســال 1398در پژوهشــکده هنــر بــه 
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پویش »سپهر  زیسته هنرمند«
همایــش دوروزه »ســپهر زیســته هنرمنــد« از مجموعــه برنامه هــای »همایــش ملــی زن، اشــتغال و اقتصــاد مقاومتــی« بــه همــت دانشــگاه تربیــت 

مــدرس و بــا همــکاری فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد. 

ــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی، هم فکــری و  ــان و نیــل ب ــا هــدف شــکل گیری زمینــه مناســب جهــت ارتقــای ســطح اشــتغال زن ایــن همایــش ب
بهره گیــری از تجربــه زنــان شــاغل موفــق در حوزه هــای مختلــف، نهــم و دهــم اســفند 1397 بــا همــکاری معاونــت هنــری فرهنگســتان هنــر در 

مرکــز هنرپژوهــی نقش جهــان برگــزار شــد. 

کارگــروه هنــر همایــش »ســپهر زیســته هنرمنــد« دو عرصــه هنر هــای تجســمی و مــد و لبــاس را مــورد توجــه قــرار داد تــا فرصتی برای بیــان تجربیات 
هنرمنــد در زیســت اقتصــادی اش فراهــم آورد. ایــن برنامــه بــا حضــور زنان هنرمنــد، کارآفرین و صاحب کســب وکار موفق برگزار شــد. 

ایــن همایــش در روز نخســت خــود بــه عرصــه مــد و لبــاس اختصــاص داشــت. اســتفاده از تجربیات ارزشــمند هنرمندان در زمینه کســب وکار، 
کــه  کارآفرینــی و زیســت اقتصــادی  آنهــا به واســطه فــروش آثــار، محصــوالت و خدمــات هنر ی شــان از جملــه موضوعــات مهمــی بــود  اشــتغال یــا 

در ایــن عرصــه مــورد توجــه قــرار گرفت. 

در ایــن روز از همایــش، »تکنیک هــای دیزایــن لبــاس، اکسســوری و مدیافــت« توســط آفــاق امیریــان و »رودوزی هــای ســنتی هرمــزگان« توســط 
کارگاه آمــوزش داده شــد.  فاطمــه حســن زاده بــه عاقه منــدان در قالــب دو 

 همچنیــن نشســتی بــا صاحبــان کســب وکارهای خــاق در حــوزه مــد و لبــاس بــا حضــور آزاده عســگری و ســعیده احمــدی بــرای دانشــجویان، 
کلــی صنایــع خــاق فرهنگــی برگــزار شــد تــا مخاطبــان آشــنایی نســبی ای  کســب وکار در عرصــه هنــر و به طــور  هنرآمــوزان و افــراد عاقه منــد بــه 
کار و در آمدزایــی چــه  کــه بــرای موفقیــت در  یابنــد  کار حرفــه ای خــود به دســت آورنــد و پــس از اتمــام دوره، در بــا مفاهیــم و مکانســیم های 

گیرنــد.  راهکارهایــی را بایــد در پیــش 

کرد.   که به هنر های تجسمی اختصاص داشت، جمعه دهم اسفند، در قالب چهار نشست ادامه پیدا  روز دوم همایش 

گالــری داری تــا حراج گــذاری« بــا هــدف آشــنایی مخاطبــان بــا  نخســتین نشســت تخصصــی بــا عنــوان »کارآفرینــی هنــری و فرهنگــی؛ از 
گالــری داری، واســطه گری فرهنگــی، مجموعــه داری و... تــا حراج گــذاری بــا  مجموعــه ای از مکانیســم های ضــروری بــازار آزاد هنــر به ویــژه 

ــد.  ــزار ش ــاران برگ ــی ب ــط و خوش نویس ــار خ ــراج آث ــس ح ــاران و رئی ــه ب ــری تران گال ــس  ــر و مؤس ــی، مدی کاظم ــه  ــور محبوب حض

کــه بــا حضــور فرشــته منصوری مؤیــد،  »اســتراتژی های ارزش گــذاری آثــار هنــری« نیــز دومیــن نشســت ایــن روز از همایــش بــه شــمار می رفــت 
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس، برگــزار شــد. در ایــن نشســت بــه ارزش خریدوفــروش و تبــادل آثــار هنــری به مثابــه محصــوالت 
کــه از دیــدگاه اقتصاددانــان بســیار حائــز اهمیت اســت، پرداخته  فرهنگــی بــی درنظرگرفتــن مؤلفه هایــی همچــون ایــده، خاقیــت، ســبک و... 

شــد. 

کــه بــا حضــور  ســومین نشســت ایــن همایــش بــه موضــوع »هنرمنــد و اهمیــت حضــور در رویدادهــای جهانــی هنــر معاصــر« اختصــاص داشــت 
افســون منتظــری، نقــاش، نویســنده و مــدرس دانشــگاه الزهــرا، برگــزار شــد. در ایــن نشســت بــه بحــث و بررســی چگونگــی حضــور هنرمنــدان در 
بــازار آزاد هنــر پرداختــه شــد. اینکــه هنرمنــدان بایــد از چــه ســطحی شــروع کننــد، بــا چــه ســازوکاری پیش رونــد و آثارشــان را در چــه رویدادهایی 

بــه نمایــش بگذارنــد، مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. 

یســته هنرمنــد« برگــزار شــد. در  کــه در روز دوم  همایــش »ســپهر ز »شــناخت رزیدنســی ها و نحــوه مشــارکت در آنهــا« نیــز آخریــن نشســتی بــود 
کــه ســاالنه در  گالــری آنایــن بــه فراخوان هــای بین المللــی  ایــن نشســت فاطمــه عبــداهلل زاده حســینی، صاحب امتیــاز و مدیرمســئول ســایت 
ــه ایــن ترتیــب همایــش  ــان باشــد، پرداخــت و ب ــرای معرفــی هنرمنــدان و درآمدزایــی آن ســطح جهانــی اعــام می شــود و می توانــد عرصــه ای ب

کار خــود پایــان داد.    دوروزه »ســپهر زیســته هنرمنــد« بــه 

کند. کارگروه هنر دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد این همایش را در سال های آتی نیز با موضوعات روز برگزار 
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37

كتاب شمایل نگاری صور نجومی در آثار هنر اسالمی منتشر شد

شرف شمایل در منطقة البروج
الهام طالبی

کوشــش  کتــاب شــمایل نگاری صــور نجومــی در  آثــار هنــر اســامی بــه 
طاهــر رضــازاده بــا ترجمــه مشــترک او و مریــم خسروشــاهی توســط 

مؤسســه متــن فرهنگســتان هنــر به تازگــی منتشــر شــد.

یــك  و  مقالــه  )چهــار  مختلــف  متــن  پنــچ  حــاوی  کتــاب  ایــن 
اســت.  اســامی  نجومــی  صــور  مطالعــات  زمینــه  در  کاتالــوگ(، 
امــروز،  دنیــای  در  کــه  اســت  شــده  منتشــر  حالــی  در  کتــاب  ایــن 
آثــار  در  به کاررفتــه  نجومــِی  صورت هــای  بــا  مرتبــط  پژوهش هــای 
کادمیــك هنــر  هنــری اســامی بخــش قابــل توجهــی از مطالعــات آ
اســامی را در دنیــای غــرب بــه خــود اختصــاص داده اســت، ولیکــن 
ایــران هنــوز جایگاهــی  ایــن مباحــث در دانشــگاه های  متأســفانه 

پیــدا نکــرده و منابــع اندکــی در ایــن زمینــه در دســترس اســت.

گشــودن بــاب آشــنایی  کتابــی را  گردآورنــده هــدف از انتشــار چنیــن 
محققــان و دانشــجویان فارســی زبان بــا مباحــث و مســائلی عنــوان 
کــه صــد ســال اســت در دنیــای غــرب، به عنــوان بخشــی  می کنــد 
از تزئینــات آثــار هنــر اســامی ــــ صــور نجومــی ــــ بــه آن پرداختــه شــده 

اســت.

کــرده ام  کتــاب چنیــن آورده اســت: »ســعی  رضــازاده در پیشــگفتار 
مهم تریــن و پایه ای تریــن مقــاالت و  مکتوبــات مرتبــط بــا ایــن حــوزه را 

کنــار هــم آورده، در اختیــار عاقه منــدان قــرار دهــم.«
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کســل  کتــاب می تــوان مقــاالت پژوهشــگرانی چــون فریتــز زا در ایــن 
یلــی هارتنــر  )معرفــی و نقــش هفــت اختــر مرســوم هنــر اســامی(، و
ــخه ای  ــس )نس ــی ول ــامی(، ام ــر اس ــتمین اخت ــت هش ــاره ماهی )درب
بادلی یــن  کتابخانــه  در  صوفــی  عبدالرحمــن  رســاله  از  قدیمــی 
یلــی هارتنــر )جــام وســکوالی مــوزه  کســفورد در صــورت فلکــی(، و آ
اســامی(  اختربینــی  شــمایل نگاری  دربــاره  تحقیقــی  بریتانیــا؛ 
را  بــروج در هنــر اســامی(  و  کاربونــی )صــورت اختــران  و اســتفانو 

کــرد. مطالعــه 

آثــار  از  اثــر  بیســت  معرفــی  بــا  کاربونــی  اســتفانو  آخــر،  مقالــه  در 
برنجینــه  عمومــًا  کــه  متروپولیتــن  مــوزه  در  موجــود  اســامی  هنــر 
انــواع  کاربــرد  شــمایل نگارانه  تفســیر  و  شــرح  بــه  ســفالینه اند،  یــا 
نقــوش نجومــی اعــم از صــورت اختــران و نقــش صــور منطقة البــروج 

می پــردازد.

ــه خــود را در حقیقــت نخســتین  کســل، مقال ــز زا کتــاب فریت در ایــن 
یــخ صورتگــری اختــران در هنــر شــرق و  تــاش در راســتای تبییــن تار
کــه پیــش از ایــن تحقیقــات  غــرب عنــوان می کنــد. وی اذعــان دارد 

گرفتــه اســت. بســیارکمی در ایــن حــوزه صــورت 

ایــن نویســنده آلمانــی بــا صــور اختــران در شــرق، مبحــث جالبــی را 
آغــاز می کنــد. او بــرای تحلیــل، صــور اختــران در نســخ کیهان نــگاری 
قزوینــی را برمی گزینــد. وی معتقــد اســت قزوینــی در متــن خــود بــه 
ــر  ــردازد، ولیکــن تصاوی ــی می پ کیهان ــه نیروهــای  ــر به مثاب هفــت اخت
ایــن کتــاب اخترشــناختی محــض، صــور خطی و ســاده ای نیســتند؛ 
یقیــن  بــا  ادامــه  در  وی  ملموس انــد.  و  واضــح  پیکره هایــی  بلکــه 

کــه صــور هفــت اختــر نســخه قزوینــی اختصاصــًا  اظهــار می کنــد 
به منظــور صورتگــری ایــن متــن ابــداع نشــده اســت؛ بلکــه از الگوهــای 

گرفتــه شــده اســت.  تثبیت شــده قبلــی ایــن اجــرام ســماوی 

در ایــن نســخ خطــی صــورت هفــت اختــران این گونــه توصیــف شــده 
کــه بــه شــکل قــرص مــاه اســت، بــا دو دســت  اســت: »قمــر ســرش را 
کتابــت از  نگــه داشــته اســت. عطــارد در هیئــت فــردی در حــال 
نیمــرخ ترســیم شــده اســت. زهــره آراســته بــه زیورآالتــی چــون گوشــواره 
ســر،  بــر  تاجــی  بــا  شــمس  می نــوازد.  ســاز  موبنــد،  و  دســت بند  و 
گذاشــته اســت. مریــخ بــا تاجــی بــر ســر،  ی زانوهــا  شمشــیری ســیاه رو
در یــك دســت ســری بریــده و در دســت دیگــر شمشــیر دارد. مشــتری 
ــرد.  ــت و در  آن می نگ ــه اس گرفت ــت  ــوده در دس ــه ای نیمه گش صحیف
ــر تخــت  کــه دیگــران اغلــب ب کرســی نشســته )در حالــی  زحــل روی 
شــاهی بالــش دار نشســته اند(، دســت راســت را بــاال بــرده اســت و در 

دســت چــپ تیشــه بلنــدی دارد.«

ایــن تصاویــر،  یــخ دیــن، دربــاره منشــأ  تار از آموزه هــای  صرف نظــر 
ــه اینکــه ایــن تصاویــر  ــا توجــه ب مؤلــف پرسشــی را مطــرح می کنــد: »ب
کدام یــك از فرهنگ هــای  کامــًا بیگانه انــد، در  ــا فرهنــگ اســامی  ب

ــا غربــی ممکــن اســت تکویــن یافتــه باشــند؟« شــرقی ی

ازایــن رو، وی بــا تحلیــل و تفســیر منابــع مکتــوب و  آثــار هنــری، از یــك 
ســو ریشــه ایــن الگوهــا را در تصاویــر متأخــر بابــل قدیــم شناســایی 
تــداوم  آن  ایــن الگوهــا و  بــه بررســی ردپــای  کــرده و از ســوی دیگــر 

پرداختــه اســت. 

ایــن محقــق آلمانــی معتقــد اســت صــورت هفــت اختــران از بابــل 
آثــار هنــری اســامی نمی  توانســته شــمایل نگاری درخــور  بــا  قدیــم 
توجهــی بــه وجــود آورده باشــد؛ ازایــن رو در فاصلــه زمانــی بابــل قدیــم و 
کــه بــا ترکیبــی از ملــل  دوران اســامی، عهــد باســتان متأخــر قــرار دارد 
و فرهنگ هــای مختلــف تأثیــر عهــد باســتان متأخــر را در صــورت 

اختــران هنــر اســامی بــه وجــود مــی آورد.

کــه محتــوای صــورت هفــت اختــران در  او چنیــن ادامــه می دهــد 
گرفتــه  عجایب المخلوقــات قزوینــی از تصویــر خدایــان بابــل قدیــم 
شــده اســت. و نمونه هایــی را نیــز بــرای مطابقــت ایــن تصاویــر ذکــر 

می کنــد.

وی تصویــر عطــارد کاتــب را بــا ِنبــو، خــدای کاتــب و ایــزد اختــر عطارد 
ــار  ــا طوم ــر مشــترِی صحیفــه ی ــم، مطــرح می کنــد. تصوی ــل قدی در باب
ــق  ــر، مطاب ــا شــخصیت مــردوخ )مــردوك(، خــدای تقدی ــه دســت ب ب
ــا ایشــتار، الهــه بابلــی آســمان، مــادر خــدا، ایزدبانــوی  اســت. زهــره ب
ــه  ک ــگاوری  ــت جن ــخ در هیئ ــت. مری ــق اس ــی منطب کامیاب ــق و  عش
بــا  دارد  دســت  در  را  شکســت خورده اش  دشــمن  ســر  و  شمشــیر 
خــدای جنــگ بابلــی، نینیــب، نــرگال و... مطابقــت دارد. تصویــر 
یــادی از َشــَمش، خــدای داور و شــاِه خدایــان، گرفتــه  شــمس تــا حــد ز

کــه خــدای خورشــید هــم هســت.  شــده اســت 

ایــن پژوهشــگر در نهایــت خویشــاوندی و پیونــد آشــکار تصویرگــر 
اختــران اروپایــی بــا اختــر خدایــان بابلــی را به روشــنی بیــان می کنــد.
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کاربونــی )صــورت  کتــاب، مقالــه اســتفانو  از مقاله هــای خواندنــی 
کاربونــی  اختــران و بــروج در هنــر اســامی( اســت. هــدف اصلــی 
ــاه و تبییــن نقــش اختربینــی در تولیــدات هنــری جهــان  کوت بررســی 
چگونــه  دهــد  نشــان  دارد  قصــد  مقالــه  ایــن  در  او  اســت.  اســام 
محبوبیــت  و  عمومیــت  از  درجــه ای  چنــان  بــه  علمــی  شــاخه ای 
کــرده و در عیــن  کــه حتــی ظاهــر آثــار هنــری را متحــول  رســیده اســت 
کیهان شــناختی بــه آنهــا بخشــیده اســت. حــال معنایــی جادویــی و 

وی اختر بینــی را در هنــر اســامی، پیشــه علمــی مهمــی برمی شــمرد 
و آن  را بــه علمــا و ریاضی دانــان و مؤلفــان معروفــی چــون ابومعشــر 
نســبت  و خواجــه نصیرالدیــن طوســی  بیرونــی  ابوریحــان  بلخــی، 

می دهــد. 

نســخه های  اســت  معتقــد  اســامی  هنرهــای  پژوهشــگر  ایــن 
کــه دربــاره اختربینــی اســامی در مجموعه هــای عمومــی و  بســیاری 
گویــای محبوبیــت ایــن موضــوع در سراســر  خصوصــی وجــود دارد، 
جهــان اســام اســت. وی در ایــن مقالــه بیســت اثــر هنــری را بــر مبنای 

اصــول علمــی اختربینــی اســامی بررســی می کنــد. 

کــه زمین  از نظــر اختربینــان مســلمان، هســتی دوایــر هم مرکــزی اســت 
کــه  کرده انــد  در وســط آنهــا قــرار دارد. اطــراف زمیــن را افــاك احاطــه 
هریــك جایــگاه مــداِر اختــر یــا مجموعــه ای از اختران انــد. هفت فلك 
نخســتین به ترتیــب نزدیکــی بــه زمیــن، مختــص قمــر، عطــارد، زهــره، 
کــب  کوا شــمس، مریــخ، مشــتری و زحــل اســت. فلــك هشــتم فلــك 
کــه ۴8 صــورت فلکــی از جملــه دوازده منطقة البــروج  ثابتــه اســت 
در آن ِســیر می کننــد. بعــد از فلــك هشــتم فلــك دیگــری بــه نــام فلــك 
کــه جنبــش  اعظــم )جایــگاه فرشــتگان و عــرش الهــی( وجــود دارد 
هــر هشــت فلــك را تنظیــم می کنــد؛ بنابرایــن ناظــر زمینــی، جنبــش 
 ۴8 جایــگاه  کــه  هشــتم  فلــك  پهنــه  بــر  را  شــب  آســمان  اختــراِن 

صــورت فلکــی اســت، می بینــد. 

در  مســلمان  علمــای  ســهم گذاری  اصیل تریــن  و  مهم تریــن 
گــردش مــاه اســت. مــاه آشــکارترین »اختــر«  اخترشناســی مطالعــه 
اختــران  ســایر  از  ســریع تر  را  منطقة البــروج  و  بــود  شــب  آســمان 
را  مــاه  اســام،  از  پیــش  چادرنشــینان  و  بادیه نشــینان  می پیمــود. 
ــه 

ّ
مهم تریــن مرجــع و شــاخص خــود می دانســتند و جنبــش و اهل

آن را در نظــام ســاده ای بــه نــام انــواء ثبــت می کردنــد. نظــام انــواء 
مبتنــی بــر مشــاهده موضــع اختــران، در نگهــداری حســاب زمــان مؤثر 
کــه همچنــان در  ــا هــال را می ســاخت  بــود و مبنــای تقویــم قمــری ی

کار مــی رود. بــه  کشــورهای اســامی 

کــه  گام هایــی  نظــام منازل القمــر مبتنــی بــر 28 ایســتگاه قمــر ــــ انــدازه 
مــاه روزانــه می پیمایــد تــا در نهایــت، از ایــن مــاه نــو بــه مــاه نــو بعــدی 
ــرا مــاه در هــر  ــوده اســت؛ زی ــر از رصــد ســایر اختــران ب برســدــ و موثق ت

بــرج مجــاور اختــر یــا خوشــه ای از اختــران معّیــن مقیــم می شــود.

در بخشــی از ایــن مقالــه نــگاره ورقــی از نســخه مونس الحــرار فــی 
ــال  ــی در س ــن جاجرم ــن بدرالدی ــد ب ــط محم ــه توس ــعار ک دقائق االش
گــردآوری شــده، بررســی شــده اســت.  7۴1هـــ / 13۴1م در اصفهــان 
کتــاب بــا عنــوان »فــی ذکــر  بیســت ونهمین بــاب از ســی بــاب ایــن 

کــه محمــد  اشــعار المصــور و اختیــارات قمــر« شــامل ابیاتــی اســت 
کنونی، تصویرســازی  راوندی، شــاعر قرن ششــم، ســروده اســت. ورق 
کوتــاه ایــن بــاب دربــاره اختیــارات قمــر، شــامل دوازده  دومیــن قطعــه 
کــدام دربــاره یکــی از بــروج فلکــی نوشــته شــده  کــه هــر  رباعــی اســت 
کــه در آن مــاه انســان نما در منــزل یکایــك بــروج  اســت. ایــن شــعر 
ــر  ــت و ظاه ــده اس ــروده ش ــوقی س ــه معش ــاب ب ــود، خط ــل می ش داخ
کــه  بــا وجــود ایــن، از آنجــا  و خلق وخــوی او را توصیــف می کنــد؛ 
ماهیــت شــعر اختربینانــه اســت، موضــوع ابیــات آن پیشــگویی و 

اندرزگویــی اســت: 

مه در جوزا شرکت و تزویج و سفر 

کان هنر  کنی تو ای  گر   نیکوست ا

جامه ُبر و از اهل قلم حاجت خواه

کن از فصد حذر  دارو مخور و همی 

ــی  ــته و تاج ــوان فروگذاش گیس ــا  ــی ب ــون زن ــاه همچ ــر م ــن تصاوی در ای
کــه دور ســرش  ــر ســر ترســیم شــده اســت؛ او هالــی در دســت دارد  ب
گرفتــه اســت. ماه بانــو در اینجــا بــا جــوزا و ســرطان و اســد بــه  را قــاب 
ــر  ــاه را ب ــك از نگاره هــا م نمایــش در آمــده اســت. ترکیــب ســاده هــر ی
گیاهــان بلنــِد برآمــده از چمنــزار  زمینــه ای ســرخ رنگ و پوشــیده از 
کــه در ســمت راســت صحنــه، مربــع نشســته و رو بــه  نشــان می دهــد 

کــه در ســمت چــپ بــه تصویــر درآمــده اســت.  کــرده  ســوی برجــی 

جــوزا )دوپیکــر( بــاالی ورق ترســیم شــده اســت. ســرطان )خرچنــگ( 
ــن  ــش روش ــگ بنف ــه رن ــوش ب ــرد و فلس پ گ ــودی  ــط ورق، موج در وس
گرفتــه  کــه ســر اختــر خویــش را بــا دو چنــگ پیشــینش بــاال  اســت 
بــا  پاییــن صفحــه، حیوانــی نخودی رنــگ  اســت. اســد )شــیر( در 
کــرده اســت.  پاهــای بلنــد و چانــه ریشــدار عجیبــش، بــه مــاه پشــت 

جــوزا یــا بــه بیــان اخترشناســی توأمــان به صــورت دو مــرد جــوان بــا 
کــه دنبــال ایشــان بــه هــم پیوســته اســت.  نیم تنــه مــاران ظاهــر شــده 
کــه باالیــش ســری وجــود دارد.  گرفته انــد  ایشــان چوبــی را در میــان 
گل هــای  هــر دو پیکــر تاجــی زریــن بــه ســر، پیراهنــی ســبز و مزیــن بــه 
طایــی بــه تــن، و شــالی زریــن بــه کمــر دارنــد. هرچنــد شــمایل نگاری 
مرســوم دوپیکــر در ایــن تصویــر رعایــت شــده، رابطــه اخترشــناختی 
جــوزا بــا شــبه اختر جوزهــر )اژدهــا(، یــا عقدتیــن قمــر، ایــن نقــش را 

کــرده اســت. پیچیده تــر 

در  جوزهــر  منطقة البــروج(  در  اختــر  موضــع  )قوی تریــن  شــرِف 
کــه در اینجــا صــورت آدمــی بــه خود  ـــ  جوزاســت؛ بنابرایــن رأس اژدهــاـ 
گرفتــه اســت ــ بــاالی چوبدســِت دوپیکــران بــه نمایــش درآمده اســت. 
دنبــال به هم پیوســته ایــن دو مــرد جــوان ایشــان را بــه دوپیکــران به هــم 
کــرده اســت و چــون دنبــال اینهــا نشــان دهنده ذنــب  چســبیده ماننــد 
اژدهاســت، بــار دیگــر پیونــد آن بــا جوزهــر آشــکار می شــود. در نتیجه، 
کنونــی نیــز بــا شــبه اختر جوزهــر ادغــام  شــمایل نگاری جــوزا در نــگاره 
شــده اســت و بدین ترتیــب رایج تریــن نقــش آن را نمایــش می دهــد.
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کتــاب فرهنــگ نمادهــای چیــن بــه همــت پژوهشــکده هنــر، وابســته 
بــه فرهنگســتان هنــر، و بــا همــکاری مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر 
کتــاب نوشــته ولفــرام ابرهــارد و  آثــار هنــری )متــن(،  منتشــر شــد. ایــن 

ترجمــه امیرعبــاس زارعــی اســت. 

ــناخت  ــا، ش ــا و تمدن ه ــناخت فرهنگ  ه ــروری ش ــوازم ض ــی از ل یک
آنهــا  تولیــدات فرهنگــی  کــه در  اســت  فرهنــگ  آن  نمادیــن  زبــان 
کتــاب دربرگیرنــده حــدود چهارصــد  ایــن  بــروز می کنــد.  و  ظهــور 
ــیاری  ــه بس ک ــد  ــان می ده ــطحی نش ــی و س کل ــروری  ــت. م ــاد اس نم
اینهــا  ارتبــاط هســتند.  پایــه در  بــا چنــد درونمایــه  ایــن نمادهــا  از 
کــه در زندگــی روزمــره چینی هــا مطــرح اســت و  موضوعاتــی اســت 
آرزوی قلبی شــان بــرای زندگــی ســالم و طوالنــی، رســیدن بــه جایــگاه 

دربرمی گیــرد. را  بچه داشــتن  و  شــهروندی  و  اجتماعــی  واالی 

گــر  ا اســت:  آمــده  نویســنده  زبــان  از  و  کتــاب  ایــن  پیشــگفتار  در 
کار می برنــد،  کــه چینی هــا به عنــوان نمــاد بــه  بخواهیــم چیزهایــی را 
پدیــد می آیــد.  نتایــج جالبــی  کنیــم،  گــروه دســته بندی  بــه چنــد 
کل رده بنــدی، انســان اســت: انســان در هســتی  مهم تریــن چیــز در 
کــه خــود  جســمانی و موقعیــت اجتماعــی اش همــراه بــا مصنوعاتــی 
می ســازد. ایــن بــا اصــل مبنــای جهان بینــی چینــی: انســان به عنــوان 
و  گیاهــان  دارد.  مطابقــت  کامــًا  جهــان،  ایــن  در  اصلــی  موجــود 
گشــته اند.  جانــوران و حتــی آســمان و زمیــن مســخر و تابــع انســان 
گیاهــان اهمیــت بیشــتری  در قلمــرو طبیعــت جانــدار، حیوانــات از 

ــد. دارن

مترجــم در مقدمــه آورده اســت: کتــاب ولفــرام ابرهــارد یکــی از بهترین 
اســت.  دور  شــرق  هنــر  شــناخت  زمینــه  در  موجــود  کتاب هــای 
مرتــب شــده  فارســی  الفبــای  به ترتیــب  فرهنــگ  ایــن  مدخل هــای 
بــرای ســهولت جســت وجو، ترتیــب انگلیســی مدخل هــا  اســت و 

»فرهنگ نمادهای چین« منتشر شد

ــا  کتــاب آمــده اســت. در ضمــن تلفــظ چینــی مدخل هــا ب ــان  در پای
حــروف التیــن در هــر مدخــل ارائــه شــده اســت تــا در صــورت تمایــل 

پژوهشــگر بــرای جســت وجوی بیشــتر، امــکان آن فراهــم باشــد.

نســخه، ۴80  بــا شــمارگان 1000  نمادهــای چیــن،  فرهنــگ  کتــاب 
صفحــه مصــور و بهــای 63هــزار تومــان منتشــر شــده اســت.
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کتاب مجموعه مقاالت اولین هم اندیشی نشانه شناسی هنر توسط 
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری )متن(، به چاپ سوم رسید.

نخستین  در  که  است  مقاله  یازده  بر  مشتمل  مجموعه  این 
این  شد.  عرضه   )1382 )تهران،  هنر  نشانه شناسی  هم اندیشی 
مقاالت، حوزه های مختلف مطالعه تطبیقی ادبیات و هنر، بررسی 
نشانه شناختی آثار نقاشی، معماری، هنرهای تجسمی و پویانمایی 
را دربر می گیرد. مقاالت حاضر عبارت اند از: »شکل گیری نشانه ها« 
یتا افراشی؛ »نشانه شناسی  کوروش صفوی؛ »بازی نشانه ها« از آز از 
پساساخت گرا، واسازی )دیکانستراکشن( در معماری پیتر آیزنمن« 
کاربرد آن در تحلیل  از امیرعلی نجومیان؛ »نشانه شناسی الیه ای و 
»معناشناسی  سجودی؛  فرزان  از  هنری«  متون  نشانه شناختی 
گفتمانی« از فرهاد ساسانی؛ »رویکرد چالشی مطالعه نشانه_ معناها 
در فرایند گفتمانی پوسترهای تبلیغاتی« از حمیدرضا شعیری؛ »سیر 
زایشی معنا« از بابك معین؛ »بررسی نشانه شناسی از شمایل مسیح 
گوتیك« از شیده احمدزاده؛ »نشانه شناسی تطبیقی شعر  در سبك 
و نقاشی معراج نزد نظامی و سلطان محمد« از بهمن نامورمطلق؛ 
»مفاهیم متقابل طبیعت و فرهنگ در حوزه نشانه شناسی فرهنگ 
معنایی  روایی  »کارکرد  و  کتچی؛  پا احمد  از  مسکو_تارتو«  مکتب 
نشانه ها در تابلوی قربانی کردن حضرت ابراهیم، اثر محمد زمان« از 

عباسی. علی 

چاپ سوم مجموعه مقاالت اولین هم اندیشی نشانه شناسی هنر، 
در شمارگان 1000 نسخه، 230 صفحه و بهای 30هزار تومان توسط 
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری )متن( عرضه شده است.

»نشانه شناسی هنر« تجدید چاپ شد
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کتــاب جامعــه، هنــر و اخــاق از »مجموعــه مقــاالت فلســفه هنــر و    
زیبایی شناســی« بــه چــاپ دوم رســید.

کتــاب »جامعــه، هنــر و اخــاق«، نهمیــن مقالــه از مجموعــه مقــاالت 
کــه تــام ســارل، اســتاد فلســفه  فلســفه هنــر و زیبایی شناســی اســت 
ــه  کتــاب ب و متخصــص در حقــوق بشــر، آن را نگاشــته اســت. ایــن 
همــت مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن( منتشــر 

شــده اســت.

کتــاب بــه پرســش های مرتبــط بــا هنــر و جامعــه از منظــر  در ایــن 
فلســفه سیاســی، بیــش از پرســش های زیبایی شــناختی ناظــر بــه 
هنــر و جامعــه پرداختــه شــده اســت و نویســنده عــاوه بــر مســائل 
اخاقــی در عرصــه دیــن و حــوزه عمومــی بــرای مخاطب به سیاســت 
کتــاب بــه دیــن از منظــر تالســتوی،  هــم توجــه دارد. ســارل در ایــن 
سیاســت از منظــر افاطــون و حــوزه عمومــی به ویــژه در رســانه ها و 
داده  پاســخ  بــاب  ایــن  در  پرســش هایی  بــه  و  پرداختــه  تلویزیــون 

اســت.

کــه آن را مســعود قاســمیان ترجمــه  کتــاب »جامعــه، هنــر و اخــاق« 
کــرده اســت، در 1۵2 صفحــه در قطــع پالتویــی شــومیز بــرای بــار دوم 
بــا قیمــت 10هــزار تومــان، توســط انتشــارات متــن در فروشــگاه مرکــزی 

فرهنگســتان هنــر بــه عاقه منــدان عرضــه می شــود. 

»جامعه، هنر و اخاق« به چاپ دوم رسید
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جلدهــای دوم و ســوم مجموعــه مقــاالت آجرســتان، همایــش آجــر 
ــه همــت معاونــت علمــی و  ــران، ب ــر و معمــاری ای و آجــرکاری در هن

پژوهشــی و مؤسســه متــِن فرهنگســتان هنــر، منتشــر شــد.

جلــد دوم مجموعــه مقــاالت آجرســتان، مشــتمل بــر هفــده مقالــه 
ــاری  ــوزه معم ــه در ح ــوزده مقال ــامل ن ــه ش ــن مجموع ــوم ای ــد س و جل
کــه در همایــش »آجــر و آجــرکاری در هنــر و معمــاری ایــران«،  اســت 
ــژاد، دبیــر  کوشــش مهــدی مکی ن ــه  ــود. ایــن مجموعــه ب ــه شــده ب ارائ
علمــی ایــن همایــش، تدوین نهایی شــده و در دســترس پژوهشــگران 

گرفتــه اســت. حــوزه معمــاری قــرار 

بــا دوازده  ایــن، جلــد اول مجموعــه مقــاالت آجرســتان،  از  پیــش 
مقالــه و تمرکــز بــر شــهر تاریخــی دزفــول، در ایــن انتشــارات منتشــر 

شــده بــود.

ــا شــمارگان ۵00 نســخه، در 3۵0 صفحــه  جلــد دوم ایــن مجموعــه ب
و بــا قیمــت ۴7هــزار تومــان و جلــد ســوم آن بــا شــمارگان ۵00 نســخه 
و 380 صفحــه و بــا قیمــت ۴9هــزار تومــان، توســط مؤسســه تألیــف، 

ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن( عرضــه شــده اســت.

جلدهای دوم و سوم مجموعه مقاالت 
آجرستان منتشر شد
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مهــدی  ســید  نوشــته  ماصــدرا  عشق شناســی  در  هنــر  فلســفه 
آثــار هنــری  نشــر  و  ترجمــه  تألیــف،  توســط مؤسســه  امامی جمعــه 

شــد. چــاپ  تجدیــد  )متــن( 

کتــاب در خصــوص دیــدگاه ماصــدرا دربــاره  هنــر و عشــق، در   ایــن 
کــه عبــارت اســت از: فلســفه اســامی و راز  ده فصــل تنظیــم شــده 
پیونــد عشــق و هنــر در ســاحت ربوبــی؛ ویژگی هــای نــگاه ماصــدرا 
بــه هنــر و زیبایی شناســی هنــری؛ ســه قاعــده  اصلــی در رویکــرد 
وجــودی ماصــدرا بــه هنــر و زیبایی شناســی هنــری؛ زیبایی شناســی 
تمثیلــی  تصویــر  انســانی؛  عفیــف  عشــق های  در  ماصــدرا  بدیــع 
معشــوق یــا اثــر هنــری عاشــق؛ التــذاذ جنســی یــا التــذاد هنــری و 
زیبایی شناســانه در عشــق مجــازی؛ آسیب شناســی عشــق و مبانــی 
فلســفی نقــد هنــر؛ مبانــی هرمنوتیکــی نقــد هنــر در عشق شناســی؛ 
ماصــدرا و جایــگاه بیانگــری در فلســفه نقــد هنــر و رنســانس هنــری؛ 

نگارگــری عصــر صفــوی و زیبایی شناســی صدرایــی.

و  هنــر  و  عشــق  در  ماصــدرا  نظریــات  از  بعضــی  نویســنده 
برمی شــمارد: چنیــن  را  زیبایی شناســی 

1. در نــگاه ماصــدرا هــم طبیعــت و هــم آثــار هنــری، صنــع لطیــف و 
زیبایی شناســیك هســتند. 

کــه خداوند  2. هنــر و اثــر هنــری انســان از دیــدگاه ماصــدرا ایــن اســت 
هنرمنــد اســت و انســان را قائم مقــام خویــش در همــه  اســما قــرار داده، 

کــه انســان نیــز هنرمند باشــد.  کــرده اســت  بنابرایــن اراده 

یــا  بــا هنــر  3. از نظــر ماصــدرا مراتــب خاصــی از عشــق می توانــد 
زیبایی شناســی در صنایــع لطیــف، نســبت داشــته باشــد. به طــور 
و  صــورت  خلــق  بــا  مــازم  کــه  عشــق  از  خاصــی  مراتــب  آن  کلــی 

هســتند. نســبتی  چنیــن  واجــد  صورت پردازی انــد، 

نظــر  از  هنــری  زیبایی شناســی  و  لطیفــه  صنایــع  هنــر،  ارزش   .۴
کــه ایــن مــوارد، وجــوه زیبایی شــناختی  ماصــدرا از آن جهــت اســت 
حقیقــت را آشــکار و انگیــزه  الزم را بــرای تحقــق آن زیبایی هــا فراهــم 
کــه زمینــه  شــدن را فراهــم می کنــد، بســیار فراتــر از  می کنــد. هنــری 

احســاس اســت.

۵. استحســان و تمثــل دو وجــه مشــترك عشــق مجــازی نفســانی و 
ــع لطیفــه اســت و همیــن دو وجــه اشــتراك  زیبایی شناســی در صنای

کتاب فلسفه هنر در عشق شناسی ماصدرا 
به چاپ سوم رسید

در چشــم انداز ماصــدرا پیونــد بیــن عشــق عفیــف و صنایــع لطیفــه 
کــرده اســت. را برقــرار 

6. عاشــق و خیــال عاشــق در مشــاهدات اولیــه، منفعــل اســت و 
ــه درون  ــًا انعکاســی از بیــرون ب تصاویــر حاصلــه از مشــاهدات، صرف
کــه ماصــدرا از آن بــه انظــار  هســتند، امــا از مرحلــه ای از مســیر عشــق 
کــرده اســت، ابتــکارات و فعالیت هــای عاشــق شــروع و  متــوارد تعبیــر 

تــا مرحلــه تمثیــل پیــش مــی رود.

7. شــدت عشــق و لــذت بــه مراتــب حضــور صــورت جمــال و زیبایی 
بســتگی دارد. ماصــدرا حضــور صــورت و زیبایــی را در ســه مرتبــه 

تمثــل خیالــی، تمثــل حســی و شــهود اشــراقی می دانــد.

در  ماصــدرا  عشق شناســی  در  هنــر  فلســفه  کتــاب  ســوم  چــاپ 
در  تومــان  37هــزار  بهــای  و  صفحــه   316 نســخه،   ۵00 شــمارگان 
کتابفروشــی فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان ولی عصر)عــج(، 
پایین تــر از چهــارراه طالقانــی، شــماره 1۵۵0 در دســترس عاقه منــدان 

اســت.



13
97

ند 
سف

 و ا
من

، به
28

ره 
شما

م، 
سو

ال 
، س

نر
ر ه

سفی
ی 

خبر
یه 

شر
ن

45

0
کتاب »خوش نویسی اسالمی« شایسته تقدیر شد
کــه بــه همــت انتشــارات فرهنگســتان  کتــاب خوش نویســی اســامی 
کتــاب ســال  هنــر منتشــر شــده بــود، در سی وششــمین دوره جایــزه 
جمهــوری اســامی ایــران و نیــز بیست وششــمین دوره جایــزه جهانــی 
کتــاب شایســته  کتــاب ســال، در بخــش هنرهــای تجســمی به عنــوان 

تقدیــر، برگزیــده شــد.

کــه  کتــاب مقدمــه و مــروری بــر خوش نویســی اســامی اســت  ایــن 
توجــه جهــان را بــه خوش نویســی اســامی، به ویــژه در یکصــد ســال 

اخیــر نشــان می دهــد.

فصــل  ســیزده  و  بخــش  شــش  در  اســامی  خوش نویســی  کتــاب 
کتــاب: جایــگاه و مبــادی  نوشــته شــده اســت. بخــش مقدماتــی 
اوایــل  گســترش خــط عربــی در  کتــاب:  خــط عربــی، بخــش دوم 
دوران اســامی، بخــش ســوم: برآمــدن اقــام مســتدیر در اوایــل دوره 
ــه،  ــه، بخــش چهــارم: ظهــور اقــام منطقــه ای در اواخــر دوره میان میان
بخــش پنجــم: ســبک های سلســله ای در عصــر پادشــاهان، و بخــش 
گونه گــون خوش نویســی اســامی در دوران مــدرن  پایانــی: چهره هــای 

را شــامل شــده اســت.

کتــاب  شــایان ذکــر اســت آثــار برگزیــده سی وششــمین دوره جایــزه 
 ،1397 بهمــن   16 سه شــنبه  روز  ایــران،  اســامی  جمهــوری  ســال 
طــی مراســمی بــا حضــور رئیس جمهــور، حجت االســام والمســلمین 

ــدند. ــی ش ــدت معرف ــاالر وح ــی، در ت ــن روحان ــر حس دکت

0
تفاهم نامه همکاری فرهنگستان هنر و پردیس هنرهای زیبا 
علیرضا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنر جمهوری اســامی 
ایــران، و شــاهین حیــدری، رئیــس پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه 
همکاری هــای  تقویــت  و  گســترش  بــرای  تفاهم نامــه ای  تهــران، 

کردنــد. فی مابیــن، منعقــد 

نهادهــای  میــان  همــکاری   توســعه  راســتای  در  تفاهم نامــه  ایــن 
کشــور بــه منظــور تقویــت، توانمندســازی  هنــری، فرهنگــی و آموزشــی 
و بهره گرفتــن از ظرفیت هــای موجــود و همچنیــن پیشــبرد اهــداف 

گرفــت. عالیــه ایــن نهادهــا، صــورت 

همــکاری مشــترک دانشــگاه و فرهنگســتان هنــر در انجــام طرح هــای 
راهبــردی  اهــداف  و  پژوهشــی  اولویت هــای  مبنــای  بــر  تحقیقاتــی 
دو  پژوهشــی  و  علمــی  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  امــکان  طرفیــن؛ 
در  مشــارکت  پژوهشــی؛  و  آموزشــی  پروژه هــای  انجــام  در  طــرف 
انجــام پروژه هــای نهایــی تحصیــات تکمیلــی در چارچــوب قوانیــن 
منــدرج در اساســنامه فرهنگســتان هنــر و دانشــگاه؛ امــکان اســتفاده 
از ظرفیت هــای علمــی طرفیــن در برگــزاری همایــش و نشســت های 
و  هنــر  فرهنگســتان  مابیــن  مشــترک  بین المللــی  و  ملــی  علمــی 
کارگاه های تخصصی  دانشــگاه؛ مبادلــه اطاعــات علمی و برگــزاری 
مشــترک در جهــت ارتقــای ســطح علمــی اعضــای هیئــت علمــی و 
پژوهشــی طرفیــن؛ امــکان اســتفاده از ظرفیت هــای دوجانبــه نظیــر 
کتــب  انتشــار  به منظــور  مشــارکت  نیــز  و  کتابخانه هــا  کارگاه هــا، 
کــه هــر دو طــرف بــرای انجام  تحقیقاتــی در زمینــه هنــر؛ مفــادی اســت 

ــیدند. ــم رس ــه تفاه آن ب

گفتنــی اســت در راســتای اهــداف ایــن تفاهم نامــه و بــرای ارتبــاط 
دانشــکده های  و  دانشــگاه ها  بــا  هنــر  فرهنگســتان  بیشــتر  هــر چــه 
ــر  ــتان هن ــور در فرهنگس ــن منظ ــه ای بدی ــور، دبیرخان کش ــر  ــر سراس هن
ایجــاد  و  مشــترک  موضوعــات  راهبــری  تــا  اســت  شــده  راه انــدازی 

کنــد. ســامان دهی  را  اثربخــش  ارتبــاط 

ایــن تفاهم نامــه در جلســه روز دوشــنبه 8 بهمــن 1397، در پردیــس 
هنرهــای زیبــا، بــا حضــور مدیرانــی از فرهنگســتان هنــر و مســئوالن و 
اســتادان فرهیختــه دانشــگاه تهــران، بــرای مــدت دو ســال همــکاری 

مشــترک منعقــد شــد و بــه امضــا رســید.
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تصنیف های قدیمی به روایت استاد عبدالمجید کیانی 
ــروه  گ ــی، عضــو پیوســته و رئیــس  کیان کنســرت اســتاد عبدالمجیــد 
تخصصــی موســیقی فرهنگســتان هنــر، بــه همــراه فرزندانــش مهــرداد 
کیانــی، عصــر جمعــه، دهــم اســفند 1397، در مجموعــه  و شــهرام 
فرهنگــی و هنــری آســماِن فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران 

بــه روی صحنــه رفــت.

گــروه تخصصــی موســیقی  کیانــی، رئیــس  ابتــدا اســتاد عبدالمجیــد 
فرهنگســتان هنــر، ضمــن تشــکر از ایــن فرهنگســتان، بــه تشــریح فــرم 
آنهــا پرداخــت.  قطعــات و تصنیف هــای قدیمــی و نحــوه اجــرای 
کیانــی، محقــق و پژوهشــگر موســیقی، دربــاره ادوار  ســپس شــهرام 
)تنبــک(  ضــرب  خصــوص  در  قدیمــی  اجــرای  مختــص  ایقاعــی 

گفــت. ســخن 

حافــظ،  موالنــا،  اشــعار  از  تصنیــف  دوازده  نخســت،  بخــش  در 
کــه قطعاتــی چــون »بــه یــاد داری مــاه  ســعدی و دیگــر شــعرا اجــرا شــد 
مــن«، »هــر چــه کنــی بکــن مکــن تــرک مــن ای نــگار مــن«، »مــا دگر کس 
گفــت«، »شــبی  نگرفتیــم«، »نــازار دلــی را«، »شــبی مجنــون بــه لیلــی 
گــر غــم  یــاد دارم«، »پــای ســرو بوســتانی«، »ای امــان«، »چــه شــورها«، »ا
کــه بــه ُحســن قامتــت«  کــی از غمــت« و »ای  لشــکر انگیــزد«، »تــا بــه 

را شــامل می شــد.

کــی«، »مــا َدِر خلــوت بــه روی خلــق  کنــم تــا بــه  همچنیــن »گریــه 
صحــرا  و  ســبزه  هــوس  »دل  کبوتــر«،  »ای  ســاقیا«،  »اال  ببســتیم«، 
کســی را هوســی«، »عمــرم بــه غــم و درد  نــدارد«، »بهــار دلکــش«، »هــر 
کشــیدم«  ندامــت«، »ای پادشــه خوبــان« و »ز دســت محبــوب چه هــا 
کــه در دومیــن بخــش ایــن کنســرت  نیــز، از جملــه تصنیف هایــی بــود 

پژوهشــی اجــرا شــد.

0
تاریخ طهران بر دیوارهای نقش جهان
نمایشــگاه »طهــران بــه روایــت اســناد تصویــری تاریخــی«، در مرکــز 

بــه نمایــش درآمــد. هنرپژوهــی نقش جهــان 

ــر از میــرزا حســن عکاس باشــی،  ــر چهــل اث ایــن نمایشــگاه مشــتمل ب
لوئیجــی  هولتســر،  ارنســت  والــی،  علی خــان  قاجــار،  عبــداهلل 
مونتابونــه، والتــر میتل هولتســر، اریــک اشــمیت، آنتــوان ِســوریوگین و 
کــه بــه همــت مؤسســه فرهنگــی ایکومــوس ایــران و  لوئیجــی پشــه بــود 
ــز  ــا 16 اســفندماه 1397، در مرک ــا همــکاری فرهنگســتان هنــر، 1۴ت ب

هنرپژوهــی نقش جهــان برگــزار شــد. 

کبریــه بــا موضــوع  گشــایش ایــن نمایشــگاه، هانیــه خجســته ا در آییــن 
ــره زاد  کمیتــه اســناد و انتشــارات«، مجیــد ق »فعالیت هــا و عملکــرد 
ــوان  ــران: آنت ــرزمین ای ــی از س ــگامان عکاس ــوان »پیش ــا عن ــربیانی ب ش
یــت  محور بــا  چگینــی  نــوروززاده  ناصــر  همچنیــن  و  ســوریوگین« 

کردنــد. »تخت جمشــید به مثابــه مرکــز اســناد« ســخنرانی 

0
کارگاه »آشنایی با نقش مایه ها در هنر هخامنشی«
کارگاه »آشــنایی بــا نقش مایه هــای هخامنشــی«  در پژوهشــکده هنــر  

برگــزار شــد.

کارگاه آموزشــی بــه همــت »کمیتــه هنــر ایــران پیــش از اســام  ایــن 
پژوهشــکده هنــر« و بــا حضــور صبــا لطیف پــور، عضــو هیئت علمــی 

ایــن پژوهشــکده، عصــر چهارشــنبه 10 بهمــن 1397 برگــزار شــد. 

دوران  از  تصاویــری  ارائــه  بــا  لطیف پــور  صبــا  کارگاه  ایــن  در 
پرداخــت.  ایران زمیــن  هنــر  از  دوره  ایــن  بررســی  بــه  هخامنشــی، 
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0
حضور انتشارات فرهنگستان هنر در نمایشگاه های استانی
کتــاب تخصصــی در زمینــه  مؤسســه متــن، بــا بیــش از ۴۵0 عنــوان 

کشــور شــد.  هنــر، میهمــان نمایشــگاه های مختلــف در ســطح 

کــه در موضوعاتی  ایــن انتشــارات، وابســته به فرهنگســتان هنر اســت 
ادبیــات،  نقاشــی،  شهرســازی،  و  معمــاری  هنــر،  فلســفه  چــون 
هنرهــای نمایشــی، موســیقی، نشــریات هنــری و... فعالیــت دارد و 
کتــاب تهــران در  هــر ســاله عــاوه بــر حضــور در نمایشــگاه بین المللــی 

کشــور نیــز شــرکت می کنــد.  نمایشــگاه های اســتانی 

کتــاب قزویــن از 8 تــا 13 بهمــن؛  ســیزدهمین نمایشــگاه سراســری 
 23 تــا   17 از  خوزســتان  کتــاب  سراســری  نمایشــگاه  ســیزدهمین 
بهمــن در اهــواز؛ یازدهمیــن نمایشــگاه بــزرگ مطبوعــات محلــی و 
بیســتمین  اســفند؛   3 تــا  بهمــن   27 از  یــزد  دیجیتــال  رســانه های 
کتــاب سیستان وبلوچســتان از ۵ تــا 11 اســفند در  نمایشــگاه بــزرگ 
زاهــدان؛ و شــانزدهمین نمایشــگاه کتــاب هرمــزگان از 8 تا 13 اســفند 

در بندرعبــاس؛ از جملــه ایــن نمایشــگاه ها بــه شــمار می رفــت.

کنکاشــی در احــوال مجالــس مضحکــه ســده ســیزده خورشــیدی؛ 
گتــاری در قابــی  یــخ داســتانی ایــران، پیــش از اســام؛  درآمــدی بــر تار
دیگــر؛ هنرهــای زیبــای چیــن؛ مجموعــه مقــاالت نقــش و نقشــبند؛ 
و جلــد اول مجموعــه مقــاالت آجرســتان؛ از جملــه تازه هــای نشــر 
مؤسســه متــن اســت کــه بــرای نخســتین بــار، در ایــن نمایشــگاه ها وارد 

کشــور شــد. کتــب تخصصــی هنــر  عرصــه 

همچنیــن خوش نویســی اســامی تألیــف شــیا بلــر و ترجمــه ولــی اهلل 
قالــی  کمپانــی  تاریخچــه  اســمیرنا،  بــه  روانــه  کاووســی؛ سه شــتراِن 
شــرق؛ هنر اســامی و فرهنگ بصری؛ شــاهکارهای فرشــبافی مشــهد 
ســده  در  دوســت محمد  بــه  معــروف  هنرمنــداِن  قاجــار؛  عصــر  در 
یــار در قابــی دیگــر؛ بحــران واقعیــت در بــاب  دهــم/ شــانزدهم؛ بودر
عکاســی معاصــر؛ رمزشناســی حــاالت دســت و بــدن در هنرهــای 
بودایــی و هندویــی؛ زیبایی شناســی هنرهــا؛ درآمــدی بــر فلســفه هنــر؛ 
کــه در  و روش تحقیــق در هنــر و طراحــی؛ از جملــه کتاب هایــی اســت 

گرفــت. ایــن نمایشــگاه  ها در دســترس عاقه منــدان قــرار 

0
برگزیدگان چهارمین جشنواره آب شناخته شدند

چهارمیــن جشــنواره ملــی عکــس آب 13 تــا 20 اســفندماه 1397، در 
مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

ــا  ــه و ب ی ــا دبیــری بابــک برزو ایــن دوره از جشــنواره ملــی عکــس آب ب
ــور و حســن غفــاری،  همراهــی افشــین شــاهرودی، جاســم غضبان پ
ــدگان  ــرد. برگزی ک ــدگان خــود را اعــام  هیئــت داوران جشــنواره، برگزی
ایــن دوره جشــنواره از میــان شــصت اثــر راه یافتــه بــه نمایشــگاه پایانــی 
توســط هیئــت داوران، بــدون رتبه بنــدی و تفاوتــی در جوایــز، انتخــاب 

شــدند. 

محمــد صفرپــور و حســین توحیدی فــر از اســتان خراســان رضــوی، 
حمیــد جمشــیدیان از اســتان اصفهــان و مینــا یزدانی مــراد از اســتان 
کــه از جانــب هیئــت داوران انتخــاب  یــزد از جملــه افــرادی بودنــد 
شــدند و بــا اهــدای جایــزه، لــوح تقدیــر و تندیــس جشــنواره از آنهــا 

تقدیــر شــد.

0
صبا میزبان عکس ها و پوسترهای جشنواره تئاتر فجر  
عکس هــای  و  پوســترها  میزبــان  همزمــان،  نمایشــگاه  دو  بــا  صبــا 

شــد. فجــر  تئاتــر  بین المللــی  جشــنواره  ســی وهفتمین  منتخــب 

ایــن دو نمایشــگاه بــا عنــوان »لحظه هــای جادویی« و »اعان« شــامل 
ــر فجــر  ــده ســی وهفتمین جشــنواره تئات عکس هــا و پوســترهای برگزی
کــه بــا حضــور اهالــی تئاتــر ایــران و صاحب نامــان هنــر نمایــش  بــود 

برگــزار شــد.

مرکــز  مدیــرکل  کرمــی،  شــهرام  نمایشــگاه   ایــن  گشــایش  آییــن  در 
ســی وهفتمین  دبیــر  برهانی مرنــد،  نــادر  کشــور؛  نمایشــی  هنرهــای 
جشــنواره تئاتــر ایــران؛ حمیــد نیلــی، مدیرعامــل انجمــن هنرهــای 
نمایشــی ایــران؛ حضــور داشــتند و دو نمایشــگاه منتخــب پوســتر و 

کردنــد. عکــس تئاتــر فجــر را افتتــاح 
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بــا نمایــش نماهایــی خاقــه از  »اعــان« و »لحظه هــای جادویــی« 
کارنامــه یــک ســال هنــر نمایــش ایــران در قالــب عکــس و پوســتر ، از 
ــرزاده و اســتاد  گالری هــای اســتاد ل ــا ۴ اســفند 1397 در  23 بهمــن ت

فرشــچیان، میزبــان عاقه منــدان بــود.

0
نهضت امام)ره( به روایت تصاویر اسناد تاریخی 
همزمــان بــا آغــاز دهــه فجــر، نمایشــگاه »اســناد از نهضــت امــام)ره( تــا 
ــا عنــوان »چهل ســالگی« در مــوزه  ــران« ب پیــروزی انقــاب اســامی ای

گذاشــته شــد. هنرهــای معاصــر فلســطین بــه نمایــش 

نهضــت  دوران  ســندهای  از  عکــس  پنجــاه  نمایشــگاه  ایــن  در 
درآمــد. نمایــش  بــه  اســامی  انقــاب  پیــروزی  تــا  امــام)ره( 

تبعیــد  بــه  اعتــراض  در  اشــرف  نجــف  علمیــه  حــوزه  از  »تلگــراف 
ــه  ــوزه علمی ــت ارگان ح ــریه بعث ــماره اول نش ــی)ره(«، »ش ــام خمین ام
قــم در ســال 13۴2«، »اعتــراض فضــا و مدرســین حــوزه علمیــه قــم 
ــه بازداشــت امــام خمینــی)ره(«، »تلگــراف رمــز امیــر اســداهلل علــم،  ب
نخســت وزیــر، بــه اســتاندار خراســان در خصــوص آزادی عمــل بــرای 
ســرکوب مخالفیــن«، »صورت جلســه کمیتــه امنیــت و اطاعــات قــم 
دربــاره تمهیــدات بــرای مقابلــه بــا مخالفــان مذهبــی در ایــام محــرم«، 
ــار در شــانزدهم دی مــاه 13۵7«  »صورت جلســه هیئت دولــت بختی
گمــرک« از  کارمنــدان  کشــور از اعتصــاب  کل  و »گــزارش ژاندارمــری 

کــه بــه نمایــش درآمدنــد.  جملــه اســنادی هســتند 

ایــن نمایشــگاه بــا همکاری مؤسســه فرهنگی و هنری صبــا و اداره کل 
پژوهــش  و اســناد نهــاد ریاســت جمهوری از 10 تــا 18 بهمن مــاه 1397 

در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین  برگزار شــد. 

0
اکبر ایرانی عضو گروه علمی همایش فارابی شد
طــی حکمــی از ســوی علــی تقوی معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هنر، 
کبــر ایرانــی مدیرعامــل مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب، بــه عضویــت  ا

بــاب موســیقی«  آرای فارابــی در  گــروه علمــی همایــش »بازخوانــی 
درآمــد. 

از  ایرانــی قمــی،  مدیرعامــل مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب  کبــر  ا
ابتــدای تأســیس ایــن مرکــز اســت. او متولــد ســال 13۴1 در شــهر قــم  
و فارغ التحصیــل رشــته الهیــات  و معــارف  اســامی از دانشــگاه  امــام  
صــادق)ع( اســت. او دکتــرای فلســفه از دانشــگاه  بین المللــی علــوم  

اســامی لنــدن دارد.

0
محمدرضا آزاده فر عضو گروه 

چندرسانه ای فرهنگستان هنر شد
طــی حکمــی از ســوی علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان 
هنــر، محمدرضــا آزاده فــر اســتادتمام دانشــکده موســیقی دانشــگاه 
گــروه چندرســانه ای  هنــر تهــران، بــه مــدت دو ســال بــه عضویــت 

ــد. ــوب ش ــر منص ــتان هن فرهنگس

محمدرضــا آزاده فــر، متولــد اول آبــان ســال 13۴8 در اصفهان اســت. 
یســت، نوازنــده ســنتور و مــدّرس دانشــگاه، دوره  یکولوژ آزاده فــر اتنوموز
دکتــری اتنوموزیکولــوژی را در دانشــگاه شــفیلد انگلســتان بــا رتبــه 
عالــی در ســال 2003 بــه پایــان رســاند و بافاصلــه وارد دوره فلوشــیپ 
اتنوموزیکولــوژی دانشــگاه ســواس )SOAS( لنــدن شــد. او پــس از 
ــی  ــو هیئت علم ــوان عض ــت و به عن ــران بازگش ــه ای ــن دوره ب ــام ای اتم
دانشــکده موســیقی دانشــگاه هنــر تهــران بــه کار پرداخت. او در ســال 

کســب رتبــه دانشــیاری در ایــن دانشــکده شــد. 1391 موفــق بــه 

0
دبیر کارگاه های هنرهای سنتی منصوب شد 
حکمــی  طــی  هنــر،  فرهنگســتان  پژوهشــی  معــاون  تقــوی،  علــی 
کارشــناس معاونــت پژوهشــی را بــه ســمت  نفیســه ســادات موســوی، 
کارگاه هــای آموزشــی هنرهــای  یابــی  کارگــروه ارز کارشــناس  دبیــر و 

کــرد.  ســنتی منصــوب 
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