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کرونــا در ســال 1399 عرصه هــای فرهنگــی و هنــری را بــا فرصت هــا و  گســترش روزافــزون ویــروس   شــیوع و 
کــه فرهنگســتان هنــر نیــز از ایــن موضــوع برکنــار نمانــده اســت. بــا برنامه ریزی هــای  چالش هایــی مواجــه ســاخت 
گروه هــای تخصصــی و همــکاران فرهنگســتان و بهره منــدی از فضــای مجــازی،  صورت گرفتــه و بــا همراهــی 
ایــن امــکان فراهــم شــد تــا بخش هایــی مهــم از طرح هــا و برنامه هــای مصــوب فرهنگســتان اجــرا و دســتاوردهای 

آن بــه عالقه منــدان عرضــه شــود.

یــت دو  بــا محور از برنامه هــای فرهنگســتان در زمســتان 1399، تحقیــق و پژوهــش دربــاره هنــر دوره قاجــار 
کاشــی، و محمودخــان  ی  کاشی ســاز و نقــاش رو هنرمنــد معــروف ایــن دوره، اســتاد علی محمــد اصفهانــی، 
ــی  ــل و بررس ــی و تحلی ــرح زندگ ــت. در ش ــران اس ــن ای ــی نوی ــک و نقاش گرافی ــگامان  ــا، از پیش ــعرا صب ملک الش
کــه  کتابــی بــا نــام فــن جمیــل بــه نــگارش درآمــده اســت  آثــار علی محمــد اصفهانــی، بــه قلــم مهــدی مکی نــژاد، 
کتــاب مســتقل پژوهشــی درخصــوص ایــن هنرمنــد بــه شــمار مــی رود. مجموعــه مقــاالت ایــن برنامــه  نخســتین 
ی و  کاو گرفــت. در وا نیــز بــا نــام ســیاه قلم، هم زمــان بــا ســخنرانی های علمــی، در دســترس پژوهشــگران قــرار 
گلســتان نگهــداری  کاخ  کــه عمــده آثــارش در مجموعــه  تحلیــل آثــار محمودخــان صبــا و ســبک ایــن هنرمنــد، 
می شــود، بــا دبیــری و داوری مهــدی حســینی، عضــو محتــرم پیوســته فرهنگســتان هنــر، مقاالتــی پژوهشــی 
کــه مجموعــه ایــن مقــاالت نیــز بــه همــراه تصاویــر آثــار ایــن  تألیــف و در قالــب ســخنرانی هایی علمــی ارائــه شــد 

هنرمنــد منتشــر خواهــد شــد.

کــه یکــی از میراث هــای مهــم ادبــی و  ــا پنج گنــج حکیــم نظامــی اســت  یــت خمســه ی ــا محور امــا برنامــه دیگــر ب
هنــری ایــران و جهــان بــه شــمار مــی رود و همــواره از همــان ســده ششــم هجــری بدیــن ســو بســیاری از هنرمنــدان 
کــه آفریدنــد  و شــاعران و نویســندگان را وامــدار خــود ســاخته اســت. ایــن هنرمنــدان و شــاعران در متونــی 
صورت هایــی از خمســه را بــه جلــوه درآوردنــد. اســفندماه ســال 1398، هم زمــان بــا روز بزرگداشــت نظامــی، 
دبیرخانــه همایــش »خمســه نگاری؛ بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر« بــا تشــکیل شــورای علمــی فعالیــت خــود را 
یــخ هنــر ایــران، یعنــی خمســه  کــرد. پــس از چــاپ و نشــر یکــی از نســخه های خطــی مهــم و بســیار نفیــس تار آغــاز 
نظامــی شاه طهماســبی، و تألیــف و تدویــن مجموعــه مقــاالت برگزیــده همایــش، واپســین نشســت تخصصــی 

همایــش بــا ســه ســخنرانی، در روز بزرگداشــت حکیــم نظامــی، در فضــای مجــازی برگــزار شــد.

ــده  ــان س ــه پای ــدن ب ــه نزدیک ش ــه ب ــا توج ــا ب ــت ت ــه اس گرفت ــورت  ــی ص ــن برنامه ریزی های ــل همچنی ــن فص در ای
چهاردهــم هجــری شمســی، تحــوالت و ســبک ها و جریان هــای هنــری ایــن ســده، در قالــب طرح هــای پژوهشــی 
کتــاب و برگــزاری همایش هایــی علمــی و برپایــی نمایشــگاه هایی هنــری،  و تألیــف و تصنیــف چندیــن مجلــد 

یابــی شــود. در ســال های آغازیــن ســده پانزدهــم هجــری، به طــور جامــع و دقیــق، نقــد و تحلیــل و ارز
علی تقوی
عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر
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داود احمدی بلوطکی

ســردار  شــهادت  ســالگرد  اولیــن  مناســبت  بــه  هنــر  فرهنگســتان 
»در  عنــوان  بــا  نقاشــی ای  کارگاه  قاســم ســلیمانی،  شــهید، حــاج 

کــرد. رثــای ســیمرغ تجلــی« برپــا 

ــگاه نقــاش آن، حبیــب اهلل صادقــی،  کارگاه از ن هــدف برپایــی ایــن 
بــه  شــد:  داده  شــرح  این گونــه  هنــر،  فرهنگســتان  پیوســته  عضــو 
مناســبت نخســتین ســالگرد شــهادت شــهید ســلیمانی، ســردار 
دلیــر اســالم، در نظــر داشــتم تــا مفاهیــم و مضامیــن مختلــف برآمــده 
کنــم.  روایــت  را  بزرگمــرد  ایــن  و شــهادت  رشــادت ها  و  زندگــی  از 
ــد  ــه می کنن ــرا توج ــر آرمان گ ــه هن ــه ب ک ــانی  کس ــد و  ــر متعه ــه هن وظیف
کــه ســند سرشــتی و اندیشــه ای ایــن شــهید بزرگــوار را  ایــن اســت 

کننــد. تعبیــر و تفســیر 

 به مناسبت اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 

در رثای سیمرغ تجلی

شــهید  ســردار  کم نظیــر  و  ویــژه  نقــش  و  جایــگاه  بــه   اثــر  ایــن  در 
گفتمــان مقاومــت و پایــداری، بازگویــی ارزش هــای  ســلیمانی در 
مختلــف،  زمینه هــای  در  ایــران  مــردم  پیــروزی  انقالبــی،  و  دینــی 
ایــران  یــخ  تار پدیدارشناســانه  منزلــت  و  مقــام  بــر  اهمیت نهــادن 
اندیشــه  ایــران،  مــردم  توحیــدی  اندیشــه  و  عزت خواهــی  بــزرگ، 
ک، و دیگــر مفاهیــم هنــر انقــالب اســالمی پرداختــه شــد. ضدضحــا

بــا احتــرام بــه روان ایــن شــهید  کار  کارگاه،  در نخســتین روز ایــن 
نامــدار و بــا صــدای قــرآن و پیام هــای حضــرت امــام خمینــی راجــع 
بــه شــهدای بزرگــوار، و گفتارهــای مقــام معظــم رهبــری، درباره شــهید 
ســلیمانی آغــاز شــد و بــا پخــش صــدای ســردار شــهید ادامــه یافــت. 

شــدند  اجرایــی  )ِاتودهــا(  مقدماتــی  طراحی هــای  دوم،  روز  در 
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و  هویت یافتــه  تصویــری  بیــان  از  کارگاه،  ایــن  روز  ســومین  در  و 
بــود،  شــده  گذاشــته  رنــگ  الیه الیــه  آن  ی  رو کــه  تجلی یافتــه ای 

شــد. رونمایــی 

ســناریوی مکتــوب ایــن اثــر حبیــب اهلل صادقــی از ایــن قــرار اســت: 
یخــی بــه دو نقــاش بــزرگ دنیــا،  ایــن تابلــو در ابتــدا بــا ارجاعــی تار
یکــرد اساطیری شــان بــه انســان اســت، آغــاز می شــود. بعــد  کــه رو
بــه مصائــب سیاه پوســتان و سرخ پوســتان آمریــکا اشــاره می شــود. 
ــر  ــه تصوی ــوع جنــگ تحمیلــی ب ــران و وق ــه ای ســپس حملــه صــدام ب
درمی آیــد و بــه دنبــال آن، بــه روایــت درهم تنیــده ای از پهلوانــان و 
کــه دوشــادوش هــم بــه  قهرمانــان ملــی و آیینــی، چــون آرش و رســتم 
ــده  ــه ش ــته اند، پرداخت ــان برخاس ــن عزیزم ــت از میه ــظ و حراس حف

اســت.

کــه بــه تابلــوی  ک مضمــون بعــدی ایــن تابلــو اســت  ســقوط ضحــا
و  فردوســی  دل  از  تابلــو  می شــود.  وصــل  دینــی  اندیشــه  و  معــراج 
مصطفــی)ص(  محمــد  معــراج  حضــرت  بــه  و  می گــذرد  مولــوی 
در  و  ادامــه  در  و  اســت  بعــدی  عنصــر  دشــمن  لشــکر  می رســد. 
کــه از جای جــای ایــران بــزرگ  جوابــش، اعــزام رزمنــدگان را می بینیــم 
غواص هــا،  تصویــر  بــا  نقاشــی  ایســتاده اند.  دشــمن  حملــه  جلــو 
ادامــه  ایرانــی در عــراق  اســرای  و  بچه هــای موتورســوار در جبهــه، 

می کنــد.  پیــدا 

بــا ســقوط داعــش، منافقیــن،  رثــای ســیمرغ تجلــی«  تابلــوی »در 
و نبــرد بیــن نیروهــای ایرانــی و اشــرار ادامــه می یابــد تــا بــه موضــوع 
متبرکــه  بقعه هــای  نمایــش ســیمرغ می رســد.  و  ســردار ســلیمانی 
کار بــه نمازگزارانــی  کار اســت و در انتهــای  کربــال ادامــه  یه و  در ســور
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ــده  ــه ش ــد، پرداخت ــدف می گیرن ــی ه ــای آمریکای ــا را پهپاده ــه آنه ک
اســت.

ــت و  ــه داش ــا 27 دی ادام ــد و ت ــاز ش کارگاه از 16 دی 1399 آغ ــن  ای
کردنــد.  کشــور از آن بازدیــد  بعضــی از مدیــران و مســئوالن فرهنگــی 

و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  رئیــس  رشــاد،  کبــر  علی ا حجت االســالم 
گفــت: جاســازی  کارگاه  اندیشــه انقــالب اســالمی، در بازدیــد از ایــن 
و  حکمــی  نمادهــای  و  فرهنگــی  و  یخــی  تار گــون  گونا حــوادث 
گســتره بــزرگ و چشــمگیر، ثمــره تبدیــل واقعیــت  معرفتــی در ایــن 
کــه حکمــت هنــر اســالمی  بــه امــری واال و متعالــی اســت؛ همچنــان 
ــلی از  ــن تسلس ــت. چنی ــد و معناس ــن مقص ــق همی ــی تحق ــز در پ نی
یــخ و حماســه در روایتــی بصــری و خالقــه، جلــوه ای از عشــق  تار
یــخ ایــران و انقــالب، یکــی از  کــه وجــود ســردار بــزرگ و عزیــز تار اســت 

ــت.  ــوی اس ــق معن ــه عمی ــق و عاطف ــن عش ــر ای مظاه

او ارائــه چنیــن آثــار پرمحتوایــی را پاســخ پرطنیــن و جهانــِی فرهنــگ 
و هنــر پویــا و پرتــوان انقــالب و مقاومــت اســالمی بــه آمریــکا و جبهــه 
کار عیــن عبــادت و نمــاز و نوافــل  گفــت: ایــن  مســتکبران دانســت و 

و ثمــره ســلوکی معرفتــی و معنــوی اســت.

ســید محمدمجتبــی حســینی، معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ 
کارگاه  کــه ایــن  و ارشــاد اســالمی، نیــز یکــی از بازدیدکننــگان بــود 
کــه  کــرد: یکــی از وجــوه هنــر آیینگــی اســت  را چینیــن توصیــف 

ــگاری و  یخ ن یــخ در تار ــه یــک آیینــه عمــل می کنــد. شــاید تار به مثاب
ــه دچــار حشــو و زوایــدی بشــود و قصه هایــی  یخ نگاران در روایــت تار
بــه آن افــزوده و یــا قســمت هایی از آن برســاخته شــود. امــا بازتــاب 
کــه هنــر  یــخ در آیینــه هنــر همیشــه بــی دروغ اســت. تصویــری  تار
و  تمــام  تصویــری  می دهــد،  ارائــه  یخــی  تار دوره ای  و  جامعــه  از 
کــه می شــود بــه او پرداخــت و از آن طریــق، متوجــه  کمــال اســت 
یخــی شــد. اینکــه اســتادی نامدار، نقاشــی  راســتی های یــک دوره تار
بــا  و  متفــاوت  ابعــادی  در  یک دفعــه  چیره دســت،  و  صاحب نــام 
ــری متفــاوت را آغــاز می کنــد، نشــان دهنده  نگاهــی دیگــر، خلــق اث
ــه  ــران، چقــدر ب ــواده هنرمنــدان ای اهمیــت ماجراســت و اینکــه خان
کشورشــان و عــزت وطنشــان پایبنــدی دارنــد. آنچــه اســتاد  مســائل 
إن شــاءاهلل در  و  بــه تصویــر درآورده انــد  روز  ایــن چنــد  صادقــی در 
آینــده ادامــه خواهــد داشــت، مــروری اســت بــر آنچــه ایرانــی امــروز 
گذشــته های  از  مــا  داشــته های  بــر  مــروری  می گــذرد؛  ذهنــش  در 
کــه داشــتیم و دالوری ای  یخــی دور و میــراث معنــوی سرشــاری  تار
کــه برآمــده از معنویــت و میهن دوســتی توأمــان اســت و تجلــی آن در 
روزگار مــا، به عنــوان میراثــی ارزشــمند، در دســت و وجــود قهرمانــی 

چــون ســردار ســلیمانی قــرار می گیــرد.

در  نیــز  فرهنگــی،  مفاخــر  و  آثــار  انجمــن  رئیــس  بلخــاری،  حســن 
جمــع بازدیدکننــدگان حضــور داشــت و ایــن اثــر را این گونــه توصیــف 
ــران  ــت ای ــوری مل ــخ سلحش ی ــاله تار ــر روح سه هزارس ــن اث ــرد: در ای ک
کنــون را، به ویــژه در دوره معاصــر و قهرمانانــی چــون ســردار  تــا بــه ا
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ســلیمانی، می شــود دیــد. از ایــن لحــاظ واقعــًا اثــری بی نظیــر اســت. 
جــای ایــن آثــار در مــوزه قلــِب ملــت ایــران اســت. مــن جــای ایــن 
ــران  ــگ ای ــب فرهن ــران و قل ــت ای ــب مل ــار را در قل ــه آث گون ــن  ــر و ای اث
کــه بخواهــد فرمــی را بــه رخ  می دانــم. ایــن اثــر صرفــًا فرمالیتــه نیســت 

یــخ سلحشــوری ماســت. یــخ هویــت مــا و تار بکشــد. ایــن تار

بهمــن نامورمطلــق، رئیــس دانشــگاه هنرهــای اســالمی ایرانی اســتاد 
کــرد: شــاید بشــود  کارگاه عنــوان  فرشــچیان، نیــز در بازدیــد از ایــن 
گفــت مــا چنیــن کاری را بــا ایــن ابعــاد وســیع و بــا ایــن همــه مضامین 
تــا  در یــک جــا، از جملــه مضامیــن حماســی و درام و مقاومــت، 
از  کلکســیونی  نــوع  یــک  اینجــا  واقــع  مــا در  بــه حــال نداشــته ایم. 
کلکســیونی بــا محــور  یــم؛  تــا بــه االن دار حــوادث بعــد از انقــالب 
کــه  ــر به خوبــی معلــوم می کنــد  مقاومــت و شــهید ســلیمانی. ایــن اث
کرده ایــم و توانســته ایم  کشــیده ایم و هــم مقاومــت  مــا چقــدر هــم زجــر 
ــا در مقابــل  شــخصیت های بزرگــواری در ایــن دوره پــرورش دهیــم ت
مســتکبران و وابستگانشــان در منطقــه، ازجملــه داعــش، ایســتادگی 

کنیــم.

عالــی  شــورای  هنــر  شــورای  دبیــر  ایمانی خوشــخو،  محمدحســین 
پیوســته  عضــو  رحماندوســت،  مجتبــی  و  فرهنگــی؛  انقــالب 
کردنــد و پــس از اینکــه  کارگاه بازدیــد  فرهنگســتان هنــر؛ نیــز از از 
کار به حبیب اهلل  رحماندوســت پیشــنهادهایی بــرای مضامیــن ایــن 
گفــت: ذهــن  کارگاه  صادقــی ارائــه داد، ایمانی خوشــخو در توصیــف 

کاری بســیار ســخت و  هنرمنــد بایــد همــواره خالــق باشــد و ایــن 
کــه همیشــه در  حرفــه ای اســت. اســتاد صادقــی هنرمنــدی اســت 
حــال خطرکــردن اســت؛ زیــرا آثــارش از نــگاه هنرمنــدان نیــز تعبیــر 
کار حرفــه ای  کــس از لحــاظ  کنــون هیــچ  و تفســیر می شــود. امــا تا
نتوانســته از او ایــراد و اشــکالی بگیــرد. اســتاد صادقــی از هنرمنــدان 
ــه  کــه ایشــان از ایــن حرکــت ب ــزرگ نســل انقــالب اســت و توفیقــی  ب
ــده و  کار بســیار ارزن دســت آورده، جهــاد یــک هنرمنــد اســت. ایــن 
فاخــر اســت و خــود می توانــد پــروژه ای آموزشــی بــرای نســل جدیــد و 

جــوان هنرمنــد محســوب شــود.

حجت االســالم والمســلمین محمــود دعایــی، مدیرمســئول روزنامــه 
رثــای ســیمرغ تجلــی« عنــوان  کارگاه »در  از  اطالعــات، در دیــدار 
ــارز ایــن مجموعــه  تابلوهــا جامعیــت آن اســت. ســیر  کــرد: ویژگــی ب
ــه ســرانجامی نیکــو  کــه در ایــن نقاشــی روایــت شــده، ب یخــی ای  تار
یــخ مقاومت هــای جهــان، از قــاره آمریــکا  رســیده اســت. نمایــش تار
و  مناطــق  دیگــر  مقاومت هــای  تــا  سرخ پوســتانش،  مظلومیــت  و 
کشــورها در ایــن اثــر ترســیم شــده و در نهایــت بــه منطقــه مــا و نمایــش 
یــخ  تار مهاجمــان  بی رحم تریــن  و  خشــن ترین  نمــاد  کــه  داعــش 
یــخ  جهــان اســت، رســیده اســت. تمــام ایــن روایــت بی نقــِص تار
مغلــوب  را  وحشــیان  ایــن  صورتــی  چــه  بــه  مــا  اینکــه  و  مقاومــت 
کردیــم، در ایــن تابلوهــا دیــده می شــود. مــا در ایــن سلســله  نقاشــی ها 
کنــار شــخصیت  تجلی هــای عرفانــی و معنــوی ســردار ســلیمانی را 
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گــر آن خمیرمایــه و زیربنــای  نظامــی ایشــان مشــاهده می کنیــم و ا
معنــوی و عرفانــی نبــود، ایــن دســتاوردها از ایشــان حاصل نمی شــد. 
کــه قهرمانــان  برپایــی چنیــن نمایشــگاه هایی در انعــکاس خدماتــی 
انعــکاس  در  نیــز  ماندنــد  گمنــام  ولــی  داده انــد  انجــام  مقاومــت 
در  کارگاه هــا  نمونــه  ایــن  اســت.  مؤثــر  بســیار  آنهــا  دســتاوردهای 
آمــوزش و پندگیــری و الهــام از نتایــج مقاومت هــای منطقــه، به ویــژه 
کــه اســتاد  یــم قــدم اولــی  ایــران عزیــز، بســیار مؤثــر اســت و امیدوار
صادقــی بــا زیبایــی و هوشــمندی و نهایــت هنرمنــدی برداشــتند 
آغــازی باشــد بــر انعــکاس بیشــتر ایــن مقاومت هــا و جاودانه مانــدن 

این چنیــن آثــار هنــری.

کــه در مراســم  علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، 
کــرد، دربــاره  افتتاحیــه و بازدیــد مدیــران، اســتاد صادقــی را همراهــی 
گفــت: بایــد دســت مریزاد و خداقــوت بگوییــم بــه اســتاد  ایــن اثــر 
کــه چنیــن اثــر هنــری بــزرگ و ارزشــمندی بــه مناســبت  صادقــی 
اســتاد  کردنــد.  خلــق  عزیــز  ســلیمانی  ســردار  شــهادت  ســالگرد 
صادقــی بــا انتخــاب عنــوان »در رثــای ســیمرغ تجلــی« بــرای ایــن 

اثــر به درســتی بــه جایــگاه نمادیــن و اســطوره ای ســردار ســلیمانی 
کرده انــد.  گفتمــان انقــالب و پایــداری اشــاره  در بیــن ملــت مــا و در 
کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد، هــم  ســردار ســلیمانی، همان طــور 

ــود و هــم قهرمــان امــت اســالمی. ــا ب قهرمــان ملــت م

ــج آرمان هــا و اندیشــه های  ی ــرای اشــاعه و ترو هنــر مؤثرتریــن رســانه ب
ســردار ســلیمانی اســت. در بخشــی از ایــن تابلوهــا خــوی و سرشــت 
در  انصــارش  و  اعــوان  و  آمریــکا  دولــت  یســتی  ترور و  اســتکباری 
منطقــه، همچــون داعــش و منافقیــن، به خوبــی ترســیم شــده اســت. 
در بخــش دیگــری از ایــن اثــر، بــا اســتفاده از نمادهــا و نشــانه های 
ایرانــی و اســالمی، رشــادت ها و جان فشــانی های رزمنــدگان اســالم 
در هشــت ســال دفــاع مقــدس و ازخودگذشــتگی مدافعــان حــرم در 

جبهــه مقاومــت بــه تصویــر درآمــده اســت.

بــه  دی  1399،   16 از  تجلــی«  ســیمرغ  رثــای  »در  نقاشــی  کارگاه 
کار  مناســبت یکمیــن ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی، آغــاز بــه 

کــرد و تــا 27 دی 1399 ادامــه داشــت.



محبوبه حاجی پروانه

هنــر،  فرهنگســتان  هنــری  امــور  مدیــرکل  ناصــری،  مســعود 
اعضــای  شــفاهِی  یــخ  تار »طــرح  کــرد:  عنــوان  گفت  وگویــی  در 
پیوســته فرهنگســتان هنــر تهیــه و تدویــن می شــود. در ایــن طــرح 
ــا اعضــای پیوســته  ــخ شــفاهی مرتبــط ب ی ــه تار ضــرورت پرداختــن ب
گفت وگــو بــا ایــن  فرهنگســتان هنــر بررســی شــد و در حــال حاضــر 

اســت.« اولویــت  در  اعضــا 

کار  اســت در دســتور  کــه چنــدی  برنامه هــای درازمدتــی  از  یکــی 
ــخ  ی ــت. تار ــر« اس ــفاهی هن ــخ ش ی ــه »تار گرفت ــرار  ــر ق ــتان هن فرهنگس

کــه فرهنگســتان هنــر  شــفاهی شــیوه ای پژوهشــی اســت 
یــخ  ایــن روزهــا بنــا دارد تــا از آن بــرای مستندســازی تار
اســاس  بــر  هنــری،  مختلــف  حوزه هــای  در  ایــران  هنــر 
بــوم،  و  مــرز  ایــن  ویــژه  و  شــاخص  هنرمنــدان  روایــت 
اعضــای  بــا  گفت وگــو  را  آن  اولویــت  و  کنــد  اســتفاده 

اســت. داده  قــرار  هنــر  فرهنگســتان  پیوســته 

بــا مســعود ناصــری، مدیــرکل امور هنــری فرهنگســتان هنر 
گفت  وگویــی  ــر عهــده دارد،  کــه مســئولیت ایــن طــرح را ب
کردیــم تــا از چگونگــی اجــرای ایــن طــرح ُمّطلــع شــویم. 
دربــاره  پیش درآمــدی  بــه  ابتــدا  گفت  وگــو  ایــن  در  او 
یخ نویســی  کم وکیــف ایــن نــوع تار یــخ شــفاهی هنــر و  تار
یخ نویســی  تار و  یــخ  تار »موضــوع  گفــت:  و  پرداخــت 
در ایــران و جهــان همیشــه مــورد توجــه بــوده اســت. در 
دنیــای قدیــم اقــوام و تمدن هــای مختلــف نحــو و روش 
عبــارت  کــه  داشــته اند  را  خــود  خــاص  یخ نویســِی  تار
بــود از شــکل های مختلــف و متفــاوت ثبــت و روایــت 
یدادهــای مهــم. از ایــن دســت می تــوان بــه نقاشــی های  رو
کــرد.« یــخ اشــاره  دیــواری و ســنگ نگاره های پیــش از تار

گفت وگو با مسعود ناصری، مدیرکل امور هنری فرهنگستان هنر 

تاریخ شفاهی صرفًا مصاحبه یا فیلم مستند نیست

گفــت:  و  پرداخــت  بیشــتر  توضیــح  بــه  زمینــه  ایــن  در  ناصــری 
»نوشــتار در دوره هــای تمدنــی به صــورت تصویــری و خطــوط جدیــد 
کــه شــرح  کــرد  کمــک  یدادهــا بســیار  بــه امکانــات روایــت و ثبــت رو
یــخ و ثبــت آن همــواره مــورد  آن در ایــن مقــال نمی گنجــد. نوشــتن تار
اســت. در دنیــای  بــوده  اقــواِم دارای پیشــینه  و  توجــه حکمرانــان 
یــخ و جایــگاه  مــدرن و از قــرن نوزدهــم بــه بعــد، دربــاره تعریــف تار
و  دخالــت،  میــزان  یــا  ورود  نحــوه  بــرای  او  وظیفــه  و  یخ نویــس  تار
بســیار  گفت وگوهــای  و  بحث هــا  یخ نویســان،  تار برداشــت  شــیوه 
ــه ثبــت خــود،  شــده اســت. از اســتعداد و میــل انســاِن اندیشــمند ب
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یخ نویســی  یــخ و تار کــه موضــوع تار گرفــت  ــوان این طــور نتیجــه  می ت
گاهــی بشــر تــا بــه امــروز دارد.« پیشــینه ای بــه انــدازه خودآ

یــخ  او در بــاب تأثیــر پیشــرفت فنــاوری در حــوزه ثبــت و ضبــط تار
مــدرن،  دوره  در  فنــاوری  بــه  مربــوط  تحــوالت  »پیدایــی  گفــت: 
کــرده  ایجــاد  یخ نــگاری  تار و  یــخ  تار عرصــه  در  جدیــد  ســاحتی 
اســت. ضبــط بی واســطه تصاویــر و صــدا از طبیعــت، اشــخاص 
در  کــه  کــرده  فراهــم  پژوهنــدگان  بــرای  مســتنداتی  یدادهــا،  رو و 

اســت.« نبــوده  ممکــن  آنهــا  ضبــط  گذشــته  هزاره هــای 

عکاســی،  اختــراع  هنــر،  فرهنگســتان  هنــری  امــور  مدیــرکل 
از  یکــی  را  فیلم هــا  در  گــذاری  صدا آن  تبــع  بــه  و  فیلم بــرداری 
یــخ  یخــی بــه شــمار آورد و بــه ارتبــاط آن بــا تار تحــوالت بــزرگ تار
و  فیلــم  عکاســی،  اختــراع  »از  شــد:  یــادآور  و  پرداخــت  شــفاهی 
ــردی در حــوزه ثبــت  ــروز تحــوالت منحصربه ف ــه ام ــا ب ــرداری ت صداب
یــخ شــفاهی،  یخــی فراهــم آمــده اســت. تار و ضبــط موضوعــات تار
کــه از نامــش پیداســت، مســتقیمًا از زبــان خــود افــراد  همان طــور 
نســبت  آن  در  کــه  شــیوه ای  می گیــرد؛  صــورت  زنــده  به صــورت  و 
یافــت  بــه ضبــط صــدا و یــا ضبــط تــوأم صــدا و تصویــر، بــرای در
اطالعــات جدیــد و البتــه بی واســطه اقــدام می شــود. متــن ایــن نــوع 
گفتــاری دارد.« یــخ، حتــی در صــورت مکتوب شــدن، خصلتــی  تار

یــخ شــفاهی در فرهنگســتان  او بــه چگونگــی شــکل گیری واحــد تار
یــخ شــفاهی به عنــوان  تار کــرد و توضیــح داد: »امــروزه  هنــر اشــاره 
یکــی از ابزارهــای مهــم و مؤثــر در پژوهــش مطــرح شــده اســت. جــدا 
در  شــده،  آغــاز  زمانــی  چــه  از  ایــران  در  شــفاهی  یــخ  تار اینکــه  از 
ســال 1393 مصوبــه ای در هیئــت دولــت مبنــی بــر موظف کــردن 
همــان  شــفاهِی  یــخ  تار بــه  توجــه  بــرای  اجرایــی  دســتگاه های 
دســتگاه و ثبــت و ضبــط آن بــه تصویــب رســیده اســت. بــه همیــن 
به عنــوان  نیــز  ایــران  اســالمی  جمهــوری  هنــر  فرهنگســتان  منظــور 
واحــدی  در ســال 1398  دولــت،  نظــر  زیــر  از دســتگاه های  یکــی 
یــخ، واحــد  کــرد. از ایــن تار زیــر نظــر اداره کل امــور هنــری خــود ایجــاد 
ــرای تهیــه نقشــه  یــخ شــفاهی هنــر، مطالعــات اولیــه ای ب گــروه تار ــا  ی
ــک  کم ــا  ــات، ب ــه امکان ــه ب ــا توج ــرد و ب ک ــاز  ــای الزم آغ و آیین نامه ه
کــرد.« کتابخانــه ملــی، راهکارهــای اســتانداردی فراهــم  مرکــز اســناد 

یــخ  تار یــا  مستندســازی  رونــد  در  اینکــه  توضیــح  در  ناصــری 
کــدام دســته  ــا  کــدام حــوزه ی ــا  شــفاهی هنــر فرهنگســتان، اولویــت ب
و  داخلــی  مصوبــات  بــه  توجــه  »بــا  گفــت:  اســت،  هنرمنــدان  از 
یــخ شــفاهی مرتبــط بــا اعضــای پیوســته  مطالعــات اولیــه، طــرح تار
فرهنگســتان هنــر، بررســی و تهیــه و تدویــن شــد. در حــال حاضــر 
گفت وگــو بــا اعضــای پیوســته فرهنگســتان هنــر بــرای  اولویــت بــه 
ثبــت و ضبــط زندگی نامــه عمومــی و هنــری ایشــان و البتــه رابطــه 

آنهــا بــا فرهنگســتان هنــر اســت.«

کــه آیــا فیلــِم  مدیــرکل امــور هنــری فرهنگســتان هنــر در ایــن بــاره 
یــخ شــفاهی هنر اســت،  مســتند و مصاحبــه بــا هنرمنــدان، همــان تار
یــخ شــفاهی قبــل از اینکــه نوعــی از شــکل اجرایــی باشــد،  گفــت: »تار
یــخ  تار اســت.  موضوعــات  بــه  نگریســتن  نحــوه  و  دیــدگاه  بیشــتر 
یخــی  تار و مؤثــر در پژوهش هــای  ابزارهــای مهــم  از  یکــی  شــفاهی 
گفت وگــو اســت  محســوب می شــود و مهم تریــن رکــن آن مصاحبــه و 
کــرد.  بــا هــر نــوع مصاحبــه و مســتندی مقایســه  و نمی تــوان آن را 
یــداد )در اینجــا هنرمنــد  منبــع دســت اول دربــاره یــک موضــوع یــا رو

و عضــو پیوســته( همــان خــوِد هنرمنــد اســت.«

گفــت: »نحــوه ورود  او بــه توضیــح بیشــتر در ایــن زمینــه پرداخــت و 
کیفیــت  و ســؤاالت مصاحبه کننــده، و پاســخ های اســتادان بیشــتر 
یــخ شــفاهی را مشــخص می کنــد تــا اینکــه صرفــًا خــود  مربــوط بــه تار
یــخ شــفاهی معمــواًل نقاط  مصاحبــه بــا هــر شــکلی مــد نظــر باشــد. تار
کــه هــم از  و موضوعاتــی را در حیــن مصاحبــه هدف گــذاری می کنــد 
یخ نویســی پنهــان شــده اســت؛ بــه عبارتــی دیگــر  یــخ و هــم تار دیــد تار
یــخ شــفاهی صرفــًا  یــخ شــفاهی باشــد ولــی تار مصاحبــه می توانــد تار

مصاحبــه یــا فیلــم مســتند نخواهــد بــود.«

مســعود ناصــری در پایــان ســخنان خــود دربــاره چگونگــی اســتفاده 
شــفاهی  یــخ  تار مســتندات  ایــن  از  عالقه منــدان  بهره منــدی  و 
کــه بتوانیــم در وب گاه  گفــت: »چشــم انداز ایــن طــرح ایــن اســت 
کنیــم تــا هــم بخشــی از دانــش  فرهنگســتان هنــر پنجــره ای ایجــاد 
در  را  واحــد  ایــن  تولیــدات  از  بخشــی  هــم  و  هنــر  شــفاهی  یــخ  تار
دســترس عمــوم و پژوهشــگران قــرار دهیــم. نمونه هــای اولیــه طراحــی 

شــده اند و در حــال پیگیــری هســتیم.«



مـعرفی 
گنجینه آثار 

تـجسمی 
فرهنگستان 

هـنر
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محمود جوادی پور، 
عضو جاوید فرهنگستان هنر

زنده یاد عبدالمجید حسینی راد

اســتاد محمــود جوادی پــور )1299ــــ1391ش( در طــول شــصت ســال 
فعالیــت هنــری خــود بــه تمــام معنــی نقاشــی ُپــرکار بــوده اســت. 
ســال ها تــالش و تجربه گــری در زمینه هــای مختلــف هنــر تجســمی: 
گرچــه دلیــل اصلــی  گرافیــک و تصویرســازی، ا طراحــی، نقاشــی، 
کارهــای اوســت، در عیــن حــال نشــانه فعالیــت مــردی اســت  تنــوع 

کوشــیده اســت.  کــه بــا تمــام تــوان در زندگــی حرفــه ای خــود 
ایــن  شــد؛  زیبــا  هنرهــای  تازه تأســیس  دانشــکده  وارد  جوادی پــور 
گرفتــه بــود.  یســی اش، بــوزار، شــکل  ــر اســاس الگــوی پار دانشــکده ب
گردان  در ایــن دوران، از یــک ســو میــراث مکتــب کمال الملــک و شــا
کشــور مســلط بــود و ذوق عــام و خــاص را تحــت  او بــر فضــای هنــری 
کــه از چنــد ســال  ــود و از ســوی دیگــر تالشــی  ــرار داده ب تأثیــر خــود ق
گرفتــه بــود، مســیری  قبــل بــا راه انــدازی اداره صنایــع قدیمــه صــورت 
بــا دیــدگاه هنرمنــدان تعلیم گرفتــه در  متفــاوت و شــاید متناقــض 
کمال الملــک را دامــن مــی زد. ایــن ســال ها همچنیــن بــا  مدرســه 
ــه  ــوی دوم ب ــت پهل ــی حکوم ــی و جایگزین ــی داخل ــرات سیاس تغیی
جــای رضاخــان مصــادف بــود. از طرفــی نیــز بــا اولیــن ســال های 
مــا  کشــور  گرچــه  ا بــود.  هم زمــان  جهانــی  جنــگ  دومیــن  از  پــس 
به  طــور مســتقیم در جنــگ وارد نشــد، تبعــات سیاســی و اجتماعــی 
گرفــت. بــا ایــن توصیــف فضــای فعالیــت  آن دامــن ایــن ســرزمین را 
کم تحــرک  و  محــدود  بســیار  نه فقــط  ســال ها  آن  در  تجســمی 
به نظــر می رســد، بلکــه عــدم حمایــت از فعالیــت هنرمنــدان، نبــوِد 
نگارخانــه بــرای نمایــش آثــار، و تناقضــات موجــود باعــث می شــد 
جوادی پــور،  ماننــد  ســال ها،  آن  ُپرشــور  و  جــوان  هنرمنــدان  کــه 
دانشــکده  در  آنچــه  و  هنــر  نشــان دادن  بــرای  را  تــالش خــود  همــه 
گیرنــد. جوادی پــور در چنیــن  کار  تازه تأســیس آموختــه بودنــد، بــه 
ــه ای شــروع  ســال ها و اوضاعــی فعالیــت هنــری خــود را به طــور حرف
می کنــد. او پــس از فراغــت از تحصیــل دانشــکده در چاپخانــه بانــک 
ــی  گرافیک ــای  کاره ــارب  ــن تج ــود و اولی کار می ش ــه  ــغول ب ــی مش مل
را در آنجــا بــه دســت مــی آورد. پــس از آن در ســال 1328 »کاشــانه 
هنرهــای زیبــا« یــا »گالــری آپادانــا« را بنیــان می نهــد. او و همراهانــش 
آثــار خــود و دیگــر  بــا برگــزاری نمایشــگاه هایی از  کاشــانه  در ایــن 

و  ضیاء پــور  اســفندیاری،  همچــون  دانشــکده،  فارغ التحصیــالن 
جــواد حمیــدی، راه انــدازی جلســات ســخنرانی و بررســی مکاتــب 
نقــد هنــری ســعی می کننــد فضــای  بــه  و دامــن زدن  مــدرن،  هنــر 
متناســب بــا فعالیــت نقاشــی نوگــرا را در تهــران بــه وجــود آورنــد. 
کادمــی  گذرانــدن دوره هــای تکمیلــی در آ اســتاد ســرانجام پــس از 
هنرهــای زیبــای مونیــخ، در ســال 1332 بــه اســتخدام دانشــکده 
هنرهــای زیبــا درمی آیــد. از آن پــس فعالیــت جوادی پــور به عنــوان 
یــک هنرمنــد و مــدرس دانشــکده، بــه خلــق آثــار نقاشــی منحصــر 
می توانــد  تجســمی  هنرمنــد  کــه  نقشــی  بــه  بنــا  بلکــه  نمی شــود، 
ایفــا  اقتصــادی  و  و اجتماعــی  فرهنگــی  فعالیت هــای  در عرصــه 
کار  کــه از  کنــد، بــه تولیــد آثــاری متنــوع می پــردازد. او بــا تجاربــی 
در چاپخانــه بانــک ملــی اندوختــه اســت، وارد فعالیت هــای هنــر 
گرافیــک می شــود. طراحــی تمبــر، اوراق قرضــه، نشــان و اعــالن و 
کــه جوادی پــور را عــالوه  به ویــژه تصویرســازی، فعالیت هایــی اســت 
گرافیــک  بــر نقاشــی نوگــرای ایــران، به عنــوان پیش کســوتی در عرصــه 

معاصــر ایــران معرفــی می کنــد.
آنچــه بیــش از همــه در آثــار اســتاد جوادی پــور به عنــوان یــک نقــاش 
ــازی  ــوای فضاس ــا و حال وه ــن، رنگ ه ــورد، مضامی ــم می خ ــه چش ب
کثــر قریب به اتفــاق هنرمنــدان  نقاشــی ایرانــی اســت. اصــواًل در آثــار ا
دانشــکده  فارغ التحصیــالن  اولیــن  یعنــی  جوادی پــور،  هم نســل 
کــه بســیاری از آنها )ضیاء پور، حمیــدی، کاظمی...(  هنرهــای زیبــا 
همچــون اســتاد جوادی پــور بــرای تکمیــل آموخته هــا و شــناخت 
پایــی  ارو هنــر  مــدارس  در  نیــز  را  چندســالی  مــدرن،  هنــر  از  خــود 
گذراندنــد، عمومــًا بــه ســنت های هنــر ملــی و بومــی ایــران توجــه 
گرایــش بــه ســمت زبانــی ایرانــی و هویتــی ملــی در آثــار  شــده اســت. 
ــور و هم نســالنش، نشــان از روحیــات ملــی، هویت جویــی  جوادی پ
و دل ســپردگی آنهــا بــه هنــر و فرهنــگ ایرانــی دارد. تقریبــًا هیچ کــدام 
از فارغ التحصیــالن اولیــه دانشــکده هنرهــای زیبــا نه فقــط یکســره 
کنــار ننهادنــد، بلکــه تــالش  هنــر و ســنت های فرهنگــی ایرانــی را بــه 
کردنــد تــا آنچــه را از مدرنیســم آموختــه بودنــد، بــا هنــر بومــی و اصیــل 
کننــد و بــه هنــر خــود رنگ وبویــی ایرانــی بدهنــد. آنهــا  ایرانــی عجیــن 
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گردانش  کمال الملــک و شــا کــه از  نــه مایــل بــه ادامــه مســیری بودنــد 
ــه می توانســتند از حقیقــت هنــر بومــی دلــی  ــود و ن ــده ب ــه جــای مان ب
ی کنند.  برگیرنــد و از آنچــه در هنــر غــرب رخ داده بــود، مقلدانــه پیــرو
کار  ــات  ــوش و موضوع ــتفاده از نق ــردازی، اس ــئله در رنگ پ ــن مس ای
ــور  ــی می کنــد و در آثــار جوادی پ ــی خودنمای ــدان به خوب ــن هنرمن ای

کــس دیگــر از هم نســالنش جلــوه دارد. بیــش از هــر 
آثــار تصویرســازی اســتاد جوادی پــور هــم از نظــر فضاســازی و هــم 
از لحــاظ به کار گرفتــن رنــگ و خــط به طــور قابــل توجهــی ملهــم از 
گرچــه او در بعضــی از تصویرســازی ها  نقاشــی قدیــم ایرانــی اســت. ا
کــرده، به خوبــی توانســته آنهــا را بــا آنچــه  گــراوور اســتفاده  از تکنیــک 
گرفتــه، پیونــد دهــد. در ایــن قســم آثــار،  یــت  از هنــر ایرانــی بــه عار
ــوان  ــر بومــی می ت هــم توفیــق اســتاد را در اســتفاده از ویژگی هــای هن
یافــت و هــم ظرفیت هــای نقاشــی قدیــم ایرانــی را در همراه شــدن  در
در  ایرانــی  نقاشــی  ویژگی هــای  واقــع  بــه  جدیــد.  تصویرســازی  بــا 
همراهــی بــا فضاهــای داســتانی و ادبیــات روایــی و ترجمــان آنهــا 
ــد الهام بخــش هنرمنــدان باشــد.  ــری همــواره می توان ــان تصوی ــه زب ب
ادبیــات  بــا  عمــده  تفاوت هایــی  معاصــر  ادبیــات  فضاســازی 
و  دشــوار  همیشــه  هنرمندانــه  کار  امــا  دارد،  فارســی  کالســیک 
کــه به رغــم ایــن  ــد  کــس توفیــق می یاب ــه اســت و بی شــک آن  خالقان

بیابــد. را  رابطه هــای هنرمندانــه  بتوانــد  تفاوت هــا 
او دوره هــای  دارد.  نقاشــی جوادی پــور ســیری شــگفت انگیز  آثــار 
گذاشــته اســت و مگــر نــه اینکــه هنــر  تجربــی بســیاری را پشــت ســر 
نوگــرا تحــوالت و تنــوع و خالقیــت را عمومــًا در تجربه گــری آموختــه و 
کــه آثــار نقاشــی اســتاد  نشــان داده اســت؟ بنابرایــن جوهــره مشــترکی 
بــه یکدیگــر مرتبــط می ســازد،  گذشــته  را در طــول شــصت ســال 
یــث هنــر ایرانــی  تجربه گــری و در عیــن حــال تــالش بــرای حفــظ موار
ایــن  اســت.  فضاســازی  و  نقــوش  به کارگیــری  رنگ پــردازی،  در 
گذشــته بــه  پختگــی به ویــژه در آثــار مربــوط بــه بیســت ســی ســال 
نقاشــی او شــخصیتی ممتــاز بخشــیده اســت. در طــی ایــن ســال ها 
بازآفرینــی  و  منظره پــردازی  در  شــورانگیز  آرامشــی  بــه  جوادی پــور 
فضاهــای مــورد نظــر خــود دســت یافتــه اســت. منظره چشــمه عال که 

یشــه دارد، منظــره ای بــه تمــام معنــی ایرانــی  گذشــته او ر کارهــای  در 
بــا رنگ هــا، پیکره هــا، درخت هــا و آســمان شــبانه اش، و  اســت؛ 
کــه از ســنت و زندگــی نقاشــی ایرانــی در آن بازتابیــده اســت.  نــوری 
گســترش نســبتًا  ــه پیکره هــا،  ترکیب بنــدی ســاده ازدحــام صمیمان
کــه بــه مناســبت های مختلــف  عمــودی فضــا و نقــش و نگارهایــی 
ــز و شــیراز  ــاد منظره ســازی های مکتــب تبری ــه ی کار آمــده، مــا را ب در 
در  اســتاد  دیگــر  منظره ســازی های  می انــدازد.  صفــوی  عهــد  در 
ی تپه هــا،  ایــن ســال ها همچــون ســقف های ســفالین، آفتــاب رو
را  پرشــور  آرامــش  همیــن  خرمــن،  جمــع آوری  و  خفتــه  کوه هــای 
گویــی اســتاد در ایــن آثــار فراتــر از زمــان و مــکان  کرده انــد.  بازنمایــی 
کــوه و درخــت و چشــمه آب و خوشــه های  گرفتــه و در آســمان و  قــرار 
گویاتــر از هــر  کــه  گل هــای آفتاب گــردان ســکوتی می بینــد  گنــدم و 
کــه همچــون زندگــی و هنــر  ــان ســخنی دارد  کالمــی اســت و ایــن زب
خــود اســتاد در طــی ایــن ســال ها از تابلوهایــش شــنیده می شــود. 
کنــار ایــن منظره ســازی ها فضاهایــی  در دیگــر آثــار جوادی پــور در 
و  شــیرینی ها  ســرگرمی ها،  ســو  یــک  از  کــه  اســت  شــده  ایجــاد 
را در چهــره آدم هــای آشــنا و غریــب،  غفلت هــای زندگــی روزانــه 
می دهنــد  نشــان  و...  روســتایی  و  شــهری  گمنــام،  و  مشــهور 
کــه در بــازار روســتایی(؛ و از ســوی دیگــر رازهــای معنــوی  )آن چنــان 
کــه در  ــا تشــبیهاتی ســاده برمــال می کننــد )آن چنــان  ایــن زندگــی را ب
گاهــی  گرفته انــد(.  کوزه هــا جــای همه چیــز را  کــه در آنهــا  تابلوهایــی 
کــه جــای همه چیــز را می گیرنــد. آدمــی  اشــیا آن قــدر تکــرار می شــوند 
کوزه هــای جوادی پــور نه فقــط ایجــاد  را تــرس موهــوم فرامی گیــرد، امــا 
بــه  همیشــگی،  ســؤال های  بــه  را  مــا  بلکــه  نمی کننــد،  وحشــت 
پاســخ های ناتمــام، بــه ســرزمین  فالســفه شــرقی و بــه درون فضاهــای 

اســاطیری و افســانه ای دعــوت می کننــد. 

منبع
بزرگداشــت  ویژه نامــه   ،)1392( عبدالمجیــد،  حســینی راد، 
پیش کســوتان نقاشــی ایــران: محمــود جوادی پــور، احمــد اســفندیاری، 

25ــــ27.  صــص  هنــر،  فرهنگســتان  تهــران:  حســینی،  منصــوره 
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محمود جوادی پور، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، رنگ روغن، 100×70 سانتی متر، سال 1382

محمود جوادی پور، باغ، رنگ روغن، 80×70 سانتی متر، سال 1384
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احمد اسفندیاری،
 نقاش پیشگام معاصر 

مهدی حسینی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر

 1319 ســال  از  )1301ــــ1391ش(  اســفندیاری  احمــد  اســتاد 
کــرد. در نخســتین تجربیــات بصــری  فعالیــت هنــری خــود را آغــاز 
 ،)1337 و   1336 ســال های  در  دوم،  و  اول  )دوســاالنه های 
بیشــتر بــه اســلوب چهــره، دســت و طبیعــت بی جــان پرداخــت. 
ی آوردن بــه تصویــر انســان  در دوســاالنه ســوم )ســال 1341(، بــا رو
یچــه ای تــازه  و حرکــت در فضــای بــاز و رنگ هــای درخشــان، در
گذشــت زمــان  کــه بــا  یچــه  گشــود. ایــن در ی مخاطبانــش  بــه رو
ــو بــرای اســتاد، و نیــز جریــان  گشــوده تر و رفیع تــر هــم شــد، دنیایــی ن
یشــه در فرهنــگ ســنتی،  کــه ر هنــر جدیــد در ایــران بــه ارمغــان آورد 
گره هــا و  کاشــی و آرایه هــای معمــاری، هندســه منضبــط  نقــوش 
کاربندی هــا و رنگ هــای درخشــان و فریبنــده ارســی های ایرانــی 
داشــت. از ایــن پــس احمــد اســفندیاری بــا هــر اثــر و نمایشــگاهش 
مخاطــب را بــا فضــای تــازه ای از نــور و رنــگ آشــنا ســاخت. او در 
ایــن آثــار یــاد و خاطــره تزیینــات معمــاری دوره صفــوی، مدرســه 
ک هشت بهشــت را تــداوم  بخشــید.  چهاربــاغ و طــراوت و هــوای پــا
ک  کــه چگونــه آن روح پــا بیننــده در ذهــن خــود جســت وجو می کــرد 
و روشــن آفریننــدگاِن آن آثــار مجــددًا حیــات بخشــیده شــده و در 
کــه مدرنســیم را در  عمیق تریــن الیه هــای ذهــن انســان معاصــری 
کنــده از  کــرده و ایــن پرده هــای آ کــرده اســت، حلــول  ــه  عمــل تجرب
عشــق و شــور و رنــگ را بــه بــار آورده اســت. در ایــن آثــار پوشــیده 
مّیســر  متــن  از  موضــوع  جداســاختن  جنبــش،  و  رنــگ  و  نــور  از 
آثــار ایــن  نیســت و ایــن دو عامــل مطــرح در بیــان تجســمی، در 
ــی  ــه فضای ــًا ب ــه نهایت ک ــد  ــم تنیده ان ــان در ه ــفندیاری، چن دوره اس
انتزاعــی منتــج  شــدند. چشــم مخاطــب در همه جــای تصویــر در 

از درک  گــردش،  نــدارد و در هــر  نوســان اســت، لحظــه ای مکــث 
ــف شــکل لبریــز می شــود. 

ّ
ک و حضــور بی تکل پــا رنگ هــای 

ــا جریان هــای  کمتــر ب کــه  ــه اســت ذهــن هنرمنــدی  به راســتی چگون
ــه شــکل مســتقیم  ــروز )در هنرهــای تجســمی( ب پیشــرفته جهــان ام
مواجــه نبــوده اســت، ایــن چنیــن پیشــرو و ســبک بال می توانــد بــه 
آثــاری این گونــه اصیــل و خوش قریحــه و مبتنــی  و  ســیالن درآیــد 
بــر فرهنــگ ســنتی بیافرینــد و اندیشــه و خاطــره قومــی مخاطــب 
را مجــذوب خــود ســازد؟ چــه عاملــی بــه غیــر از ذهــن آفرینشــگر و 
ــه ســطح  ــادر اســت این گون الهــام نشــئت گرفته از فرهنــگ دیرینــه ق
کهن الگوهــا  در  یشــه  ر کــه  را  دنیایــی  و  بپوشــاند  را  بــوم  دوُبعــدی 
ی بــوم، بــه مخاطــب  دارد، بــا ســادگی و از طریــق انتقــال رنــگ رو

کنــد.  ــو  بازگ

اوج  در  خورشــیدی   1350 و   1340 دهه هــای  در  اســفندیاری  آثــار 
یــخ، شــعور اســتعالیی،  تار خودنــد. گویــی تمــام عوامــِل خاطــره، 
دانــش تصویــری و جهان بینــی پیشــرو آفریننــده اش، همــه دســت 
بــه دســت داده تــا انســان معاصــر دوبــاره از طریــق آثــار او، آن دنیــای 
ــد  ــمند احم ــار ارزش ــد. آث کن ــره را درک  ــگ و خاط ــور و رن ــار از ن سرش
اســفندیاری در فرهنــگ تصویــری معاصــر همــواره جایگاهــی رفیــع 

خواهــد داشــت.

برگرفته از:
گوهرهایــش«،  حســینی، مهــدی، )1392(، »اســتاد اســفندیاری و 
تهــران:  ایــران،  نقاشــی  پیش کســوتان  بزرگداشــت  ویژه نامــه 

45ــــ47. صــص  هنــر،  فرهنگســتان 
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احمد اسفندیاری، رنگ روغن، 70×50 سانتی متر، سال 1382

احمد اسفندیاری، رنگ روغن، 80×60 سانتی متر، سال 1381
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احمد اسفندیاری، رنگ روغن، 80×60 سانتی متر، سال 1383

احمد اسفندیاری، مقاومت ، رنگ روغن، 150×100 سانتی متر، سال 1386احمد اسفندیاری، طبیعت ، رنگ روغن،  80×60 سانتی متر، سال 1383
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سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
زهرا مهاجری

ســیزدهمین جشــنواره ملــی هنرهــای تجســمی فجــر )طوبــای زریــن( 
از 18 تــا 30 بهمــن 1399 در ســه بخــش »طوبــای زریــن«، »چــاپ 
دســتی« و »ســتارگان جهانــی هنــر ایــران« در مؤسســه فرهنگی هنــری 

صبــای فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

آفرینــش  هنرهــا؛  »گفت وگــوی  یکــرد  رو بــا  ملــی  جشــنواره  ایــن 
»تشــویق  اهــداف  بــا  و  نگاهــی  بین رشــته ای«  بــا  نویــن  تجســمی 
هنرمنــدان بــه ســمت شــیوه های معاصــر خلــق آثــار در بســتر هنرهای 
تجســمی«، »معرفــی و نمایــش نمونه هایــی از برتریــن و جدیدتریــن 
آثــار هنرمنــدان ایرانــی و نمایــش دســتاوردهای خالقانــه  هنــری« ، 
گفت وگــو میــان اهالــی جامعــه هنرهــای تجســمی  »ایجــاد فضــای 
»ایجــاد  و  ایــران«   بــرای رشــد هنــر معاصــر  زمینــه  »ایجــاد  کشــور«، 
گاهــی و هنــر هنرمنــدان ایرانــی« برگــزار شــد. فرصــت بــرای ارتقــای آ

طبــق اعــالم شــورای سیاســت گذاری ایــن جشــنواره در دوره پیشــین 
جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر تمرکــز بــر ویژگــی میان رســانه ای 
ــازه  یچه هایــی ت گشــایش در کــه ســبب  ــود؛ ویژگــی ای  هنــر معاصــر ب
در شــکل و شــیوه  بیــان هنــری شــد و مرزهــای رســانه های هنــری 
یکــرد ایــن  کــرد؛ امــا رو را بازتعریــف و در بیشــتر مــوارد از نــو تبییــن 
کیــد داشــت و  دوره از جشــنواره بــر ویژگــی دیگــری از هنــر معاصــر تأ
آن »مخاطب محــوری« بــود. مخاطــب در هنــر معاصــر، از جایــگاه 
بیننــده ِصــرف بــه مقــام خالــق اثــر، در دو ســطح مشــارکت در رونــد 

نقــش  به این ترتیــب  می یابــد.  ارتقــا  هنــری،  اثــر  خوانــش  و  خلــق 
مخاطــب در شــکل گیری اثــر از زمــان آغــاز خلــق اثــر هنــری پیــدا 
این گونــه  و  ادامــه خواهــد داشــت  پایــان حیــات آن  تــا  و  می شــود 
رابطــه »هنرمنــد« و »اثــر هنــری« و »مخاطــب« از شــکلی یک ســویه 
گــون بــدل می شــود. چیســتی و  گونا بــه رابطــه ای تعاملــی در ســطوح 
کــه پاســخ بــه  چرایــی و چگونگــی ایــن رابطــه، پرســش هایی اســت 
آنهــا نقشــی اساســی در ســاخت پیکــره شــکلی و مفهومــی اثــر نهایــی 
بــرای امــکان دادن  و شــیوه بیانــی هنرمنــد ایفــا می کنــد؛ بنابرایــن 
بــه بــروز خالقیــت هنرمنــدان، موضــوع خلــق آثــار در ســیزدهمین 
جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر، آزاد اعــالم شــد و بــر ایــن اســاس، 
کــه  داد  ارائــه  پیشــنهاد هایی  جشــنواره  سیاســت گذاری  شــورای 
یکــرد  »توجــه بــه ویژگی هــای عــام هنــر معاصــر و به طــور اخــص رو
میان رســانه ای و مخاطب محــوری«، »تعریــف رابطــه هنرمنــد، اثــر 
شــکل گیری  در  مخاطــب  نقــش  بــه  »توجــه  مخاطــب«،  و  هنــری 
یــت  اثــر هنــری«، »تمرکــز بــر شــیوه های خوانــش اثــر هنــری بــا محور
مخاطــب«، »اســتفاده از ظرفیــت دیگــر رســانه های هنــری« و »رجــوع 
ــود و ایــن شــورا از  ــه ب ــه پشــتوانه های فرهنگــی و هنــری« از آن جمل ب
کــرد تــا در خلــق اثــر بــه ایــن پیشــنهاد ها توجــه  هنرمنــدان دعــوت 

کننــد.

دلیــل  بــه  فجــر  تجســمی  هنرهــای  ملــی  جشــنواره  ســیزدهمین 
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رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی و جلوگیــری از تجمــع، در ســه 
روز متوالــی در ســه بخــش طوبــای زریــن، چــاپ دســتی و ســتارگان 
جهانــی هنــر ایــران، به ترتیــب در روزهــای 18 و 19 و 20 بهمــن  1399، 

گشــایش یافــت.

ایــن جشــنواره بــا بخــش طوبــای زریــن، عصــر روز شــنبه، 18 بهمــن 
فرهنگســتان  سرپرســت  اســماعیلی،  علیرضــا  حضــور  بــا   ،1399
هنــر؛ ســیدمجتبی حســینی، معــاون هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
نیکنــام  تجســمی؛  هنرهــای  مدیــرکل  مظفــری،  هــادی  اســالمی؛ 
دبیــران  پیش کســوت؛  هنرمنــدان  مؤسســه  مدیــر  حســینی پور، 
و  فجــر  تجســمی  جشــنواره  سیاســت گذاری  شــورای  اعضــای  و 

کــرد. کار  جمعــی از هنرمنــدان آغــاز بــه 

ــت،  ــنواره اس ــن جش ــی ای ــش اصل ــه بخ ک ــن،  ــای زری ــش طوب در بخ
 30 را  آثــار  ایــن  کــه  درآمــد  نمایــش  بــه  هنرمنــد   620 از  اثــر   870
تصویرســازی،  گرافیــک،  نقاشــی،  در  رشــته های  عکاســی،  داور 
هنرهــای  یکاتــور،  کار مجسمه ســازی،  نگارگــری،  خوش نویســی، 
نهایــی  و داوری  بــرای حضــور در جشــنواره  و ســرامیک،  جدیــد، 

کردنــد. انتخــاب 

تجســمی  هنرهــای  از  جشــنواره  دوره  ایــن  دســتی  چــاپ  بخــش 
نیــز  بــا دعــوت از 17 نفــر از پیش کســوتان و نامــداران ایــن عرصــه 

کنــار هنرمنــدان  19 بهمــن 1399 افتتــاح شــد. در ایــن بخــش، در 
آثــار چــاپ  تبــادل  نمایشــگاه  ایــن حــوزه،  نامــدار  و  پیش کســوت 
دســتی هنرمنــدان ایرانــی و چنــد  کشــور دیگــر، ازجملــه  بلژیــک، 
کارگاهــی در دو بخــش چــاپ فلــز و  لیتوگرافــی،  برگــزار شــد. برگــزاری 
ــو، نمایــش فیلم هایــی از  ــز، چــاپ لین کارگاه چــاپ فل برپایــی  پنــج 
کاغذســازی توســط   تکنیک هــای ایــن چــاپ، و همچنیــن آمــوزش 
اســتادانی از تهــران و شهرســتان ها، از دیگــر برنامه هــای ایــن بخــش 

از  جشــنواره تجســمی فجــر امســال بــود.  

ســیزدهمین  ســوم  بخــش  عنــوان  ایــران«  هنــر  جهانــی  »ســتارگان 
کــه 20 بهمــن 1399 افتتــاح شــد. ایــن  جشــنواره تجســمی فجــر بــود 
کــه در جشــنواره های  بخــش شــامل آثــار هنرمنــدان ایرانــی ای بــود 
برگزیــده   2020 و   2019 ســال های  در  کشــور  از  خــارج  بین المللــی 
 67 از  اثــر  بخــش  167  ایــن  در  بودنــد.  گرفتــه  جایــزه  و  شــده 
رشــته   6 در  تجســمی  هنرهــای  مختلــف  رشــته های  در  هنرمنــد 
خوش نویســی،  نقاشــی،  یکاتــور،  کار تصویرســازی،  عکاســی، 
از  برگزیدگانــی  شــامل  کــه  شــد  گذاشــته  نمایــش  بــه  نگارگــری  و 
شــارجه،  بین المللــی  جشــنواره  همچــون  هنــری ای  یدادهــای  رو
 CENIElNTERNATIONAL CENTER ON AGING  جشــنواره
 ،)DHILHARMONIA  ( جشــنواره بین المللــی  قرقیزســتان ،)2010 (
جشــنواره   ،)2020   ( کره جنوبــی  کو  ســیکا طنزنــگاری  جشــنواره 
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یتــون بــور  انقــالب هنــر تایپــه تایــوان )2021(، جشــنواره بین المللــی ز
نــو  ترکیــه )  2020( بــود.

ســیزدهمین جشــنواره تجســمی فجــر در بخش هــای طوبــای زریــن، 
کــه از روز شــنبه 18  چــاپ دســتی، و ســتارگان جهانــی هنــر ایــران،  
کــرد، 30 بهمــن 1399 در فرهنگســتان  کار خــود را آغــاز  بهمــن 1399 
یــداد نیــز  کار خــود خــود پایــان داد. مراســم اختتامیــه ایــن رو هنــر بــه 
تــاالر  در  برگزیــدگان  اعــالم  بــا   ،1399 اســفنند   7 پنج شــنبه،  روز 

وحــدت برگــزار شــد.

کــه بــا حضــور عبــاس صالحــی،  در مراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره 
امــور  ارشــاد اســالمی؛ مجتبــی حســینی، معــاون  و  وزیــر فرهنــگ 
هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی؛ هــادی مظفــری، مدیــرکل 
دبیــران؛  اســالمی؛  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  تجســمی  هنرهــای 
نمایــش  از  پــس  شــد،  برگــزار  یــداد  رو ایــن  هنرمنــدان  و  داوران؛ 
فیلمــی از رونــد برگــزاری جشــنواره، نشــان عالــی هنرهــای تجســمی 
»ســعید  نقاشــی،  بخــش  در  کوپیــان«  درها »گارنیــک  آقایــان  بــه 
رزاقــی« در بخــش تصویرســازی، »احمــد عبداللهی نیــا« در بخــش 

ســرامیک،  و  مجســمه  بخــش  در  نجیبــی«  »جعفــر  یکاتــور،  کار
»خشــایار پــازی زاده« در بخــش نگارگــری، »احمــد آقاقلــی زاده« در 
گرافیــک، »محمدحســین حیــدری« در بخــش عکاســی،  بخــش 
»محمــد سلحشــور« در بخــش خوش نویســی، و »یعقــوب آژنــد« در 

بخــش پژوهــش اهــدا شــد.

در  جشــنواره  750صفحــه ای  کتــاب  از  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
کتــاب  اثــر از 504 هنرمنــد( و  بخــش طوبــای زریــن )شــامل 699 

شــد. رونمایــی  عیدی ســازی 

ســپس در حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و احمــد وکیلــی، 
ــژاد«، از فعــاالن هنــر  دبیــر بخــش چــاپ دســتی، از »حســن محمدن

چــاپ دســتی، تقدیــر شــد.

ســیزدهمین  برگزیده هــای  و  تقدیــر  شایســته  هنرمنــدان  ادامــه  در 
تقدیری هــا  کــه  شــدند  اعــالم  فجــر  تجســمی  هنرهــای  جشــنواره 
لــوح و جایــزه نقــدی، و برگزیــدگان هــم لــوح، طوبــای زریــن و جایــزه 
کردنــد و در ادامــه هنرمنــدان تقدیرشــده  یافــت  15میلیــون تومانــی در
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و برگزیــده بــه تفکیــک رشــته ها اعــالم شــدند.

از  بــود و »فرزانــه نیشــابوری«  از تهــران تقدیرشــده  »ســمیه زارعــی« 
یــزد هنرمنــد برگزیــده در رشــته تصویرســازی اعــالم شــد. »مجیــد 
»مصطفــی  و  تهــران  از  رحیمی عهــد«  »محمــود  قــم،  از  داســتانی« 
خوش نویســی  رشــته  تقدیرشــده  هنرمنــدان  قزویــن  از  عابدینــی« 

بودنــد. ایــن رشــته برگزیــده نداشــت.

تهــران  از  یاحقــی«  »مریــم  جدیــد  هنــری  رســانه های  بخــش  در 
ــده شــد.  ی« از خراســان رضــوی برگزی تقدیرشــده و »احســان مهــدو
در بخــش ســرامیک »رقیــه اســدی« از تهــران، »محمدرضــا رونــده« 
تهــران  از  شکری پورماســوله«  »احــداهلل  و  سیستان وبلوچســتان  از 
مصطفــی  »ســید  گرافیــک  طراحــی  رشــته  در  بودنــد.  تقدیرشــده 
کالنتــری« از تهــران تقدیرشــده و »مهــرداد موســوی« از تهــران برگزیــده 

ــود.  ب

و  تقدیرشــده  تهــران  از  عبداهلل آبــادی«  »الهــه  عکاســی  بخــش  در 
یکاتــور  کار رشــته  در  بــود.  برگزیــده  تهــران  از  حیــدری«  »عبــداهلل 
»محمــد  و  تقدیرشــده  خراسان شــمالی  از  ناصــری«  »عبــاس 

مجسمه ســازی  رشــته  در  شــد.  اعــالم  برگزیــده  البــرز  از  ک«  افــال
»هدایــت صحرایــی« از تهــران تقدیرشــده و »مصطفــی محســنی« 
از البــرز برگزیــده بــود. در رشــته نقاشــی »الیــاس ســتاری« از تهــران 
تقدیرشــده و »محســن تقــی زاده« از فــارس برگزیــده معرفــی شــد. در 
ــرا  ــده و »زه ــرز تقدیرش ــری« از الب ــا آقامی ــری »محمدرض ــته نگارگ رش

دوســتی« از قزویــن برگزیــده اعــالم شــد.

کل آثــار رســیده بــه ســیزدهمین جشــنواره هنرهــای تجســمی  تعــداد 
ــه رشــته  ــوط ب ــر از 911 هنرمنــد مرب کــه 2315 اث ــود  ــر ب فجــر 7753 اث
عکاســی بــود و 1970 اثــر از 839 هنرمنــد بــه رشــته نقاشــی تعلــق 
رتبه هــای  در  خوش نویســی  و  تصویرســازی  و  گرافیــک  داشــت. 
کمتریــن اســتقبال هــم مربــوط بــه  گرفتنــد.  بعــدی اســتقبال قــرار 
رشــته ســرامیک بــا 127 اثــر از 76 هنرمنــد بــود. هــزار و 757 نفــر 
از شــرکت کنندگان ایــن جشــنواره بانــوان هنرمنــد بودنــد و تعــداد 
آقایــان هــم هــزار و 484 نفــر بــود؛ بنابرایــن درصــد قابل توجهــی از آثــار 
ایــن جشــنواره بــه بانــوان هنرمنــد تعلــق داشــت. در نهایــت در ایــن 
دوره از جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر هــزار اثــر هنــری در معــرض 

گرفــت.  دیــد بازدیدکننــدگان قــرار 
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تاریخ در قاب 
داود احمدی بلوطکی

ــخ در  ی ــام مبــارک دهــه فجــر، نمایشــگاه عکــس »تار ــه مناســبت ای ب
قــاب« بــا همــکاری مؤسســه فرهنگی هنــری صبــای فرهنگســتان 
یکشــنبه،  روز  عصــر  پیش کســوت،  هنرمنــدان  مؤسســه  و  هنــر 
سرپرســت  اســماعیلی،  علیرضــا  حضــور  بــا   ،1399 بهمــن   12
فرهنگســتان هنــر؛ ســید مجتبــی حســینی، معــاون هنــری وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی؛ محمدرضــا ســوقندی، مشــاور وزیــر در 
امــور ایثارگــران وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی؛ هــادی مظفــری، 
اســالمی؛  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  تجســمی  هنرهــای  مدیــرکل 
آزادی؛  بــرج  فرهنگی هنــری  مجموعــه  رئیــس  عظیمــی،  عبــاس 
و  هنرمنــدان  از  جمعــی  و  هنــر؛  فرهنگســتان  مدیــران  و  معاونــان 

شــد. برگــزار  انقــالب  پیش کســوت  عکاســان 
گروهــی  عکــس  نمایشــگاه  افتتاحیــه  کــه  مراســم  ایــن  در 
می شــد،  محســوب  عــکاس  پیش کســوت  هنرمنــدان  آثــار 
روزنامــه  مدیرمســئول  دعایــی،  محمــود  ســید  حجت االســالم 
اجتماعــی  کمیســیون  عضــو  مســجدجامعی،  احمــد  اطالعــات؛ 
و فرهنگــی شــورای شــهر تهــران؛ نیکنــام حســینی پور، مدیرعامــل 
مؤسســه هنرمنــدان پیش کســوت؛ ســجادمحمد یــارزاده، سرپرســت 
پیش کســوت  قلم ســیاه،  علــی  صبــا؛  فرهنگی هنــری  مؤسســه 
کردنــد. عکاســی؛ و همســر زنده یــاد حســین پرتویــی؛ ایــراد ســخن 

کــه  بــود  مراســم  ایــن  از ســخنرانان  یکــی  حجت االســالم دعایــی 
مرحــوم  سرنوشت ســاز  عکــس  بــه  مربــوط  خاطــرات  یــادآوری  بــا 
یخــی یکــی از رژه هــای نظامــی  گفــت: نظامیــان در آن روز تار پرتویــی 
گذاشــتند.  نمایــش  بــه  امــام)ره(  حضــور  در  را  خــود  شــکوهمند 
گرفتــن عکــس  عــکاس، یعنــی مرحــوم آقــای پرتویــی، موظــف بــه 

گرفتــن عکــس از هیــچ  کــه حــِق  گفتــه بودنــد  بــود، امــا بــه ایشــان 
چهــره ای را نــدارد. ایشــان هــم بــا مهــارت تمــام یکــی از آثــار مانــدگار 

کــرد. یــخ ثبــت  را در تار
را  لحظــات  ایــن  کــه  را  نازنیــن  هنرمنــد  ایــن  کنــد  رحمــت  خــدا 
کــه  ــم  ــواده ایشــان تبریــک می گوی ــه خان کــرد! مــن ب به زیبایــی ثبــت 
کنارشــان داشــتند. فقــدان ایشــان فقدانــی  بزرگــی چــون ایشــان را در 
و  اســت  کــرده  متأثــر  را  انقــالب  بــه  کــه همــه عالقه منــدان  اســت 
ایــن  بــه  پــاداش خیــر و نیکویــی  کــه خداونــد متعــال،  یــم  امیدوار

بدهــد! عزیزمــان 

در ادامــه ایــن برنامــه احمــد مســجدجامعی، عضــو شــورای شــهر 
تهــران، بــه درگذشــت حســن محجــوب، از بنیان گــذاران شــرکت 
کــه توســط  کــرد و بــا توجــه دادن بــه تصویــری  ســهامی انتشــار، اشــاره 
و  تصاویــر  بی شــک  گفــت:  بــود،  شــده  منتشــر  انتشــارات  ایــن 
کــه می تواننــد بازگوکننــده و  یخی انــد  عکس هــا یکــی از اســناد تار

باشــند. یــخ  تار ی  راو
و  اشــاره  عکاســان  توســط  یخــی  تار یدادهــای  رو ثبــت  بــه  او 
کــه  یدادهــای جهانــی  کــرد: بســیاری از اتفاقــات و رو خاطرنشــان 
ماننــد  می شــود؛  همدلــی  منشــأ  می رســانند،  ثبــت  بــه  عکاســان 
ــای آزاد غــرق  شــده  ی کــه در در ــرد بی پناهــی  ُک کــودک  ثبــت عکــس 
کــه زنده یــاد حســین  یخــی امــام)ره( و ُهمافــران  بــود، یــا عکــس تار
کــرد. ــا ظرافــت خاصــی از پشــت ســر ُهمافــران ثبــت  پرتویــی آن را ب
گفــت: تصویــر امــام)ره( و ُهمافــران  مســجدجامعی در همیــن زمینــه 
کــه حکومــت تــالش می کــرد تــا نســبت بــه  در اوضاعــی منتشــر شــد 
جریــان انقــالب عکس العملــی نداشــته باشــد. انتشــار ایــن عکــس 
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کــرد. حکومــت را وادار بــه تکذیــب و موضع گیــری 
عنــوان  تصاویــر  روایــت  درخصــوص  تهــران  شــهر  شــورای  عضــو 
تــا زمــان  کــرد: تصاویــر همیشــه روایت هایــی را در پــی دارنــد. مــا 
کــه  انقــالب عکاســان نامــداری داشــتیم؛ مثــاًل عکاســانی بودنــد 
ی نظــام فکــری حکومــت بودنــد  در ســال های 1355 و 1356 راو
کــه در آن زمــان بــرای  تی را  یــا اینکــه مســائل اجتماعــی و مشــکال
کــرده  ــان وجــود داشــت، مســتند  طبقــات مختلــف اجتماعــی و زن
ــاع  کــه از زمــان انقــالب و هشــت ســال دف ــد، امــا عکس هایــی  بودن
ــت می کنــد. ــخ مســتند روزگار خــود را روای ی مقــدس وجــود دارد، تار

کــه می تواننــد  کتاب هایــی  او در پایــان ســخنان خــود بــا اشــاره بــه 
اســنادی  تصاویــر  گفــت:  باشــند،  ممالــک  یــخ  تار بازگوکننــده 
گــر بخواهیــم یکصــد ســال را به صــورت تصویــر  انکارنشــدنی اند. ا
نشــان دهیــم و بــرای هــر ســال یــک تصویــر را در نظــر بگیریــم، می تــوان 
امــام)ره( و ُهمافــران به تنهایــی  یخــی  تار گفــت عکــس  به جرئــت 

یــخ ایــران اســت. بازگوکننــده یکصــد ســال تار

نیکنــام حســینی پور، مدیرعامــل مؤسســه هنرمنــدان پیش کســوت، 
ضمــن خوشــامدگویی بــه حضــار و هنرمنــدان و همچنیــن خانــواده 
کــرد تــا در آینــده بــا رخت بربســتن  اســتاد پرتویــی، ابــراز امیــدواری 
برنامه هــای  هرچه بیشــتر  برپایــی  شــاهد  کرونــا،  ویــروس 

باشــیم. این چنینــی  فرهنگی هنــری 
در  ســخن گفتن  و  نیســت  عکاســی  مــن  تخصــص  داد:  ادامــه  او 
کــه  جمــع هنرمنــدان عــکاس بســیار ســخت اســت، امــا می دانــم 
عکاســان، به خصــوص عکاســان مســتند، می تواننــد حتــی بــا یــک 
گران بهــا در تحــوالت اجتماعــی، سیاســی  عکــس، تأثیــری بســیار 

گرفتــن  کــه مرحــوم پرتویــی بــا  کاری  و فرهنگــی بــه یــادگار بگذارنــد. 
عکــس ُهمافــران، آن هــم در آن شــرایط حســاس انجــام داد، تأثیــری 
کشــور در آن  شــگرف در ســاحت و ســاختار سیاســی و اجتماعــی 

گذاشــت. زمــان 
ســخنان  پایــان  در  پیش کســوت  هنرمنــدان  مؤسســه  مدیرعامــل 
یخــی  خــود ضمــن تشــکر از همــه دســت اندرکاران دربــاره عکــس تار
گرفتــه شــده،  گفــت: اینکــه ایــن عکــس در چــه شــرایطی  ــران  ُهماف
یــخ شــفاهی مــا در حــوزه  بســیار حائــز اهمیــت اســت و بخشــی از تار
انقــالب محســوب می شــود. شــناخت از شــرایط عــکاس و زمــان 
کــه خــود مــا در مؤسســه هنرمنــدان  گرفتــن عکــس، مســئولیتی اســت 
بتوانیــم  تــا  می کنیــم  تــالش  و  یــم  دار دوشــمان  بــر  پیش کســوت 
کنیــم و در اختیــار نســل جدیــد  یخچــه ایــن حوزه هــا را مشــخص  تار

قــرار دهیــم.

اســتقبال  بــه  خوشــامدگویی  بــا  یــارزاده  ســجادمحمد  ادامــه  در 
یــک  کــه  می شــود  باعــث  چیــزی  چــه  گفــت:  و  رفــت  میهمانــان 
هنرمنــد در ذهــن جامعــه و مخاطــب مانــدگار شــود؟ همیــن ســؤال 
ــاد  اهمیــت برپایــی ایــن مراســم و تجلیــل از هنرمنــدی چــون زنده ی
پرتویــی را نشــان می دهــد. معتقــدم رمــز مانــدگاری ایــن هنرمنــدان 
تعهــد اســت. هنرمنــدان متعهــد، چــه پیــش از انقــالب و چــه در 
زمــان انقــالب و چــه پــس از آن، تــا بــه امــروز توانســته اند خدماتــی 

ارزنــده در حــوزه هنــر ارائــه بدهنــد.
گــر  ا گفــت:  همچنیــن  صبــا  فرهنگی هنــری  مؤسســه  سرپرســت 
ــده و دیگــر  ــا از خدمــات ایــن هنرمنــد ارزن ــم ت گــرد هــم آمده ای امــروز 
ــد  ــن تعه ــز و رازش همی ــم، رم کنی ــر  ــوتمان تقدی ــدان پیش کس هنرمن
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بــی  کــه  اســت  از هنرهایــی  یکــی  اســت. هنــر عکاســی  هنرمنــد 
هیــچ دخــل و تصرفــی، عیــن واقعیــت را در جامعــه عرضــه می کنــد؛ 
ــه هنرمنــدان ارج بنهیــم و  ــد ب کــه ذاتــش زمــان اســت. مــا بای هنــری 

قــدردان جایــگاه واقعــی آنهــا در جامعــه هنــری باشــیم.
کــرد: بایــد در ادامــه بتوانیــم چــراغ آینــده و  او در انتهــا ابــراز امیــدواری 
کــه پیش کســوتان برایمــان ارزانــی  نســل جــوان را بــا ایــن اثربخشــی ها 

کارمــان قــرار دهیــم. کنیــم و ایــن مهــم را ســرمایه  داشــته اند، روشــن 

علــی قلم ســیاه، پیش کســوت عــکاس و دوســت مرحــوم پرتویــی، 
کــه بــا ارائــه چکیــده ای از اهمیت هنر عکاســی  ســخنران بعــدی بــود 
مــردم شــخصیت  از رفتارهــا و مســائل در زندگــی  گفــت: بعضــی 
خاصــی پیــدا می کننــد. مــن خدمــت آقــای پرتویــی بســیار بــوده ام. 
گفت وگــو  ــوع خاصــی از تواضــع، معرفــت، ادب محــاوره و  ایشــان ن
ــوأم بــود. ادب ایشــان  ــا نجابــت ت داشــت. شــادابی ایشــان همــواره ب
بــه طریــق شــاخصی پرتــو داشــت. پرتویــی انســانی مــردم دار بــود. 
هــوش سرشــاری داشــت و در عیــن حــال متواضــع بــود. می تــوان 
کــه در یــک شــخص می توانــد باشــد،  گفــت مجموعــه ای از نیکی هــا 

بــا او همــراه بــود.
ــر  ــد، از خب ــی ش یخ ــتندی تار ــه مس ــل ب ــرد، تبدی ک ــان  ــه ایش ک کاری 
اثــری  بــه  را  آن  یــخ،  تار جاودانگــی  و  گرفــت  قــدرت  رفــت،  فراتــر 

کــه یــک عکــس به تنهایــی  کــرد. ایــن اثــر نشــان داد  مســتند تبدیــل 
کنــد و در عمــق  یخــی تبدیــل  می توانــد لحظــه ای را بــه ســندی تار

یــخ بــه نمایــش دربیــاورد. تار

کالمــی  همســر زنده یــاد حســین پرتویــی نیــز در ایــن مراســم چنــد 
گفــت. او از حضــار بــرای شــرکت کردن در ایــن مراســم تشــکر  ســخن 
گفــت: آقــای پرتویــی همــه را دوســت داشــت و چنان کــه بــا  کــرد و 
او  می کــرد.  رفتــار  همان گونــه  هــم  دوســتانش  بــا  بــود  خانــواده اش 
ــه نحــو  ــا آن را ب ــه بســیاری داشــت و تــالش می کــرد ت کارش عالق ــه  ب
گذاشــته  احســن بــه انجــام برســاند. مطالعــه فــراوان در منــش او تأثیــر 
کســی  کــه  گمــان می کنــم  بــود. بعــد از مــرگ آقــای پرتویــی، هنــوز هــم 

ایشــان را فرامــوش نکــرده اســت.
هنرمنــدان  مؤسســه  و  هنــر  فرهنگســتان  مراســم،  ایــن  ادامــه  در 
پیش کســوت از خانــواده زنده یــاد حســین پرتویــی، و دیگــر عکاســان 
محمــد  جدیداالســالم،  محمدعلــی  همچــون  پیش کســوت، 
صادقی قازانجانــی،  ســعید  صادقی افجــه،  مرتضــی  صیادصبــور، 
کاوه و عبــاس ملکــی، بــا اهــدای لــوح تقدیــر  علــی قلم ســیاه، علــی 
یــخ  کردنــد و در ادامــه، نمایشــگاه عکــس »تار و هدایایــی تجلیــل 
در قــاب« بــا حضــور ایــن هنرمنــدان در »نگارخانــه لــرزاده« مؤسســه 
گشــایش یافــت. فرهنگی هنــری صبــا، وابســته بــه فرهنگســتان هنــر، 
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تهیه و تنظیم: 

داود احمدی بلوطکی
محبوبه حاجی پروانه

حسین مهدلو 

نقــاش  و  کاشی ســاز  اصفهانــی؛  علی محمــد  »اســتاد  همایــش 
کاشــی در دوره قاجــار« بــه همــت معاونــت علمــی و پژوهشــی  ی  رو
بــا هــدف  بــا همــکاری شــهرداری اصفهــان،  و  فرهنگســتان هنــر 
از  یکــی  اصفهانــی،  علی محمــد  اســتاد  معرفــی  و  بازشــناخت 
برنامه ریــزی  گذشــته  ســال  در  ایــران،  هنــر  برجســته  چهره هــای 
شــیوع  از  پیش آمــده  شــرایط  بــه  بنــا  شــد.  منتشــر  آن  فراخــوان  و 
کرونــا، ایــن همایــش ملــی به صــورت مجــازی برگــزار شــد  ویــروس 
حــوزه،  ایــن  در  علمــی  مقــاالت  ارائــه  شــامل  آن  دســتاوردهای  و 
کوتــاه معرفــی اســتاد  کتــاب ســیاه قلم و فــن جمیــل، فیلــم  انتشــار دو 
علی محمــد اصفهانــی، و نمایشــگاهی مجــازی از تصاویــر آثــار ایــن 

شــد.  بارگــذاری  هنــر  فرهنگســتان  وب گاه  ی  رو هنرمنــد، 
کاشی ســاز  و  نقــاش  طــراح،  اصفهانــی،  علی محمــد  اســتاد 
کــه آثــاری ارزشــمند از او در  یــه اســت  طــراز اول اواخــر دوره قاجار
کشــور و مجموعه هــای مشــهور جهــان باقــی مانــده  موزه هــای داخــل 

به درســتی معرفــی نشــده اســت. او هنــوز  و شــخصیت هنــری 

ایــن همایــش مهــدی مکی نــژاد، دبیــر  ابتــدای ســخنرانی های  در 
ــش  ــزاری همای ــوص برگ ــه ای درخص ــا مقدم ــش، ب ــن همای ــی ای علم
و شــخصیت اســتاد علی محمــد اصفهانــی توضیحاتــی این چنیــن 
اســتاد علی محمــد اصفهانــی  برگــزاری همایــش  ارائــه داد: دلیــل 
کــه  کــه در عرصــه پژوهــش هنــر مــا بــه خــود یــادآور شــویم  ایــن اســت 
کمتــری صــورت  گمنــام پژوهش هــای  دربــاره هنرمنــدان مردمــی و 
ــگ  ــم در فرهن ــیار مه ــی بس ــا نقش ــه اینه ک ــی  ــت؛ در صورت ــه اس گرفت

کل در فرهنــگ و هنــر دوره قاجــار داشــته اند. تصویــری و به طــور 
مکی نــژاد بــا ذکــر ایــن مطلــب که کمتر مــوزه ای در دنیا وجــود دارد که 
حداقــل چنــد اثــر از اســتاد علی محمــد اصفهانــی را نداشــته باشــد، 
اهمیــت جایــگاه ایــن هنرمنــد در جهــان را مــورد بحــث قــرار داد و 
گفــت: متأســفانه درخصــوص هنرمنــدان مردمــی منابــع چندانــی 
ایــن همایــش  تــا  یــم و همیــن، دلیلــی موجــه شــد  در دســت ندار
ــرکت  ــش ش ــن همای ــتادانی در ای ــود. اس ــزار ش ــی برگ ــورت علم به ص
چندیــن  حوزه انــد.  ایــن  متخصصــان  از  خودشــان  کــه  کرده انــد 

جلســه برگــزار شــد و در پــی آن، و به عنــوان یکــی از دســتاوردهای 
ــازار شــد. ــه ب کتــاب روان ایــن همایــش، دو جلــد 

کوتاهــی دربــاره  دبیــر علمــی ایــن همایــش در ادامــه از ســاخت فیلــم 
کــه از مجموعــه آثــارش تهیــه شــده اســت.  ایــن هنرمنــد خبــر داد 
هنرمنــد،  ایــن  آثــار  از  نمایشــگاهی  برگــزاری  بــرای  برنامه ریــزی 
بــه  را  آن  نویــد  مکی نــژاد  کــه  بــود  همایــش  ایــن  دیگــر  دســتاورد 
گفــت: ایــن آثــار ارزشــمند بــرای  مخاطبــان هنرهــای ســنتی داد و 

کــه در معــرض عمــوم قــرار می گیرنــد. بــار اســت  اولیــن 
او در انتهــای مقدمــه خــود در بــاب برگــزاری ایــن همایــش بــه معرفــی 
گفــت: علی محمــد اصفهانــی  اجمالــی ایــن هنرمنــد پرداخــت و 
هنرمنــدی شــش دانگ اســت. عــالوه بــر اینکــه معمــار بــوده اســت، 
کامــل  بــه تمامــی فنــون نقاشــی و تمامــی ســبک های آن آشــنایی 
داشــته اســت. تکنیــک نقاشــی زیــر لعــاب، پــس از زحمــات ایــن 
ــا  ــددًا احی ــده مج ــر فراموش ش ــن هن ــت و ای گرف ــازه  ــان ت ــد، ج هنرمن
شــد. زرین فــام دوره قاجــار نیــز مدیــون اســتاد علی محمــد اصفهانــی 
اســت. او ســرآمد همــه هنرمنــدان هم عصــر خــود اســت و توانســت 
ایجــاد  قاجــار  اواخــر دوره  کاشــی در  و  بــوم  ی  نقاشــی رو نهضــت 
هنرمندمحورنــد،  کــه  همایش هایــی  این چنیــن  یــم  امیدوار کنــد. 
بتواننــد منشــأ پژوهش هــای بیشــتر و بهتــری بــرای حــوزه فرهنــگ و 

هنــر ایــران قــرار بگیرنــد.
اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  رئیــس  عیــدی،  محمــد  ادامــه  در 
جمــع  در  مطلبــی  ارائــه  بــا  نیــز  اصفهــان،  شــهرداری  ورزشــی  و 
گفــت: در زمینــه اقتصــاد  ســخنرانان ایــن همایــش حضــور یافــت و 
بــر  و مدیریــت شــهری دو نگــرش وجــود دارد؛ نخســت مدیریتــی 
پایــه توســعه اقتصــادی صنایــع ســنگین، و دیگــری نگرشــی مبتنــی 
بــر محــور صنایــع خــالق. صنایــع خــالق  بــر مدیریــت اقتصــادی 
کــه یــک مؤلفــه هنــری قــوی داشــته باشــد.  گونــه فعالیتــی اســت  هــر 
یکــرد شــامل بســیاری از فعالیت هــای اقتصــادی حوزه هــای  ایــن رو
کــه در صنایــع  دانــش بومــی و میــراث معنــوی و فرهنگــی اســت 
دســتی، جشــنواره ها، فعالیت هــای رســانه ای، هنرهــای تجســمی 
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می شــود. نمــودار  و... 
ــروز و  کــه مبــدأ ب ــه ایــن دلیــل  ــوع نگــرش هنرمنــدان شــهر ب در ایــن ن
ظهــور اندیشــه ها و ایده هــای هنری انــد، جایگاهــی ویــژه می یابنــد 
و طبقــه خــالق را شــکل می دهنــد. اســتاد علی محمــد اصفهانــی 
کم فروغــِی خالقیــت هنــری زمانــه  فرهنــگ و هنــر ایرانــی را در زمــان 
کــرد و چــراغ ارتبــاط میان فرهنگــی را با چاپ  خــود در کشــور مانــدگار 
رســاله ای بــه زبــان انگلیســی روشــن نــگاه داشــت. ایــن تعامــالت 
کنــار توجــه ویــژه بــه صنایــع خــالق، چنــد ســالی اســت  فرهنگــی در 
یکردهــای اصلــی مدیریــت شــهری در اصفهــان اســت تــا  کــه از رو
ــد  ــه آن امی ــد. ب کن ــاز  ــی را ب ــیر ارتباط ــگ، مس ــه فرهن یچ ــد از در بتوان
کــه شــناخت بزرگانــی همچــون اســتاد علی محمــد اصفهانــی، در 
چنیــن همایش هایــی میســر و از ایــن طریــق، راهیابــی بــه فردایــی 

ــود. ــان تر ش ــر آس بهت

پیوند ادبیات و هنر در کاشی های استاد علی محمد اصفهانی
خــود  مقالــه  ارائــه  بــه  همایــش  ایــن  ادامــه  در  مهدی مکی نــژاد 
گفــت: وضعیــت  ــاره اســتاد علی محمــد اصفهانــی پرداخــت و  درب

گذشــته و به خصــوص در دوره  شناســایی اصنــاف در دوره هــای 
بســیار  اطالعــات  مــا  یعنــی  اســت؛  ابهــام  از  هالــه ای  در  قاجــار 
به اصطــالح،  کــه،  اصنافــی  و  هنرمنــدان  درخصــوص  مختصــری 
ــام اســتاد علی محمــد  ــه ن ــده ای ب ــم. پدی ی ــد دار کار می کردن مردمــی 
کــرد  بــه ایــن سمت وســو هدایــت  اصفهانــی در دوره قاجــار مــا را 
ی را بهتــر و بیشــتر بشناســیم و خوشــبختانه بــرای ایــن منظــور  تــا و
مســتنداتی هــم وجــود دارد؛ از جملــه ایــن مســتندات امضای اســتاد 

گذاشــته اســت.  کــه پــای آثــارش  علی محمــد اصفهانــی اســت 
او بــا اشــاره بــه مفّصل بــودن امضــای آثــار ایــن هنرمنــد و باارزش بــودن 
کامــل ایشــان  ایــن امــر در شــناخت ایشــان ادامــه داد: ُحســن امضــای 
کــه حتــی نــام ســفارش دهنده و محــل ســاخت اثــر را  در ایــن اســت 
هــم می تــوان دیــد. همیــن مســتندات مــا را بــه برگــزاری ایــن همایــش 
کــه در یکــی دو ســال قلــب دارالخالفــه  ــا مــردی را  کــرد ت عالقه منــد 
اصفهانــی  علی محمــد  اســتاد  بشناســیم.  بهتــر  کــرد  تســخیر  را 
کاشــی های  و  کاشــی کاری  جهــت  و  رونــد  توانســت  به تنهایــی 
کاشــی  کنــد و از ســبک و ســیاق  تصویــری دارالخالفــه را عــوض 

کاشــی های اصفهــان ســوق دهــد. قاجــاری شــیرازی بــه ســبک 
علی محمــد  اســتاد  دیگــر  شــگفتی  بــه  همایــش  علمــی  دبیــر 
گفــت: ایــن  کــرد و  کاشــی، اشــاره  اصفهانــی، یعنــی اســتفاده از بــوم 
کاشــی را بــا ظرافــت تمــام همچــون بــوم  هنرمنــد چیره دســت بــوم 
نقاشــی در صــدر می نشــاند و ایــن حرکــت هماننــد رنسانســی در 

شــد. قاجــار  دوره  تصویــری  کاشــی کاری 
کاشــی های ایــن هنرمنــد  ایــن پژوهشــگر از پیونــد ادبیــات و هنــر در 
گفــت و افــزود: اســتاد علی محمــد طیــف وســیعی از نقاشــی ها را 
بــا موضوعــات مختلــف و مضامیــن ادبــی، از خمســه و شــاهنامه 
کــه او  ــاری  ــرد؛ آث کار ب ــه  کاشــی های  خــود ب و دیگــر موضوعــات، در 

کاشــی کاری قاجــار نمــود یافــت. کــه در  کــرد  آفریــد موجــی ایجــاد 
کــه اســتاد علی محمــد بــه  ایــن محقــق بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع 
بــه ســخنان خــود  اســت،  بــوده  نیــز مســلط  ســبک خیال نــگاری 

داد. پایــان 



26

13
99

ن 
ستا

 زم
،3

ه 6
مار

، ش
جم

ل پن
سا

ر، 
هن

یر 
سف

ی 
خبر

یه 
شر

ن

علی محمد اصفهانی و سقاخانه های دارالخالفه
مقالــه  بــا  اســالمی،  هنــر  دکتــرای  بهارلــو،  علیرضــا  ادامــه  در 
دارالخالفــه  ســقاخانه های  و  اصفهانــی  »علی محمــد 
در  عباســعلی(«  و  عزیزمحمــد  ســقاخانه های  )کاشــی نگاره های 
جمــع پژوهشــگران حضــور یافــت. این پژوهشــگر در ابتدای ســخنان 
و  پرداخــت  ایــران  در  ســقاخانه ها  پیشــینه  و  یخچــه  تار بــه  خــود 
کــن دیگــری مثــل  کنــار اما گفــت: ســقاخانه ها در دوره قاجــار در 
کاروان ســرا جــزء بناهــای عمومــی و  ــازار، مســجد، تکیــه و  ــه، ب گرماب
کّمــی آنهــا را بایــد نتیجــه حتمــی و  کــه رشــد  عام المنفعــه ای بودنــد 
گزیــر پدیــده ای بــه اســم توســعه شــهری دانســت. پیشــینه ســاخت  نا
ــا ســنگ آب های تزیینــی مرتبــط  ســقاخانه در ایــران را ظاهــرًا بایــد ب
یختــه  کــه از آنهــا آو ــا پیاله هایــی  ــار حجــم ســنگی ب بدانیــم. ایــن آث
یــج ایــن بنــا  می شــد، در مســاجد و مقابــر تعبیــه می شــدند. به تدر
کــرد و بــه ایــن  هویــت خــاص خــود را در بیــن ابنیــه شــهری پیــدا 

گرفــت. پــای  شــهری  ســقاخانه های  صــورت 
انــواع ســقاخانه ها اشــاره  بــه مضامیــن و  ایــن پژوهشــگر در ادامــه 
گفــت:  کاشــی در آرایه هــای ســقاخانه ها  کــرد و دربــاره اســتفاده از 
ســقاخانه های شــهری هــم مثــل خیلــی از بناهــای عصــر قاجــار، 
کاربــردی، در اســتفاده از تزیینــات هــم شــاخصه  عــالوه بــر وجــه 
متمایــزی داشــتند. معمــاری و تزییــن دو عنصری بودنــد که پابه پای 
کــه در ســقاخانه ها به وفــور  هــم پیــش می رفتنــد. یکــی از آرایه هایــی 
کــه بخــش جدانشــدنی  کاشــی کاری بــود  کاشــی و  کار می رفــت،  بــه 
کتبیــه دار،  کاشــی های  معمــاری و ساختمان ســازی بــوده  اســت. 
کــه  گونــه تزیینــی مهمــی بــود  هــم به صــورت برجســته و هــم تخــت، 

جــزء الینفــک تزیینــات ایــن ســقاخانه ها بــه شــمار می رفــت. 
کاشــی های ســقاخانه عزیزمحمــد، یکــی  بهارلــو در اثبــات اینکــه 
کاِر دســت علی محمــد اصفهانــی اســت  یخــی،  از ابنیــه مهــم تار
کنــار  ــا توجــه بــه همراهــی مــداوم اســتاد عبــداهلل تهرانــی در  گفــت: ب
کــه از آنهــا  اســتاد علی محمــد اصفهانــی، در دیگــر نمونه کارهایــی 
ــودن تولیــدات ایــن دو هنرمنــد  گفــت مکمل ب ــوان  ــم، می ت ی رقــم دار
کتیبه نــگاری و نقــش و نــگار می توانــد دلیلــی بــر ایــن باشــد  در حــوزه 

کار  کاشــی های ایــن ســقاخانه هــم بــه احتمــال خیلــی فــراوان  کــه 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــد اصفهان ــتاد علی محم اس

ایــن مترجــم حــوزه هنــر قاجــار ســخنان خــود را این گونــه بــه پایــان 
معمــارزاده  کــه  آنجــا  از  اصفهانــی  علی محمــد  اســتاد  رســاند: 
بــوده، بــا اصــول ساختمان ســازی و درک رابطــه اجــزای بنــا و فضــا 
هــم آشــنا بــوده و از ایــن نظــر از همــکاران دیگــرش متمایــز اســت. 
علی محمــد بــا اســتفاده از حاشــیه قاب ســازی می کــرده و داخــل 
یکــی دیگــر  اســت.  هــم رنگ هــای متفاوتــی می گذاشــته  را  قــاب 
کتیبه هــای  از  کاری اســتاد علی محمــد اســتفاده  از مشــخصات 
عزیزمحمــد  ســقاخانه  در  را  کتیبه هــا  ایــن  کــه  اســت  برجســته 
کتیبــه را  کــه  یــم  کمتــر اســتادی در دوره قاجــار ســراغ دار شــاهدیم و 
کار مســتلزم مهــارت و صرف  کنــد؛ زیــرا ایــن  کار  به صــورت برجســته 
وقــت بســیاری بــوده اســت. در محلــی مثــل مســجد بــازار تهــران ایــن 
ــا رقــم اســتاد  کــه آنجــا مشــخصًا ب ــم  ی کتیبــه برجســته را نیــز دار ــوع  ن
کتیبه هــای ســقاخانه عزیزمحمــد  مواجهیــم و از ایــن حیــث اجــرای 
کلــی  به طــور  آثــار  ایــن  و  بــوده  اصفهانــی  علی محمــد  اســتاد  کار 

قابل اســتناد بــه ایــن اســتادند.

زرین فام های قاجار، حلقه مفقوده مطالعات سفالگری قاجار
کبــری، اســتادیار و عضــو هیئت علمــی دانشــکده معمــاری  عبــاس ا
قاجــار،  »زرین فام هــای  مقالــه  بــا  نیــز  کاشــان،  دانشــگاه  هنــر  و 
حلقــه مفقــوده مطالعــات ســفالگری قاجــار« در جمــع ســخنرانان 
کشــف و فهــم دوبــاره  کــرد:  حضــور یافــت و این گونــه آغــاز ســخن 
ــر بیســت ســال پیــش شــروع شــده و  کث زیبایی شناســی قاجــار حدا
یــس هــم برایــش برگــزار شــد. امــا در  ایــن اواخــر نمایشــگاهی در پار
کشــور مــا هنــوز بــه دوره قاجــار در رشــته های مختلــف هنــری »دوره 
کــه  شــده ایم  متوجــه  امــروزه  کــه  حالــی  در  می گوییــم؛  انحطــاط« 

عصــر قاجــار هویــت خــاص خــود را دارد.
ــی  ــه امضــای علی محمــد اصفهان کبــری در ادامــه ســخنان خــود ب ا
گــر بخواهیــم زرین فام هــای  گفــت: ا کــرد و  ی زرین فام هــا اشــاره  رو
را  ایــران  از  خــارج  مجموعه هــای  بایــد  کنیــم،  رصــد  را  قاجــار 
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یــم ســه عــدد  کــه در دوره قاجــار دار کنیــم. مــا رقم هایــی  جســت وجو 
کاشــی های  ی  کــه یکــی از آنهــا بــرای علی محمــد اســت و رو اســت 
زیرلعابــی یکــی از ایــن آثــار، امضــای علی محمــد ثبــت شــده اســت.
کــرد و  او بــه اشــتباهات موزه هــای داخلــی و خارجــی نیــز اشــاراتی 
کــه امــروزه پیــدا می شــوند،  کاشــی هایی  گفــت: دربــاره ایــن دســت از 
ــی  ــوزه مل ــد؛ از م ــام می دهن ــی انج ــط و خطاهای ــم خب ــای مه موزه ه
کاشــی ســده های میانــه  کاشــی دوره قاجــار را بــه  کــه  گرفتــه  ایــران 
کاشــی  کــه مجموعــه ای دوازده تایــی از  نســبت داده تــا مــوزه بریتانیــا 
کــرده  کاشــی های ســده میانــه نام گــذاری  عصــر قاجــار را بــه اســم 

اســت.
دســته  ســه  بــه  را  قاجــاری  کاشــی های  محقــْق  و  پژوهشــگر  ایــن 
کاشــی از قاجــار وجــود دارد؛ دســته  گفــت: ســه دســته  کــرد و  تقســیم 
و  کاشــی ها  دوم  دســته  اســت؛  قاجــار  ســبک  دربــاره  واقعــًا  اول 
کــه به اشــتباه بــه دوران  ظــروف جعلــی اســت؛ دســته ســوم آثاری انــد 
قاجــار نســبت داده شــده اند و در اصــل مربــوط بــه دوره صفویه انــد.
اصلــی  کمّیــت  کــرد:  جمع بنــدی  این گونــه  را  خــود  ســخنان  او 
قاجــاری  زیبایی شناســی  مشــابه  اصــاًل  قاجــار  زرین فام هــای 
کــه از ســده های میانــه  نیســت، بلکــه بیشــتر تقلیدهایــی اســت 
کســی مثــل علی محمــد  کــه چــرا  شــده اســت و پرســش اینجاســت 
کارهــای بــه ایــن حــد فاخــر  کــرده اســت و قطعــًا  کــه محرابــی را امضــا 
ــه  ــی و ن ــا عباس ــوزه رض ــرش در م ــر اث ــه زی ــام داده، ن ــز انج ــری نی دیگ
کارش در مــوزه حضــرت معصومــه، امضــای اثــر نکــرده اســت؛  در 
کار یــک نفــر  هرچنــد از دیــد فرم شناســی می توانیــم بگوییــم اینهــا 

یــم. اســت، امــا متأســفانه ســند علمــی ندار

تأثیر عکاسی بر تحوالت تصویری کاشی کاری دوره قاجار
قاجــار؛  دوره  کاشــی کاری  تصویــری  تحــوالت  بــر  عکاســی  »تأثیــر 
اصفهانــی«  علی محمــد  آثــار  سبک شناســی  مــوردی:  مطالعــه 
کیانــوش معتقــدی، پژوهشــگر هنرهــای اســالمی، بــود  عنــوان مقالــه 

کــه در جمــع پژوهشــگران حضــور یافــت.

کارهــای علی محمــد  معتقــدی ســخنان خــود را بــا توضیحــی دربــاره 
کارهــای  موضــوع  کــرد:  آغــاز  این گونــه  قاجــار  هنــر  و  اصفهانــی 
ابعــاد  در  ممتــاز،  کاشــی کاران  از  یکــی  به عنــوان  علی محمــد، 
در  روایــی  تصویرهــای  بیشــترین  اســت.  قابل بررســی  مختلــف 
هنــر  بــه  اســت.  افتــاده  اتفــاق  قاجــار  زمــان  در  ایــران  کاشــی های 
یــم. علی محمــد اصفهانــی در  قاجــار بایــد نگاهــی جدی تــر بینداز
کارهــای قابل بررســی دارد و بــه خاطــر امضاهــا و رقم هــا و  چنــد حــوزه 
کــه بــا ســفارش های خارجی هــا از او باقــی مانــده و رســاله ای  آثــاری 

کــه نوشــته، موضــوع مطالعــه خاصــی اســت. 
پژوهشــگر هنرهــای اســالمی بــه توضیــح در بــاب تحــول تصویرگــری 
در دوره قاجــار پرداخــت و ادامــه داد: مــا بــا ظهــور دو پدیــده در دوره 
کــه تقریبــًا تحــول تصویــر ایــران را رقــم می زننــد؛  قاجــار مواجهیــم 
ــم و  ــنتی مواجهی ــیری س ــا مس ــری ب ــا در تصویرگ ــش از آن م ــی پی یعن
پــس از ظهــور ایــن دو پدیــده، یعنــی چــاپ ســنگی و عکاســی، تمــام 

هنرهــای مــا دســتخوش تغییــر جــدی می شــوند. 
کاشــی کاری  فضــای  بــه  عکاســی  هنــر  ورود  دربــاره  همچنیــن  او 
کاشــی کاری  گفــت: آنچــه مهــم اســت بحــث ورود عکــس بــه فضــای 
دوره قاجــار اســت. مــا بــا دوقطبــِی تصویــر آرمانــی و خیالــی و تصویــر 
قاجــار،  دوره  مختلــف  هنرهــای  بــه  را  ایــن  روبه روییــم.  واقعــی 
کار  بدهیــم.  تعمیــم  می توانیــم  کاشــی کاری،  هنــر  به خصــوص 
کــه در اصفهــان شــکل  علی محمــد محصــول نهضتــی جدیــد اســت 
می توانیــم  چگونــه  مــا  کــه  می دهــد  نشــان  بحــث  ایــن  می گیــرد. 
در  جدیــد  ژانــری  تولــد  بــرای  مرکــزی  اصفهــان  کــه  شــویم  متوجــه 
کار علی محمــد طیف هایــی  کاشــی های تصویــری ایــران اســت. 
کاًل در این دوره غلبه و بیشــترین درخواســت را برای  مختلف دارد. 
یــم، ولــی آنچــه مــورد  کاشــی های هفت رنــگ در تهــران و ایــران دار
کاشــی های عکســی بــا  کــه  نظــر ماســت، تکنیــک زیرلعابــی اســت 

تولیــد می شــود. آن 
یــم که  او در ادامــه گفــت: مجموعــه بزرگــی از کاشــی های عکســی دار
یدادهــای دوره قاجــار  ــه از رو ک نشــان می دهــد همــان عکس هایــی 
ــرار می گرفتــه  اســت. مــا  کاشــی کار ق کار  گرفتــه می شــده، دســتمایه 
از ناصرالدیــن شــاه و دیگــر رجــال قاجــار عکس هایــی  توانســتیم 
کــه  شــد  محــرز  مــا  بــرای  و  دارد  وجــود  کاشــی هایش  کــه  بیابیــم 
کاشــی های  تعــداد  کرده انــد.  کار  عکس هــا  ی  رو از  کاشــی کاران 
عکســی بســیار محــدود اســت، ولــی مــا توانســتیم فهرســتی تهیــه 
کــه یــا امضــای علی محمــد دارد و یــا بــر اســاس  کارهایــی  کنیــم از 
کــرد. در ایــن  کار می شــود آنهــا را بــه علی محمــد منســوب  ســْبک 
کــه علی محمــد در اصفهــان  گســتره ای زمانــی را، از زمانــی  فهرســت 
نظام الدولــه  مســجد  در  کــه  تصویــری ای  کاشــی  آخریــن  تــا  بــوده 
یــخ 1310 قمــری دارد، می بینیــد. از ایــن  مافــی تهــران اســت و تار
یــخ دقیقــی  دوره زمانــی، یعنــی چیــزی حــدود بیســت ســال )چــون تار
کاشــی  یــم( از فعالیــت علی محمــد، ده  از مــرگ علی محمــد ندار
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کار شــده و اینهــا می توانــد بــه  ی عکــس  کــه از رو یــم  تصویــری دار
کاشــی های عکســی اقبــال  کــه چقــدر ایــن ســبک  مــا نشــان بدهــد 
کارهایــی درجه یــک تولیــد  داشــته و علی محمــد اصفهانــی چقــدر 

کــرده اســت. 

همکاری دو استاد طراز اول کاشی در دوره قاجار
»همــکاری  مقالــه  ســنتی،  هنرهــای  پژوهشــگر  ســیف،  هــادی 
و  مصطفــی  اســتاد  قاجــار؛  دوره  در  کاشــی  اول  طــراز  اســتاد  دو 
علی محمــد اصفهانــی« را در ایــن سلســله نشســت های مجــازی 
ــت  ــی نیس ــان جریان ــی اصفه کاش ــان و  ــت: اصفه گف ــرد. او  ک ــه  ارائ
کاشــی نگاران  کاشــیگران و  بــازار  کــه به راحتــی تغییرپذیــر باشــد. 
گمنــام  در ســرای بــازار قیصریــه، خالقیــت اســتادان بزرگــوار و غالبــًا 
ــم  ــجد حکی ــلطانی و مس ــجد س ــل مس ــی هایی مث کاش ــاختار  در س
بــه نقــوش  کــه وفــاداری آنهــا  و شــیخ لطــف اهلل را نشــان می دهــد 
اســلیمی،  و  ختایــی  مثــل  پرقیمــت،  آذینــی  نقــوش  و  هندســی 
به راحتــی نمی توانســت تحــت تأثیــر جریاناتــی قــرار بگیــرد. میــزان 
کــه در طــول قرن هــا  وفــاداری آنهــا بــه نقــوش ســنتی و آرمان هایــی 

کــرده بودنــد، انکارناشــدنی اســت. حفــظ 
خالقیتــی  عرصــه  وارد  آرام آرام  کاشــی کاران  گفــت:  ادامــه  در  او 
گچ بــری و دیگــر  کــه در قیــاس بــا هنرهــای آیینــه کاری و  می شــوند 
بــر  نقاشــی  واردکــردن هنــر  قــرار می گیرنــد. شــاید  هنرهــای مطــرح 
خیلــی  کار  آذینــی  هنرهــای  عرصــه  بــه  هفت رنــگ  کاشــی های 
نــام  بــه  کســی آشــنا می شــویم  بــا  ایــن دوران  مــا در  بــود.  ســختی 
بخــش  »ســالم«  تــاالر  در  کــه  کاشــیگر  مصطفــی  ایــن  مصطفــی. 
کاشــی امضاشــده  عمــده ای از مناظــر شــکار و شــکارگاه ها دارد، 
کــه مصطفــی، بــر اســاس ایــن تحقیقــات،  دارد و ایــن نشــان می دهــد 
کاشــی ها نشــانگر ایــن  می توانــد از خانــدان اســتاد بهــرام باشــد. ایــن 
کــه مصطفــی، به عنــوان وارث، هــم نقــاش اســت و هــم در  اســت 

کاشــی صاحــب یــک ابتــکار ویــژه اســت.  عرصــه 

و هنــر علی محمــد  بــه دانــش، معلومــات، شــناخت  اشــاره  بــا  او 
کــه علی محمــد  کــرد  اصفهانــی ادامــه داد: بــه ایــن نکتــه بایــد توجــه 
جــدا  اصفهــان  گــروه  از  طبیعتــًا  می آیــد،  تهــران  بــه  کــه  زمانــی 
می شــود و بــه حفــظ و حراســت و ادامــه ادای ِدیــن خــود در ســاختار 
بــا نقــوش هندســی، اســلیمی و ختایــی می پــردازد.  کاشــی هایی 
کامــل  کارهــای علی محمــد در حقیقــت در حــد انحصــار و تحســین 
ــرا ایــن اســتاد نقــاش به شــدت دارای معلومــات و دانــش  اســت؛ زی
گــردآوری قصه هــا و  اســت؛ دانشــی پیرامــون شــناخت شــاهنامه و 
کــه در  کــه دارد و امکانــات بیشــتری  متل هــا. او بــا ایــن شــناختی 
کنــار ادای ِدیــن در خالقیــت  تهــران عصــر ناصــری در اختیــار دارد، 
کــه  نقــوش اســلیمی، ختایــی، هندســی و حفــظ مکتــب اصفهــان 
کاشــی کاری  گســترش و رواج بیشــتر هنــر  جــزء آرمان هایــش اســت، 

کاشــی نگاری را پــی می گیــرد. و 
هــادی ســیف ســخنان خــود را این گونــه بــه پایــان رســاند: بــه نظــر 
کاشــی  کــه علی محمــد اصفهانــی بــه  مــن، بــا توجــه بــه خدمتــی 
نــام »مکتــب«  اطــالق  انــدازه  هفت رنــگ می کنــد، خالقیتــش در 
علی محمــد  کــه  اســت  ارزنــده  بســیار  مــن  بــرای  ایــن  اســت؛ 
کار  در  را  مانــدگار  یــک مکتــب  بــار  توانســت  اصفهانــی، یک تنــه 
کــن مقدســه و چــه در بناهــای دیگــر، بــر دوش  کاشــی، چــه در اما
گــر علی محمــد  ا شــود.  مطــرح  منفــرد«  »نقــش  به عنــوان  و  بکشــد 
اصفهانــی نبــود، اصفهــان چنــدان نقشــی و چنــدان ردپایــی بــه ایــن 
نمی توانســت  هفت رنــگ  کاشــی های  عرصــه  در  مانــدگار  شــکل 
به عنــوان  اصفهانــی  علی محمــد  از  کــه  دارد  جــا  داشــته  باشــد. 
کارهــای علی محمــد  پدیــده ای در عصــر ناصــری یــاد شــود؛ چــون 
کاشــی   کارهــای خیالی ســازان عرصــه  اصفهانــی هیــچ شــباهتی بــا 
هفت رنــگ نــدارد؛ پــس او یک تنــه می توانــد مدعــی جریانــی جدیــد 

باشــد.

در  اصفهانــی  علی محمــد  اســتاد  انتقــادی  هنــری  آفرینــش  تحلیــل 
قاجــار دوره  کاشــی نگاری  بــه  مســلط  گفتمــان 

اســتاد علی محمــد اصفهانــی  انتقــادی  هنــری  آفرینــش  »تحلیــل 
کاشــی نگاری دوره قاجــار« عنــوان مقالــه  بــه  گفتمــان مســلط  در 
کــه آن را خانــم  مشــترک بهمــن نامورمطلــق و فاطمــه مهرابــی بــود 

کــرد.  مهرابــی، به عنــوان آخریــن ســخنران ایــن همایــش، ارائــه 
گذشــته  تصاویــر  در  مســئله  دو  بررســی  گفــت:  مهرابــی  فاطمــه 
ــر تصویرگــری در حالــت عــام، و  ــز اهمیــت اســت؛ تصوی بســیار حائ

تحــوالت تصویــر در حالــت خــاص.
ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: مــا وقتــی دوروبرمــان را نــگاه می کنیــم، 
دنیایــی  می نگریــم،  فرهنگی مــان  گذشــته  بــه  وقتــی  به خصــوص 
از تصاویــر و ردپــای حضــور تصویرگــران را در همــه صنایــع و همــه 
کــه در یــک  یــم  گاهــی بــه تصاویــری برمی خور دوره هــا می بینیــم. 
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مقولــه  کــه  اینجاســت  و  شــده اند  بازآفرینــی  بارهــا  زمانــی  برهــه 
می کنــد. پیــدا  اهمیــت  تصویــری  تحــوالت 

و  کــرد  اشــاره  کشــورمان  متن بنیان بــودن ســنت تصویرگــری  بــه  او 
کــرد. مهرابــی همچنیــن در  مســئله دگرگونــی متــن را در ادامــه بررســی 
توضیــح پژوهــش، دو تصویــر مهــم »آب تنــی شــیرین در چشمه ســار« 
ــق  ــه تحقی ــدف و مطالع ــورد ه ــا« را م ــر ترس ــان و دخت ــیخ صنع و »ش
در  مخاطــب  و  مؤلــف  عامــل  دو  تأثیــرات  افــزود:  و  کــرد  معرفــی 
از  پــر  مــا  گذشــته  اســت.  مهــم  تصویــری  تحــوالت  شــکل گیری 
کــه امــروزه بــا نــام هنــر می شناســیم. امــا بــا نگاهــی  تصاویــری اســت 
تلقــی  اســتادانه  را  آثــار  همــه  می توانیــم  به نــدرت  ســخت گیرانه 
کنیــم. وقتــی مــا از اســتاد علی محمــد اصفهانــی حــرف می زنیــم، 
کــه  مًا مخاطبــان آثــارش هــم، ســفارش دهندگانی خواهنــد بــود 

ّ
مســل

در دوره قاجــار زندگــی می کرده انــد. اســتاد علی محمــد اصفهانــی 
در صورتگــری صحنــه »آب تنــی شــیرین در چشمه ســار« تــا چــه حــد 
بــه الگوهــای غالــب زمانــه خــود وفــادار بــوده اســت و تــا چــه حــد 

ــت؟ ــته اس گذاش ــه  ــه ودیع ــود را ب ــی خ ــالت ذهن تمای
کــرد  مهرابــی در ادامــه بــه نحــوه دسترســی بــه منابــع پژوهــش اشــاره 
کــرد و  و روش تحلیلی انتقــادی را عنصــر غالــب پژوهــش معرفــی 
یکــرد را پارادایم شناســی و زبان شناســی  آبشــخورهای اصلــی ایــن رو
کالمــی  ــرای زمینــه  کــه اغلــب ب و جامعه شناســی دانســت؛ مــوردی 
بــه متــن تعمیمــش داد.  امــا، می تــوان به صــورت تطبیقــی  اســت 
کــرد و گفت: یــک قطعه  مهرابــی بــه نمونــه مطالعاتــی اشــاره مســتقیم 
کاشــی  کــه  کاشــی بــا موضــوع »آب تنــی شــیرین در چشمه ســار«، 
ــه مطالعاتــی ای  ــوده اســت، نمون پرطرفــداری هــم در دوره خــودش ب
کاشــی را در ســال  ایــن  کــه اســتاد علی محمــد اصفهانــی  اســت 

1311ق طراحــی و ســاخته اســت.
ــا بررســی اصــل متــن در خمســه نظامــی پــی می بریــم  او ادامــه داد: ب
کــه اصفهانــی در خلــق ایــن اثــر تابــع الگــوی زمانــه خــودش بــوده 
ــد  ــری پدی ــا اث ــده ت ــث ش ــش باع ــادی و خالق ــه انتق ی ــی َرو ــت، ول اس
کارهــای علی محمــد  کــه صــدا و ردپــای آن مشــخص اســت.  آورد 
ســه تفــاوت عمــده بــا هم دوره هایــش دارد؛ نحــوه ترســیم، حالــت 

فیگــور و چهــره، و رنگ آمیــزی.
کــه  رســید  نتیجــه  ایــن  بــه  بحــث  مــوارد  همــه  بررســی  بــا  او 
ــف،  ــای مختل ــراردادن متن ه ــم ق ــار ه کن ــا  ــی ب ــد اصفهان علی محم
کــه بخشــی از آن وام دار الگوهــای  کــرده اســت  اثــری بینامتنــی خلــق 
غربــی دوره قاجــار اســت و بخشــی دیگــر وام دار ســبک شــخصی و 

تمایــالت او بــه هنــر صفــوی اســت.
*

گفت وگویــی را بــا ســعید  در ادامــه ایــن همایــش مهــدی مکی نــژاد 
کاشی ســازان، انجــام  کاشــی کاران و  ک نگارمقــدم، از خانــدان  خا
ی را بــه صحبــت دعــوت  داد و بــا اشــاره بــه ســندی دســت نویس، و

کــرد. 

کــه  گفــت: برداشــت مــن از ایــن ســند ایــن اســت  ک نــگار  ســعید خا
اســتاد محمدحســن و اســتاد حســین، یعنــی پدربــزرگ بنــده، پــس از 
کتشــان را از هــم جدا کنند  گرفتنــد تا شرا ســال ها همــکاری تصمیــم 
و احتمــااًل بــه درخواســت اســتاد محمدحســن بــوده اســت. دوســتی 
بیــن اســتاد محمدحســن و اســتاد علی محمــد در امضاهــای ایشــان 
مشــهود اســت و حتمــًا حــاج حســین هــم رفت وآمــدی بــا ایــن دو 
کمااینکــه  هنرمنــد داشــته و از مکتــب ایشــان فیــض بــرده  اســت؛ 
کــه ملهــم از آثــار  آثــار به جامانــده از حــاج حســین نشــان می دهــد 
اســتاد علی محمــد و هنرمنــدان اصفهانــی بــوده اســت؛ هنرمندانــی 
کاشــی کار بودنــد و در دوره قاجــار بــه دلیــل دوری مســافت بــه  کــه 
کار می کردنــد. در آن زمــان هنــر از  تهــران می آمدنــد و در ایــن شــهر 
ــه پســر منتقــل می شــده اســت و اســتاد حســین از 12ســالگی  ــدر ب پ
گرد  کنــد؛ امــا اینکــه شــا کار  کــه  و پــس از فــوت پــدر مجبــور می شــود 
ــه  ــم. ب ــد، نمی دانی ــتاد علی محم ــا اس ــوده و ی ــن ب ــتاد محمدحس اس
ــه  کــه از او ب کارهایــی  هــر حــال ایشــان هــم ایــن هنــر را ادامــه داده و 
کارهایــی که  جــای مانــده اســت، بــه قــول اهــل فــن، طــراز اول اســت؛ 

از اواخــر دوره قاجــار تــا پهلــوی اول ادامــه داشــته اســت.
ک نــگار پرســید بــه نظــر شــما،  گفت وگــو از خا مکی نــژاد در ادامــه 
کارخانــه اســتاد علی محمــد اصفهانــی  کــه خــود اهــل فــن هســتید، 

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــکیالت آن چگون و تش
بایــد  زمــان  آن  در  کاشی ســازان  گفــت:  پاســخ  در  ک نــگار  خا
کاشــی را  کارشــان را تهیــه می کردنــد؛ یعنــی  کاشــی زیــر  خودشــان 
ی آن  کــه آمــاده می شــد، رو می پختنــد، لعــاب می دادنــد و زمانــی 
ی بــوم خودشــان انجــام می دادنــد. بدین ترتیــب  کار هفت رنــگ را رو
ِگل بایــد تهیــه می شــد، لعــاب ســفید بایــد تهیــه می شــد و همــه 
کــه ایــن امــور در آنجــا  کارگــر و محوطه هایــی نیــاز دارد  ایــن امــور بــه 
کارخانــه  کارگرانــی در  کــه  م اســت 

ّ
انجــام شــود. بــا ایــن فــرض، مســل

کار بوده انــد. نکتــه دیگــری نیــز حائــز اهمیــت اســت  مشــغول بــه 
کارکــردن  کاشــی آمــاده بــا لعــاب ســفید بــرای  و آن اینکــه خریــدن 
از  و  بیایــد  کاشــی پز  یــک  اینکــه  یعنــی  نبــود؛  ممکــن  هفت  رنــگ 
و  می شــد  محســوب  شــأن  کســِر  بخــرد  آمــاده  کاشــی  دیگــر  یکــی 
کارخانــه را  کارگرانــی بــرای ایــن امــر در  همیــن عامــل احتمــال وجــود 
تقویــت می کنــد. ضمــن اینکــه ایــن انجــام ایــن امــور بــه دســت یــک 
نفــر به تنهایــی ممکــن نبــوده اســت و نــه زمــان ایــن اجــازه را بــه او 

ــوان. ــه ت ــی داده و ن م
ک نــگار بــا بیــان خاطراتــی از پدربزرگــش، اســتاد  در انتهــا ســعید خا

گفت وگــو را بــه پایــان بــرد. حســین، 

نقــاش  و  کاشی ســاز  اصفهانــی؛  علی محمــد  »اســتاد  همایــش 
به صــورت مجــازی در  بهمــن 1399  قاجــار«  در دوره  کاشــی  ی  رو

برگــزار شــد. هنــر  فرهنگســتان 
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همایش خمسه نگاری؛ 
بازنمود خمسه نظامی در هنر تهیه و تنظیم: 

داود احمدی بلوطکی
محبوبه حاجی پروانه

حسین مهدلو 

همایــش »خمســه نگاری؛ بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر« بــا هــدف 
پژوهــش و بازجســت دقیــق و عمیــق قابلیت هــای هنــری خمســه 
گــون  گونا نظامــی و نقــش تأثیرگــذار و جریان ســاز آن در حوزه هــای 
کار  گذشــته بــا انتشــار فراخــوان آغــاز بــه  هنــری و ادبــی، از ســال 
ــد و از  ــال ش ــش ارس ــه همای ــه دبیرخان ــه ب ــد مقال ــر ص ــغ ب ــه بال ک ــرد  ک
انتخــاب  مقــاالت  مجموعــه  در  چــاپ  بــرای  مقالــه   26 میــان  آن 
گرفــت بعضــی  شــد. ســپس شــورای علمــی ایــن همایــش تصمیــم 
بــرای اســتفاده  را  ارائه شــده  بــر مقــاالت  از ســخنرانی های مبتنــی 
هنــر  فرهنگســتان  ایــن  وب گاه  ی  رو پژوهشــگران  و  عالقه منــدان 
ایــن ســخنرانی ها  از  کنــد. در ادامــه خالصــه تعــدادی  بارگــذاری 

می شــود. آورده 
کتــاب خمســه نظامــی معــروف  شــایان ذکــر اســت آییــن رونمایــی از 
بــه خمســه شاه طهماســبی، شــنبه، 31 خــرداد 1399، در تــاالر ایــراِن 
بــا رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی هم زمــان  فرهنگســتان هنــر، 

به صــورت برخــط برگــزار شــد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم / هست کلید در گنج حکیم
علــی تقــوی، عضــو هیئت علمــی فرهنگســتان هنــر، ســخن خــود را 
کــرد و گفــت: در میان  بــا بیــت آغازیــن خمســه حکیــم نظامــی شــروع 
کــه بــه روش هــای مختلــف در  متــون فارســی چنــد متــن وجــود دارد 
دیگــر متــون ادبــی و هنــری تکثیــر شــدند. از ایــن جملــه می تــوان 

ــام بــرد.  به طــور خــاص از شــاهنامه فردوســی و خمســه نظامــی ن

خســرو  مخزن االســرار،  کــرد:  بیــان  نظامــی  خمســه  معرفــی  در  او 
کــه  اســکندرنامه  و  هفت پیکــر  مجنــون،  و  لیلــی  شــیرین،  و 
منظومه هــای نظامــی را شــکل می دهنــد، از همــان ســده های ششــم 
شــاعران  بیــن  در  معاصــر،  دوره  همیــن  تــا  هجری قمــری  هفتــم  و 
و  یافته انــد  ممتــاز  جایگاهــی  غیرایرانــی،  و  ایرانــی  هنرمنــدان  و 
هــزاران نســخه خطــی و چاپــی از آنهــا فراهــم آمــده اســت. حکیــم 
نظامی گنجــوی بــا پرداخــت انــواع مضامیــن تعلیمــی و غنایــی در 
قالــب تصاویــری نــاب و خیال انگیــز در پنــج منظومــه خــود، چراغــی 

فــرا راه آینــدگان در خلــق آثــار ادبــی و هنــری نهــاده اســت.
گفــت:  تقــوی درخصــوص تقلیــد دیگــر شــاعران از شــیوه نظامــی 
از  بــه نظیره گویــی  کــه  بــود  امیرخســرو دهلــوی نخســتین شــاعری 
آن شــاعرانی چــون خواجــوی  از  پــس  و  آورد  ی  خمســه نظامــی رو
کرمانــی، عبدالرحمــان جامــی، وحشــی بافقــی و زاللــی خوانســاری، 
کــه شــعر آنهــا، متأثــر از شــیوه نظامــی  یــک یــا چنــد منظومــه ســرودند 

ــوده اســت. ب
او بــه اشــارات اســاطیری، نــوآوری در صــور خیال، آفرینــش مضامین 
گفــت: نخســتین  نــو، و غریب نمایــی اشــعار نظامــی پرداخــت و 
ــروز می یابــد و دومیــن آن در ســطح  ــوآوری در ســطح ُصــور خیــال ب ن
گســتره ادب فارســی بخشــی از  روایت هــای داســتانی و نمایشــی. 
ــاب و زیبــای خــود را مرهــون ســروده های  تشــبیهات و اســتعارات ن
نظامــی اســت. از آرایه هــای پربســامد مؤثــر در پویایــی و جذابیــت 
کائنــات  تصاویــر شــعر نظامــی، تشــخیص یــا شخصیت بخشــی بــه 
ــا  کــه ب و عناصــر بی جــان اســت و توصیفــات نوآورانــه شــاعر، آن گاه 

شــخصیت پردازی همــراه شــده، لطفــی دوچنــدان یافتــه اســت. 
علــی تقــوی یکــی دیگــر از وجــوه تمایــز نظامــی از دیگــر شــاعران را 
بزمــی  منظومه هــای  در  نمایشــی  و  داســتانی  روایت هــای  وجــود 
ایــن  پرداخــت  در  نظامــی  گفــت:  و  دانســت  شــاعر  ایــن  رزمــی  و 
روایت هــا، هــم نمونه هایــی از ایــن دســت متــون مکتــوب و شــفاهی 
نوآورانــه اش،  زبــان  و  تیزپــرواز  تخیــل  بــا  هــم  و  داشــته  نظــر  در  را 
توصیفــات غنایــی خاصــی را بــا انبــوه تصاویــر و بیــان دقایقــی بســیار 
رقــم زده اســت. در ایــن میــان مهــارت نظامــی در شــخصیت پردازی 
کم نظیــر اســت؛ شــخصیت های اصلــی منظومه هــای رزمــی و بزمــی 
او در سراســر منظومــه شــکل می گیرنــد و بــه تکامــل خــود نزدیــک 
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می شــوند. ایــن مهــارت ســتودنی نظامــی بــر انــواع اســلوب ســخن 
از  مجموعــه ای  او،  دقیــق  توصیفــات  و  نــاب  تصویرســازی های  و 
مضامیــن و عواطــف شــعری جــذاب و خواندنــی و پرکشــش را بــرای 
ــده او از  ــا متــون آفری خواننــدگان فراهــم آورده و ســبب شــده اســت ت

ســاحت تأثیرگــذاری در متــون ادبــی خــارج شــود. 
و  نفیــس  نســخه  نشــر  و  بــه چــاپ  پایــان ســخنان خــود  در  تقــوی 
هنــر  فرهنگســتان  توســط  شاه طهماســبی  خمســه  منحصربه فــرد 
ــی،  ــای خوش نویس ــواع هنره ــه ان ــخه ب ــن نس ــت: ای گف ــرد و  ک ــاره  اش
درهم تنیدگــی  ایــن  و  شــده  آراســته  نگارگــری  و  تذهیــب  تشــعیر، 
کــه خــود خمســه ای  هنرهــا بــا هنــر شــاعری و ســخنوری نظامــی، 
دیگــر از انــواع هنــر را فــرا یــاد مــی آورد، اثــری پرُشــکوه و مانــدگار و 
مایــه مباهــات در میــراث فرهنگــی و هنــری ایــران و جهــان بــه ثبــت 

رســانده اســت. 

خمسه یکی از اسطوره متن ها و یکی از آثار غنی ماست
»خمســه نگاری؛  ملــی  همایــش  علمــی  دبیــر  نامورمطلــق،  بهمــن 
بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر«، نیــز مطالبــی را درخصــوص ایــن 
ابتــدای ســخن خــود از اهمیــت  کــرد. او در  ارائــه  یــداد علمــی  رو
گفــت و مــواردی را این چنیــن مهــم و حائــز  برپایــی ایــن همایــش 
ــد: اول اینکــه خمســه یکــی از اســطوره متن ها و یکــی  اهمیــت خوان
گــر خمســه را نداشــتیم، به طــور حتــم ادبیــات  از آثــار غنــی ماســت. ا

کــه  فارســی مــا نقصــی بــزرگ می داشــت. همچنیــن بایــد دانســت 
کتــاب هویتــی مــا هــم شــاهنامه اســت و بــی شــاهنامه،  بزرگ تریــن 
یــم بــه هیــچ وجــه نمی داشــتیم و  کــه االن دار هویتمــان را این طــور 
بســیاری از بخش هــای هویتــی مــا ناشــناخته می مانــد؛ در ایــن هــم 
کتابــی  هیــچ شــکی نیســت. امــا شــاهنامه بــرای بیــان هویــت ایرانــی 
کــه فرهنــگ ایرانــی، مثــل فرهنگ هــای  کامــل نیســت؛ بــه ایــن دلیــل 
کــه یکــی از آن جنبه هــا حماســی  گــون دارد  گونا دیگــر، جنبه هایــی 
اســت. از ایــن جهــت شــاهنامه بی بدیــل اســت و قابل مقایســه بــا 
ــر دیگــری در ایــران، و از نظــر مــن در هیــچ جــای دیگــر هــم،  هیــچ اث
کــه بــه انــدازه شــاهنامه در شــکل گیری  یــم  کتابــی دار کمتــر  نیســت و 
کــه تهدیــد بــه نابــودی می شــد، مؤثــر باشــد.  هویــت جمعــی فرهنگــی 
یخــی  کتــاب حماســی، باســتانی، تار در فرهنگ هــای مختلــف، 
کــدام بــه انــدازه شــاهنامه در احیــا و تــداوم  فــراوان اســت، امــا هیــچ 
کشــور هویت ســاز و تأثیرگــذار نبوده انــد. یکــی از آثــاری  هویــت یــک 
کامــل می کنــد، »خمســه نظامــی«  کــه شــاهنامه و متن هــای ایرانــی را 
عرصــه  در  همین طــور  و  تغــزل  عرصــه  در  خصوصــًا  کــه  اســت 
کــه دربــاره خمســه کار  ادبیــات تعلیمــی و پندآمــوزی اســت. آنهایــی 
کــه نظامــی  کرده انــد و شــخصیت نظامــی را می شناســند، می داننــد 
گونــی در دوره هــای زندگــی اش داشــته اســت. یکــی  گونا جنبه هــای 
کــه در آثــار خســرو و  از ایــن جنبه هــا به صــورت بــارز، تغزلــی اســت 
شــیرین و لیلــی و مجنــون متبلــور می شــود. جنبــه دیگــرش، جنبــه 
کــه در مخزن االســرار دیــده می شــود؛  حکمی تــر و پندآموزتــر اســت 
بنابرایــن ایــن »خواهرمتــن« شــاهنامه فردوســی، یعنــی خمســه، را 
می تــوان »انیمــای« شــاهکار فردوســی، یعنــی شــاهنامه، دانســت 
دو  ایــن  می شــود.  محســوب  خمســه  »انیمــوس«  هــم  شــاهنامه  و 

ــد. ــا هــم خیلــی در ارتباط ان خصوصــًا ب
ــا توجــه  کــه فرهنگســتان هنــر، ب کاری  نامورمطلــق همچنیــن افــزود: 
کــه آن بخــش هنــری  کــه دارد، انجــام داده ایــن اســت  یتــی  بــه مأمور
کــرده و مــورد تحقیــق و توجــه  خمســه را در ایــن همایــش برجســته 
کار، زیباتریــن و مهم تریــن  گفــت بــرای ایــن  قــرار داده اســت. بایــد 
ــار  ــرار داده و در عیــن حــال، دیگــر آث ــر را مــد نظــر ق و برجســته ترین اث

مرتبــط بــا خمســه را هــم نفــی نکــرده اســت.
انتهــای  و  جمع بنــدی  در  نظامــی  خمســه  همایــش  علمــی  دبیــر 
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گفــت: مــن بایــد از همــه اعضــای شــورای علمــی ایــن  ســخن خــود 
فرهنگســتان  سرپرســت  نیــز  و  فرهنگســتان  مســئوالن  و  همایــش 
ــم.  کن ــکر  ــد، تش ــری  کردن ــش را پی گی ــن همای ــه ای ــا دغدغ ــه ب ک ــر  هن
کتــاب چــاپ شــد و در اختیــار دانش پژوهــان قــرار  خوشــبختانه ایــن 
ــه خمســه، بعدهــا همایش هــا و  کــه راجــع ب گرفتــه اســت. امیــدوارم 
نوشــته ها و پژوهش هایــی دیگــر انجــام شــود تــا مــا بیــش از پیــش بــا 

ــار آشــنا شــویم.  ایــن آث

پیشینه چهره نگاری در تاریخ نقاشی ایران 
یــخ  تار در  چهره نــگاری  »پیشــینه  مقالــه  میرزایی مهــر  علی اصغــر 
و  نظامی گنجــوی  خمســه  منبــع  دو  بــر  تکیــه  بــا  ایــران  نقاشــی 
در  او  کــرد.  ارائــه  ایــن همایــش  در  را  نظامی عروضــی«  چهارمقالــه 
یــخ ادبیــات  یــخ نقاشــی را می تــوان در تار ابتــدای ســخنش گفــت: تار
ایــران یافــت. مــا بایــد شــاهنامه فردوســی یــا خمســه نظامــی و یــا دیگــر 
یــخ نقاشــی بررســی  ک ایــران را از دیــدگاه تار منابــع پراهمیــت و تابنــا

کنیــم. 
میرزایی مهــر درخصــوص منابــع مقالــه اش توضیحاتــی این چنیــن 
داد: منابــع مهمــی در ایــن مقالــه مــورد تحقیق و اســتفاده قرار گرفتند 
ــی  ــده اند. نظامی عروض ــته ش ــران نوش ــده در ای ــک س ــر دو در ی ــه ه ک
گران بهــای چهارمقالــه در نیمــه نخســت ســده ششــم،  نویســنده اثــر 
یــان« بــوده و در همــان ســده ششــم در  جــزء ُمنشــیان درجه یــک »غور
آذربایجــان ایــران، نظامی گنجــوی، حکیــم و شــاعر توانمنــد ایرانــی، 

خمســه را بــه نــگارش درآورده اســت. 
بــرای  تــالش  چــون  را  مطالبــی  نیــز  پژوهــش  هــدف  دربــاره  او 
کــرد و ادامــه داد:  چهره نــگاری از نوشــته و ســروده ایــن بــزرگان اذعــان 
کــه ابتــدا چهره نــگاری  بــاور عمومــی در فرهنــگ امــروز مــا ایــن اســت 
ایــن  اســت؛  شــده  ایــران  وارد  صفــوی  دوران  از  و  بــوده  غربــی 
خطاســت؛ چهره نــگاری بــا قصــد »شبیه ســازی« در ایــران وجــود 
ــه  ــه چهره پــردازی ب داشــته اســت. نظامی گنجــوی در اشــعار خــود ب

دارد. اشــاره  شبیه ســازی  قصــد 
همــدم  شــاپور،  آشــنایی،  ابتــدای  در  و  شــیرین  و  خســرو  ســرآغاز 
خســرو، تصویــر خســرو را می کشــد و در ســرزمین ارمــن بــر درختــی 
گلگشــت، خســرو را ببینــد. آشــنایی  می آویــزد تــا شــیرین، در راِه 
شــیرین بــا خســرو از تصویــر چهره نگاری شــده خســرو اســت. وقتــی 
شــیرین بــه مدایــن بــرای دیــدن خســرو مــی رود، از طریــق تصویــری که 

در دســت دارد خســرو را شناســایی می کنــد.

ــه نظامی عروضــی اشــاره  کتــاب چهارمقال ــه  میرزایی مهــر در ادامــه ب
یخ نویــس  تار و  رئالیســت  نویســنده  گفــت: نظامی عروضــی  و  کــرد 
کــه  را،  چهارمقالــه  کتــاب  کــه  اســت  هجری قمــری  ششــم  ســده 
و  هجری قمــری  ششــم  ســده  اجتماعــی  یــخ  تار مهــم  منابــع  از 
اواخــر دوره ســلجوقی اســت، بــه نــگارش درآورده اســت. یکــی از 
غزنــوی  محمــود  ســلطان  دارد.  قابل تأمــل  نکتــه ای  مقاله هــا  ایــن 
ــرا ابن ســینا متهــم  ــی نداشــت؛ زی ــدگاه خوب ــه ابن ســینا دی نســبت ب
گــرگان و طبرســتان  کــه ابن ســینا بــه  بــه شــیعه گری بــود. هنگامــی 
و  دربــار  بــه  ابن ســینا  جلــب  بــرای  محمــود  ســلطان  گریخــت، 
کــه صــورت ابن ســینا  نابــودی او، بــه ابونصــر اّراق نقــاش دســتور داد 
کنــد. ســلطان محمــود چهــل چهــره از ایــن نقاشــی  را چهره نــگاری 
کننــد.  را بــه شــهرهای مختلــف فرســتاد تــا ابن ســینا را شناســایی 
ــران از  ــرزمین ای ــه در آن روزگار در س ک ــت  ــن اس ــان دهنده ای ــن نش ای
اســت. اســتفاده می شــده  بــه قصــد »شبیه ســازی«  چهره نــگاری 

کتابخانــه  شــاخصه ها و نمادهــای مذهبــی در نســخه خمســه نظامــی 
ملــی

مهنــاز شایســته فر، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس، 
عنــوان  بــا  را  مقالــه خــود  کــه  بــود  ایــن همایــش  بعــدی  ســخنران 
نظامــی  خمســه  نســخه  در  مذهبــی  نمادهــای  و  »شــاخصه ها 

کــرد. تقدیــم  عالقه منــدان  بــه  ملــی«  کتابخانــه 
ــا  ــاب نگارگــری مکتــب شــیراز صفــوی ب ــا توضیــح در ب شایســته فر ب
ــا موضــوع  نمایــش تصاویــری از نگاره هــای نســخه خمســه نظامــی ب
کــرم)ص(، بــه توضیــح ُمفّصــل در بــاب هــر نــگاره  معــراج پیامبــر ا
پرداخــت و گفــت: معــراج پیامبــر)ص( یکــی از مضامینی اســت که 
در هنــر نگارگــری اســالمی بســیار بــه آن پرداختــه شــده اســت. رنــگ 
پیش زمینــه همــه تصاویــر از معــراج پیامبــر، آبــی فیــروزه ای اســت 
کــه اشــاره بــه احادیــث مربــوط بــه معــراج پیامبــر)ص( و ســفر ایشــان 
در  بهشــت  دارد.  هفت گانــه  آســمان های  بــه  جبرئیــل  همــراه  بــه 
ایــن احادیــث و آیــات، در آســمان ها تصــور شــده و محــل ســکونت 
کــرم)ص(  ا پیامبــر  اصلــی  عنصــر  اســت.  آســمان  در  فرشــتگان 

ــد.  ــراق هــم از دیگــر عناصــر ایــن تصاویرن اســت. فرشــتگان و ُب
ایــن مــدرس دانشــگاه درخصــوص وجــوه مشــترک بیــن ایــن نگاره هــا 
فضایــی  از  نشــان  کــه  گســترده  پیچــان  »ابرهــای  داد:  توضیــح 
بــا  فرشــته گونه  بالــدار  »پیکره هــای  دارنــد«؛  ملکوتــی  و  آســمانی 
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چهــره و خصوصیــات انســانی«؛ »ُبــراق بــا شــمایلی انســانی و بدنــی 
ــن  ــر«؛ »قرارگرفت ــر پیامب ــه دور پیک ــور ب ــع ن ــب«؛ »تشعش ــد اس ــه مانن ب
تصاویــر در قاب هــای مســتطیلی افقــی« و »تصویــر حضــرت رســول 
ــراق«؛ »فرشــتگان و بناهــا و مخلوقــات غریــب«؛ و »انــدک  ســوار بــر ُب
کار شــده«، از نمونه هــا و عناصــر  کــه بیشــتر بــه قصــد تزییــن  فضایــی 
در  اســت.  شــرح  ایــن  بــه  پیامبــر  معــراج  نگاره هــای  در  مشــترک 
ــمی  ــر تجس ــت از عناص ــا تبعی ــی ب ــه نظام ــای خمس ــی نگاره ه بررس
ــده شــده اســت و  ــگاره بازنمایان ــراردادی و نمادیــن، موضوعیــت ن ق
بهره منــدی از عناصــر دینــی و مذهبــی شناخته شــده ایرانی اســالمی 
کنــار اســتفاده از عناصــر بصری  کــه جنبــه ای نمادپردازانــه دارنــد، در 
و مفهومــی به صــورت نمادیــن، در جهــت تکمیــل هنــر نگارگــری در 

ــود. ــاهده می ش ــی مش ــخه خط ــن نس ای
کلــی نگاره هــاى دینــی خمســه نظامــی، به رغــم  ــا بررســی  او افــزود: ب
برداشــت  چنیــن  دینــی،  مفاهیــم  و  به کاررفتــه  نمادهــای  تنــوع 
از  مشــترکی  بصــری  ویژگی هــای  نگاره هــا  بیشــتر  کــه  می شــود 
و  تقــارن فضایــی در جانمایــی  و  پایــه هندســی  یه دیــد،  زاو قبیــل 
مصنــوع،  عناصــر  ترســیم  در  واقعی گرایــی  عناصــر،  ترکیب بنــدى 
نــوع تزیینــات، رنگ بنــدى، بافــت و فضاســازى دارنــد. در ترســیم 
نگارگــر  و  می شــود  دیــده  به نــدرت  کادر  از  بیرون زدگــی  نگاره هــا، 
کادر  کادر تصویــر وفــادار اســت. نگارگــر در بعضــی از نگاره هــا  بــه 
کــرده  کادر را از پایــه هندســی خــارج  تصویــر را شکســته و شــکل 

اســت. 
گرفــت:  نتیجــه  این طــور  خــود  ســخنان  انتهــای  در  شایســته فر 
نمادهــا  کاربــرد  زیبایی شــناختی  و  بصــری  تکنیك هــای 

نظامــی  خمســه  خطــی  نســخه  در  مذهبــی  شــاخصه های  و 
کــه ارتباطــات بصــری فشــرده ای به صــورت  نشــان دهنده ایــن اســت 
قانــون عنصــر متصــل، سرنوشــت مشــترک، تقارن و شــباهت و تداوم 
بیــن عناصــر نوشــتاری و تزیینــی قابــل مشــاهده اســت؛ لذا با بررســی 
ــگاره از  ــازده ن ــِی ی ــی و دین ــای مذهب ــاخصه ها و نماده ــم و ش مفاهی
کــه ایــن نگاره هــا متشــکل  خمســه نظامــی چنیــن برداشــت می شــود 
از نمادهایــی بــر اســاس مفاهیــم مذهبــی روایــات و احادیــث دینــی 
طبیعــی  و  هندســی  نمادهــای  نگاره هــا  ایــن  بیشــتر  و  موجودنــد 
دارنــد. انــواع نقــوش اســالمی، از هندســی گرفتــه تــا نمادهای انســانی 
و طبیعــی، بــا عقایــد و باورهــا و آییــن و اســطوره های ایرانی اســالمی 
کــه از طرفــی دیگــر، پرداختــن  در ایــن نگاره هــا بــه اوج خــود می رســند 
گواهــی بــرای تحــول نگارگــری ایرانــی بــه  بیشــتر بــه ایــن نمادهــا خــود 

شــمار می آیــد.

ویران نگاری در خمسه شاه طهماسب و بررسی نقاشی تعلیمی 
مقالــه بعــدی ایــن همایش»ویران نــگاری در خمســه شاه طهماســب 
عضــو  نامورمطلــق،  بهمــن  تألیــف  تعلیمــی«  نقاشــی  بررســی  و 
هیئت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی، و مرضیــه نامورمطلــق بــود. 
کــرد: پژوهــش مــن  بهمــن نامورمطلــق ســخنش را بــا ایــن مقدمــه آغــاز 
و همــکارم در ارتبــاط بــا ویرانه نــگاری در خمســه شاه طهماســب 
همــان  بــه  کــه  اســت  خمســه  آثــار  از  یکــی  ویرانه نــگاری  اســت. 
کلــی فضــا  ــگاری اهمیــت دارد. در نگارگــری به طــور  ــدازه معراج ن ان
مثبــت و ایجابــی، و یــا فضــای حماســی نبــرد خیــر و شــر اســت. فضــا 
ویران نــگاره  امــا  باشــد؛  یــا حکمــی  و  تغزلــی  همین طــور می توانــد 
یــم و ایــن امــر همیشــه باعــث شــده تــا عــده  ای فکــر  کــم دار بســیار 
کــه فضــای نگارگــری فضــای مثالــی و بهشــتی اســت. بــه نظــر  کننــد 

مــن ایــن نــگاه اشــتباه اســت. 
ــا اشــاره بــه مفهــوم آرمان شــهر و ویران شــهر این گونــه  ایــن پژوهشــگر ب
ادامــه داد: مــا در حــوزه تفکــر از ایــام بســیار گذشــته یک »آرمان شــهر1« 
و یــک »ویران شــهر2« داشــته ایم. آرمان شــهر، »اوتوپــی« یــا »اوتوپیــا« را 
ــن  ــه همی ــفه. ب ــم فالس ــد ه کرده ان ــریح  ــی تش ــای مذهب کتاب ه ــم  ه
مطــرح  فاضلــه«  »مدینــه  بــا  عنــوان  هــم  گاهــی  کــه  اســت  خاطــر 
کــه افالطــون و بعدهــا  می شــود. در به تصویرکشــیدن مدینــه فاضلــه،  
ــوده  ــر ایــن ب کردنــد، ســعی ب فارابــی و خیلی هــای دیگــر آن را مطــرح 
کننــد.  کننــد تــا بــه سمت وســوی آن حرکــت  کــه مــردم را تشــویق 
یــم یــا بــه جــای  گاهــی هــم مــا بــه جــای »اوتوپیــا«، »دســتوپیا« دار امــا 

کــه درســت برعکــس آن اســت.  »اوتوپــی«، »دســتوپی« 
دبیــر علمــی همایــش خمســه بــا اشــاره بــه یکــی از نگارگری هــای 
ــری  ــا تصوی ــا ب ــزود: در اینجــا م موجــود در خمســه شاه طهماســب اف
کــه اوتوپیــا نیســت و می تــوان از آن به عنــوان ویران شــهر  مواجهیــم 
داشــته  خوانــش  دو  می توانیــم  تصویــر  ایــن  دربــاره  کنیــم.  یــاد 
باشــیم. یــک خوانــش می توانــد نوشــتارمحور باشــد و خوانــش دیگــر 
بــوده  خوانش هایــی  اصــواًل  خوانش هــا  گذشــته  در  تصویرمحــور. 
کــه  کــه از ادبیــات وارد نگارگــری می شــده اســت. بــه ایــن خاطــر 

1. Utopia
2. Dystopia
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ــده می شــد  ــرار داشــته اســت. شــعر خوان ــر ق نگارگــری در دل یــک اث
می شــده  تصویرســازی  شــعر  آن  بــه  موجــود،  نگاره هــای  ســپس  و 
کننــد. امــا امــروزه  اســت و ســعی بــر ایــن بــود تــا اشــعار را مصورســازی 

نــگاه مــا این گونــه نیســت. 
ــا توجــه بــه اینکــه توجــه اصلــی مــا انســان ها همیشــه  او ادامــه داد: ب
کــه  یکــرد تصویرهــا را می بینیــم  ــا ایــن رو بــه ســمت انســان اســت، ب
ــا  ــود دارد ی ــانی وج ــخصیت انس ــود دارد، ش ــانی وج ــگر انس کنش ــا  آی

ــرار دارد. گــر هســت در چــه جایگاهــی ق ــه، و ا ن
انســان در بعضــی از جاهــا نقــش مرکــزی دارد و در بعضــی از جاهــا 
کمرنگ تــر دارد. مثــل نبــرد دو حیــوان بــا هــم و احتمــااًل  ایــن نقــش را 
کــه در آن تصویــر وجــود دارد. امــا در اینجــا و در ایــن تصویــر،  انســانی 
بــه  مرکــزی  نقــش  انســان ها  کــه  می بینیــم  می کنیــم،  توجــه  وقتــی 

ــا به طــور ســنتی مرکزگراییــم. ــد. ضمــن اینکــه م گرفته ان خودشــان 
در  »فرهنــگ«  و  »طبیعــت«  جایــگاه  بــه  همچنیــن  نامورمطلــق 
کــرد و افــزود: در اینجــا فرهنــگ به واســطه معمــاری  نــگاره اشــاره 
رودخانــه  و  درخت هــا  به واســطه  هــم  طبیعــت  و  می شــود  بیــان 
و حیوانــات. خــود طبیعــت نیــز بــه طبیعــت حیوانــی و طبیعــت 

می شــود.  تقســیم  غیرحیوانــی(  طبیعــت  )یــا  گیاهــی 
بــه اضافــه فرهنــگ  نشــانه  کــرد:  ایــن اسطوره شــناس خاطرنشــان 

می شــود نمــاد، و اصــاًل بــه نمــاد تبدیــل می شــود. درخــت و لک لــک 
کــه در اینجــا به واســطه فرهنــگ بــه نمــاد تبدیــل  و... نشــانه هایی اند 

شــده اند.
او چنــد گونــه حیــوان نمادیــن در ایــن نــگاره و بــه فراخــور آن ســه عالِم 
بــاال و وســطی و ســفلی را شــرح داد و افــزود: ایــن یــک بیــان نقاشــانه 
اســت و نه تنهــا مصورکــردن شــعر، بلکــه هنرمنــد حرف هــای دیگــری 
کتیبه هــا باعــث  هــم می زنــد و پیام هایــی دیگــر را هــم می رســاند. 
ــری و  ــانه های تصوی ــام نش ــود؛ نظ ــه ش ــی دونظام ــه نقاش ک ــوند  می ش

نظــام نوشــتاری. 
پژوهــش  بــاب  در  توضیحاتــش  پیــرو  همایــش  علمــی  دبیــر 
و  گفــت  ســخن  نیــز  نــگاره  ایــن  چندالیه بــودن  از  صورت گرفتــه، 
افــزود: ایــن تصویــری چندالیــه اســت. در یــک الیــه آن تصویــر وجــود 
یخــی در ایــن نــگاره وجــود  دارد و در یــک الیــه آن شــعر. یــک الیــه تار
کــه در آن بــه تصویــر درآمــده اســت، بــر  کتیبــه ای  دارد و از طرفــی 

مــی ورزد.  کیــد  تأ حکایــت  ایــن  پیرامتنی بــودن 
»میرمصــور«، نگارگــر ایــن نســخه، بــرای ادبیــات تعلیمــی، بــه جــای 
کــه در  آرمان شــهر، ویران شــهر را انتخــاب می کنــد و یکــی از عللــی 
اینجــا بــه جــای تصویــر ایجابــی و مثبــت و آرمان شــهر، برعکــس آن 
بــه تصویــر کشــیده شــده اســت، ایــن اســت که هــرگاه هنرمنــد متفکر 
کــه بــرای اصــالح جامعــه امیــدی نیســت، بــه طــرف  کنــد  احســاس 

ــد. ــدار می ده کار را هش ــت  ــه عاقب ــی رود و این گون ــهر م ویران ش
کــرد: هــر  ایــن پژوهشــگر در انتهــا ســخنانش را این گونــه جمع بنــدی 
کــه ویران شــهر بــرای ادای مطلــب انتخــاب می شــود، یــک بــار  بــار 
گــذاری می شــود. ایــن قاعــده ای  دیگــر مصــداق پیــدا می کنــد و معنا
کــه بخشــی از ایــن آثــار و  کــه زمــان نمی شناســد. امیــدوارم  اســت 
نگاره هــا و نقاشــی های بســیار عمیــق و چندالیــه و چندمعنایــی 
کــه در خمســه وجــود دارد و بســیاری از آنهــا ناشــناخته مانــده اســت، 

رمزگشــایی شــوند.

خمسه نگاری در آثار علی محمد اصفهانی
مهــدی مکی نــژاد، عضــو هیئت علمــی فرهنگســتان هنــر، بــا مقالــه 
خــود تحــت عنــوان »خمســه نگاری در آثــار علی محمــد اصفهانــی« 
ــه  ک ــئله  ــن مس ــح ای ــا توضی ــود. او ب ــش ب ــن همای ــدی ای ــخنران بع س
از اســتاد علی محمــد اصفهانــی اطالعاتــی مختصــر در دســترس 
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وجــود دارد، یکــی از دالیــل موفقیــت اســتاد علی محمــد را اســتفاده 
ــن  ــد از ای ــزود: علی محم ــت و اف ــاب دانس ــی زیرلع ــک نقاش از تکنی
ــار  ــا آث ــه او مــی داد. م کــرد چــون امــکان نقاشــی ب تکنیــک اســتفاده 
کارهــای  بهتریــن  کــه  یــم  دار اســتاد علی محمــد  از  امضاشــده ای 
کاغــذی و  گذشــته، برخــالف بــوم  او هــم محســوب می شــوند. در 
کاشــی کاری  ی آثــار  کــه هنرمنــدان رو بــوم پارچــه ای، رســم نبــوده 
خودشــان امضــا کننــد و از ایــن نظــر، اســتاد علی محمــد بــا شکســتن 

ایــن قاعــده یــک پدیــده اســت.
ایــن پژوهشــگر بــه توضیــح آثــار اســتاد علی محمــد پرداخــت و ادامــه 
کنیــم؛ آثــار  داد: مــا بــه ســه طریــق می توانیــم آثــار ایشــان را شناســایی 
کــه منتســب بــه اوســت. امضــادار؛ آثــار سفارشــی بی امضــا؛ و آثــاری 
دیگــر  و  علی محمــد  اســتاد  میــان  تفــاوت  ادامــه  در  مکی نــژاد 
علی محمــد  آثــار  گفــت:  و  دانســت  اهمیــت  حائــز  را  هنرمنــدان 
کاشــی کارها تفــاوت دارد؛  آثــار دیگــر  بــا  به جهــت سبک شناســی 
کــه بــه جهــت فنــی و  کاشی ســاز بــوده  کــه او، هــم هنرمنــدی  چرا

بــه  اینکــه  بــوده و هــم  نقــاش  بــوده اســت و هــم  تخصصــی ماهــر 
ی در  معمــاری تســلط داشــته اســت. ایــن مــوارد باعــث شــد تــا و

بگیــرد. قــرار  قاجــار  دوره  کاشی ســازان  صــدر 
بــرای  کــه  علی محمــد  اســتاد  از  آثــاری  دربــاره  توضیحاتــی  بــا  او 
بعضــی  اســت،  گرفتــه  وام  نظامــی  خمســه  از  نقششــان  ایجــاد 
این چنیــن  جمع بنــدی  به عنــوان  را  آثــار  ایــن  خصوصیــات  از 
ــای  ــه طراحی ه ــوان ب ــات می ت ــن خصوصی ــه ای ــرد: از جمل ک ــرح  مط
کــه موضوعــات مختلفــی چــون  آثــار علی محمــد  لحاظ شــده در 
گســترده  چشــم اندازهای طبیعــت و معمــاری را در بــر دارد؛ دامنــه 
داســتان های  موضوعــات  بــه  تســلط  ایشــان؛  هنــری  فعالیــت 
کهــن فارســی هماننــد خمســه نظامــی؛ خالقیــت در رنگ گــذاری؛ 
ــوط  ــیه نگاری مرب ــر حاش ــلط ب ــد؛ و تس ــار علی محم ــپکتیو در آث پرس

کــرد. ی؛ اشــاره  بــه َجــو و فضــای دوران زندگــی و

مؤلفه های اندیشه سیالی ایران شهری در نگاره های خمسه
گــروه پژوهــش هنــر دانشــگاه تربیــت  کشاورزافشــار، اســتادیار  مهــدی 
در  ایران شــهری  ســیالی  اندیشــه  »مؤلفه هــای  مقالــه  مــدرس، 

کــرد.  نگاره هــای خمســه« را در ایــن همایــش ملــی ارائــه 
فارســی  ادبیــات  بــه  نگارگــری  هنــر  توجــه  دربــاره  کشاورزافشــار 
بعــد،  بــه  هجری قمــری  هفتــم  قــرن  از  گفــت:  سیاســت نامه ای 
به ویــژه شــاهنامه  فارســی  از ادب  بــه متــون خاصــی  در نگارگــری 
فردوســی و خمســه نظامــی توجهــی مــداوم شــده اســت. ایــن دو متــن 
در زمــره متونــی از یــک جریــان مهــم اندیشــه سیاســی در دوره میانــه 
کــه آن را بــا عنــوان عمومــی جریــان  اســالمی ایــران قــرار می گیرنــد 
آثــار  ایــن  اصلــی  محتــوای  می شناســند.  »سیاست نامه نویســی« 
یــخ پادشــاهی ایــران  ترکیبــی از اندیشــه سیاســی ایران شــهری و تار
باســتان و حکایاتــی از زندگــی و حکومــت ایــن پادشــاهان بــر حــول 

مفهــوم مرکــزی شــاه آرمانــی ایرانــی و صفــات اوســت.
در  ایران شــهری  اندیشــه  مؤلفه هــای  یخچــه  تار بــاب  در  او 
گفــت: در فاصلــه زمانــی بیــن قــرون ســوم تــا ششــم  نگاره هــای ایرانــی 
ــای یکدیگــر در ســپهر  ــان مهــم پابه پ ــج دو جری ی هجری قمــری به تدر
سیاســی و فرهنگــی ایــران پدیــدار شــدند. حاصــل امتــزاج ایــن دو 
ــه  ــی ب یخــی، سیاســی و ادب ــان، خلق شــدن متــون مختلــف تار جری
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یــخ  زبــان فارســی و بــر پایــه منابــع فکــری ایــران باســتان بــا محتــوای تار
ــوع اندیشــه  ــود. ایــن ن ــران باســتان ب ــی ای پادشــاهی و شــیوه حکمران
ــا »اندرزنامه  نویســی«  ــان »سیاست نامه نویســی« ی کــه جری سیاســی، 
نامیــده می شــود، پایه هــای نظــری حکومــت پادشــاهی را در برابــر 

برمی ســاخت. خلیفــگان  حکومــت 
او مبنــای نظــری جریــان سیاست نامه نویســی و اندیشــه سیاســی 
ایران شــهری را شــرح داد و همچنیــن شــیوه اصلــی اندرزنامه نویســی 
گفــت: خمســه  را »بیــان حکمــت از طریــق حکایــت« دانســت و 
اندیشــه  مبنــای  بــر  مهــم  اندرزنامــه ای  متن هــای  از  یکــی  نظامــی 
پنج گانــه  مثنوی  هــای  در  نظامــی  می آیــد.  شــمار  بــه  ایران شــهری 
خــود، مخزن االســرار، خســرو و شــیرین، لیلــی و مجنــون، و به ویــژه 
اســکندر نامه و هفت پیکــر، در خــالل افســانه  ها و داســتان  هایش 
یخــی ایــران باســتان، همچــون خســرو پرویــز  از زندگــی شــاهان تار
گــور، مهم  تریــن مؤلفه هــای اندیشــه سیاســی ایران شــهری،  و بهــرام 
و  جامعــه  اداره  شــیوه  در  عدالــت  و  آرمانــی  شــاه  مفهــوم  به ویــژه 
رابطــه پادشــاه و رعیــت، را مطــرح می کنــد و بــه اندرزدهــی سیاســی 
فرمان روایــی  رســم  و  راه  نشــان دادن  و  مؤلفه  هــا  ایــن  اســاس  بــر 

می  پــردازد. 
را  سیاســت نامه ای  متــون  اصلــی  ویژگی هــای  ادامــه  در  افشــار 
ایران شــهری  سیاســی  اندیشــه  بــه  توجــه   .1 برشــمرد:  این گونــه 
به عنــوان بنیــان نظــری؛ 2. توجــه بــه اوضــاع سیاســی روز و انتقــاد 

سیاســی  امــور  اصــالح  بــرای  پادشــاه  بــه  رهنمــود  ارائــه   .3 آن؛  از 
جامعــه و رفتــار سیاســی خــود، اندرزدهــی سیاســی بــه او بــر اســاس 
و  ملــک داری  در  عجــم  ملــکان  رســم  به ویــژه  گذشــتگان  تجربــه 
تعلیــم آداب و رســوم ملــک داری و ســلطنت بــر اســاس ســنت های 
پادشــاهی ایــران باســتان به عنــوان هــدف و 4. اســتفاده از شــیوه 
گنجانــدن نــکات سیاســی، اندرزهــا،  اندرزنامه نویســی ایرانــی یعنــی 
یــخ و  نقدهــا و توصیه هــای سیاســی در دل داســتان، حکایــت، تار

ایــران باســتان. از پادشــاهان  اخبــار به ویــژه حکایاتــی 
از  یکــی  را  مــدرس خمســه  تربیــت  دانشــگاه  عضــو هیئت علمــی 
کــرد و در پایــان ســخنرانی  متــون مهــم در هنــر نگارگــری ایرانــی عنــوان 
در  خــاص  داســتان هایی  تصویرکــردن  بــا  نگارگــران  گفــت:  خــود 
ــوازم لذت جویــی  ــردن ل ــار فراهم ک کن گاه در  ــه اندرزی انتقــادی،  گون
طــرح  بــا  و  می کردنــد  هدایــت  سیاســی  لحــاظ  از  را  او  پادشــاه، 
در  ایران شــهری  سیاســی  اندیشــه  مؤلفه هــای  و  سیاســی  مســائل 
دل نگاره هــا، بــه یــادآوری و آمــوزش ســّنت و رســم ملــکان عجــم در 
ــه میانه رفتــن  سیاســت و ملــک داری و جلــب نظــر ســلطان وقــت ب
در رفتــار سیاســی می پرداختنــد. بــر ایــن اســاس، هــدف از ایــن نــوع 
نگاره هــا اندرزدهــی بــه ســلطان بــرای نزدیک کــردن شــیوه حکومــت 
او بــه شــیوه های ملــک داری شــاه آرمانــی بــود. نگارگــری هنــری صرفــًا 
کننــده ذوق و امیــال ســلطان  دربــاری و در خدمــت شــاه و ارضا
ــه  ــدرز ب نبــوده اســت، بلکــه در مــواردی در پــی تعلیــم و آمــوزش و ان

ــوده اســت. ســلطان ب

کتابخانه آستان قدس رضوی  نسخه های خطیخمسه نظامی در 
اســالمی  آزاد  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  گــرد،  صحرا مهــدی 
خطــی  »نســخه های  مقالــه  بــا  کــه  بــود  بعــدی  ســخنران  مشــهد، 
جمــع  در  رضــوی«  قــدس  آســتان  کتابخانــه  در  نظامــی  خمســه 

یافــت. حضــور  پژوهشــگران 
او در ابتــدای ســخنانش بــه منابــع مــورد نیــاز بــرای بررســی در حــوزه 
بــه  اســت  نگاهــی  مقالــه  ایــن  گفــت:  و  پرداخــت  هنــر  و  یــخ  تار
کتابخانــه آســتان قــدس، بــا موضوع خمســه  نســخه های محفــوظ در 
نظامــی و انتخــاب تعــدادی از آنهــا بــا عنــوان نمونه هــای شــاخصی 
یــخ هنــر دارنــد. در ایــن مجموعــه حــدود 130  کــه ســخنی دربــاره تار
کامــل  کــه 38 نســخه متــن  نســخه از خمســه نظامــی وجــود دارد 
خمســه و بقیــه یکــی از منظومه هــای خمســه اســت. مــا بــه اســتناد 
ایــن نســخه ها  می توانیــم راجــع بــه چگونگــی شــکل گیری نســتعلیق 



13
99

ن 
ستا

 زم
،3

ه 6
مار

، ش
جم

ل پن
سا

ر، 
هن

یر 
سف

ی 
خبر

یه 
شر

ن

37

کنیــم. تذهیــب یکــی از ایــن نســخه ها نیــز ویژگی هــای  صحبــت 
کــه خــاص شــیراز در اواخــر ســده هشــتم هجری قمــری اســت.  دارد 
ــوان اظهــار  ــا نــه، نمی ت ــاری اســت ی کــه ایــن نســخه درب ــاره  در ایــن ب
ــدارد. امــا از  کیفیــت درخــوری ن ــرا تذهیبــش آن چنــان  کــرد؛ زی نظــر 
لحــاظ ویژگی هــای خــط، بســیار قابل توجــه اســت و می تــوان آن را 

ــرار داد. ــه ق ــورد توج ــه م ــتعلیق اولی ــه ای از نس ــوان نمون به عن
هنــری،  کیفیــت  کمندکشــی،  نمونه هــای  دربــاره  گــرد  صحرا
تذهیــب و ســرلوح ســاختارهای ســاده و هندســی ســبک هــرات، 
ترکیب بندی هــای متقــارن، مقدمــه شــکل گیری شکسته نســتعلیق 
بــه  بــا نظــر  گفــت:  ایــن نســخه ها، توضیحــات ُمفّصلــی داد و  در 
کــه مــد نظــر بــود، می توانیــم ســیر تحــول خــط نســتعلیق  نســخه هایی 
ــده  ــه دوم س ــه از نیم ک ــخه ها  ــن نس ــی از ای ــم و در بعض ــی بگیری را پ
ــا ســده یازدهــم هجری قمــری بــه دســت آمــده اســت، ســیر  هشــتم ت
و  شــیراز  ســبک  تــا  هــرات  ســبک  از  ببینیــم؛  را  نگارگــری  تحــول 
از حمایــت  نگارگــری مکتــب اصفهــان و همین طــور نمونه هایــی 
ــام  ــار ن ــن آث ــور از دل ای ــاوت. همین ط ــی متف ــدرت مال ــا ق ــان ب حامی
کردیــم؛ مثــل »احمــد بن محمــد  کاتــب و نگارگــر را اســتخراج  چنــد 
را  آثــارش  از  یکــی  کــه  »علی بیــک«  و  بــوده  شــیرازی  کــه  نظــام« 
گمنــام  کــه یــک خطــاط  توانســتیم بشناســیم و »ابن میــرک یــزدی« 

ســده یازدهــم هجری قمــری بــوده اســت.

نگاهی به نسخه های مصور چاپ سنگی خمسه نظامی 
ایــن  در  نیــز  هنــر،  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  بــوذری،  علــی 
همایــش مقالــه خــود را تحــت عنــوان »نگاهــی بــه نســخه های مصــور 
چــاپ ســنگی خمســه نظامــی« ارائــه داد. او پیــش از بحــث دربــاره 
یخچه چاپ ســنگی و تصویرگری  کوتاهی از تار مقاله خود به شــرح 
کتاب هــا در ایــران پرداخــت و از شــیوه چــاپ ســربی یــا حروفــی و 
کــه بــا ایــن نــوع چــاپ منتشــر شــدند،  کتــب مصــوری  همچنیــن 
ســخن بــه میــان آورد. ایــن پژوهشــگر بــه نمونه هــای منحصربه فــردی 
کتاب هــای مصــور در ایــران همچــون طوفان البــکاء و نیــز قرآنــی  از 
کــه بــه شــیوه چــاپ ســربی و در ســال 1265ق منتشــر  کــرد  اشــاره 
یــخ چــاپ در ایــران  کتــب را از نقــاط اوج تار شــده اســت. او ایــن 
ــران  یخچــه چــاپ و تصویرگــری خمســه نظامــی در ای دانســت و تار
و خــارج از ایــران را این گونــه شــرح داد: پیــش از اینکــه خمســه در 
ــد. نخســتین  کردن ــران منتشــر شــود، ناشــران هنــدی آن را منتشــر  ای
کامــل از خمســه نظامــی در ســال 1250ق و در هنــد انتشــار  چــاپ 
منتشــر  هنــد  در  کــه  از خمســه  نســخه هایی  بیشــتر  اســت.  یافتــه 
ــه  ــد چــاپ آن ب ــد و خمســه پــس از آنکــه رون شــده اند، فاقــد تصویرن

ایــران می آیــد، به صــورت مصــور چــاپ می شــود.
1264ق،  خمســه  منحصربه فــرد  ویژگی هــای  بررســی  از  پــس  او 
ویژگی هــای  بــه  چلیپانویســی،  اهمیــت  و  صفحه آرایــی  شــیوه 
کتاب هــای چــاپ ســنگی یعنــی همیــن  مشــترک ســه نســخه مهــم 
و  1267ق«  ســعدی  »کلیــات  1264ق«،  نظامــی  »خمســه  نســخه 
ایــن  از  دیگــری  مهــم  نکتــه  و  پرداخــت  1269ق«  حافــظ  »دیــوان 
مخزن االســرار  بخــش  در  تصاویــرش  میــان  تفــاوت  در  را  خمســه 
کــرد. او تفــاوت چــاپ در ایــن بخــش را پدیــده خاصــی در  عنــوان 
کــه ســنگ ها و فرم هایــی  کتاب هــای چــاپ ســنگی دانســت؛ چرا
کــه بــرای چــاپ وجــود داشــتند، بــه دلیــل چــاپ بســیار و یــا بــه دلیــل 
می ســابیدند  را  ســنگ ها  یــا  پــس  می افتادنــد؛  کار  از  شکســتگی 
کتــاب آمــاده می کردنــد و  و بــرای چاپ کــردن بخش هــای بعــدی 
کــه تصمیــم می گرفتنــد تــا تیــراژ بیشــتری داشــته  یــا بــه هــر دلیلــی 
کننــد، به ناچــار  کتابــت و مصــور  باشــند و مجــددًا ایــن بخــش را 

می کردنــد. جانشــین  را  ازدســت رفته  ســنگ های 
خمســه  ســنگی  چــاپ  نســخه های  بررســی  اهمیــت  بــه  بــوذری 
را  یکدیگــر  کار  از  تصویرگــران  تأثیرپذیــری  و  پرداخــت  نظامــی 
از  کــه  متفاوتــی  نســخه های  داد:  ادامــه  و  کــرد  عنــوان  طبیعــی 
نســخه های  معمــواًل  گرفته انــد.  تأثیــر  همدیگــر  از  یــم،  دار خمســه 
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اولیــه الگویــی می شــدند بــرای تصویرســازی نســخه های بعــدی. 
کــدام از نســخه های مختلــف چــاپ ســنگِی مصــور خمســه  هــر 
مــورد  می تواننــد  کــه  دارنــد  منحصربه فــردی  ویژگی هــای  نظامــی، 
ایــن  بیــن  مقایســه  بگیرنــد.  قــرار  مســتقل  پژوهشــی  کار  و  بررســی 
رونــد  بتوانیــم  مــا  تــا  کنــد  کمــک  بســیار  می توانــد  حتــی  تصاویــر 
کنیــم؛  کتاب هــای چــاپ ســنگی در ایــران را بررســی  تصویرگــری 
کــدام از اینهــا می تواننــد نماینــده ســبک دوره خــود باشــند.  زیــرا هــر 
کار شــدند و شــباهت هایی  کــه بــر پایــه یــک متــن  در عیــن حــال 
بــه همدیگــر دارنــد، تفاوت هــای آنهــا می توانــد نشــان دهنده ســبکی 
چــاپ  کتاب هــای  تصویرگــری  در  خــاص  دوره  آن  در  کــه  باشــد 

ســنگی وجــود داشــته اســت.

شرحی بر نقاشی خسرو و شیرین در بشقاب زرین فام 
تربیــت  دانشــگاه  اســالمی  هنرهــای  دکتــرای  بهدانــی،  مجیــد 
و شــیرین در  نقاشــی خســرو  بــر  ارائــه مقالــه »شــرحی  بــا  مــدرس، 
بشــقاب زرین فــام« در ایــن همایــش حضــور یافــت. او ســخنان خــود 
یــخ ســفالگری  کــرد: یکــی از دوره هــای درخشــان تار را این گونــه آغــاز 
و  تنــوع  بــر  عــالوه  دوره  ایــن  در  اســت.  ســلجوقی  عصــر  ایــران، 
ــین  ــز قابل تحس ــا نی ــر آنه ــده ب ــوش تصویرش ــفالینه ها، نق ــک س تکنی
ایــن  از  بعضــی  نقــوش  اســت.  برخــوردار  خاصــی  اهمیــت  از  و 
ی مضامیــن و  کــرده و حــاو کتــب مصــور عمــل  ســفالینه ها همچــون 
ــان رایــج  یشــه در اندیشــه ها، باورهــا و جری کــه ر محتواهایــی اســت 
ــا بررســی نقاشــی های ســفالینه  ــه ب ک ــه ای  ــی آن دوره دارد؛ به گون ادب
یــخ ادبیــات و شــناخت  عصــر ســلجوقی به راحتــی می تــوان بــه تار
شــاعران پــی بــرد و بــا تکامــل و تحــول جریــان شــعری آن عصــر آشــنا 

شــد.
ســلجوقی  ســفالینه های  موضوعــات  اهــّم  درخصــوص  او 
بعدهــا  و  شــاهنامه  داســتان های  از  برگرفتــه  موضوعاتــی  گفــت: 
بــر  مختلــف  روایت هــای  بــه  بارهــا  نظامــی  خمســه  داســتان های 
همیــن  بــه  اســت.  شــده  تصویــر  ســلجوقی  عصــر  ســفالینه های 
ــوان دوره پیشــرفت نقــوش انســانی در قالــب  دلیــل ایــن دوره را می ت
روایــی و شــکار دانســت. داســتان هایی  و  صحنه هــای عاشــقانه 
گــور و آزاده، بیــژن و منیــژه، و نیــز خســرو و شــیرین  همچــون بهــرام 
کــه بارهــا و بارهــا بــر ســفالینه های ایــن  از موضوعــات مهمــی اســت 
دوره نقــش بســته اســت و ضمنــًا نشــان از عالقــه مردمــان آن دوره بــه 

دارد. عاشــقانه  داســتان های 
بیــان  ســفالینه ها  در  خمســه  تصاویــر  نمایــش  اتمــام  از  پــس  او 
بشــقاب  بصــری  الگوهــای  کــه  می دهــد  نشــان  نتایــج  کــرد: 
ــج ادبــی عصــر ســلجوقی و نیــز مضامیــن و  گفتمــان رای ــا  ــام ب زرین ف
صحنه پــردازی مثنــوی خســرو و شــیرین هماهنــگ و همســو اســت. 
یــد بــه جزئیــات داســتان پایبنــد بــوده و البتــه تخیــل شــاعرانه  ابوز
کــرده اســت؛  کــه الزمــه هنرمنــد شــاعر اســت، نیــز دخیــل  خویــش را 
شــیرین  بســته،  چشــمانی  بــا  خســرو  همچــون  جزئیاتــی  ازایــن رو 
کنیــزکان، همــه  نیــز اســب و  در چشمه ســار، حضــور ماهی هــا، و 

ارتباطــی مســتقیم دارنــد. بــا داســتان عاشــقانه  به نوعــی 

روایت دلدادگی در قالی ایرانی 
تــورج ژولــه، محقــق و مــدرس فــرش دســتباف ایــران، نیــز بــا مقالــه 
ایرانــی« در جمــع ســخنرانان حضــور  قالــی  در  »روایــت دلدادگــی 
توضیحاتــی  خــود  مقالــه  مبحــث  بــه  ورود  از  پیــش  ژولــه  یافــت. 
گفــت: مــا وامــدار بافته هایــی هســتیم  دربــاره فــرش و قالــی داد و 
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کــه مردمی تریــن و عام تریــن و توده تریــن هنــر ایران انــد و متعلــق بــه 
کــه تصــور و افکارشــان عامیانــه اســت.  طبقاتی انــد 

و  کــرد  معرفــی  توصیفــی  و  تحلیلــی  را  تحقیقــش  روش  ژولــه 
کــه  کــرد  مســتندات و مــدارک پژوهــش خــود را قالی هایــی عنــوان 
بــه  و علمــی  دانشــگاهی  و جامعــه  پژوهشــگران  از چشــم  عمدتــًا 
ــا بــا نمایــش ایــن  کــردم ت گفــت: مــن تــالش  دور اســت.  او در ادامــه 
به خصــوص  ادبیــات،  انعــکاس  از  جدیــدی  چهــره ای  فرش هــا 
موضــوع دلدادگــی و عاشــقی از جنــس داســتان »وامــق و عــذرا«، 

بگــذارم.  نمایــش  بــه  فرش هــا  ی  رو
گفــت: ســه دلیــل بــرای چرایــی اینکــه موضــوع دلدادگــی در فــرش  او 
کــه  اســت  ایــن  اول  دلیــل  دارد؛  وجــود  اســت،  کــرده  پیــدا  تبلــور 
کل موضــوع عشــق و دلدادگــی در خیلــی از مناطــق بومــی  به طــور 
و محلــی مــا بــا بعضــی از ماجراهــای واقعــی عجیــن شــده بــوده و 
چنیــن داســتان هایی واقعیــات بعضــی از مناطــق مــا بــوده و در طــول 
ــه قصــه و روایــت و حکایــت تبدیــل شــده، ولــی در اصــل  ســال ها ب
اســت؛ دومیــن دلیــل، ســنت هایی  و وجــود داشــته  بــوده  واقعــی 
که در بین بعضی از مناطق وجود داشــته اســت؛ دلیل ســوم،  اســت 
کــه بافنده هــا، اعــم از مــرد یــا زن، اصــواًل ایــن موضــوع  ایــن اســت 
عشــق و دلدادگــی را دوســت داشــتند و مــورد توجهشــان بــوده اســت. 
عشــق و دلدادگــی، بی توجــه بــه مضامیــن ادبــی و ســنت ها، جــزء 
کــه بیــن بافنــدگان عشــایر و روســتاییان، به صــورت  موضوعاتــی بــوده 
می گشــته  دست به دســت  کوچــک،  تکه فرشــی  ی  رو ذهنی بافــی 

ــر واقعیــت هــم نمی داشــت. گ اســت؛ حتــی ا
گفــت:  ــی تصویــری پرداخــت و  ــه توضیــح معنــای قال او در ادامــه ب
هیــچ  مــا  وگرنــه  شــود،  تعریــف  بایــد  قالــی  تصویــری  مضمــون 
کــه در قالــب پیکرک هــای حیوانــی و  یــم  گلیمــی ندار گره بافتــه و 
انســانی و گیاهــی، تصویــر نداشــته باشــد. در ادبیــات فــرش و قوانیــن 
ایرانــی  فرش هــای  نام گــذاری  و  طرح هــا  طبقه بنــدی  بافنده هــا 
کــه در زمینــه فــرش اتفــاق می افتــد نــه در  بــر مبنــای چیــزی اســت 
حاشــیه ها؛ پــس وقتــی می گوییــم موضــوع تصویــر فــرش دلدادگــی 
اســت، روایــت یــا موضــوع و داســتانی را در زمینــه فــرش حکایــت 
کــه زمینــه اصلــی اش  و توصیــف می کنیــم. فرشــی تصویــری اســت 

روایــت یــک موضــوع و داســتان اســت.
ــا نــگاه بــه مفاهیمــی چــون دلدادگــی و عشــق در دوره  ایــن مؤلــف ب
کــه در چنــد دهــه اخیــر در فرش بافــی رواج  صفویــه و مینیاتورهایــی 
کــرده، بــه توضیــِح بخشــی از مضمــون لیلــی و مجنــون، خســرو  پیــدا 
ی یــک پارچــه  کــه رو شــیرین، و داســتان عشــق یوســف و زلیخــا 
کار شــده اســت پرداخــت و اهمیــت آن را این گونــه  زربفــت صفــوی 
کــه ســه داســتان  شــرح داد: ایــن اثــر از معــدود فرش هایــی اســت 
به صــورت  امــا  قــاب مختلــف،  در ســه  هــم  کنــار  در  را  مختلــف 

کــرده اســت. گــره، تکــرار  وا
بــا  مجنــون  و  لیلــی  داســتان  تلفیــق  بــه  ادامــه  در  ژولــه  تــورج 
کــرد و ســخنان خــود را بــا ایــن جمع بنــدی  داســتان های دیگــر اشــاره 
طــی  در  ایــران  مختلــف  مناطــق  بافنــدگان  رســاند:  پایــان  بــه 
گذشــته، از دوره صفویــه تــا بــه امــروز، بــه  چهارصــد و انــدی ســال 
خمســه نظامــی بیشــتر از هــر اثــر دیگــری تمایــل نشــان داده انــد و 
از بیــن داســتان های مختلــف و موضوعــات موجــود در ایــن پنــج 

منظومــه نظامــی، موضــوع عشــق و دلدادگــی، به خصــوص داســتان 
لیلــی و مجنــون، بیشــترین تعــداد توجــه بافنــدگان را بــه نــام خــود 

کــرده اســت. ثبــت 

 نمادشناسی نجومی نگاره های هفت گنبد بهرام 
اصفهــان،  هنــر  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  جــوکار،  جلیــل 
نگاره هــای  نجومــی  »نمادشناســی  عنــوان  بــا  را  خــود  مقالــه  نیــز 
هفت گنبــد بهــرام اثــر شــیخ زاده« در همایــش خمســه نگاری ارائــه 
نجومــی  باورهــای  ی  کاو وا را  خــود  تحقیــق  از  هــدف  جــوکار  داد. 
»شــیخ زاده«  اثــر  بهــرام  هفت گنبــد  حکایــت  در  مســتتر  کهــن، 
کــرد و بــا توضیحاتــی دربــاره شــخصیت  هنرمنــد قــرن دهــم، عنــوان 
گفــت: مــا در ایــن پژوهــش بــرای  شــیخ زاده، هنرمنــد ایــن نگاره هــا، 
ــخ  ی کــه مستنســخین در طــول تار ــه خطــا و اغالطــی  اینکــه از هرگون
کنیــم و متنــی پیراســته  گذاشــته اند دوری  در نســخه ها بــه جــای 
را مبنــا قــرار داده باشــیم، از نســخه پیراســته و آراســته پژوهشــگر و 
از  و  کردیــم  اســتفاده  ثروتیــان،  بهــروز  مرحــوم  بــزرگ،  نظامی پــژوه 
ســوی دیگــر الزم شــد تــا متونــی را به عنــوان پایــه و مبنــا در نجــوم 
یخــی بــر زمــان حیــات  کــه از لحــاظ تار کنیــم؛ متونــی  کهــن اســتفاده 
حکیــم نظامــی متقــدم باشــند. همچنیــن از بعضــی از متــون مرتبــط 
کــه بــه پــس از حیــات نظامــی مربــوط می شــود. از  کردیــم  اســتفاده 
یــخ بــا هــم متفــاوت  کــه آرای بــزرگان نجــوم هــم در طــول تار آنجایــی 
بــوده اســت، ایــن متــون نیــز بــا هــم مقایســه شــدند تــا مــا صحیح تریــن 
کمتریــن  را انتخــاب بکنیــم و بتوانیــم در آرای نجومــی هــم دچــار 
خطــا بشــویم. از جملــه ایــن متــون پنــج متــن شــاخص انتخــاب شــد 

کــه نســخه های نجومــی در بــاب »نجــوم احکامــی« هســتند. 
و  کــرد  مــرور  کاخ »خورنــق«  را در  و هفت گنبــد  بهــرام  او حکایــت 
گفــت: ایــن حکایــت پیوســتاری اســت از تقویــم و نجــوم؛ همچنیــن 
بــاب  در  تعلیمــی  مباحــث  کــه  تغــزل  از  اســت  درهم آمیختــه ای 

ادبیــات تعلیمــی و اخــالق را مبنــا قــرار داده اســت.
هــم  بــا  را  نجومــی«  »متــون  نــکات  از  بســیاری  مقالــه  متــن  در  مــا 
کردیــم و نهایتــًا بــا متــن خــود خمســه و نگاره هــای  مقابلــه و مقایســه 
شــیخ زاده مــورد قیــاس قــرار دادیــم. در ایــن مقالــه در پــی پاســخ 
در  هفــت  عــدد  نمادیــن  »جایــگاه  کــه  بودیــم  پرســش ها  ایــن  بــه 
ارتباطــات  »چگونــه  چیســت«؛  هفت پیکــر  منظومــه  حکایــت 
نجــوم  علــم  در  ســبعه  کــب  کوا و  ک  افــال بــا  هفت گنبــد  نمادیــن 
کهــن نجومــی،  قدیــم تبییــن می شــده اســت«؛ »بــا توجــه بــه متــون 
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ــا  ــا ایــام هفتــه چگونــه اســت و آی کــب ســبعه ب کوا انطبــاق و ارتبــاط 
آنچــه در متــن هفت پیکــر آمــده اســت، بــا متــون نجومــی انطبــاق 
کــب ســبعه و مزاجشــان بــا رنگ هــا و مــزاج  کوا دارد یــا خیــر«؛ »آیــا 
کهــن  آنهــا انطبــاق دارد یــا خیــر«؛ »اقلیم هــای هفت گانــه در متــون 
چگونــه تعریــف شــده اند و تــا چــه حــدی بــا متــن هفت پیکــر انطبــاق 
کــه مــا بــه  دارد«. ایــن انطباق هــا در پژوهــش تــا جایــی جلــو رفــت 
اقالیــم ســبعه یــا اقلیم هــای هفت گانــه رســیدیم و در اصــل، چالــش 
کــه ایــن هفــت شــاه دخت هفــت  گرفــت  اصلــی در همان جــا شــکل 

کــدام اقلیم هــا هســتند؟ اقلیــم، از 
را  ایرانــی  منجمــان  نظــر  اجمــاع  پژوهــش  ایــن  در  داد:  ادامــه  او 
کــه بیشــترین منجمــان ایرانــی چــه روزهایــی  درآوردیــم تــا ببینیــم 
از هفتــه را دقیقــًا بــا چــه اقلیم هایــی انطبــاق داده انــد؛ همچنیــن 
ــال  ــد. به هرح کرده ان ــگاه  ــه ن ــئله چگون ــن مس ــه ای ــی ب ــان روم منجم
ــد.  ایــن دانشــمندان از نظــر علــم نجــوم تحــت تأثیــر یکدیگــر بوده ان
قابل اســتناد  متــون  در  آنهــا  مقایســه  و  اقلیم هــا  بررســی  بــا  جــوکار 
بهایــی،  شــیخ  نظامــی،  حکیــم  بیــن  کــه  رســید  نتیجــه  ایــن  بــه 
یحــان بیرونــی و آنچــه در اوســتا دربــاره اقلیم هــای هفت گانــه  ابور
بــا  گفــت:  نهایــت  او در  نظــر وجــود دارد.  آمــده اســت، اختــالف 
توجــه بــه پژوهش هــای صورت پذیرفتــه، نگاره هــا و متــن منظومــه 
کــه ایــن  ــد  ــا متــون نجومــی انطبــاق باالیــی دارن هفت گنبــد بهــرام ب
گاهــی بــاالی حکیــم نظامــی و دانــش بــاالی »شــیخ زاده«  نشــان از آ
ــوده  ــی ب گاه ــن نگاره هــا آ ــق ای ــه پشــت خل ک ــد  دارد و نشــان می ده

اســت. 

گونه شناسی تشعیرهای خمسه نظامی طهماسبی 
اســالمی  هنــر  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  محمــدزاده،  مهــدی 
نیــز عنــوان مقالــه اش را »گونه شناســی تشــعیرهای خمســه  تبریــز، 
کــرد. او در ابتــدا بــا اشــاره بــه اینکــه  نظامــی طهماســبی« معرفــی 
کلــی  دســته  دو  بــه  را  تشــعیر  هنــر  مؤلفــاْن  و  پژوهشــگران  اغلــب 
تشــعیرهای  تفــاوت  بــه  تقســیم  می کننــد،  »گیاهــی«  و  »جانــوری« 
گفــت: در تشــعیرهای خمســه  نســخه خمســه نظامــی پرداخــت و 
کــه در تقســیم بندی جــای نمی گیرنــد  مــواردی مشــاهده می شــود 
کــدام از آنهــا به واســطه عناصــری چــون حس وحــال و فضــا و  و هــر 
کــه القــا می کننــد اهمیــت می یابنــد؛ پرداختــن بــه  بیــان متفاوتــی 
آنهــا می توانــد شــاخه های وســیع متنوعــی را در اختیــار هنرمنــدان 

ایــن رشــته ظریــف قــرار دهــد.
گونه هــای  شاه طهماســبی  نظامــی  خمســه  تشــعیرهای  افــزود:  او 
کــه اغلــب آنهــا به خاطــر اهمیــت نســخه  متنوعــی را در بــر  گرفتــه 
گرفتــه اســت.  یــخ هنــر تشــعیر« صــورت  توســط تشــعیرکاران بنــام »تار
ــای قلــم تشــعیرکاران  ــوان ردپ ــا تأمــل در ایــن مجموعــه نفیــس می ت ب
کــرد. طراحــی و اجــرا بــه شــیوه های مختلــف،  گونــی را مشــاهده  گونا
زمانــی  بــازه  از  ناشــی  همگــی  تشــعیرها،  ایــن  در  گونه هــا  تنــوع  و 
هنرمنــدان  بی شــک  بنابرایــن  آ نهاســت؛  تکمیــل  در  طوالنــی 
فرهنگــی  شــرایط  از  ناشــی  متفــاوت،  اندیشــه های  بــا  مختلفــی 
ایــن مجموعــه  زمانــی خــود، در  و اجتماعــِی  و هنــری و سیاســی 
کــه  دســت برده انــد. همیــن موضــوع از عوامــل بســیار مهمــی اســت 
گونه هــای متعــدد تشــعیر در ایــن مجموعــه نقشــی بســزا  در خلــق 
داشــته اســت. جــدا از ایــن، از تأثیــرات متــن ادبــی و آثــار نگارگــری 
ــه شــمار  کــه از پیش متن هــای مهــم ایــن تشــعیرها ب ایــن نســخه نیــز 

می رونــد، نبایــد غافــل شــد.
تشــعیرهای  منحصربه فــرد  ویژگی هــای  بــه  اشــاره  بــا  محمــدزاده 
خمســه نظامــی افــزود: شــاخصه های اصلــی ایــن مجموعه تشــعیرها 
گونــه »تشــعیر مناظــر طبیعــی«،  کلــی می تــوان در هفــت  کــه به طــور  را 
»تشــعیر مناظــر طبیعــی بــا انــواع جانــواران«، »تشــعیر مناظــر طبیعــی 
ــش واق«،  ــا نق ــعیر ب ــوران«، »تش ــاده از جان ــای خارق الع ــا صحنه ه ب
گیاهــی انتزاعــی )ختایــی و اســلیمی ختایــی(«، »تشــعیر بــا  »تشــعیر 
نقــش ترنج هــا و انــواع قاب بندهــا«؛ »تشــعیر بــا نقــش ابــر و پرنــده« 

جــای داد.
ایــن مجموعــه  اصلــی  ذکــر شــاخصه های  از  پــس  پژوهشــگر  ایــن 
تشــعیرها و اشــاره بــه مــوارد مهمــی چــون انــواع جانــوران خیالــی، 
صحنه هایــی خارق العــاده از جانــوران، نقــش ابــر و پرنــده، نقــش 
واق، و نیــز صحنه هــای تأثیرگــذاری چــون ســواربرهم بودن جانــوران، 
شــمایل  و  شــکل  شــکار،  و  گرفت وگیــر  صحنــه  ســنگ،  پرتــاب 
بحثــش  از  این گونــه  نقــوش ختایــی چهره نمــا،  جانــوران خیالــی، 
هنــر  ســرآمد  نظامــی،  خمســه  تشــعیر  نمونه هــای  گرفــت:  نتیجــه 
کــه می توانــد دامنــه وســیعی  یــخ ایــن هنــر اســت  تشــعیر در طــول تار
از  یکــی  می توانــد  ایــن  بازکنــد.  تشــعیرکاران  ایده یابــی  جهــت  در 
کــه  ــر بــرای پژوهشــگران و هنرجویــان باشــد  منابــع بســیار مهــم و مؤث
قطعــًا توجــه بــه ایــن مــوارد مهــم و چشــم گیر، در رســیدن بــه افقــی 
کارســاز خواهــد بــود. روشــن و از انــزوا درآوردن هنــر تشــعیر، بســیار 
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به مناسبت روز بزرگداشت حکیم نظامی

نشست تخصصی خمسه پژوهی  

برگــزاری  ادامــه  در  هنــر  فرهنگســتان  علمی پژوهشــی  معاونــت 
همایــش ملــی »خمســه نگاری، بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر« 
و به منظــور پژوهــش مســتمر در خمســه نظامــی و تأثیــر آن در انــواع 
متــون ادبــی و هنــری، هم زمــان بــا روز بزرگداشــت نظامــی، نشســت 
بــا ســخنرانی علیرضــا هاشــمی نژاد،  را  تخصصــی خمســه پژوهی 
عاطفــه امیــری و مهــدی نوری مقــدم، روز چهارشــنبه، 20 اســفند 
کــه در ادامــه، خالصــه ایــن ســخنرانی ها آمــده  کــرد  1399، برگــزار 

اســت.

کتابــت شــاه محمود نیشــابوری در قیــاس بــا  تحلیــل سبک شــناختی 
کتابــت میرعلــی هــروری و باباشــاه اصفهانــی

کرمــان، بــا  علیرضــا هاشــمی نژاد، پژوهشــگر دانشــگاه شــهید باهنــر 
کتابــت شــاه محمود نیشــابوری  موضــوع »تحلیــل سبک شــناختی 
کتابــت میرعلــی هــروری و باباشــاه اصفهانــی بــا تکیــه  در قیــاس بــا 
را  خــود  ســخنرانی  شاه طهماســبی«،  نظامــی  خمســه  نســخه  بــر 
کــرد: خــط نســتعلیق در اواخــر قــرن هشــتم و در ارتباط  این گونــه آغــاز 
بــا جریان هــای عرفانــی متمایــل بــه فرهنگــی ایرانــی و توصیــه بــه 
کتابــت متــون ادبــی زاده شــد و ســپس در دربــار آل جالیــر و در ادامــه 
یــان، شــاهرخ، بایســنقر، ابراهیــم ســلطان و دیگــران،  در دربــار تیمور
کتابــت متــون ادبــی رونــق می گیــرد و تــا انتهــای قــرن نهــم ایــن خــط 
کتابــت می شــود.  بــه تکامــل می رســد و آثــار مهمــی هــم در ایــن دوره 
کــرد  ــرن نهــم اشــاره  کتابــت در ق ــه شــکل گیری نهضــت  او ســپس ب
ــر خــط نســتعلیق در دیگــر خطــوط،  گفــت: ایــن نهضــت عــالوه ب و 
کتابــت می شــد، نیــز  کــه قرآن کریــم  انــواع خطوطــی  مثــل نســخ و 

گذاشــت. تأثیــر 
را  نســتعلیق  خــط  تحــول  دوره هــای  مهم تریــن  پژوهشــگر  ایــن 

زمان هــای  ذکــر  بــا  و  برشــمرد  »کتیبــه«  و  »چلیپــا«  و  »کتابــت« 
به وجودآمــدن ایــن دوره هــا، عامــل اصلــی پیدایــش ایــن ســه دوره 
کاربــرد  را »قالــب« دانســت و قالــب را هــم دانــگ قلــم و فاصلــه و 
ــه ایــن دوره هــا را از ایــن  کــرد. هاشــمی نژاد اهمیــت توجــه ب تعریــف 
بــر مبنــای قالــب صــورت  آثــار  کــه تحلیــل  جهــت مهــم دانســت 
شــاه محمود  یعنــی  دوره،  ایــن  بــزرگ  هنرمنــدان  آثــار  و  می گیــرد 
قالــب  در  اصفهانــی،  باباشــاه  و  هــروری  میرعلــی  و  نیشــابوری 

اســت. بــوده  کتابــت 
ایــن مــدرس دانشــگاه در ادامــه ســخنان خــود به منظــور مقایســه آثــار 
ایــن ســه هنرمنــد گفــت: »قــدرت قلــم در اجــرا«، »خالقیــت در ایجاد 
ــر  کــم ب کلــی حا ــدام حــروف« و »ترکیــب ســطر و نظــام  تناســب در ان
کتابــت« معیارهــای ســنتی خوش نویســی اند  یســیون صفحــه  کمپوز

گرفتــه اســت.  کــه ایــن مقایســه بــر مبنــای آنهــا صــورت 
نمایــش آثــاری از خوش نویســی ایــن ســه هنرمنــد در خمســه نظامــی 
و مقایســه ایــن اوراق و تحلیلــی از نقــاط ضعــف و قــّوت ایــن آثــار 

ــود . ــگر ب ــن پژوهش ــدی ای جمع بن

تاج برگرفتن بهرام گور در  شاهنامه و خمسه 
ناهیــد  و  هنــر،  پژوهــش  دکتــری  دانش آموختــه  امیــری،  عاطفــه 
بــا مقالــه »مطالعــه تطبیقــی  اســتادیار پژوهشــکده هنــر،  عبــدی، 
گــور از  مفاهیــم بهــرام/ مریــخ از ورای نگاره هــای تاج برگرفتــن بهــرام 
میــان شــیران در شــاهنامه و خمســه نظامــی« در ایــن نشســت حضــور 

ــر عهــده داشــت. ــه را عاطفــه امیــری ب ــه ایــن مقال ــه ارائ ک یافتنــد 
گــور  امیــری در ابتــدای ســخن بــه وجــود داســتان »تــاج برگرفتــن بهــرام 
ــاره  ــه اش ــاهنامه و خمس ــترک در ش ــورت مش ــیر« به ص ــان دو ش از می
یــخ طبــری،  یخــی فراوانــی مثــل تار ــر منابــع تار گفــت: عــالوه ب کــرد و 

تهیه و تنظیم: 

داود احمدی بلوطکی
یاشا سالمی میالنی
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بــا جزئیــات  آنهــا داســتان مذکــور  کــه در  اخبارالطــوال، غررالســیر 
فــراوان ذکــر شــده، نگاره هــای بســیاری نیــز از ایــن داســتان باقــی 

ــده  اســت.  مان
او هــدف از ایــن پژوهــش را بررســی بازنمایی هــای نگارگــران از ایــن 
کــه ایــن نگاره هــا  کــرد و افــزود: بایــد مدنظــر داشــت  داســتان عنــوان 
کــدام ســنت متنــی خلــق شــده  و  کــدام ســنت تصویــری و  بــر اســاس 
چــه تفاوتــی میــان نگاره هــای شــاهنامه و خمســه وجــود دارد؛ تــا ایــن 
نگاره هــا بــا یکــی از ابعــاد مطالعــات آیکونوگرافــی، یعنــی اســتحاله، 

بررســی شــود. 
ایــن محقــق در ادامــه همیــن بحــث، شــیوه پژوهــش خــود را یکــی 
کــرد  ــردی آیکونوگرافــی، یعنــی اســتحاله، معرفــی  کارب از روش هــای 
گفــت: آیکونوگرافــی یکــی از روش هــای مطالعــات هنــری اســت.  و 
ایــن روش آثــار هنــری را بــا توجــه بــه ســاحت های مختلــف تمدنــی، 
کــه اثــر در آن  یــخ، مذهــب، علــم، سیاســت،  از جملــه فلســفه، تار
خلــق شــده بــا جنبه هایــی متفــاوت بررســی می کنــد. امــا مفهــوم 
اســتحاله، به عنــوان یکــی از جنبه هــای مطالعــات آیکونوگرافیــک، 
اشــاره  نقش مایه هــا  قالــب  در  مضامیــن  بازنمایــی  چگونگــی  بــه 
کــه تصاویــر  دارد. رونــد تحلیــل ایــن مقالــه بــه ایــن صــورت اســت 
کــه تکــرار شــدند  کردیــم، ســپس نقش مایه هایــی را  را طبقه بنــدی 
ــا متــن ادبــی بررســی  کردیــم و نهایتــًا تصویــر را در پیونــد ب اســتخراج 

ــم. کردی
کــه بهــرام  ایــن پژوهشــگر در پایــان صحبت هــای خــود »دو شــیری 
»شــخصیت  و  شــاهی«  »تــاج  گاوســر«،  »گــزر  می کشــد«،  را  آنهــا 
کــرد  گــور« را از نقش مایه هــای تکرارشــونده در ایــن اثــر معرفــی  بهــرام 
کــه بــا تصویــری مواجــه  گفــت: در تحلیــل آیکونوگرافــی، زمانــی  و 
ایــن  بــه  بــه مستندســازی می کنیــم؛  اقــدام  بایــد  ابتــدا  می شــویم، 
کنیــم آیــا نقش مایه هــا مبتنــی بــر متــون مکتــوب  کــه مشــخص  معنــی 

ــا نــه. هســتند ی

حضور داستان های خمسه نظامی در سینما
بــا  دانشــگاه،  مــدرس  و  پژوهشــگر  نوری مقــدم،  مهــدی  ادامــه  در 
موضــوع »حضــور داســتان های خمســه نظامــی در ســینما«، بــه ارائــه 
کوتاهــی را دربــاره حضــور  گفــت: مبحــث  مقالــه خــود پرداخــت و 
کــرد  داســتان های خمســه نظامــی در ســینمای ایــران مطــرح خواهــم 
گنجینــه عظیــم خمســه  و دربــاره یکــی از موضوعــات مربــوط بــه 
حضــور  تــا  آنــم  بــر  پرداخــت.  خواهــم  بحــث  بــه  نظامی گنجــوی 
یکــرد  رو بــا  را،  ایــران  ســینمای  در  نظامــی  خمســه  داســتان های 

کنــم. ترامتنیــت از نظــر ژرار ژنــت، بررســی 
ایــران،  ســینمای  تولــد  ســال های  آغازیــن  در  داد:  ادامــه  او 
چشــم های تیزبیــن تهیه کننــدگان و فیلم ســازان ســینما بــه ســمت 
کالســیک ایــران خیــره شــد؛ بــه ایــن دلیــل  داســتان های ادبیــات 
و  حماســی  اســطوره های  از  اعــم  اســطوره ای،  داســتان های  کــه 
اســطوره های عاشــقانه، آن قــدر نفــوذی دیرینــه در میــان مــردم یعنــی 

کــه هیــچ تهیه کننده  همــان بیننــدگان یــا مخاطبــان ســینما داشــتند 
و فیلم ســاز هوشــمندی نمی توانســت ایــن حضــور را نادیــده بگیــرد؛ 
بــا  فیلم هــا  نخســتین  در  را  خــود  تولــد  ایــران  ســینمای  بنابرایــن 
روایــت  یعنــی  کــرد؛  آغازیــن شــروع  ایــن داســتان ها در ســال  های 
کــه همــان مــردم ایــران  ســینماتیک ایــن داســتان ها بــرای بیننــدگان 

بودنــد. فارســی زبانان  یــا 
نوری مقــدم توضیــح داد: ایــن عالقــه محــدود بــه طبقــه تحصیل کرده 
کــه  داســتان هایی  طریــق  از  هــم  مــردم  نبــود.  جامعــه  فرهنگــی  و 
و  قهوه خانه هــا  در  یــا  می کردنــد  تعریــف  پرده خوان هــا  و  نقال هــا 
کــن عمومــی آن دوران توســط شــاهنامه خوانان و حماسی ســرایان  اما
داشــتند.  آشــنایی  داســتان ها  ایــن  بــا  می شــد،  خوانــده  معــروف 
فیلم ســازان بــه ایــن واســطه در ابتــدا بــه ســراغ همیــن داســتان ها 

ــد. رفتن
بــا  برخوردشــان  در  ایرانــی  فیلم ســازان  یکردهــای  رو دربــاره  او 
در  یکــرد  رو دو  گفــت:  خــود،  مقالــه  در  خمســه  داســتان های 
دارد؛  وجــود  خمســه  داســتان های  بــه  نســبت  ایرانــی  فیلم ســازان 
کــه از ضعــف قــدرت  یکــرد اول مربــوط بــه فیلم ســازانی اســت  رو
گاهــی داشــتند؛ بنابرایــن داســتان های  خــود در داســتان پردازی آ
کــرده  کــه نظامی گنجــوی نقــل  خمســه نظامــی را بــه همــان صورتــی 
کامــل، بــی  کردنــد؛ یعنــی بــا وفــاداری  بــود، در فیلم  هایشــان نقــل 
هیــچ تغییــری در اصــل داســتان ها، آ نهــا را به صــورت ســینماتیک 
یــک  بیــان  بــه  کردنــد. روایــت ســینمایی در اصطــالح مــا  روایــت 
یعنــی  می شــود؛  گفتــه  ســینما  ســاختارهای  طریــق  از  داســتان 
کارگردانــی،  یگــری،  باز نوپــردازی،  فیلم بــرداری،  بــا  کــه  داســتانی 
ســینمایی  فیلــم  به عنــوان  بســته  یــک  در  موســیقی،  و  تدویــن، 
ارائــه شــود؛ بنابرایــن دســته ای از تــرس اینکــه نتواننــد ماننــد نظامــی 
کننــد، همــان داســتان ها را بــه همــان شــکل بیــان  داســتان را روایــت 
ــا  ــد و ب ــرج دادن ــه خ ــارت ب ــازان جس ــر از فیلم س ــی دیگ ــد. بعض کردن
یــا شــخصیت های  پیرنــگ  از  و غیرصریــح  اقتباس هــای صریــح 

کردنــد. داســتان های نظامــی آنهــا را بــه فیلــم تبدیــل 
او توضیــح داد: ایــن رابطــه ترامتنــی بیــن داســتان فیلم هــا و خمســه 
ســینمای  نیســت.  ایــران  ســینمای  بــه  محــدود  نظامی گنجــوی 
کــه توانســتند ارزش هــای درونــی ایــن متــن را درک  کشــورهای دیگــری 

ــد. کردن ــتفاده  ــاًل اس کام ــه  ــتان های خمس ــم از داس ــد ه کنن
فیلم هــای  بررســی  بــه  ســخنانش  جمع بنــدی  در  نوری مقــدم 
یعنــی  نظامــی،  خمســه  داســتان های  موضــوع  بــا  خــود  منتخــب 
ســاخته  مجنــون«  و  »لیلــی  و  فرهــاد«  و  »شــیرین  فیلم هــای 
کوشــا،  عبدالحســین ســپنتا، »شــیرین و فرهــاد« ســاخته اســماعیل 
»شــیرین و فرهــاد« ســاخته رحیــم رحیمی پــور، و »شــیرین« ســاخته 

پرداخــت. کیارســتمی  عبــاس 
ــده را در  ــخنرانی های ارائه ش ــل س کام ــم  ــد فیل ــدان می توانن عالقه من
وب گاه فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی www.honar.ac.ir مشــاهده 

کننــد.
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جشنواره بین المللی خوش نویسی راه ابریشم
داود احمدی بلوطکی

ملــی  کمیســیون  همــت  بــه  قلــم  رقــص  خوش نویســی  نمایشــگاه 
ــری  ــه فرهنگی هن ــر و مؤسس ــتان هن ــکاری فرهنگس ــا هم ــکو، ب یونس
صبــا برگــزار شــد. ایــن نمایشــگاه بخشــی از »جشــنواره و نمایشــگاه 
بیــش  از  منتخبــی  و  بــود  ابریشــم«  راه  خوش نویســی  بین المللــی 
کــه شــامل  را  ایــن همایــش  بــه دبیرخانــه  ارسال شــده  اثــر   1300 از 
اثــر  کشــور جهــان در قالب هــای نقاشــی خط، و 70  از 29  اثــر   140
نمایــش  بــه  می شــد،  گرایش هــا  انــواع  در  ایــران  خوش نویســان  از 

گذاشــت.

گشــایش نمایشــگاه بین المللــی خوش نویســی راه ابریشــم در  آییــن 
مؤسســه فرهنگی هنــری صبــای فرهنگســتان هنــر، عصــر روز جمعه، 
ســوم بهمــن 1399، بــا حضــور علــی نیکــزاد، نایب رئیــس مجلــس 
یــداد؛ یــداهلل  شــورای اســالمی؛ محمــد حیــدری، دبیــر هنــری ایــن رو
کابلی خوانســاری، امیراحمــد فلســفی، الهــه خاتمــی، و جمعــی از 

مســئوالن فرهنگــی و هنرمنــدان خوش نویــس برگــزار شــد.

کــه بــا هــدف ایجــاد مشــارکت و تعامــل  گردهمایــی بــزرگ  در ایــن 
گســتره عظیــم فرهنگی تمدنــی برپــا شــد،  بیــن هنرمنــدان در یــک 
هنــر؛ غالمحســین  فرهنگســتان  اســماعیلی، سرپرســت  علیرضــا 
ایوبــی،  هنــر؛ حجــت اهلل  فرهنگســتان  پیوســته  امیرخانــی، عضــو 
کتچــی، ســفیر  دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران؛ و احمــد پا
و نماینــده دائــم جمهــوری اســالمی ایــران در ســازمان یونســکو؛ ایــراد 

ــد. کردن ســخن 

ابتــدای مراســم علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان  در 
هنــر، ضمــن خوشــامدگویی بــه حضــار و هنرمنــدان، ایــام منتهــی بــه 
زادروز اســتاد غالمحســین امیرخانــی و اســتاد محمــود فرشــچیان، از 
گفــت و این گونــه آغــاز  اعضــای پیوســته فرهنگســتان هنــر، را تبریــک 
کــه اقتصــاد،  کــرد: راه ابریشــم مســیر زندگــی اســت؛ مســیری  ســخن 
از  عالــی  جلوه هایــی  آن  در  سیاســت  و  امنیــت  هنــر،  و  فرهنــگ 
گذاشــته اند. ایــن  یــخ پرفرازونشــیب بشــر بــه نمایــش  خــود را در تار
مســیر نه فقــط اقتصــاد شــرق و غــرب دنیــای قدیــم را بــه هــم متصــل 
ســاخته بــود، بلکــه جهــان انســان شــرقی را بــه جهــان انســان غربــی 
انســان  وامــدار  اقتصــاد  در  نه فقــط  غربــی  انســان  مــی داد.  پیونــد 
ــه جهــان انســان شــرقی  کــه در دانــش و هنــر نیــز چشــم ب ــود  شــرقی ب
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داشــت. ایــن َســروری و ســیادت از امنیــت موجــود در ایــن مســیر 
کــه حوزه هــای مختلــف را در بــر می گرفــت.  برخاســته بــود؛ امنیتــی 
ی دیگــر ســکه رایــج امنیــت در راه ابریشــم بــود؛ همــان  رواداری رو
گیتــی دانســته  کــه حافــظ شــیرازی وجــودش را آســایش دو  نکتــه ای 

ــا دشــمنان مــدارا. ــا دوســتان مــروت، ب اســت؛ ب

کیــد بــر اهمیــت جایــگاه خوش نویســی افــزود: ملت هــای  او بــا تأ
کهــن ایــن مســیر، ماننــد ایرانیــان و هندیــان و چینیــان، بــا ایــن دو 
بماننــد.  باقــی  کهــن  تمدن هــای  میــان  از  توانســته اند  شــاخصه 
از آنــان نه تنهــا نــام و اثــری بــه یــادگار مانــده، بلکــه خــود نیــز باقــی 
مهم تریــن  بســازند.  را  انســانی  جهــان  آینــده  و  حــال  تــا  مانده انــد 
هنرهــای برآمــده در ایــن مســیر نیــز از ظرافــت و اســتحکام ابریشــمین 
کاشــی کاری و معمــاری در  برخوردارنــد. خوش نویســی، نگارگــری، 
ــا  ــند، ام ــر می رس ــه نظ ــتقل ب ــی مس ــم هنرهای ــرزمین های راه ابریش س
کــه از شــعر و ادبیــات شــرق، به ویــژه  مرتبــط بــا هم انــد؛ هنرهایــی 

ادبیــات پارســی، بهــره برده انــد.

علیرضــا اســماعیلی راه ابریشــم را الگویــی از سیاســت و ادبیــات و 
گفــت: راه ابریشــم بــا اقتصــاد وارد  کــرد و  هنــر بــرای ایرانیــان معرفــی 
ــر و فرهنــگ مردمــان در مســیِر آن اســت  ــا هن ــخ شــد، ام ی عرصــه تار
کــه  کــرده اســت؛ میراثــی  کــه میراثــی عظیــم بــه جهــان انســانی هدیــه 
گذشــت روزگار  کهنگــی نپذیرفتــه اســت و ارزش هایــش بــا  رنــگ 
کــه رهاوردهایــی ماننــد صلــح  بیشــتر نمایــان می شــود؛ ارزش هایــی 
گذشــته  و امنیــت را بــرای بشــر بــه ارمغــان آورده  اســت. راه ابریشــم از 
مســیری دوســویه بــوده و در جهــان معاصــر هــم مبــادالت چندجانبــه 
یــم ایــن مبادلــه و تفاهــم در آینــده در  امــری ضــروری اســت. امیدوار

دیگــر بخش هــای فرهنــگ و هنــر هــم صــورت پذیــرد.

ــه اهمیــت جایــگاه اســاطیر  ــا اشــاره ب سرپرســت فرهنگســتان هنــر ب
گر در اســاطیر ایرانی  کرد: ا ایرانی در فرهنگ و هنر ایران خاطرنشــان 
کمانگیــر بــرای تعییــن حــدود ارضــی ایــران جانــش را  کــه آرش  آمــده 
کــرد، در عالــم واقــع نیــز هنرمنــدان بــا  کمــان  چاشــنی تیــر در چلــه 
کــه از ورای  هنرشــان مرزهــای فرهنگــی ایــران را ســاختند؛ مرزهایــی 
گــون همچنــان پابرجای انــد؛ چــه ایــن مرزهــا  گونا قرن هــا و حــوادث 
کــه مرزهــای برســاخته  را هنــر و فرهنــگ ســاخته اند؛ مقوله هایــی 
کار دارنــد.  بشــری را برنمی تابنــد و بــا جــان و روان انســان ها ســر و 
ازجملــه هنــر خوش نویســی همچــون خطــی مــرزی از شــرق تــا غــرب 
کــه در مســاجد و  آســیا را بــه یکدیگــر متصــل ســاخته اســت؛ هنــری 
کــه هنرمنــدان  کنــی  کــن مذهبــی بیشــتر خودنمایــی می کنــد؛ اما اما
هنرنمایــی  بیشــتر  آنهــا  در  خالــق  رضــای  کســب  در  معمــاران  و 
کــه عبادتگاه هــا در تمامــی تمدن هــا  کرده انــد. بی جهــت نیســت 

و فرهنگ هــا جلــوه و شــکوهی بی ماننــد دارنــد.

مقــدس  هنــری  را  خوش نویســی  هنــر  خــود  ســخنان  پایــان  در  او 
کــرد: در ایــن میــان هنــر مقــدس خوش نویســی،  دانســت و عنــوان 

به علــت حرمــت مجسمه ســازی و تصویرگــری در فرهنــگ و تمــدن 
بــود. جــز  برخــوردار  دینــی  کــن  اما در  بیشــتری  اقبــال  از  اســالمی، 
ایــن، خوش نویســی تالقــی هنــر و ادبیــات اســت. در ایــن هنــر آنچــه 
ــان  ــط خوش نویس ــد، توس کرده ان ــاری  ــان ج ــر زب ــان ب ــاعران و ادیب ش
قلم«شــان  »رقــص  بــا  اســت. خوش نویســان  یافتــه  زیبــا  نگارشــی 
مفاهیــم واالی برزبان آمــده شــاعران و ادیبــان و متفکــران را مانایــی 
در  بشــر  زیبایی شــناختی  حــس  مــدد  بــه  آنــان  بخشــیده اند. 
کرده انــد. ایــن هنــر صــورت  کمــک  نهادینه ســاختن ایــن مفاهیــم 
کــه فرهنــگ و تمــدن اســالمی را  زیبایــی از فکــر و اندیشــه ای اســت 

ســاخته اســت.

یونســکو  ملــی  کمیســیون  دبیــرکل  ایوبــی،  حجــت اهلل  ادامــه  در 
کــه در برگــزاری و شــکل گیری  کســانی  در ایــران، بــا تشــکر از همــه 
کردنــد و ایــن روزهــای خــوب را پــس از  کمــک  یــداد مهــم  ایــن رو
گفــت: همــه مــا  کرونایــی رقــم زدنــد،  کســتری  روزهــای ســرد و خا
کــه مشــارکت داشــتیم،  دســت اندرکاران ایــن مراســم، از هــر جایــی 
یــداد را بــه مناســبت زادروز  زیبایــی و ُشــکوه و افتخــارات ایــن رو

بــه پیشــگاه ایشــان تقدیــم می کنیــم. اســتاد امیرخانــی، 

کــرد: نقــش و جایــگاه نوشــته  در ادامــه اســتاد امیرخانــی ایــراد ســخن 
یــخ و پــس از شــناخت بشــر از خودش، بســیار ویژه اســت  در طــول تار
گران قــدر جایــگاه خــودش را حفــظ  و همــواره بایــد به عنــوان میراثــی 
کــه امکانــات فرهنگــی در عرصــه  کنــون بایــد پرســید  کنــد. در روزگار ا
هنــری مــا چقــدر اســت. فرهنــگ ابــزاری بــزرگ و بی نظیــر اســت و 
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ــراز  گــوش جهانیــان، اب ــا ســردادن صــدای فرهنــگ در  ــد ب امــروزه بای
کــرد و بــه همیــن جهــت بایــد بــه فرهنــگ و هنــر توجهــی بســزا  وجــود 

کــرد.

ــا  ــتی ب ــرای آش ــب ب ــه ای مناس ــداد را زمین ی ــن رو ــی ای ــتاد امیرخان اس
کــه باید  کنــون زمانــی اســت  غنــای فرهنگــی کشــور دانســت و افــزود: ا
کارهــای بزرگــی اقــدام  بــا مشــارکت جمعــی بــرای برگــزاری چنیــن 
ــد  ــردی نمی توان ــر ف گــر چنیــن فضایــی در جامعــه نباشــد، هن کــرد. ا
کشــورها رقیب انــد، مــا بایــد  کــه همــه  کنــون  بــه رشــد منتهــی شــود. ا
یــخ  ــه معلــم تار کارنامــه خودمــان را ب ــاال را داشــته باشــیم و  دســت ب

یم. بســپار

کتچــی، ســفیر و نماینــده دائــم جمهــوری  در ادامــه برنامــه احمــد پا

گــر مــا در هنــر بــه  اســالمی ایــران در ســازمان یونســکو، اظهــار داشــت: ا
کــه هنرمنــدان ایرانــی همــواره  کنیــم، درمی یابیــم  فــرم و محتــوا توجــه 
کــه در  گفــت  ــه  ــوان این گون کرده انــد. می ت ــه محتــوا توجــه بســیاری  ب
گــر  گریــز، بــرای هنــر ایرانــی اصــل محتواســت. ا ایــن جهــاِن محتوا
ــًا از  ایــن محتــوا در هنــر خوش نویســی هــم نمــود پیــدا می  کنــد، یقین
کــه بــه  منبعــی قدســی تغذیــه می شــود. اندیشــمندان مــا، هم چنــان 
دیگــر هنرهــا از بــاب درون مایــه و فلســفی آن نــگاه می کننــد، بــه هنــر 
خوش نویســی هــم بایــد بــه همیــن چشــم بنگرنــد تــا فــرم و محتــوا، هــر 

کننــد. دو، حــق مطلــب را ادا 

بیشــتر  را  ابریشــم  راه  گفــت:  خــود  ســخنان  انتهــای  در  کتچــی  پا
اقتصــادی  دادوســتدهای  بــرای  راهــی  و  تجارتــی  شــاهراهی  بــه 
تبــادل  بــرای  مســیری  حــال  عیــن  در  راه  ایــن  امــا  می شناســند، 
ــن  ــه در ای کلم ــرف و  ــه ح ک ــا  ــت. از آنج ــوده اس ــز ب ــه نی ــر و اندیش فک
گفت وگــو و صلــح اســت،  دیــار، هنــری ارجمنــد و آســمانی بــرای 
پیونــد  بــرای  دوبــاره  تالشــی  می توانــد  نمایشــگاه  و  یــداد  رو ایــن 

باشــد. ابریشــم  راه  مســیر  فرهنگ هــای 

گشــایش و بازدیــد از نمایشــگاه آثــار منتخــب  انتهــای ایــن مراســم بــه 
یــداد بین المللــی در »نگارخانــه ملــی ایــران« واقــع در مؤسســه  ایــن رو
اختصــاص  هنــر،  فرهنگســتان  بــه  وابســته  صبــا،  فرهنگی هنــری 

یافــت.
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هم اندیشــی »میــرزا آقــا تبریــزی؛ پیشــگام ادبیــات نمایشــی در ایــران« در روزهــای دوشــنبه و سه شــنبه، 4 و 5 اســفند 1399، به صــورت 
ــزار شــد. ــود، برگ گرفتــه ب ــرای مخاطبــان در نظــر  ــه ایــن همایــش ب کــه دبیرخان برخــط )آنالیــن(، از طریــق لینکــی 

رعایــت  ضــرورت  به دلیــل  کــه  ایــران«  در  نمایشــی  ادبیــات  پیشــگام  تبریــزی؛  آقــا  »میــرزا  مجــازی  هم اندیشــی  مقــاالت  از  خالصــه ای 
اســت. شــده  آورده  ادامــه  در  شــد،  برگــزار  مخاطبــان  حضــور  بــی  کرونــا،  دوران  در  بهداشــتی  شــیوه نامه های 

▪
گــروه تخصصــی نمایــش و ادبیــات نمایشــی فرهنگســتان هنــر، به عنــوان ســخنران افتتاحیــه، دربــاره ضــرورت توجــه  علــی منتظــری، رئیــس 
گفــت و بــر توجــه جــّدی بــه روش تحقیــق در پژوهش هــای عرصــه  بــه پژوهــش در حــوزه هنرهــای نمایشــی و به ویــژه ادبیــات نمایشــی ســخن 

کــرد.  کیــد  نمایــش در ایــران تأ
ــران  ــر در ای ــکل گیری تئات ــه در ش ک ــا را  ــرزا آق ــه می ــی، ازجمل ــی و ادب ــخصیت های فرهنگ ــه ش ــه ب ــود توج ــخنان خ ــن در س ــری همچنی منتظ

ــرد. ک ــی  یاب ــم ارز ــته اند، مه ــش داش نق
همچنیــن در روز نخســت ایــن هم اندیشــی، میزگــردی بــا عنــوان »اهمیــت و جایــگاه میــرزا آقــا تبریــزی در نمایش نامه نویســی ایــران« بــا 
حضــور حســین محمدزاده صدیــق و محمدحســین ناصربخــت تشــکیل شــد. در ابتــدای ایــن میزگــرد محمدحســین ناصربخــت، عضــو 
گفــت و در ادامــه نیــز حســین محمدزاده صدیــق  هیئت علمــی دانشــگاه هنــر، دربــاره ویژگی هــای نمایش نامه هــای میــرزا آقــا تبریــزی ســخن 

ی پرداخــت. ــزی و نمایش نامه هــای و ــا تبری ــرزا آق ی شــخصیت فرهنگــی می کاو ــه وا ب
ــه  یســی مقال کــه در ایــن بخــش، ابتــدا حمیــد مرادو ــده اختصــاص داشــت  ــه مقــاالت برگزی ــه ارائ بخــش دوم هم اندیشــی در روز نخســت ب
یــک میــدان تولیــد دراِم ایــران پیــش از انقــالب مشــروطه و نقــش میــرزا آقــا تبریــزی در شــکل گیری و صورت بنــدی  »مطالعــه روابــط هومولوژ
کــرد. او در ایــن مقالــه بــا اتــکا بــه نظریــه ســاختارگرایی تکوینــی پیــر بوردیــو1، فهمــی منطقــی و مســتدل از شــکل گیری و  ایــن میــدان« را ارائــه 

ســاختار میــدان تولیــد ادبــی/ درام ایــران در آن زمــان بــه دســت داد.

یکــرِد “تقلیــل پدیدارشناســانه”«  مقالــه »مطالعــه ای درون متنــی بــر مســئله  تعلیــق زمــان و مــکان در نمایش نامه هــای میــرزا آقــا تبریــزی بــا رو
ــاره عــدم رعایــت وحــدت زمــان و  ــری درب ــه شــد. اوحدی حائ کــه در ایــن بخــش ارائ ــود  ــه ای ب ــری، دومیــن مقال ــه قلــم محمــد اوحدی حائ ب
گفــت و همچنیــن  مــکان در آثــار میــرزا آقــا و اینکــه چگونــه ایــن مســئله اجــرای توضیــح صحنه هــای او را بــا مشــکل مواجــه می ســازد، ســخن 
کــرد. او مطالــب خــود را این گونــه  یافــت  کــه بــا خوانــش پدیدارشناســانه می تــوان فهمــی نویــن از منطــق نگارشــی متــن میــرزا آقــا در کــرد  بیــان 
کــه  کــه معمــواًل بــر آثــار میــرزا آقــا تبریــزی وارد می شــود، مســئله عــدم رعایــت وحــدت زمــان و مــکان اســت  کــرد: از نقدهــای مهمــی  عرضــه 
اجــرای توضیــح صحنه هــای او را بــا مشــکل مواجــه می ســازد. امــا بــا خوانشــی پدیدارشناســانه  می تــوان فهمــی نویــن از ایــن ترفنــد میــرزا آقــا 

کــرد.  یافــت  و منطــق نگارشــی متــن در
یچــه »پدیدارشناســی به مثابــه روش« را این چنین  کــرد و نقــد پدیدارشناســانه از در او در ادامــه بــه اهمیــت جایــگاه نظریه هــای هوســرل2 اشــاره 
کــه در نظــر هوســرل، جلــو برخــورد شــخصی را می گیــرد و عملیــات  کــرد: »پدیدارشناســی به مثابــه روش« از جملــه مفاهیمــی اســت  بررســی 

1. Pierre Bourdieu
2. Edmund Husserl

داود احمدی بلوطکی
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کــه ذیــل آن انجــام می پذیــرد، تعلیــق عنصــر  دقیــق پدیدارشناســانه را اجــرا می کنــد و تقلیــل پدیدارشناســانه اســت و از عملیات هــای مهــم 
کــه موجــب می شــود مواجهــه مــا نــاب و بــدون پیش داشــت های ذهنــی باشــد.  زمــان و مــکان اســت 

ــی  گوی ــد.  ــت می زن ــود دس ــون خ ــای پیرام ــل فض ــه تحلی ــا ب ــن داده ه ــا حداقلی تری ــاوه، ب ــی نوب کودک ــد  ــناس، مانن ــب، پدیدارش ــن ترتی ــه ای ب
کــه بررســی می شــود نیــز، بررســی کننده را  کــه او بــرای بررســی انتخــاب می کنــد، یعنــی خــوِد موضوعــی  در رابطــه ای پایاپــای هــر آنچــه را 
برمی گزینــد؛ و ایــن رونــد دوطرفــه التفــات اســت و فهــم آن بــا داخــل پرانتــز قــراردادِن پیش داشــت های ذهنــی، همچــون زمــان و مــکان، 

محقــق می شــود. 
تقلیــل  از  اســتفاده  بــا  عربســتان«  کــم  حا »اشــرف خان،  نمایش نامــه  مــوردی  بررســی  بــا  کــرد:  جمع بنــدی  این گونــه  را  ســخنانش  او 
کنارگذاشــتن ارجاعــات  پدیدارشناســانه، مدخلــی بــرای نگاهــی پدیدارشناســانه بــه نخســتین متــون ادبیــات نمایشــی ایــران می یابیــم. بــا 
کــه روشــی متفــاوت بــا بوطیقــا  کــه منطــق تحلیــل متــن را بــه مــا نشــان خواهــد داد؛ منطقــی  فرامتنــی، نوعــی از جوهــره متــن پدیــدار می شــود 
گرفتــه و در آن، عــدم رعایــت وحــدت زمــان و مــکان غنیمتــی بــرای هضــم امکانــات نویــن اجرایــی و فهــم مفاهیمــی همچــون »ســیر  در پیــش 

ــود. ــد ب ــرف خان خواه ــخصیت اش ــل ش ــقوطی« در تحلی ــل س تکام
گفتمانــی« پرداخــت.  در ادامــه میتــرا علوی طلــب بــه ارائــه مقالــه خــود بــا عنــوان »ســویه های هــراس در آثــار میــرزا آقــا تبریــزی: تحلیلــی 
علوی طلــب در ســخنانش دربــاره دوره تکویــن تئاتــر ایــران و هم زمان بــودن ایــن دوره بــا دگرگونی هــای اجتماعــی و تغییــرات بنیادیــن در 
کــه در ایــن دوران و هم زمــان بــا ایــن تحــوالت شــکل می گیــرد، بازتاب دهنــده ایــن بیــم  گفــت و ادبیــات نمایشــی را  ســاختار سیاســی ســخن 

و امیدهــا دانســت.
گســترش دهندگان اصلــی اندیشــه تئاتــر  کــه از آغازگــران جریــان روشــنفکری در ایــران و از طلیعــه داران و  او ادامــه داد: میــرزا آقــا تبریــزی 
گســترش و تبییــن مفاهیمــی چــون آزادی،  جدیــد در ایــران نیــز به شــمار مــی رود، به عنــوان اولیــن نمایش نامه نویــس فارســی زبان، نه تنهــا بــه 
قانــون، عدالــت یــا مســاوات، حکومــت مشــروطه، پارلمــان، تجــدد و هماننــد آنهــا می پــردازد، بلکــه ســهم و میــزان تأثیــر او در بازنمــود وقایــع 

گفتمانــی دوران انکارناشــدنی اســت. اجتماعــی در ســپهر 
گفــت: ایــن دوران )دوران تکویــن تئاتــر در ایــران(  ایــن پژوهشــگر میــرزا آقــا تبریــزی را از نویســندگان دوران تکویــن تئاتــر در ایــران دانســت و 
کهنــه و  ک بیــن امــر  کشــمکش هراســنا بــا دگرگونی هــای شــگرف امــا هــراس آور اجتماعــی و تغییــرات بنیادیــن ســاختارهای سیاســی و 
ــا ایــن تحــوالت شــکل می گیــرد، بازتاب دهنــده ایــن بیــم و  کــه در ایــن دوران و هم زمــان ب ــوأم اســت؛ ازایــن رو ادبیــات نمایشــی نیــز  ــو ت امــر ن

هراس هاســت. 
کــرد و افــزود: ایــن روش مناســبی  گفتمــان انتقــادی و روش نورمــن فــرکالف3 را به عنــوان روشــی بــرای مطالعــه اش معرفــی  علوی طلــب تحلیــل 
ــی  ــخ بررس ی ــه از تار ــن بره ــی را در ای ــان ایران ــان انس ــن و ج ــای ذه ــا و بیم ه ــزی، هراس ه ــا تبری ــرزا آق ــای می ــان متن ه ــای پنه ــا در الیه ه ــود ت ب

کنیــم. 
ک  کــه جوامــع دچــار تغییــرات بنیادیــن می شــوند و اصطــکا او این گونــه بــه جمع بنــدی رســید: از دیــدگاه جامعه شناســی، به ویــژه در دورانــی 
کنشــی خــارج می شــود  میــان الیه هــای مختلــف اجتمــاع و نیروهــای اثرگــذار بــه باالتریــن حــد خــود می رســد، هــراس از حالــت فــردی و وا
ــا پژوهــش و تأمــل  کــه تنهــا ب ــد  کنشــی اجتماعــی و تأثیرگــذار تبدیــل می شــود. بدین ســان هــراْس وجــه اجتماعــی پیچیــده ای می یاب ــه  و ب

3. Norman Fairclough



در ابعــاد مختلــف آن، از جملــه ابعــاد سیاســی و فرهنگــی، امــکان 
شــناخت دقیــق فراهــم می آیــد.

ســپس بهارســادات بنی جمالــی مقالــه »کاربــرد بیانــی زبــان و بالغت 
کنــش  ادبــی در نمایش نامه هــای میــرزا آقــا تبریــزی بــه جهــت خلــق 
کــرد. بنی جمالــی دربــاره ویژگی هــای زبانــی و  دراماتیــک« را ارائــه 
بالغــی نمایش نامه هــای میــرزا آقــا تبریــزی و چگونگــی اســتفاده او از 
گفــت: بررســی  زبــان به منظــور خلــق امــر دراماتیــک و میــزان توفیــق او 
تبریــزی،  آقــا  میــرزا  نــگارش  نــوع  در  بالغــی  و  زبانــی  ویژگی هــای 
اســتفاده  نــوع  و  فارســی زبان،  نمایش نامه نویــس  اولیــن  به عنــوان 
ی از زبــان در جهــت خلــق امــر دراماتیــک و میــزان توفیــق او مســئله  و
بــا زبانــی ســاده و در قالــب  اصلــی ایــن پژوهــش اســت. تبریــزی 
ــه دنبــال بیــان دغدغه هــا و دیدگاه هــای اجتماعــی و  ــه ب نمایش نام

سیاســی اش اســت. 
و  توصیــف  بــر  مبتنــی  تحقیقــش  روش  کــه  مهــم  ایــن  ذکــر  بــا  او 
نمایش نامه هــای  بررســی  بــه  توجــه  بــا  کــه  اســت  تحلیل هایــی 
ــزی  ــا تبری ــرزا آق ــه می ــه داد: اینک ــت، ادام ــده اس ــت آم ــزی به دس تبری
اســت  بــوده  موفــق  نوشــتاری  قالــب  ایــن  از  اســتفاده  در  چقــدر 
اســت  پرسشــی  شــده،  نزدیــک  دراماتیــک  امــر  بــه  حــد  چــه  تــا  و 
آن انــد.  بیانگــر  او  نمایش نامه هــای  در  حاصلــه  نشــانه های  کــه 
تئاتــر غربــی در  و  بومــی  تلفیــق نمایــش  بــا  ایــن نمایش نامه نویــس 
کنــش در جهــت  نمایش نامه هایــش، از زبــان به عنــوان عامــل ایجــاد 
بررســی های  همچنیــن  اســت.  کــرده  اســتفاده  داســتان  پیشــبرد 
آقــا  میــرزا  نمایش نامه هــای  در  زبــان  کــه  می دهــد  نشــان  بیشــتر 

دارد.  دراماتیــک  کنــش  ایفــای  در  پررنــگ  نقشــی  تبریــزی 
گفت وگــوی نمایشــی در ایــن  گفــت:  او در جمع بنــدی ســخنانش 
کنــش دراماتیــک و انتقــال معناســت و جنبــه  آثــار در جهــت خلــق 
ی را دارد و ممکــن اســت  اطالع رســانی و بیــان دغدغه هــای ذهنــی و
بــا قوانیــن نوشــتاری دیالوگ نویســی غربــی هماهنــگ نباشــد، امــا در 

کــرده اســت. کنــش نمایشــی بســیار موفــق عمــل  راســتای ایجــاد 
»بررســی فردگرایــی در آثــار نمایش نامه نویســان دوره قاجــار )مطالعــه 
مــوردی: بررســی سبک شناســانه نمایش نامه هــای میــرزا آقــا تبریــزی، 
یکــرد نقش گــرا(« بــه قلــم  فتحعلــی آخونــدزاده و میــرزاده عشــقی بــا رو
کــه در  ــود  ــه ای ب نرجــس روشــن و فاطمــه  راســتی یگانه، آخریــن مقال
روز نخســت هم اندیشــی ارائــه شــد. نرجــس روشــن دربــاره ظهــور و 

ــار ســه نمایش نامه نویــس عصــر  ــروز نشــانه های ســبک فــردی در آث ب
کــرد. گفــت و آنهــا را بــا یکدیگــر مقایســه  قاجــار ســخن 

روشــن مســئله اصلــی پژوهــش را بررســی فردگرایــی در آثــار نمایشــی 
گفــت: مدرنیتــه در ایــران بــا ایــن عصــر  کــرد و  عهــد قاجــار عنــوان 
مقــارن اســت و بــا ورود آن بــه ایــران، جامعــه و فرهنــگ و هنــر تحــت 
به عنــوان  تئاتــر،  ورود  تأثیرهــا  ایــن  از  یکــی  می گیرنــد.  قــرار  تأثیــر 
کــرد.  ــاه رشــد پیــدا  کوت ــی  کــه در زمان ــود  ــران ب ــه ای کاالیــی لوکــس، ب
تفاوت هایــی  ایــران  ســنتی  نمایــش  بــا  وارداتــی  محصــول  ایــن 

بــود.  داشــت. یکــی از ایــن تفاوت هــا در وجــود نمایش نامــه 
کیــد بــر اهمیــت نمایش ســنتی در ایران ادامــه داد: در نمایش  او بــا تأ
و  درمی آمــد  اجــرا  بــه  نمایش نامــه  بــی  نمایــش  یــا  ایــران،  ســنتی 
فی البداهــه توســط هنرمنــدان اجــرا مــی شــد )همچــون ســیاه بازی( 
کــه مخاطــب بــا  و یــا از داســتان نمایشــی مکتوبــی اســتفاده می شــد 
ــا در  ــال(. ام کرب ــه  ــه واقع ــش تعزی ــون نمای ــت )همچ ــنایی داش آن آش
ــروع  ــران ش ــف ای ــهرهای مختل ــان در ش ــر نمایش نامه نویس ــن عص ای
ــار  ــاه آث کوت ــیار  ــی بس ــه زمان ــد و در فاصل کردن ــی  ــه نمایش نامه نویس ب
کــه نشــانه هایی از ســبک فــردی در  نمایشــی بســیاری نوشــته شــد 

آن دیــده می شــد. 
ایــن پژوهشــگر بررســی ســبک فــردی را مشــخصه ای از فردگرایــی 
ــا توجــه بــه  گفــت: ب مدرنیتــه در هنــر نمایــش دوره قاجــار دانســت و 
کــه فردگرایــی  شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی عهــد قاجــار درمی یابیــم 

در ایــن دوران چگونــه عیــان می شــود.
گــرو بررســی مؤلفــه ای از   او ســبک فــردی نمایش نامه نویســان را در 
کــرد:  فردگرایــی هنــری نویســندگان عنــوان و این گونــه جمع بنــدی 
موضــوع  اجتماعــی،  و  سیاســی  تغییــرات  دلیــل  بــه  قاجــار،  دوره 
موضوعــات  از  قاجــار  دوره  نمایــش  و  بــوده  فراوانــی  پژوهش هــای 
مقــاالت  و  اســت  ایرانــی  نمایــش  بــه  عالقه منــدان  توجــه  مــورد 
اســت؛  شــده  انجــام  بــاب  ایــن  در  بســیاری  پایان نامه هــای  و 
بــرای  قانع کننــده  و  مناســب  توضیحــی  آنهــا  از  هیچ یــک  امــا 
فــردی  ســبک  و  دوران  ایــن  نمایش نامه هــای  فــردی  تفاوت هــای 
کــه ســعی شــد در ایــن  نمایش نامه نویســان ارائــه نکردنــد؛ هدفــی 

بــه آن پرداختــه شــود.  پژوهــش 
ــا تبریــزی؛ پیشــگام ادبیــات نمایشــی  روز دوم هم اندیشــی »میــرزا آق
بــا میزگــرد »اهمیــت  بــه میزبانــی نمادیــن شــهر تبریــز و  در ایــران« 



حضــور  بــا  و  ایــران«  تئاتــر  شــکل گیری  در  تبریــز  شــهر  جایــگاه  و 
برگــزار شــد. ایــن شــهر  از  پژوهشــگران و هنرمندانــی 

ــار  ــاره پیشینه شناســی پژوهــش در آث رضــا همــراز در ایــن میزگــرد درب
کرده انــد ســخن  کــه دربــاره او پژوهــش  کســانی  میــرزا آقــا تبریــزی و 
کبــر شــریعت نیــز در ایــن میزگــرد دربــاره ویژگی هــای اجرایــی  گفــت و ا

کــرد. ــه  ــی ارائ ــا تبریــزی توضیحات ــرزا آق نمایش نامه هــای می
فرهنگــی  مناســبات  دربــاره  لزیــری  مهــدی  میزگــرد  ایــن  ادامــه  در 
ــه  ــر ب ــز در ورود تئات ــهر تبری ــه ش ک ــی  ــو و نقش ک ــاز و با ــز، قفق ــان تبری می
کــه نقــش مهمــی در آشــنایی مــردم بــا  ایــران داشــته اســت و افــرادی 

تئاتــر داشــته اند بــه ارائــه ســخنرانی پرداخــت.
بــا  نیــز  هم اندیشــی  ایــن  دوم  روز  برگزیــده  مقــاالت  ارائــه  جلســه 

شــد.  برگــزار  ناصربخــت  محمدحســین  مدیریــت 
قلــم  بــه  تبریــزی«  آقــا  میــرزا  آثــار  در  “مــکان”  تحلیــل  و  »بررســی 
کــه در  بــود  اولیــن مقالــه ای  لیــال محمدپــور،  و  عبدالحســین اللــه 
دربــاره  اللــه  عبدالحســین  شــد.  ارائــه  هم اندیشــی  ایــن  دوم  روز 
و  تمثیلــی  مفاهیــم  نیــز  و  مــکان  ضمنــِی  و  صریــح  داللت هــای 
گفــت. تبریــزی ســخن  آقــا  میــرزا  نمایش نامه هــای  در  آن  نمادیــن 

کــرد: بــا اســتناد بــه نمایش نامه  هــای میــرزا  او در مقالــه اش عنــوان 
ــار  ــاه قاج ــن ش ــاه و مظفرالدی ــن ش ــه در دوره ناصرالدی ک ــزی  ــا تبری آق
ایرانــی  نمایش نامه نویــس  اولیــن  را  ی  و می تــوان  شــده اند،  نوشــته 
ایــران  معاصــر  ادبیــات  در  واقع گرایــی  پیشــگامان  از  او  کــرد.  ذکــر 

می شــود. محســوب 
را  مقالــه  تحقیــق  شــیوه  هنــر  فرهنگســتان  هیئت علمــی  عضــو 
گفــت: آنچــه میــرزا آقــا تبریــزی را  کــرد و  تحلیلی توصیفــی عنــوان 
تلــخ  نــگاه  می کنــد،  متمایــز  ایرانــی  نمایش نامه نویســان  دیگــر  از 
ــه  ــه ارائ ــی طنزگون ــا بیان کــه البتــه ب ــر فقــر اجتماعــی اســت  او و تصوی
می شــود. بــه دیگــر ســخن، نمایش نامه  هــای میــرزا آقــا تبریــزی نوعــی 
کــه در شــرح اوضــاع زمانــه خــود، بــا بازتابــی  کمــدی ســیاه  اســت 
ــر درآمــده  ــه رشــته تحری روشــنگرانه از اســتبداد و تبعــات شــوم آن، ب
کــرد،  آثــار را می تــوان از جنبه هــای مختلــف بررســی  ایــن  اســت. 
کرده ایــم بــه بررســی یکــی از ایــن مفاهیــم  امــا مــا در ایــن مقالــه ســعی 

کنیــم.  یــم و تحلیــل درســتی از آن ارائــه  یعنــی »مــکان« بپرداز
ایــن  آثــار  در  »مــکان«  مســئله  بررســی  کــرد:  کیــد  تأ همچنیــن  او 
ی  پیشــگام ادبیــات نمایشــی، نــوع نگــرش اجتماعــی و مصلحانــه و

را نیــز تــا حــدودی روشــن خواهــد ســاخت. 
بــه مســائلی  پاســخ  را  پژوهــش خــود  از  کــه هــدف  پژوهشــگر  ایــن 

میــرزا  نمایش نامه هــای  چــون  دلیــل وجــود مکان هــای خــاص در 
گفــت:  صحبت هایــش  جمع بنــدی  در  کــرد،  عنــوان  تبریــزی  آقــا 
کــه در آثــار میــرزا آقــا تعریــف شــده اند، هــم  مکان هــای مختلفــی 
ــد و هــم معنــای تمثیلــی و نمادیــن. مکان هــا  معنــای حقیقــی دارن

شــکلی از اســتعاره و نوعــی بیــان نمادیــن و تلویحی انــد. 
غالمحســین دولت آبــادی نیــز در مقالــه خــود بــا عنــوان »تأثیــر متقابــل 
زمینه هــای فکــری انقــالب مشــروطه و آثــار نمایشــی میــرزا آقــا تبریــزی 
نخســتین نمایش نامه نویــس زبــان فارســی« دربــاره نمایش نامه هــای 
ــکل گرفته در  ــری ش ــا از جهان نگ ــری آنه ــزی و تأثیرپذی ــا تبری ــرزا آق می
کــرد: نمایــش غربــی در  ایــران پیشامشــروطه، این گونــه ارائــه مطلــب 
بــا تجــدد در دوره قاجــار  بحبوحــه مواجهــه جامعــه ســنتی ایــران 
کمــدی  گرفــت. ایــن نمایــش عمدتــًا خــود را در قالــب ژانــر  شــکل 
عرضــه داشــت و به عنــوان نخســتین فــرم نویــن ادبــی و نمایشــی 
کــرد. نخســتین آشــنایی ها  بــاز  ایرانــی  را در فرهنــگ  جــای خــود 
و  دیپلمات هــا  دانشــجویان،  ســفر  حیــن  در  غربــی  نمایــش  بــا 

دولت مــردان در دوره قاجــار بــه فرنــگ اتفــاق افتــاد. 
گرفــت: آثــار نمایشــی میــرزا آقــا تبریــزی  او در پایــان ســخنانش نتیجــه 
)نمونــه مــورد نظــر: حکومــت زمان خــان( بــا داشــتن ســاختار معنایــِی 
زمینه هــای  در  موجــود  جهان نگــری  تحــت   تأثیــر  خــوش«  »پایــان 
گرفتــه  فکــری انقــالب مشــروطه یعنــی »خوش بینــی« در ایــران شــکل 

اســت.
نمایش نامه  نویســی  »وضعیــت  مقالــه  مؤلــف  مجــازی،  مریــم 
یشــه های  ر بــه  ادامــه  در  تبریــزی«،  آقــا  میــرزا  در عصــر  آذربایجــان 
جنوبــی،  قفقــاز  فرهنــگ  تأثیرهــای  و  تبریــز  تئاتــر  شــکل گیری 
ایــران  نمایشــی  تولیــدات  نخســتین  در  آذربایجــان،  به خصــوص 
یشــه تئاتــر تبریــز و نیــز نمایش نامه هــای میــرزا آقــا  گفــت: ر پرداخــت و 
ــان  ــوص آذربایج ــی و به خص ــاز جنوب ــر قفق ــر تئات ــت تأثی ــزی تح تبری
تئاتــر  بررســی وضعیــت  بــه  ازایــن رو پژوهــش حاضــر  بــوده اســت؛ 
تأثیــر  و  بــه جایــگاه  نیــز  و  ی  ادبــی و فعالیــت  آذربایجــان در دوره 
او  آثــار  در  آذربایجــان  هنــری  و  ادبــی  آثــار  دیگــر  و  نمایش نامه هــا 
قــرن  ابتدایــی  ســال های  و  نوزدهــم  قــرن  اواخــر  در  کــه  می پــردازد 

اجــرا در آمده انــد.  بــه  قفقــاز جنوبــی  و  تــزاری  روســیه  بیســتم در 
ایــن پژوهشــگر هــدف اصلــی پژوهــش خــود را روشــن کردن وضعیــت 
آقــا  میــرزا  نمایش نامه هــای  نــگارش  دوره  در  آذربایجــان  تئاتــر 
تبریــزی و هم عصــران او دانســت و بــه بررســی تأثیرهــای مضامیــن 

پرداخــت. تبریــزی  آقــا  میــرزا  نمایش نامه هــای 
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تئاتــر  یخچــه  تار بــه  گــذری  ســخنانش  جمع بنــدی  در  مجــازی 
ــا دوره  کــه مقــارن ب ــی داشــت و بررســی ایــن موضــوع را  قفقــاز جنوب
نمایش نامه  نویســی میــرزا آقــا تبریــزی اســت، بــرای شــناخت بهتــر 
میــرزا آقــا، به عنــوان اولیــن درام نویــس ایــران در آذربایجــان، بســیار 

مهــم دانســت.
کمیــک  یا قریشــی مقالــه خــود بــا عنــوان »ویژگی هــای  ســپس ســیدآر
و  عربســتان”  کــم  حا اشــرف خان،  “حکایــت  نمایش نامــه   دو  در 
“طریقــه حکومــت زمان خــان بروجــردی” بــر پایــه نظریــات ملویــن 
کمیــک  ایــن مقالــه جنبه هــای  قریشــی در  کــرد؛  ارائــه  را  هلیتــزر« 
اســاس  بــر  را  تبریــزی  آقــا  میــرزا  نمایش نامــه  دو  در  موجــود  طنــز  و 
ــی از  ــزر4 یک ــن هلیت ــرح داد: ملوی ــه ش ــزر این گون ــن هلیت ــوی ملوی الگ
کمــدی محســوب می شــود.  نظریه پــردازان متأخــر در حــوزه نــگارش 
کمدی نویســی  بــا عنــوان رازهــای  کتاب هــای خــود  او در یکــی از 
کمیــک مؤثــر  کــه در ایجــاد متــون  بــه بررســی الگوهایــی می پــردازد 
واقــع می شــوند. هلیتــزر خــود را محــدود بــه فرمــول خاصــی نکــرده 
ــه  ک ــردازد  ــدی می پ کلی ــر  ــش عنص ــه ش ــال، او ب ــوان مث ــت؛ به عن اس
کنــار  کمیــک موجــود باشــند. امــا در  بــه عقیــده او بایــد در هــر متــن 
کــه خالــق یــک اثــر  آن، هفــت فرمــول عمومــی را نیــز معرفــی می کنــد 
کنــار هــم  کــدام به تنهایــی یــا از چنــد مــورد در  طنــز می توانــد از هــر 

ــد.  کن ــتفاده  اس
از  گســترده ای  طیــف  می توانــد  هلیتــزر  نظریه هــای  داد:  ادامــه  او 
آثــار دارای قابلیــت طنــز را در بــر بگیــرد. نظریه هــای او در درجــه اول 
کمیــک طبقه بنــدی شــده اســت. بــا ایــن حــال  بــرای نــگارش متــون 
قابلیت هــای  یابــی  ارز و  تحلیــل  بــرای  او  طبقه بنــدی  از  می تــوان 

کــرد.  کمیــک متــون مختلــف نیــز اســتفاده 
تبریــزی  آقــا  میــرزا  نمایش نامــه  دو  کمیــک  ویژگی هــای  ســپس  او 
کــم عربســتان« و »طریقــه  نام هــای »حکایــت اشــرف خان، حا بــه 
هلیتــزر  نظریه هــای  پایــه  بــر  را  بروجــردی«  زمان خــان  حکومــت 
ی شــده  کاو کــرد: دو نمایش نامــه وا ــه نتیجه گیــری  یابــی و این گون ارز
حکومــت  »طریقــه  و  عربســتان«  کــم  حا اشــرف خان،  »حکایــت 
ــزر  کــه هلیت ــد  زمان خــان بروجــردی« واجــد بعضــی از ویژگی هایی ان
کــرده اســت و  کمیــک مطــرح  به عنــوان جنبه هــای ضــرورِی متــون 
جــدا از آن، رگه هایــی از چنــد فرمــول عمومــِی معرفی شــده توســط 
امــکان  بنابرایــن  اســت؛  ردیابــی  قابــل  آثــار  ایــن  در  نیــز  هلیتــزر 
خوانش هایــی نویــن و هم خــوان بــا یکــی از الگوهــای بــه روِز نــگارش 

4. Melvin Helitzer

دارد. وجــود  نمایش نامه هــا  ایــن  از  دراماتیــک  متــون 
»بررســی  شــد،  ارائــه  هم اندیشــی  ایــن  در  کــه  مقالــه ای  آخریــن 
بــر  کــم  حا سیســتماتیک”  و  ســاختاری  “فســاد  مفهــوم  جایــگاه 
قلــم  بــه  تبریــزی«  آقــا  میــرزا  نمایش نامه هــای  در  ایرانــی  جامعــه 
خــود  ســخنرانی  در  نظری حائــل  بــود.  نظری حائــل  محمدحســین 
بــه مســئله فســاد ســاختاری در حکومــت قاجــار و اهمیت یافتــن 
آقــا  آن به عنــوان مؤلفــه ای ضــد توســعه در نمایش نامه هــای میــرزا 

پرداخــت. تبریــزی 
تبریــزی،  آقــا  میــرزا  کــه  می رســد  نظــر  بــه  گفــت:  نظری حائــل 
به عنــوان پیشــگام ادبیــات نمایشــی در ایــران، »فســاد ســاختاری 
مشــکل  مهم تریــن  را  ایرانــی  جامعــه  بــر  کــم  حا سیســتماتیک«  و 
بــرای عقب ماندگــی ایــران می دانــد؛ ازایــن رو در  جامعــه و دلیلــی 
کــم  نمایش نامه هــای خــود فســاد ســاختاری موجــود در طبقــات حا

اســت.  نشــان داده  به خوبــی  را  مــردم  میــان  و همچنیــن در 
»حکایــت  نمایش نامــه  در  تبریــزی  آقــا  میــرزا  داد:  ادامــه  او 
کــم عربســتان« فســاد ســاختاری موجــود در طبقــه  اشــرف خان، حا
کــم نیــز از  کــه حتــی طبقــه حا گوشــزد می کنــد؛ به طــوری  کــم را  حا
فســاد موجــود در دســتگاه حکومتــی خســته شــده اســت. در »طریقــه 
حکومــت زمان خــان بروجــردی« عمــق چنیــن فســاد سیســتماتیکی 
کشــیده  فســاد  بــه  هــم  ســالم  کــم  حا یــک  کــه  اســت  به گونــه ای 

می شــود. 
ایــن پژوهشــگر همچنیــن دو موضــوع مهــم عقالنیــت و تفکــر را در 
گویــی دســتگاه  گفــت:  کــرد و  دوره ایــن نمایش نامه نویــس بررســی 
حکومتــی آن زمــان بــدون فســاد ســاختاری نمی توانســت جامعــه را 
اداره کنــد. میــرزا آقــا تبریــزی بــا نقــدی درســت بــه ســراغ مــردم جامعــه 
ایــران مــی رود تــا نشــان دهــد فســاد ســاختاری در دســتگاه حکومــت 

کنــد.  چگونــه می توانــد »عقالنیــت« و »تفکــر« را از مــردم دور 
نظری حائــل در نتیجه گیــری خــود از مطلــب گفــت: میــرزا آقــا تبریــزی 
یشــه یابی مهم تریــن مشــکل جامعــه ســعی در نشــان دادن نفــوذ  ــا ر ب
فســاد در تمــام شــئونات مملکــت دارد. البتــه او دلیــل ایــن فســاد 
امــر  را فســاد در دســتگاه حکومــت می دانــد و همیــن  ســاختاری 

کنــد. کــه فســاد بــه میــان مــردم هــم ســرایت  باعــث شــده اســت 
▪

گفتــه سرپرســت معاونــت پژوهشــی پژوهشــکده هنــر، مجموعــه  بــه 
مقــاالت برگزیــده ایــن هم اندیشــی ابتــدای ســال 1400 منتشــر خواهــد 

گرفــت. شــد و در دســترس عالقه منــدان قــرار خواهــد 
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هم اندیشی محمودخان ملک الشعرا؛
 از سنت تا نوگرایی

داود احمدی بلوطکی

یاشا سالمی میالنی

»محمودخــان ملک الشــعرا )صبــا(؛ از ســنت تــا نوگرایــی« عنــوان 
کــه معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر  هم اندیشــی مجــازی ای بــود 
گلســتان  کاخ مــوزه  جمهــوری اســالمی ایــران بــا همــکاری مجموعــه 

کــرد. برگــزار 
لینکــی  طریــق  از   ،1399 اســفند   19 سه شــنبه،  هم اندیشــی  ایــن 
کــه در وب گاه فرهنگســتان هنــر، بــه نشــانی honar.ac.ir، قــرار داده 
گالــری  شــده بــود، بــه ســمع و بصــر مخاطبــان رســید. همچنیــن 
کــه  مجــازی ای از تصاویــر نقاشــی محمودخــان ملک الشــعرا )صبــا( 
ــار  ــزاری وبین ــا برگ گلســتان محفــوظ اســت، هم زمــان ب ــوزه  کاخ م در 
ــا پایــان فروردیــن 1400 نیــز در وب گاه  کــه ت گذاشــته شــد  بــه نمایــش 

ــود. ــل مشــاهده ب ــر قاب فرهنگســتان هن
امــور  مدیــرکل  ناصــری،  مســعود  هدایــت  بــا  برخــط  وبینــار  ایــن 
هنــری فرهنگســتان هنــر، و بــا مقدمــه ای دربــاره اهــداف برگــزاری 
میــالد  حســینی،  ســیدمهدی  ســپس  و  شــد  آغــاز  نشســت  ایــن 
کامیــار فاروقــی بیــان  جهانی ســیاهرودی، ســیدعباس حســینی و 
ارائه شــده آورده  از مقــاالت  کردنــد. در ادامــه خالصــه ای  مطلــب 

می شــود: 

محمودخان و مدرنیسم ایرانی
ســیدمهدی حســینی در ابتــدای ایــن هم اندیشــی مقالــه اش را بــا 
کــرد: محمودخــان  عنــوان »محمودخــان و مدرنیســم ایرانــی« ارائــه 
اینکــه  بــر  عــالوه  و  اســت  شــده  شــناخته  شــاعر  یــک  به عنــوان 
کار اســتثنایی دیگــر هــم در  مدیحه ســرا و شــاعر دربــار بــود، یــک 
کــودکان را بــه زبــان ســاده  کــه نخســتین شــعر  کنــار آن انجــام داد 
ســرود. امــا موضــوع صحبــت مــن راجــع بــه اشــعار ایــن شــخصیت 
منحصربه فــرد نیســت، بلکــه بیشــتر دربــاره آثــار نقاشــی محمودخــان 
ــودن  ــمی ب ــای تجس ــد هنره ــر هنرمن ــی ب ــان ادعای ــت. محمودخ اس
کــه آفریــده حــدود پانــزده عــدد اســت و تمــام آنهــا  نداشــت و آثــاری 
گلســتان محفــوظ اســت. محمودخــان بــرای دل خــود  کاخ  در مــوزه 

کــه او را از دیگــران مجــزا می کنــد، ایــن اســت  کار می کــرد و آن چیــزی 
کــه او احســاس غریبــی نســبت بــه زمــان داشــت. زمــان را خیلــی 
کنــد و در آثــارش نقش آفرینــی و بازآفرینــی  خــوب می توانســت حــس 
ــا  ــت. ب ــم داش ــمت مدرنیس ــه س ــردی ب یک ــاده تر رو ــظ س ــه لف ــد. ب کن
پــا ســفر نکــرده بــود و مدرنیســم را به طــور مســتقیم درک و  آنکــه بــه ارو
احســاس نکــرده بــود، خیلــی خــوب می توانســت مســئله مدرنیســم 
وقتــی  مثــال  به طــور  بیافرینــد؛  و  کنــد  لحــاظ  خــودش  آثــار  در  را 
گــواش  ــا آبرنــگ و  کــه ب ــه تابلــوی عمــارت شــمس العماره  به دقــت ب
کــه از هندســه مناظــر، یــا  کار شــده بــود نــگاه می کنیــم، می بینیــم 
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بــه لفــظ امــروزی پرســپکتیو، در آن اســتفاده شــده اســت. امــا وقتــی 
ــران  ــاد نگاره هــای ســنتی ای کنیــم، بیشــتر ی ــگاه  ــه ن کل قضی ــه  ــه ب ک

می افتیــم.

ــه  ــار محمودخــان وجــود دارد. وقتــی ب ــزود: حلقــه واســطی در آث او اف
کــه زمــان را در آثــار خــود  دیگــر آثــارش نــگاه می کنیــم، می بینیــم 
کــرده اســت. پیونــدش بــا زمــان خیلــی حســاس بــوده اســت؛  حفــظ 
کــه در مدرنیســم و به خصــوص در ســده نوزدهــم میــالدی در  چیــزی 
پــا بســیار آشــکار بــود؛ یعنــی اینکــه هنرمنــدان ســعی می کردنــد  ارو
یافــت و  کــه می بیننــد و حــس و تجربــه می کننــد، در کــه زندگــی ای را 
درونــی و ذهنــی کننــد و بــه نمایــش بگذارنــد. پس از به چاپ رســیدن 
روزنامــه در ایــران، دانــش در اختیــار همــه قــرار می گیــرد و همــه ایــن 
هــم  ایــران  در  به نوعــی  می افتــاد،  دنیــا  ســوی  آن  در  کــه  اتفاقــات 
کــه در ایــن دوره  داشــت رخ مــی داد؛ ولــی بســیاری از هنرمندانــی 
مــن  بودنــد.  بی اعتنــا  مســائل  ایــن  بــه  نســبت  می کردنــد  زندگــی 
کــه ســه تــن از ایــن هنرمنــدان  کنــم  می توانــم به صراحــت عنــوان 
کــه نســبت بــه ایــن تحــوالت و ایــن اتفاقــات بی اعتنــا نبودنــد؛  بودنــد 
اول محمودخــان، بعــد صنیع الملــک، و در آخــر اســماعیل جالیــر. 
تــالش  و  می کــرد  یافــت  در و  حــس  را  مســائل  ایــن  محمودخــان 

کنــد.  می کــرد آنهــا را در نقاشــی  های خــود خلــق 
حســینی در آخــر بــا اشــاره بــه نقاشــی »استنســاخ« و اســتعاره های 
گفــت: محمودخــان بــا هنرمنــدی تمــام توانســته بــا  موجــود در آن 
کنــد و  کنــار هــم قــراردادن فضــا و ســطوح مختلــف، اثــری خلــق  در 
کــه بعــدًا، در اوایــل ســده بیســتم، نقاشــان  آن را بــه ســطحی برســاند 
گرفته انــد. اینهــا بــرای  کوبیســِم تحلیلــی بــه میــزان فراوانــی از آن بهــره 

مــا سرمشــق اســت.

بررســی تحلیلــی و تطبیقــی دو پــرده به عنــوان تســهیل کننده و استنســاخ 
از محمودخــان ملک الشــعرا

در ســخنرانی بعــدی، میــالد جهانی ســیاهرودی بــا مقالــه »بررســی 
تحلیلــی و تطبیقــی دو پــرده به عنــوان تســهیل کننده و استنســاخ 
محمودخــان  کــرد:  ســخن  ایــراد  ملک الشــعرا«  محمودخــان  از 
بــود.  قاجــار  دوره  مهــم  هنرمندهــای  ایــن  از  یکــی  ملک الشــعرا 

اهمیــت ایــن هنرمنــد، در درجــه اول، دانــش او بــه علــم ژرفانمایــی1 
کــه بســیاری از آثــارش در همیــن حیطــه رقــم خــورده اســت. از  بــوده 
کــه ایــن  ــزاری اســت  دیگــر دالیــل اهمیــت او تفــاوت تکنیکــی و اب
کاری خــود نســبت بــه دیگــر هنرمندهــای دوره  هنرمنــد در حــوزه 
ــار  ــار ایــن هنرمنــد یــک موضــوع دو ب قاجــار دارد. در هیــچ یــک از آث
گلســتان  کاخ  بــه تصویــر درنیامــده اســت؛ به عنــوان نمونــه در ســوژه 
کــه می تــوان  یه دیــد خــود را تغییــر دهــد. تنهــا اثــری  کــه زاو ســعی دارد 
گفــت دو بــار بــه تصویــر درآمــده، اثــری بــا عنــوان »استنســاخ« اســت. 
دغدغه هــای  از  کــی  حا کــه  دارد  وجــود  1278ق  ســال  در  اثــر  دو 
کاخ  در  بادگیــر  عمــارت  اوســت؛  مستندســازی  و  ژرفانمایــی 
بیرونــی و شــمالی  نمــای  کــه  گلســتان  کاخ  آینــه  تــاالر  و  گلســتان 
عمــارت خروجــی را نشــان می دهــد. در ســال 1280ق، محمودخــان 
کــه تــاالر خروجــی اســت. ایــن تصویــر یــک پرســپکتیو  اثــری دارد 
کــه محمودخــان بــا دانــش  تک نقطــه ای دارد و پــر از جزئیاتــی اســت 
کــه هنرمنــد  گرفــت  کار بســته اســت. می تــوان نتیجــه  و ظرافــت بــه 
در هیــچ یــک از آثــار خــود دخــل و تصرفــی نکــرده اســت و حتــی بــه 

دنبــال تغییــر و دفرمه ســازی و اندیشــه های متفــاوت نیســت.

علــم  از  اســتفاده  بــا  محمودخــان  داد:  توضیــح  هنرمنــد  ایــن 
ژرفانمایــی خــود ســعی دارد در همیــن اثــر نیــز در مقیــاس و عمــق 
یــک موقعیــت تک نقطــه ای  از آن بهــره بگیــرد؛ بنابرایــن در  کمتــر 
کمکــی،  قــرار می گیــرد و بــا اســتفاده از خطــوط راهنمــا و خطــوط 
یــه  اجســام را در آنجــا چیدمــان می کنــد. ایــن فیگورهــا دارای یــک زاو

مشــخص اند. هندســی 
کــه محمودخــان رقــم زده همچــون دیگــر  گفــت: اثــری  او در پایــان 
کامــل اســت و هنرمنــد پــس از ســه دهــه مجــددًا  آثــار آبرنگــی او اثــری 
کار می کنــد. نســخه اول نشــان  تصویــر را بــا ویژگی هــای متفاوتــی 
ــر در قالــب واقعی نمایــی،  کــه هنرمنــد در پــی بازنمایــی اث می دهــد 
کــه در نســخه دوم  ــر خــود را رقــم زده اســت. ایــن در حالــی اســت  اث
تغییــرات بســیاری در تصویــر می دهــد و متناســب بــا دانــش خــود 

ــر می کشــد. ــه تصوی ــر را ب ایــن اث

محمودخان صبا و امپرسیونیسم ایرانی
ســیدعباس حســینی در بیــان مقالــه اش بــا عنــوان »محمودخــان 
یکــرد بهتــری  گفــت: بــرای اینکــه رو صبــا و امپرسیونیســم ایرانــی« 
ی در بازنمایــی محیــط  در بررســی آثــار محمودخــان و نــوع نــگاه و
اجتماعــی عصــر خــود داشــته باشــیم، نگاهــی هــم بــه آثــار اســتاد 
کــه ایــن دو هنرمنــد در یــک  کمال الملــک خواهیــم انداخــت؛ چرا

یســت و فعالیــت می کردنــد.  فضــای اجتماعــی و فرهنگــی ز
مصــور  نســخه های  شــکل گیری  درخصــوص  پژوهشــگر  ایــن 
کاخ هــای دوران  افــزود: دیوارنگاره هــای  و  خطــی توضیحاتــی داد 
صفــوی پــر از طرح هــا و نقش هــای دیــواری بــود، ولــی تنهــا تعــداد 
حــال  شــرح  یادداشــت ها،  و  دست نوشــته ها  از  انگشت شــماری 
کاخ و بافــت مذهبــی و بافــت شــهری  مختصــری از زندگــی بیــرون از 

و مردمــی را در اختیــار مخاطــب قــرار می دهــد. 
و  پرداخــت  محمودخــان  آثــار  فضاهــای  بررســی  بــه  ادامــه  در  او 

1. Perspective
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گســتردگی و تنــوع آثــار صنیع الملــک  گفــت: آثــار محمودخــان بــه 
ی بــه بازنمایــی  کنــار وجــه هندســی، قرینــه و عالقــه و نیســت، امــا در 
گلســتان، نحــوه زندگــی  کاخ   از بناهــای معمــاری از عمارت هــای 
افــراد عامــه در ایــن بناهــای ســلطنتی و هندســه پنهــان و مســتتر در 
کــه بــه معرفــی  آن، یــادآور همــان دیــد بهــزاد در دوره تیمــوری اســت 
در  محمودخــان  نقاشــی های  بیشــتر  بــود.  پرداختــه  عامــی  افــراد 
فرم هــای  کــه  اســت  کوشــک ها  و  ســلطنتی  کاخ هــای  بازنمایــی 
ــار و  ــار را شــکل می دهــد و بعضــًا دو ب هندســی، ســاختار ترکیــب آث

از فضایــی متفــاوت بــه آن پرداختــه شــده اســت.
خالقانــه  و  مهــم  آثــار  از  یکــی  را  شهرســتانک  کاخ  اثــر  حســینی 
هــم  بــار  یــک  کــه  کاخ  ایــن  گفــت:  و  دانســت  محمودخــان 
کامــاًل  کشــیده اســت، ترکیب بنــدی  کمال الملــک آن را بــه تصویــر 
بــر  نشــان می دهــد.  را  ی عمــارت شهرســتانک  روبــه رو از  و  قرینــه 
کــوه  کرده انــد،  کــه ایــن عمــارت را نقاشــی  خــالف دیگــر هنرمندانــی 
کــه در پشــت شــیروانی ذوزنقــه قرمزرنــگ ایــن  کله قنــدی و تیــزی 
عمــارت وجــود دارد، بــه فضــای ســیال و پویــا و در حــال حرکــت 
کمال الملــک  و چرخــش تبدیــل شــده اســت. بــا مقایســه نقاشــی 
متوجــه  کرده انــد،  کار  ایــن عمــارت  از  دو  هــر  کــه  و محمودخــان 
عمــارت  هماننــد  عمــارت،  ایــن  شــیروانی  ســقف  کــه  می شــویم 
کــه می توانــد عاملــی  کامــاًل و به عمــد قرمزرنــگ شــده اســت  بادگیــر، 

کیــد فــرم هندســی در آثــار محمودخــان باشــد. بــرای تأ
بــه  توجــه  خــود  ســخنان  نتیجه گیــری  در  حســینی  ســیدعباس 
زندگــی شــهری، گذرابــودن در کنــار معرفــی فــرم معنــادار را ســه عامــل 
گفــت: ایــن فصــول مشــترک  مهــم در آثــار محمودخــان دانســت و 
آثــار محمودخــان هــم می توانــد اعتبــار جهانــی بــه آن ببخشــد و هــم 
ی چگونــه هماننــد هنرمنــدان امپرسیونیســت  کــه و نشــان می دهــد 
گاه بــود و در  کــه بــا خــود همــراه داشــت، آ بــه تحــوالت زندگــی مــدرن 

ــر خــود را تعریــف و خلــق می کــرد. همــان راســتا اث

محمودخان، پیشگام نقاشی نوین ایران
بــا  خــود  ســخنرانی  در  و  بــود  ســخنران  آخریــن  فاروقــی  کامیــار 

در  گفــت:  ایــران«  نویــن  نقاشــی  پیشــگام  »محمودخــان،  عنــوان 
کــه  کنــار صنیع الملــک به مــرور بــا آثــار یــک نقــاش روبــه رو شــدم 
ــا تمــام نقاشــی های دوران قاجــار متفــاوت بــود. اطالعاتــی  آثــارش ب
محمودخــان  شــخص  آن  نبــود.  دســترس  در  نقــاش  ایــن  از  هــم 
کــه از میــان تمــام آثــارش فقــط یــک تابلــوی نقاشــی  ملک الشــعرا بــود 
بــه نــام »استنســاخ« شــناخته شــده بــود. آثــار محمودخــان از لحــاظ 
گویــا ایــن  کــه  رنگ گــذاری چنــان حســی بــه بیننــده منتقــل می کــرد 

ی زمیــن زندگــی نمی کنــد.  فــرد از ســیاره دیگــری آمــده و رو
کــه کمال الملــک  ایــن پژوهشــگر بــا بیــان اینکــه همــه تصــور می کننــد 
در  را  )پرســپکتیو(  ژرفا نمایــی  کــه   کســانی اند  اولیــن  دیگــران،  و 
گفــت: در حقیقــت محمودخــان  کردنــد،  نقاشــی ایرانــی پایه گــذاری 
کــه ژرفا نمایــی در دنیــای ذهنــی  کــرد. زمانــی  کار را  کــه ایــن  بــود 
جایــی  نقاشــان  دیگــر  و  کمال الملــک  زیبایی شناســی  و  تفکــر  و 
کــه ژرفا نمایــی  کشــیده بــود  نداشــت، محمودخــان آثــاری بــه تصویــر 

در آن به دقــت ترســیم شــده بــود.
ایــن مستندســاز در ادامــه محمودخــان را یکــی از محصــوالت ممتــاز 
گفــت: خوشــبختانه محمودخــان  فرهنگــی دوران قاجــار دانســت و 
لقــب ملک الشــعرایی را از پدربــزرگ و پــدر خــود بــه ارث بــرد و از 
ــه  ــرد و دغدغ ــت می ک یاف ــار در ــه  از درب ــرری ماهان ــت مق ــن جه همی
هنــری  کارهــای  را صــرف  وقتــش  تمــام  بنابرایــن  نداشــت؛  مالــی 
کثــر آثــار محمودخــان بــرای دِل خــودش بــوده  می کــرد؛ در نتیجــه ا
کــرده  نقاشــی  دربــار  بــرای  سفارشــی  اثــر  هــم  محــدودی  تعــداد  و 
کــه بــه احتمــال فــراوان بــه  کاخ شــمس العماره  اســت؛ ماننــد تابلــوی 
ســفارش ناصرالدیــن شــاه خلــق شــده اســت. محمودخــان بــه دلیــل 
کار دولتــی و حتــی شــغل ســفارت  عالقــه فراوانــش بــه نقاشــی، هیــچ 
ی  ی پیشــنهاد شــده بــود، قبــول نکــرد و تمــام وقتــش را رو کــه بــه و را 

گذاشــت. هنــر و نقاشــی 
او حفــظ ســنت قدیمــی نگارگــری در بعضــی از آثــار محمودخــان را 
گفــت: در نگارگــری  کــرد و  ی بیــان  یکــی دیگــر از خصوصیــات و
و  عرفانــی  مفاهیــم  کــه  دارد  وجــود  نشــانه هایی  و  نمادهــا  ایرانــی 
معرفــت اســالمی را متذکــر می شــود و محمودخــان از ایــن نمادهــا 
ــرده اســت؛ به عنــوان مثــال محمودخــان در تابلــوی »باغبــان  بهــره ب
کنــد. در مرکــز نقاشــی یــک  فرنگــی« خواســته بــاغ بهشــت را ترســیم 
ــا در  ــه اســت. ی ــان را هــم دربرگرفت ــه باغب ک ــی وجــود دارد  ــره نوران دای
کاخ شهرســتانک، بازگشــتی بــه عالــم خیــاِل نگارگــری را  نقاشــی 
کاخ، دنیایــی از  کهکشــان پشــت  بــه نمایــش می گــذارد و بــا ترســیم 

را نشــان می دهــد. خیالی کشــی و هندســی کاری 
ایــن پژوهشــگر در انتهــای ســخنرانی خــود محمودخــان را یکــی از 
یــخ هنــر ایــران دانســت و بــه نقــل از شــادروان  نقاشــان خــاص تار
گــر نقاشــی های محمودخــان و صنیع الملــک  گفــت: ا یحیــی ذکا 
احتیاجــی  بعــدی  نســل های  نقاشــان  شــاید  نمی مانــد،  ســایه  در 
بــا آثــارش  کپی کــردن از آثــار خارجــی نداشــتند. محمودخــان  بــه 
و  در ذات  ایرانــی  نقاشــی  کــه  اســت  ایــن حقیقــت  نشــان دهنده 
نویــن  نقاشــی  بــه  و  کنــد  پشــرفت  کــه  دارد  توانایــی  جوهــره خــود 
برســد؛ به عنــوان مثــال در تابلــوی »استنســاخ« ایــن هندسی ســازی، 
ترکیب بنــدی و توجــه دقیــق بــه اجــزا، شــاید می توانســت بــه چیــزی 
از محمودخــان در  بعــد  کــه ســال ها  کوبیســم منجــر شــود  مشــابه 

ــد. ــود آم ــه وج ــرب ب غ
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کتــاب ســکونت در محلــه نوشــته ســمیرا فتحــی در مؤسســه تألیــف، 
ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن(  منتشــر شــد.

کــه روایتــی اســت از شــکل گیری محلــه دولــت  کتــاِب پژوهشــی  ایــن 
یــخ معمــاری و شهرســازی تهــراِن  تهــران در دوره ناصــری، در بــاب تار

دوره ناصرالدیــن شــاه قاجــار نگاشــته شــده اســت. 

زهــرا اهــری، اســتادیار دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه 
کتــاب نوشــته، آورده اســت:  کــه بــر ایــن  شــهید بهشــتی، در تقریظــی 
مختلــف  حوزه هــای  تحــوالت  تبلــور  شــهری  معمــاری  یــخ  »تار
فضــا  در  را  فکــری  و  سیاســی  اقتصــادی،  فرهنگــی،  اجتماعــی، 
یکــردی صــورت  جســت وجو می کنــد و ایــن مطالعــه بــا چنیــن رو
ــرای  ــت ب ــرده اس ک ــعی  ــور س ــی درخ ــا تالش ــده ب ــت. نگارن ــه اس گرفت
اولیــن بــار، بــا اســتناد بــه منابــع دســت اول ایــن دوره، جوانبــی از 
ویژگی هــای فضــای شــکل گرفته در محلــه دولــِت دوره ناصــری را بــا 

توجــه بــه ذهنیــت و وضعیــت آن دوره نشــان دهــد.«

کتــاب در ســه فصــل بــه نــگارش درآمــده اســت: فصــل اول،  ایــن 
تحــت عنــوان »شــناخت محلــه دولــت«، بــه معرفــی اجمالــی محلــه 
ــا عنــوان »چگونگــی شــکل گیری  دولــت می پــردازد. در فصــل دوم ب
گســترش  ــه نیازهــا، خواســت ها و طــرح  محلــه دولــت«، نویســنده ب
تهــراِن آن زمــان پرداختــه اســت. فصــل ســوم، ذیــل عنــوان »کیفیــت 
ــای  ــه فض ــا و عرص ــان بن ــل می ــه تعام ــت«، ب ــه دول ــکونت در محل س

شــهری در محلــه دولــت اختصــاص دارد.

کتــاب آمــده اســت: در اواخــر ســده  همچنیــن در پشــت جلــد ایــن 
گســترش شــهر تهــران و شــکل گیری محله هــای  ســیزدهم هجــری، 

سکونت در محله

بانیــان  بــه  تــازه  مســکونی جدیــد در دارالخالفــه ناصــری فرصتــی 
خواســت های  و  نیازهــا  تــا  داد  شهرســازی  عامــالن  و  معمــاری 
ــوع زندگــی  کالبــد و ن ــران را در  ــی ای نوظهــور جامعــه در حــال دگرگون
کننــد. محلــه دولــت یکــی از  تــازه در محله هــای جدیــد شــهر محقــق 
کــه عناصــر ضــروری بــرای زندگــی  بخش هــای مهــم شــهر جدیــد بــود 
شــهری  بافــت  و  معمــاری  نــوع  بــا  و  داد  جــای  خــود  در  را  مــدرن 

متفــاوت، پاســخی بــه نیازهــای جامعــه بــود.

کتــاب  ســکونت در محلــه را مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار 
بهــای  بــا شــمارگان 500 نســخه و  هنــری )متــن( در 176 صفحــه 

کــرده اســت. 48500 تومــان منتشــر 

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

کننــد. مراجعــه  هنــر،  فرهنگســتان  کتاب فروشــی 
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روابــط  ســاختار  و  کاســتلو  یــد  ر ینــا  )روو طراحــی  عناصــر  کتــاب 
گریــت هانــا و ترجمــه شــعبانعلی قربانــی را  گیــل  بصــری( نوشــته 
کــرد. آثــار هنــری )متــن( منتشــر  تألیــف، ترجمــه و نشــر  مؤسســه 

او«،  زمانــه  و  »زندگــی  عناویــن  بــا  فصــل  هفــت  در  کتــاب  ایــن 
دربــاره  »مطالعــات  فــرم«،  در  پیشــرفته  »مطالعــات  »مبانــی«، 
»پروژه هــای  و  حرفــه ای«  »کارهــای  توســعه«،  و  »پیشــرفت  فضــا«، 

اســت. رســیده  چــاپ  بــه  دانشــجویی« 

کتاب آمده است:  در پشت جلد این 

کتابــی اســت موجــز، آموزنــده و بســیار ارزشــمند  »عناصــر طراحــی 
دربــاره  کتابــی  به عنــوان  دانشــجویان.  و  اســاتید  طراحــان،  بــرای 
از مباحــث و تمرینــات  اثــر دربردارنــده مجموعــه ای  ایــن  مبانــی، 
فرم هــای ســاده  بــا  کار  ابتدایــی  از مراحــل  را  کــه خواننــده  اســت 
طراحــی  مشــکِل  مســائل  بــرای  پیچیــده  راه حل هــای  خلــق  تــا 
و  بصــری  ارتباطــات  بــر  تفســیری  به عنــوان  می کنــد.  راهنمایــی 
کتــاب درس هــای الزم را بــرای درک  فرمــی موجــود در طراحــی، ایــن 
ــه  ــی ارتباطــات بصــری طراحــی ســه بعدی ب ــرم و فضــا و مبان ــر ف بهت

. می آمــوزد...  خواننــده 

عناصــر  یــس  تدر بــه  ســال  ســی  مــدت  بــه  کاســتلو  یــد  ر ینــا  روو
نیویــورک  پــرات  دانشــگاه  در  بصــری  روابــط  ســاختار  و  طراحــی 
کــرد  اشــتغال داشــت. او در آنجــا برنامــه ای آموزشــی تهیــه و تدویــن 
کالس هــای طراحــی در  از  به عنــوان درس مبانــی در بســیاری  کــه 

شــد.« گرفتــه  کار  بــه  دنیــا  سراســر  دانشــگاه های 

کتــاب عناصــر طراحــی را مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری 

عناصر طراحی 

)متــن( در 272 صفحــه و بــا شــمارگان 1000 نســخه و بهــای 69هــزار 
کــرده اســت.  کتــاب  تومــان، روانــه بــازار 

کتاب فروشــی  کتــاب می تواننــد بــه  عالقه منــدان بــرای تهیــه ایــن 
ــه تقاطــع  ــه نشــانی خیابــان ولیعصــر، نرســیده ب فرهنگســتان هنــر، ب
مؤسســه  اینترنتــی  نشــانی  یــا  و   ،1550 شــماره  طالقانــی،  خیابــان 

کننــد. متــن، بــه نشــانی matn.honar.ac.ir، مراجعــه 
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کتاب زیبایی،  مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری )متن( دو 
زشتی، گروتسک و زیبایی شناسی تجربی، عصب  زیبایی شناسی، 

کرد. کسفورد را منتشر  علم از دانشنامه زیبایی شناسی آ

دانشنامه  مؤسسه  این  علمی  شورای  مصوبه  اساس  بر 
شد. خواهد  منتشر  یج  به تدر و  ترجمه  کسفورد  آ زیبایی شناسی 

که  گروتسک ترجمه فریبرز مجیدی است  کتاب زیبایی، زشتی، 
مفاهیم اساسی و بحث انگیز حوزه فلسفه هنر و زیبایی شناسی در 

آن مطرح می شود.

درآمده است: محور  نگارش  به  این مجموعه  در سه محور عمده 
در  زیبایی  نقش  پیچیده  یخ  تار شرح  که  »زیبایی«،  نخست، 
کلی«،  »نمای  مقاله  چهار  و  است  زیبایی شناسی  و  فلسفه 
کالسیک«، »مفهوم های قرون وسطایی« و »زیبایی و  »مفهوم های 
عشق« را شامل می شود؛ در محور دوم به مقوله »زشتی« و در محور 

است. شده  پرداخته  »گروتسک«  به  سوم، 

مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری )متن( این کتاب را در 144 
بازار  به  تومان،  26هزار  بهای  و  نسخه   1000 شمارگان  با  و  صفحه 

کرده است. عرضه 

عصب  زیبایی شناسی،  تجربی،  زیبایی شناسی  کتاب  همچنین 
مجموعه  از  شماره  دومین  زارعی،  امیرعباس  ترجمه  با  علم، 
این  نویسندگان  است.  کسفورد«  آ زیبایی شناسی  »دانشنامه 
زیبایی شناسی  و  علم  حوزه  در  نو  افق هایی  می کوشند  مدخل 

. یند بگشا

این مجموعه مقاالت در سه محور به نگارش درآمده است: محور 
محور  دومین  می پردازد؛  تجربی«  »زیبایی شناسی  به  نخست 
»عصب زیبایی شناسی« است و در محور سوم به »علم« پرداخته 

است. شده 

در  را  کتاب  این  )متن(  هنری  آثار  نشر  و  ترجمه  تألیف،  مؤسسه 
108 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه و بهای 22هزار تومان، به بازار 

است. کرده  عرضه 

نشانی خیابان  به  کتاب می توانند  دو  این  تهیه  برای  عالقه مندان 
کتاب فروشی  ولیعصر، نرسیده به چهارراه طالقانی، شماره 1550، 

کنند. فرهنگستان هنر، مراجعه 

کسفورد دانشنامه زیبایی شناسی آ
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هنر/ گیر:  فرا بیماری های  و  هنر  همایش  مقاالت  مجموعه  کتاب 
کرد. منتشر  فرهنگستان هنر  هنِر  پژوهشکده  را  کرونا 

کتاب شامل هفده مقاله برگزیده همایش »هنر و بیماری های  این 
گیر: هنر/کرونا« است. بعضی از عناوین مقاالت گردآمده در این  فرا
میراث  گفتمان  در  بازاندیشی  و  »کرونا  از:  است  عبارت  مجموعه 
گاهی بخشی  آ در  پژوهش  »نقش  فاضلی؛  نعمت اهلل  از  فرهنگی« 
ابرقهرمان  از  گذار  و  »کرونا  افهمی؛  رضا  از  هنر«  طریق  از  جمعی 
خیالی به قهرمانان واقعی« از بهمن نامورمطلق و پریسا علیخانی؛ 
 »19 ُکوید  ویروس  با  مواجهه  در  فرهنگی  زنده  »پرفورمنس های 
جامعه  و  کرونا،  فراروایت؛  آخرین  پاشی  »فرو پازوکی؛  شهاب  از 
»تبیین  بلخاری قهی؛  حسن  و  محمدی وکیل  مینا  از  مصرفی« 
کارکرد نوین موسیقی در دوران کرونا با بهر ه گیری از هوش مصنوعی« 
زیبایی شناسی: غایتمندی  و چرخش  »کرونا  برومندان؛  از عاطفه 
هنر در قرنطینگی بدون غایت« از فتانه محمودی و سعید اخوانی.

گیر: هنر/کرونا ، به  مجموعه مقاالت همایش هنر و بیماری های فرا
کوشش عبدالحسین الله، با شمارگان 500 نسخه در 343 صفحه 
کتاب می توانند به  منتشر شده است. عالقه مندان برای تهیه این 
کتاب فروشی فرهنگستان هنر، به نشانی خیابان ولیعصر، پایین تر 

کنند. از چهارراه طالقانی، شماره 1550، مراجعه 

مجموعه مقاالت همایش هنر و بیماری های 
گیر: هنر/کرونا فرا
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کتــاب  )متــن(  هنــری  آثــار  نشــر  و  ترجمــه  تألیــف،  مؤسســه 
ــه  ــان 1390( را ب ــا پای کتاب شناســی توصیفــی فلســفه هنــر )از آغــاز ت
کبــرزاده بــا همــکاری شــهناز علیپــور زمانــی منتشــر  کوشــش تقــی ا

کــرد.

کتاب شناســی فلســفه هنــر  کتــاب مســتقل دربــاره  ایــن اثــر نخســتین 
کتــاب در ایــن  کــه بــه معرفــی 549 عنــوان  بــه زبــان فارســی اســت 
کارآمــد در خدمــت اســتادان و  ــزاری  ــد اب ــردازد و می توان زمینــه می پ

پژوهشــگران و دانشــجویان باشــد.

کتــاب،  در حــال حاضــر در عمــوم بانک هــای اطالعاتــی داخلــی 
کتاب هــا بســنده  شــده اســت و  فقــط بــه اطالعــات نشر شــناختی 
بخش بنــدی محتــوای متنــی در بیشــتر بانک هــای مذکــور وجــود 
موضوعــی،  طبقه بنــدی  روش  بــا  کتاب شناســی  ایــن  در  نــدارد. 
ایــن  تمایــز  وجــه  کــه  ــــ  کتاب هــا  محتــوای  دقیــق  یابــی  ارز و 
شــده اند:  تقســیم  بخــش  دو  بــه  مداخــل  ــــ  اســت  کتاب شناســی 
فلســفه  کلیــات  زمینــه  در  عنــوان   397 دربردارنــده  اول  بخــش 
کــه  گونه هــای هنــری قــرار دارنــد  هنــر اســت و در بخــش دوم دیگــر 
به ترتیــب 29 عنــوان بــه فلســفه هنرهــای تجســمی، 53 عنــوان بــه 
فلســفه معمــاری و شهرســازی، 7 عنــوان بــه فلســفه تئاتــر، 14 عنــوان 
بــه فلســفه موســیقی، و 49 عنــوان بــه فلســفه ســینما اختصــاص 

دارد.

هنــر،  فلســفه  ماننــد  هنــر  نظــری  مباحــث  میــان  کــه  آنجــا  از 
تأثیــرات  هنــر،  یــخ  تار و  هنــر  روا ن شناســی  هنــر،  جامعه شناســی 
ــوان مــرزی دقیــق بیــن حوزه هــای مذکــور  متقابــل وجــود دارد و نمی ت
ــرای اســتفاده هرچه بیشــتر مخاطبــان و عالقه منــدان  کــرد، ب ترســیم 
ایــن  بــه  نیــز  هنــر  فلســفه  بــا  مرتبــط  منابــع  بعضــی  حــوزه،  ایــن 
کتاب شناســی افــزوده شــده اســت. ایــن اثــر بررســی توصیفــی تمامــی 
کتاب هــای چاپ شــده در زمینــه فلســفه هنــر تــا پایــان ســال 1390 را 

کتاب شناسی توصیفی فلسفه هنر

می گیــرد. بــر  در 

صفحــه   567 در  هنــر،  فلســفه  توصیفــی  کتابکتاب شناســی 
در قطــع وزیــری، بــا شــمارگان 500 نســخه و بهــای 120هــزار تومــان 

منتشــر شــده اســت.

کتــاب  عالقه منــدان می تواننــد بــرای تهیــه نســخه الکترونیکــی ایــن 
کتاب هــای مــورد نیــاز خــود، بــه وب گاه طاقچــه، بــه نشــانی  و دیگــر 

کننــد. اینترنتــی https://taaghche.com، مراجعــه 
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مجموعه مقاالت هنر اشکانی
هنر  مقاالت  مجموعه  کتاب  هنر  فرهنگستان  هنر  پژوهشکده 

کرد. منتشر  را  اشکانی 

در  و  شده  منتشر  اخوان اقدم  ندا  ترجمه  و  گردآوری  با  کتاب  این 
که  از دوران اشکانی،  ما  »دانسته های  آمده است:  آن  پیش درآمد 
و  اندک است  بسیار  فرمان می راندند،  ایران  بر  پانصد سال  حدود 
گاهی در برخی از منابع آنان را بدون دستاورد  همین سبب شده تا 
به  اما  بدانند.  ابداع  فاقد  را  آنان  از  به جامانده  آثار  یا  و  فرهنگی، 
یابی شود.  نظر می رسد زمان آن فرارسیده تا این موضوع دوباره ارز
شده  ترجمه  و  گردآوری  منظور  همین  به  مقاالت  مجموعه  این 
یخ هنر ایرانی با پژوهش های  است تا عالوه بر آشنایی محققان تار
انجام گرفته در این زمینه، فرضیات مطرح شده در مورد اشکانیان 
گیرد و  یخ اجتماعی، فرهنگی و هنری آنان مورد بازبینی قرار  و تار

باشد.« زمینه  این  در  بدیع  پژوهش های  برای  راهگشایی 

در  نویسنده  است.  مقاله  پنج  و  مقدمه  یک  شامل  مجموعه  این 
فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  یخ  تار تا  کوشیده  کتاب  مقدمه 
اشکانی  هنر  درباره  مختصری  همچنین  و  معرفی،  را  اشکانیان 
کند. این دوره بحث  فلزکاری  و  به خصوص معماری، سفالگری 

مقاله نخست با عنوان »هنر اشکانی« نوشته ِاس.بی.داونی است. 
که از مناطق تحت حکمرانی  نویسنده در این مقاله آثار هنری ای را 
کاوش های باستان شناسی به دست آمده اند، از نظر  اشکانیان در 
سبک و سیاق، دیدگاه ها و فرضیه های مطرح شده و جریان های 

کرده است. تأثیرگذار در آنها، معرفی 

اشکانیان«،  و  هاترا  هنری  »دست ساخته های  دوم،  مقاله  در 
هاترا  از  به دست آمده  آثار  مقاله،  نویسنده  فوکایی،  شینجی 
)منطقه ای وسیع در شمال بین النهرین و تحت سلطه اشکانیان( 

است. کرده  بررسی  مشخص  دسته بندی های  با  را 

نوشته  اشکانی«  هنر  ــ  پارتیان  »هنر  عنوان  تحت  سوم  مقاله 
که آثار بسیاری از اشکانیان  آ.اینورنیتسی، یافته های شهر نسا را، 

است. یده  کاو شده،  پیدا  آنجا  در 

مقاله چهارم با عنوان »آیین سلطنتی در پارت اشکانی« نیز به قلم 

همین نویسنده یعنی آ.اینورنیتسی است. نویسنده در این مقاله نیز 
همانند مقاله سوم، به آثار شهر نسا پرداخته است و اثبات می کند 
و  هخامنشی  دوره  در  هنری  آثار  از  کمتر  چیزی  شهر،  این  آثار  که 

ساسانی ندارد.

اولیه در خصوص تکنیک های  با عنوان »مشاهدات  مقاله پنجم 
و  اشکانیان  و  سلوکیان  دوران  در  ایران  تندیس های  سنگ تراشی 
ای.آر. مالکوم  نوشته  اشکانیان«  فرهنگی  محیط  در  آن  جایگاه 
درباره  مطالعه  می دهد  نشان  مقاله  این  در  نویسنده  است.  کالج 
و  انتخاب  به  نسبت  عمیق   درک  ایجاد  به  چقدر  به کاررفته،  ابزار 
تحوالت  و  کارگاهی  تشکیالت  هنری،  جنبش های  مواد،  کاربرد 

می کند. کمک  دوره  آن  هنری  شیوه  در  یخی  تار

هنر  مقاالت  مجموعه  کتاب  هنر  فرهنگستان  هنِر  پژوهشکده 
بهای  و  نسخه   500 شمارگان  با  و  صفحه،   314 در  را  اشکانی 

است. کرده  عرضه  بازار  به  70هزارتومان، 

کتاب فروشی  به  می توانند  کتاب  این  تهیه  برای  عالقه مندان 
چهارراه  به  نرسیده  ولیعصر،  خیابان  نشانی  به  هنر،  فرهنگستان 
نشانی                       به  فروشگاه،  وب گاه  یا  و   ،1550 شماره  طالقانی، 

کنند. مراجعه   ،www.matnpublishers.ir
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و  سی  وششــم  شــماره های  هنــر  فرهنگســتان  هنــِر  پژوهشــکده 
کیمیــای هنــر، ویــژه پاییــز و زمســتان  ســی وهفتم فصلنامــه علمــی 

کــرد. منتشــر  را   ،1399

کیمیــای هنــر، بــه صاحب امتیــازی پژوهشــکده  فصلنامــه علمــی  
هنــِر فرهنگســتان هنــر و ســردبیری حســن بلخــاری منتشــر شــد.

»تأملــی در هستی شناســی هنــر مــردم به مثابــه هنــر پیشــرو« از علــی 
بینامتنــی«  کالژ  »زیبایی شناســی  شــایگان فر؛  نــادر  و  مهدی پــور 
کاوی  )وا عرفــان  آستـــانگی،  »ویدئــوآرت،  نامورمطلــق؛  بهمــن  از 
ــار بیــل ویــوال(« از حافــظ زینی اصالنــی؛ »از آن  کهن الگــو در آث چنــد 
خودســازی هنــری و تعییــن جایــگاه حقوقــی پدیدآورنــده« از آیســان 
کری؛ »دیالکتیــک “حقیقــت” و  شــیوا و منصــور حســامی و زهــرا شــا
گرهــارد  “مجــاز” در خوانشــی لکانــی از نقاشــی های عکــس ــــ بنیــاِد 
ریشــتر« از نســرین اســماعیلی و علــی مرادخانــی؛ و »تبییــن نقــش 
هندســه و خیــال در خلــق اثــر معمــاری« از ســواره امیرعشــایری و لیدا 
ــی  ــن مقاالت ــب؛ عناوی ــرح حبی ــوش ســتارزاده و ف ــل و داری بلیان اص
ایــن فصلنامــه منتشــر شــده  کــه در سی وششــمین شــماره  اســت 

اســت.

کات مناظــر اروپایــی در نقاشــی متأخــر صفــوی« از عبــداهلل  »محــا
در  ســبک  مطالعــات  »روش شناســی  رحیمــی؛  حنیــف  و  آقائــی 
یــک  طــرح و نقــش قالــی ایــران« از عبدالــه میرزایــی؛ »رویکــرد رتور
ابداعــات  و  تصاویــر  ارتبــاط  ســاخت بندی  بــه  زیبایی شــناختی 

کیمیای هنر فصلنامه علمی 

بصــری بــه سیاســت جهانــی« از آرش بیداله خانــی؛ »پدیدارشناســی 
ــولتز  ــرگ ش ــات نورب ــه نظری ــه ب ــا توج ــر ب ــه تئات ــا در صحن ــکان و فض م
رابــرت  اینشــتین در ســاحل  نمایــش  کارگردانــی  مــوردی  )مطالعــه 
افشــار؛  حمیدرضــا  و  موســالو  عبداللهــی  النــاز  از  ویلســون(« 
»تحلیــل معنــا در قالیچــه محرابــی موجــود در مــوزه متروپولیتــن بــا 
آژنــد و بهمــن نامورمطلــق و ســاحل  از یعقــوب  روش آیکونولــوژی« 
نحــوه  بــرای  قلمــرو  دو  به منزلــه  صنعــت  و  »هنــر  و  عرفان منــش؛ 
و  ریخته گــران  محمدرضــا  و  ســوزن کار  مرجانــه  از  دازایــن«  وجــود 
شــمس الملوک مصطفــوی؛ عناویــن مقــاالت ســی وهفتمین شــماره 

کیمیــای هنــر اســت. فصلنامــه  

ــه  ــه مقــاالت ایــن شــماره می تواننــد ب ــرای دسترســی ب عالقه منــدان ب
کننــد. ــه نشــانی www.kimiahonar.ir، مراجعــه  وب گاه نشــریه، ب
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A
بهمن نامورمطلق رئیس فرهنگستان هنر شد 
حســن  حکــم  بــا  و  فرهنگــی  انقــالب  عالــی  شــورای  تصویــب  بــا 
روحانــی، رئیس جمهــور و رئیــس شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، 
بهمــن نامورمطلــق بــه عضویــت پیوســته فرهنگســتان هنــر درآمــد و به 

مــدت 4 ســال بــه ریاســت ایــن فرهنگســتان منصــوب شــد.

اساســنامه  از  مــوادی  اصــالح  بنــد 2  بــه  اســتناد  بــا  رئیس جمهــور 
مهــر   21 مصــوب  ایــران،  اســالمی  جمهــوری  فرهنگســتان های 
خ  ــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی مــوّرَ 1388، و در اجــرای مصوب
بــه  را  نامورمطلــق  بهمــن  حکمــی،  صــدور  بــا   ،1399 اســفند   19
کــرد. ریاســت فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران منصــوب 

در بخشی از این حکم آمده است: 

ــرای  ــه تخصــص و تجربیــات ارزشــمند جناب عالــی، ب ــا عنایــت ب ب
مــدت چهــار ســال، به عنــوان رئیــس فرهنگســتان هنــر جمهــوری 
در  را  جناب عالــی  توفیــق  می شــوید.  منصــوب  ایــران  اســالمی 
بــا رعایــت اصــول قانون مــداری،  انجــام شایســته وظایــف محولــه 
اعتدال گرایــی و منشــور اخالقــی دولــت تدبیــر و امیــد، در خدمــت 
بــه اســالم و ملــت شــریف ایــران از خداونــد متعــال مســئلت دارم.

نامورمطلــق پیش تــر در ســال های 1381 تــا 1388 بــا عنــوان دبیــر 
او  اســت.  داشــته  فعالیــت  هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــی  معــاون  و 
دســتِی  صنایــع  و  ســنتی  هنرهــای  معاونــت  ِســمت  همچنیــن 
کشــور، و  گردشــگری و صنایــع دســتی  ســازمان میــراث فرهنگــی، 

دارد. خــود  کارنامــه  در  را  هنرمنــدان  خانــه  پژوهشــی  معاونــت 

نامورمطلــق همچنیــن در حــال حاضــر سرپرســتی دانشــگاه هنرهــای 
اســالمی ایرانی اســتاد فرشــچیان را بــر عهــده دارد.

A
  فعالیت دو مؤسسه فرهنگستان هنر در حکم مؤسسه 
عمومی غیردولتی تصویب شد

در جلســه 64 شــورای هنــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، فعالیــت 
دو مؤسســه فرهنگــی و هنــری صبــا و مؤسســه متــن در حکــم مؤسســه 

عمومــی غیردولتــی بــه تصویــب رســید.

کــه بــه ریاســت ســید عبــاس  در شــصت و چهارمین جلســه ایــن شــورا 
ــعیدرضا  ــور س ــا حض ــالمی، و ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــی، وزی صالح
ــه  ــی انقــالب فرهنگــی، در محــل دبیرخان ــر شــورای عال عاملــی، دبی
ایــن شــورا برگــزار شــد، تصویــب شــد تــا مؤسســه فرهنگــی و هنــری 
صبــا و مؤسســه متــن در حکــم مؤسســه عمومــی غیردولتــی فعالیــت 

کننــد.

در ایــن جلســه علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، 
ماهیــت حقوقــی  بررســی  بــه  کــه  اول جلســه  بــه دســتور  توجــه  بــا 
مؤسســه »فرهنگــی و هنــری صبــا« و مؤسســه »متــن« اختصــاص 
داشــت، توضیــح داد: بخشــی از وظایــف و فعالیت هــای هفده گانــه 
مؤسســه  توســط  نشــر  و  تجســمی  حــوزه  شــامل  هنــر  فرهنگســتان 
فرهنگــی و هنــری صبــا و  مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری 

انجــام می شــود. )متــن( 

شــکل گیری،  تاریخچــه  دربــاره  توضیحاتــی  ارائــه  بــه  ادامــه  در  او 
گفــت:  و  پرداخــت  مؤسســه  دو  ایــن  دســتاوردهای  و  وظایــف 
اساســنامه ایــن دو مؤسســه را شــورای هنــر شــورای عالــی انقــالب 
ایــن دو مؤسســه مشــمول  بــه تصویــب رســانده اســت و  فرهنگــی 
مقــررات مؤسســات غیرانتفاعــی هســتند. در ادامــه پــس از بحــث و 
بررســی در خصــوص ماهیــت حقوقــی مؤسســات مذکــور، تصویــب 
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حکــم  در  متــن  مؤسســه  و  صبــا  هنــری  و  فرهنگــی  مؤسســه  شــد 
کننــد. فعالیــت  غیردولتــی  عمومــی  مؤسســه 

A
دیدار سرپرست فرهنگستان هنر با نایب رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس 
غالمرضــا  بــا  هنــر،  فرهنگســتان  سرپرســت  اســماعیلی،  علیرضــا 
شــورای  مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  نایب رئیــس  منتظــری، 
اســالمی، دربــاره راهکارهــا ی افزایــش تعامــالت فرهنگــی و هنــری 

کــرد. گفت وگــو  و  دیــدار 

اشــاره  ضمــن  هنــر  فرهنگســتان  سرپرســت  ابتــدا  جلســه  ایــن  در 
و  سیاســت گذاری  امــر  در  هنــر  فرهنگســتان  نقــش  و  جایــگاه  بــه 
کمیســیون  کــرد بــا همراهــی و حمایــت  پژوهــش هنــر ابــراز امیــدواری 
فرهنگســتان  بیشــتر  ارتبــاط  و  اســالمی  فرهنگــی مجلــس شــورای 
کمیســیون، زمینه هــای رشــد و اعتــالی بیــش از پیــش هنــر  بــا ایــن 

یــت فرهنگســتان هنــر، فراهــم شــود. بــا محور ایرانی اســالمی، 

ــای  ــر اعض ــش مؤث ــر و نق ــتان هن ــای فرهنگس ــه فعالیت ه ــپس ب او س
گروه هــای تخصصــی در اجــرای طــرح و برنامه هــای هنــری  پیوســته و 
پرداخــت و از پژوهش هــای اثرگــذار و جریان ســاز دو دهــه فعالیــت 
و  پژوهشــی  کالن  طرح هــای  انجــام  هماننــد  فرهنگســتان،  ایــن 
برگــزاری دوســاالنه های جهــان اســالم و شناســایی و معرفــی مکاتــب 
هنــر  گــروه  تشــکیل  و  هنــری  بــزرگ  و شــخصیت های  و ســبک ها 

کــرد. ــاد  انقــالب، ی

اســماعیلی در ادامــه بــه برنامه هــای آتــی ایــن فرهنگســتان، ازجملــه 
بررســی و آسیب شناســی وضعیت هنرها در ســده چهاردهم هجری 
شمســی، فراهم کــردن مقدمــات ادامــه برگــزاری دوســاالنه های هنــری 
ایــران در  جهــان اســالم، شناســایی و چــاپ نســخ نفیــس هنــری 
ــه مباحــث نظــری و  کشــور، و توجــه ب مجموعه هــای داخــل و خــارج 
کــرد و نــگاه جدی تــر بــه مقولــه فرهنــگ و هنــر بــا  اقتصــاد هنــر، اشــاره 

اعتنــا بــه بخــش اعتبــاری آن را ضــروری دانســت.

ــر، توجــه و  در ادامــه علــی منتظــری، عضــو پیوســته فرهنگســتان هن
رویکــرد دقیــق متولیــان و مســئوالن بــه انــواع هنــر را خواســتار شــد و بــر 

ضــرورت فراهــم آوردن تمهیــدات الزم از ســوی نهادهــای قانون گــذار، 
به ویــژه مجلــس شــورای اســالمی و شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، 
گیرکردن و عمومی ســازی هنر و تکریم و پاسداشــت هنرمندان  در فرا

کــرد. کیــد  تأ

کمیســیون فرهنگــی مجلــس، بــا  غالمرضــا منتظــری، نایب رئیــس 
تشــکر از فرهنگســتان هنــر به خاطــر دســتاوردهای هنــری عرضه شــده 
فعالیتــش  ســال های  در  هنــر  فرهنگســتان  خوشــبختانه  گفــت: 
و  نــگاه  نــوع  بیــاورد.  دســت  بــه  ارزشــمند  تجربه هایــی  توانســته 
کــه در فرهنگســتان وجــود دارد، بســیار تعیین کننــده بــوده  اندیشــه ای 
و بــه همیــن دلیــل از دیــدگاه مــا و دیگــر مدیــران فرهنگــی و هنــری 
بــه همــان  کشــور از منزلــت و ارجمنــدی برخــوردار اســت و قطعــًا 

نســبت بــدان توجــه می شــود.

ــر  ــود در هن ــادی موج ــع اقتص ــت از وض ــرای برون رف ــی ب او راه حل  های
کار را زیربنایــی ببینیــم و دغدغه مــان  گفــت: مــا بایــد  کــرد و  مطــرح 

گســترش دامنــه تولیــدات باشــد. بایــد ادامــه مســیر و 

کــرد:  کیــد  کمیســیون فرهنگــی مجلــس همچنیــن تأ نایب رئیــس 
کشــور ضــروری  توجــه بــه هنــر در تدویــن قانــون برنامــه هفتــم توســعه 
کشــور ســعی و تــالش  ــرای هموارکــردن جــاده هنــر در  ــد ب اســت و بای
کیــد مقــام معظــم رهبــری نیــز بــر مقوله هــای اقتصــاد و هنــر  کــرد. تأ
کنــار هــم اســت. بایــد نمایشــگاهی  بــرای اهمیــت ایــن دو مقولــه در 
ــا مدیــران ارشــد هنــری و  از توانمندی هــای فرهنگســتان ارائــه شــود ت
کــه ایــن نهــاد چــه وظیفــه ای دارد و در حــال  دیگــر مســئوالن بداننــد 

اجــرای چــه امــور مهمــی اســت.

کشــورهای مجــاور راهــکاری  ــا  ــزاری هفته هــای فرهنگی هنــری ب برگ
کار نه فقــط پیونــد  گفــت: ایــن  کــه منتظــری پیشــنهاد داد و  دیگــر بــود 
فرهنگــی را مســتحکم می کنــد، بلکــه زیربنایــی بــرای دیگــر تحــوالت 

کشــور مهیــا می ســازد.  فرهنگــی 

او نقــش مهــم رســانه ملــی را نیــز بــرای معرفــی فرهنگســتان هنــر در 
ســطح ملــی ضــروری دانســت. پــس از پایــان این جلســه، نایب رئیس 
نمایشــگاه های  از  همــراه  هیئــت  و  مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون 

ــد. کردن ــد  ــا بازدی هنــری در مؤسســه صب

ایــن جلســه بــا حضــور علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان 
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کمیســیون فرهنگــی مجلــس؛  هنــر؛ غالمرضــا منتظــری، نایب رئیــس 
ــی،  ــوان رحیم کی ــر؛  ــتان هن ــته فرهنگس ــو پیوس ــری، عض ــی منتظ عل
دبیــر فرهنگســتان هنــر؛ و ســجادمحمد یــارزاده، سرپرســت مؤسســه 

فرهنگی هنــری صبــا؛ در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

A 

اسحاق جهانگیری از عملکرد فرهنگستان ها قدردانی کرد
اســحاق جهانگیــری در جلســه هیئت امنــای فرهنگســتان های    
جمهوری اســالمی ایران که که روز چهارشــنبه، ششــم اسفند1399، 
کشــور  برگــزار شــد، ضمــن قدردانــی از عملکــرد فرهنگســتان های 
کرونــا  بیمــاری  شــیوع  از  پــس  کــه  بخش هایــی  از  یکــی  گفــت: 
آســیب فراوانــی دیــد، بخــش هنــر و زندگــی هنرمنــدان بــود؛ زیــرا تمــام 
کــه مــردم حضــور  رشــته های هنــری وقتــی می تواننــد عرضــه شــوند 
داشــته باشــند و وقتــی بــه دلیــل رعایــت ضوابــط بهداشــتی برگــزاری 
تجمعــات منتفــی می شــود، هنرمنــدان آســیب می بیننــد و حتــی 
فراموشــی  دســت  بــه  هنــری  رشــته های  از  بعضــی  اســت  ممکــن 

ــوند. ــپرده ش س

گــزارش فرهنگســتان علــوم  معــاون اول رئیس جمهــوری بــا اشــاره بــه 
کرونــا، بــر حمایــت همــه بخش هــا از  پزشــکی در خصــوص بیمــاری 
تصمیمــات وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی بــرای مقابله 
ــر مســائل  ــا عــالوه ب کرون گفــت:  کــرد و  کیــد  ــا شــیوع ایــن بیمــاری تأ ب
ســالمت مــردم، پیامدهــای بســیاری در ابعــاد اقتصــادی، فرهنگــی، 

سیاســی و به ویــژه اجتماعــی و زندگــی انســان ها داشــته اســت.

ارتبــاط  تناســب  بــه  کشــور،  گفــت: فرهنگســتان های  جهانگیــری 
کرونــا بــا زندگــی مــردم، بایــد بــه مطالعــه ابعــاد و راهکارهــای  موضــوع 

ــا بپردازنــد. کرون ــا تبعــات  مقابلــه ب

که وزرای بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی؛ علوم،  در این جلســه 
تحقیقــات و فنــاوری؛ و فرهنــگ و ارشــاد اســالمی؛ حضــور داشــتند، 
موضــوع  خصــوص  در  فرهنگســتان ها  هیئت امنــای  کار  دســتور 
صورت هــای  حسابرســی  گــزارش  نیــز  و  پشــتیبانی  مالــی،  اداری، 

مالــی ارائــه شــد و بــه تصویــب اعضــا رســید.

و  داوری اردکانــی  حدادعــادل،  مرنــدی،  آقایــان  همچنیــن 
گــزارش اهــم عملکــرد و برنامه هــای پنج ســاله  اســماعیلی به ترتیــب 

فرهنگســتان های علــوم پزشــکی؛ زبــان و ادب فارســی؛ علــوم؛ و هنــر 
کردنــد.  را ارائــه 

A
نشست آجرتراشی و تیشه داری معماری سنتی ایران
پیش کســوت  هنرمنــد  درگذشــت  ســالروز  اولیــن  بــا  هم زمــان 
اخویــان،  محمدقاســم  اســتاد  زبردســت،  تیشــه دار  و  آجرتــراش 
ســنتی  معمــاری  تیشــه داری  و  »آجرتراشــی  تخصصــی  نشســت 

شــد. برگــزار  برخــط  به صــورت  ایــران« 

ایــن نشســت پژوهشــی را دانشــکده هنــر و معمــارِی دانشــگاه علــم و 
فرهنــگ بــا همــکاری معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر و بــا هدف 

کــرد. بزرگداشــت اســتاد محمدقاســم اخویــان برگــزار 

گردانندگــی علــی مشــهدی، مدیرگــروه  ایــن نشســت پژوهشــی، بــا 
معمــاری دانشــگاه علــم و فرهنــگ، روز یکشــنبه، 21 دی 1399، 
مهــدی مکی نــژاد، عضــو هیئت علمــی  برگــزار شــد.  ســاعت 17، 
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران، ســخنران ایــن نشســت 

ــود.  ب

A
پنج استاد پیش کسوت نگارگری به  عنوان »گنجینه زنده 
بشری« شناخته شدند

ــود  ــتادان »محم ــور(، اس ــری )مینیات ــی نگارگ ــت جهان ــا ثب ــان ب هم زم
فرشــچیان«، »مجیــد مهــرگان«، »مهیــن افشــان پور«، »اردشــیر مجــرد 
کســتانی« و »محمدباقــر آقامیــری«، از پیش کســوتان ایــن رشــته،  تا

ــدند. ــناخته ش ــکو ش ــری« یونس ــده بش ــه زن ــوان »گنجین به عن

نــام نگارگــران نامــی معاصــر ایــران، اســتاد  فرهنگســتان هنــر درج 
محمود فرشــچیان )عضو پیوســته فرهنگســتان هنر(، و استاد مجید 
گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی فرهنگســتان  مهــرگان )عضــو 
ــزرگ ایــن عرصــه را، در فهرســت »گنجینــه  هنــر(، و دیگــر اســتادان ب

گفــت و ارج نهــاد. زنــده بشــری« یونســکو، تبریــک 
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A
 »نوار نور« در موزه فلسطین
نــور«،  »نــوار  کاریکاتــور  و  پوســتر  نمایشــگاه  غــزه،  روز  بــا  هم زمــان 
کاریکاتــور بــا مضمــون روز غــزه، در مــوزه  نمایشــگاهی از آثــار پوســتر و 
هنرهــای معاصــر فلســطین، وابســته بــه فرهنگســتان هنــر، برپــا شــد.

و  کشــور  سراســر  هنرمنــدان  از  پوســتر   43 نمایشــگاه  ایــن  در 
دیــد  معــرض  در  خارجــی  و  داخلــی  هنرمنــدان  از  کاریکاتــور   37

گرفــت. قــرار  عالقه منــدان 

گشــایش نمایشــگاه »نوار نور« دوشــنبه، 29 دی 1399، ســاعت  آیین 
ــار  ــا رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی برگــزار شــد و بازدیــد از آث 16، ب

نمایشــگاه تــا 8 بهمــن 1399 ادامــه داشــت.

A
نمایشگاه شمایل نگاری در موزه فلسطین
مــوزه  در  وجــه«  »جلــوه  خطــی  نســخ  و  شــمایل نگاری  نمایشــگاه 

شــد. برپــا  هنــر  فرهنگســتان  فلســطیِن  معاصــر  هنرهــای 

هم زمــان بــا ســالروز میــالد باســعادت امیرالمؤمنیــن)ع( نمایشــگاهی 
از شــمایل نگاری و نســخ خطــی قرآنــی در مــوزه هنرهــای معاصــر 

فلســطین برگــزار شــد.

در نمایشــگاه »جلــوه وجــه« کــه تــا 21 اســفند 1399، مبعــث حضــرت 
اثــر شــمایل نگاری  از هفتــاد  بیــش  داشــت،  ادامــه  محمــد)ص(، 
همــراه بــا نســخه های خطــی قرآنــی در معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار 

گرفــت.

ــا رعایــت  گشــایش نمایشــگاه چهارشــنبه، 6 اســفند 1399، ب آییــن 
شــیوه نامه های بهداشــتی برگــزار شــد.

A
نمایشگاه پوستر »فخر مشهود« 
هنــر،  فرهنگســتان  بــه  وابســته  فلســطین،  معاصــر  هنرهــای  مــوزه 
محســن  شــهید،  دانشــمند  شــهادت  روز  چهلمیــن  بــا  هم زمــان 
فخــری زاده، نمایشــگاهی از آثــار طراحــی پوســتر را بــا همــکاری حــوزه 

ــرد. ک ــا  ــر پ هنــری ب

بــا مضمــون شــهادت  در نمایشــگاه »فخــر مشــهود« چهــل پوســتر 
دانشــمند شــهید، محســن فخــری زاده، بــا همــکاری حــوزه هنــری در 
گرفــت. ایــن پوســترها دربرگیرنــده آثــار  معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار 

کشــور اســت. گرافیســت سراســر  جمعــی از هنرمنــدان 

مــوزه  در  بهداشــتی،  شــیوه نامه های  رعایــت  بــا  نمایشــگاه  ایــن 
فرهنگســتان  وب گاه  در  مجــازی  به صــورت  هم زمــان  و  فلســطین 
دی   17 چهارشــنبه،  عصــر   ،www.honar.ac.ir نشــانی  بــه  هنــر، 

شــد. برپــا  ســاعت 16  از   ،1399

A
 جشنواره جهانی مقاومت برگزار شد
انجمــن  همــکاری  بــا  مقاومــت  هنــر  جهانــی  جشــنواره  ششــمین 
هنرهــای تجســمی انقــالب و دفــاع مقــدس، و مــوزه هنرهــای معاصــر 

فلســطیِن فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

آثــار برگزیــده بخــش نقاشــی ششــمین دوره جشــنواره جهانــی هنــر 
مقاومــت کــه در برگیرنــده 82 اثــر از هنرمنــدان بــود، در نگارخانــه مــوزه 
هنرهــای معاصــر فلســطین در معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار گرفت.

آییــن گشــایش ایــن نمایشــگاه، دوشــنبه، 20 بهمــن 1399، بــا رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی برگــزار شــد.

A
علیرضا اسماعیلی دبیر فرهنگستان هنر شد
علیرضــا اســماعیلی طــی حکمــی از ســوی بهمن نامورمطلــق، رئیس 
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران، بــه ِســمت دبیــری ایــن 

فرهنگســتان منصــوب شــد.

در بخشی از حکم ایشان آمده است: 

خوشــبختانه فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایران ســرمایه های 
انســانی ارزشــمندی در خــود پــرورش داده اســت و جناب عالــی از 
باتجربه تریــن و خوشــنام ترین آنهــا محســوب می شــوید. خدمــات 
ارزشــمند شــما در طــول ســال های سرپرســتی بــر هیچ کــس پوشــیده 
نیســت؛ لــذا بــا عنایــت بــه تجربــه، تعهــد، ســالمت و شایســتگی تان، 
ــوری  ــر جمه ــتان هن ــر فرهنگس ــوان »دبی ــم به عن ــن حک ــب ای ــه موج ب

اســالمی ایــران« منصــوب می شــوید.

بی تردیــد انتظــار دارد در ایــن فصــل از فعالیت هــای فرهنگســتان 
ــا رعایــت دقیــق وظایــف و مأموریت هــای  هنــر شــاهد قانون گرایــی ب
توســعه  نیــز  و  میــان همــکاران  در  اساســنامه ای، شایسته ســاالری 
محیطــی شــفاف، ســالم، آرام و سرشــار از امیــد و پویایــی در فضــای 

اداری و مالــی فرهنگســتان باشــیم.

A
اعضای شورای علمی همایش صدسال نگارگری 
معاصر ایران منصوب شدند

علی اصغــر  درخشــانی،  حبیــب اهلل  گــودرزی،  مصطفــی  آقایــان   
جــوکار،  جلیــل  شــکرپور،  شــهریار  میرزایــی،  کریــم  میرزایی مهــر، 
خشــایار قاضــی زاده، ســجاد باغبــان، میثــم یــزدی، مســعود ناصــری، 
کنگرانــی  و خانم هــا راضیه ســادات یاســینی، افســانه ناظــری و منیــژه 
در طــی حکمــی از ســوی معــاون علمــی و پژوهشــی فرهنگســتان 
هنــر به عنــوان اعضــای شــورای علمــی همایــش صــد ســال نگارگــری 

ــدند. ــوب ش ــران منص ــر ای معاص
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