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بسم اهلل الرحمن الرحیم



خیابــان منوچهــری یكــی از عتیقه تریــن و كهن تریــن خیابان هــای تهــران اســت كــه 
سال هاســت می توانیــد اشــیاء تاریخــی و هــری ایــران را در آن بیابیــد. مغازه هــای 
ایــن خیابــان كــم از موزه هــای ایــران و حتــی جهــان ندارنــد، چراكــه از ســكه های 
ــی  ــاس و لوازم ــروف و اجن ــام و مع ــان به ن ــی های نقاش ــا نقاش ــه ت ــی گرفت قدیم
ــه كاشــی ها،  ــدی اســت ك ــا چن ــد. ام ــد، در آن جــای گرفته ان ــون ندیده ای ــه تاكن ك
درب هــای قدیمــی و مجســمه هایی كــه در بناهــای تاریخــی دیــده می شــدند نیــز، 
بــه جمــع ایــن اشــیاء پیوســته اند و بــا مبالــغ هنگفــت خریــد و فــروش می شــوند. 
ــه های  ــت از ریش ــه حكای ــاختامن هایی ك ــای س ــته ها و مناه ــر نوش ــی ها، آج كاش
ــن مــرز و  ــخ فرهنــگ و هــر ای ــد و تاری ــوی اول را دارن متــدن عــر قاجــار و پهل

ــوم شــناخته می شــوند.  ب
رسقــت و تخریــب آثــار، رسیالــی تكــراری شــده و دور از ذهــن نیســت كــه آن قــدر 
هــر روز مــا بــه اخبــار و وقایعــی كــه مربــوط بــه تخریــب بناهــا و اماكــن تاریخــی 
اســت، عــادت كرده ایــم كــه دیگــر بــا بی اعتنایــی از كنــار ایــن اخبــار می گذریــم؛ 
ــی از  ــن قطعه هــا، تكه های ــدام از ای ــه هــر ك ــد لحظــه بیاندیشــیم ك ــر چن ــا اگ ام
ــانی  ــا كس ــد. آی ــد آم ــه درد خواه ــان ب ــت، دمل ــامن اس ــای رسزمین ــراث گرانبه می
ــد،  ــك می كنن ــی ح ــای تاریخ ــر روی بناه ــرا ب ــود، آن ــام خ ــدگاری ن ــرای مان ــه ب ك
ــد؟  ــر گنجینه هــای كهــن كشــور می زنن ــری ب ــد چــه خســارت جــران ناپذی می دانن
ــد،  ــار تاریخــی و هــری می پردازن ــروش آث ــد و ف ــه خری ــال ب ــا فراغ ب ــه ب ــا آنان ك ی

ــخ را می فروشــند؟!  ــدك، تاری ــی ان ــه بهای ــه ب متوجــه هســتند ك
ــی اســت و هــر لحظــه  ــز در حــال ویران ــان كهــن نی ــن خیاب یادمــان باشــد كــه ای
ــده و  ــده ش ــی درهم كوبی ــیاء تاریخ ــزاران اش ــا ه ــه ای ب ــه خان ــی رود ك ــم  آن م بی
فرو ریــزد و آه و افسوســی جانــكاه برایــامن بــه یــادگار بگــذارد. جالــب اســت كــه 
نــه صاحبــان مغازه هــا بــه فكــر بازســازی و تحكیــم ایــن ســازه های كهــن هســتند 

ــد.  ــب در رس دارن ــری از این همــه تخری ــرای جلوگی ــه مســئوالن فكــری ب و ن
سـردبیر 

عتیقهترینخیاباینكهتاریخایرانرایمفروشند!



ســوگ  ســرود محمدعلــی معلــم  دامغانــی رئیــس فرهنگســتان 
ــته  ــو پیوس ــعرباف، عض ــر ش ــی  اصغ ــتاد عل ــرای اس ــر، ب  هن
فرهنگســتان هنــر و اســتاد برجســته معمــاری ســنتی منتشــر 

شــد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــمنان و  ــك س ــار آن رش ــعرباف معم ــتاد ش ــرود اس  سوگ س
ســنمار كــه در هــزار و ســیصد و ده زاد و تــا هــزار و ســیصد و 
نــود و پنــج زیســت و در هشــتاد و پنــج ســال پاســدار معمــاری 
ــدا  ــت خ ــود رحم ــازك كاری ب ــازی و ن ــه كاری و گره س و تیش
بــر وی و بــر زمــره معمــاران و مهندســان ایــران زمیــن آمیــن.

شعرباف هنرمند علی اصغر سبط پیوندساز فن عباس

زاده خاندان فن و هنر خادم قوم یعنی اكرم ناس

مولدش در هزار و سیصد و ده ، مانده هشتاد و پنج سال به خیر

كارها رانده بلعجب در عمر، نود و پنج فوت او به قیاس

تلو لر زاده بود و كاظم پور مثل حاجی محمد معمار

پاسداران فن و فضل و هنر: در زمانه سزای شكر و سپاس

تركتاز فلك نگر كه نماند زان عزیزان یكی پی تأسیس 

همه رفتند و پر عجب نبود گرنه بنیاد ماند و نه اساس 

مانده گان را خدا بیفزاید رفته گان را خدا بیامرزد 

یار باقی و كار از او باقی بس كنم قصه چند ازین وسواس

بخشدومگفتوگوبارئیسفرهنگستانهرن:سوگسرودرئیسفرهنگستانهرنبرایاستادشعرباف
پژوهشهاینبیادیدرآثاررودكی،شاهنامه،

حافظوبیدلصورتیمگرید
و  عمــده  فعالیــت  اســت،  چنــدی  كــه  گروه هایــی  از  یكــی 

ــر  ــتان ه ــات فرهنگس ــگ و ادبی ــروه فرهن ــته، گ ــمگیری داش چش

اســت. ایــن گــروه بــا هــدف »تجمیــع فعالیت هــای ادبــی ســازمان«، 

ــات و  ــوزه ادبی ــای ح ــرای پژوهش ه ــزی ب ــه مرك ــدن ب ــل ش »تبدی

فرهنــگ« و »پرداخــن بــه طرح  هــای جامــع كتاب شناســی در حــوزه 

هــر« تشكیل شده اســت و در حــال حــارض پروژه هــای متعــددی 

ــن  ــی ای ــی از چگونگ ــرای آگاه ــه ب ــود دارد ك ــتور كار خ را در دس

ــی  ــی معلم دامغان ــا محمدعل ــوط ب ــی مبس ــت و گوی ــا گف پروژه ه

رئیــس فرهنگســتان هــر، داشــتیم تــا از رونــد اجــرای ایــن پروژه هــا 

ــم.  آگاهــی یابی

 

بخــش فرهنــگ و ادب فرهنگســتان هرن كــه چنــد ماهــی اســت از 

ــاص دارد؟  ــی اختص ــه برنامه های ــه چ ــذرد ب ــت آن می گ فعالی

ــاب  ــود، »کت ــال می ش ــكان دنب ــن م ــه در ای ــی ك ــی از پروژه های یك

گویــا« اســت. نداشــن اســتاد و مشــكالت مــن، بهانه ای بــرای خوانده 

ــم  ــح می کنی ــا را تصحی ــا کتاب ه ــت. م ــی از كتاب هاس ــدن برخ نش

ــت،  ــت شده اس ــن قرائ ــاوی م ــه ح ــرده ك ــوح ف ــراه ل ــه هم و ب

ــد، در  ــداری می كن ــاب را خری ــه کت ــی ک ــا کس ــم ت ــر می كنی منت

ــاب را  ــه کت ــش داشته باشــد ک ــه همــراه کتاب ــم اولی ــک معل ــع ی واق

ــتاد  ــن اس ــه نداش ــد و بهان ــرای او رشح ده ــواردی را ب ــد و م بخوان

را نداشته باشــد.کتاب گویــا در نــوع رودکــی، منوچهــری و بیــدل 

تــا انــدازه ای پیرفــت کــرده و جــزء پروژه هایــی اســت کــه دنبــال 

می کنیــم. 

هامنطــور کــه گفتیــم قصــه یــک مقــداری دور و دراز اســت و 

پشــتیبانی های متعــددی می خواهــد، ایــن وظیفــه ای اســت کــه 

ــداری از آن را انجــام  ــد مــی رود مق ــرده و امی فرهنگســتان رشوع ک

بدهــد. امــا مــا مأمــور بــه متــام کــردن کارهــا نیســتیم، مــا مأمــور بــه 

ــیم. ــم، بکوش ــه می توانی ــی ک ــا جای ــتیم ت ــا هس رشوع کاره

در پــروژه »رودكــی« كــه از آن نــام بردیــد، چــه كارهایــی صــورت 

می گیــرد؟ 

»رودکــی« تقریبــاً بــه عنــوان اولین شــاعر پارســی زبــان شــهرت دارد، 

امــا از او چنــدان شــعری در دســت منانده اســت. آن شــعرها هــم كــه 

مانــده، نقص هــای عمــده ای دارد. گاهــی از یــک قصیــده، دو بیــت 

ــت  ــی دو بی ــی از هــم باقی مانده اســت؛ یعن ــا فاصله های ــرش ی ــا پ ب

اول هســت، چنــد بیــت نیســت و دو بیــت دیگــر هســت. 

امــروز در همــه هرهــا عــالوه بــر تصحیــح، ترمیــم نیــز وجــود دارد. 

یعنــی فاصلــه ایــن چنــد بیــت را بــا ســبک او و این کــه ســعی کنیــم 

ــد  ــن ســخن، چــه ســخنی می توان ــد ای ــه بع ــد او بیندیشــیم ک مانن

باشــد، آن را ترمیــم می کنیــم، پــس از آنكــه اشــعارش را  تصحیــح و 

ترمیــم كردیــم، در آخــر اشــعار قرائــت شــده را در لــوح فــرده بــه 

همــراه كتــاب منتــر می كنیــم. عــالوه بــر ایــن، وقتــی دیــوان كامــل 

شــد، رشحــی نیــز بــرای آن نوشــته می شــود. 
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ــا در  ــد ی ــه می یاب ــرده خامت ــوح ف ــار ل ــس از انتش ــروژه پ ــن پ ای

ــد؟  ــه می یاب ــی ادام ــار رودك ــر آث ــورد دیگ م

بلــه؛ حتــی اگــر فرهنگســتان ادامــه ندهــد، بــاز ادامــه پیــدا می کنــد 

ــه آن   ــدی ب ــردازد نســل بع ــه آن نپ ــن نســل هــم ب ــر ای ــی اگ و حت

ــی،  ــوان رودك ــدی دی ــه دوجل ــر از مجموع ــه غی ــت. ب خواهد پرداخ

بخش هایــی هــم از آثــار رودکــی نابــود شــده، ماننــد ترجمــه 

»کلیله ودمنــه« کــه از آن همــه، تنهــا چنــد بیــت باقــی مانــده، کــه 

هــامن چنــد بیــت را  »بــاب اصــوت و صــوت« ســاختیم. ایــن قبیــل 

کارهــا را فرهنگســتان انجــام داده و بــه زودی منتــر می شــود. در 

ــل اســت.  ــه رشح و تحلی ــوان رودکــی در مرحل حــال حــارض، دی

پروژه »بیدل دهلوی« نیز مانند پروژه رودكی است؟

ــا  ــه تاجیک هــا، افغان هــا، هندی هــا و م ــدل« شــاعری اســت ک »بی

ــن  ــرای ای ــش را ب ــل غزل های ــن دلی ــه همی ــم و ب ــه او ارادت داری ب

پــروژه انتخــاب كردیــم. بیــدل خــودش می گویــد: زبــان مــن، زبــان 

ــالً  ــد کام ــد، می توانی ــس بگیری ــا آن ان ــر ب ــه اگ ــت، ک ــاده ای اس س

ــا  ــم ب ــه داری ــا آن زمــان، فاصل آن را متوجــه شــوید. امــا چــون مــا ب

محیطــی ماننــد هنــد، یــک مقــدار مشــکل بنظــر می آیــد و ســعی 

کردیــم بــا خوانــدن آثــار او ذهنــامن را بــه او نزدیــک كنیــم و خــط 

او را چنان کــه می گویــد، درک کنیــم. بــه همیــن دلیــل از میــان 

ــد  ــاب ش ــد، انتخ ــر می رس ــه نظ ــوارتر ب ــه دش ــه ک ــش آنچ غزل های

و مــا از 28 حــرف فارســی کــه در انتهــای ابیــات بــه عنــوان قافیــه 

قــرار می گیــرد، یعنــی مثــالً آخــر یــک بیــت ممکــن اســت »الــف« 

ــم.  ــاب می كنی ــرف »ی« انتخ ــا ح ــر، آن را  ت ــروف دیگ ــا ح ــد، ی باش

ــا  ــف« ت ــه »ال ــه قافی ــم ک ــزل انتخــاب كردی ــادی غ ــداد زی ــالً تع فع

»ب« بوده اســت. ابتــدا گفتیــم از هــر حرفــی 10 تــا غــزل را انتخــاب 

و رشح می کنیــم. این هــا را بــه عنــوان منونــه انجــام می دهیــم 

ــود  ــت خ ــرف 10 بی ــر ح ــی و از ه ــرف فارس ــه 28 ح ــد ك و ببینی

ــوی را  ــده و مثن ــم قصی ــر بخواهی ــادی می شــود، حــال اگ تعــداد زی

نیــز انجــام دهیــم، عمــر درازی می خواهــد و مــا بایــد هامن قــدری 

ــد  ــم و بیشــر هــم نبای ــم انجــام دهی ــم و می فهمی ــه وقــت داری ک

توقــع داشته باشــیم. 

ــوص  ــات در خص ــه ای از نظری ــظ« مجموع ــروژه »حاف ــا در پ گوی

ــون  ــه تاكن ــی ك ــام دیدگاه های ــا مت ــود؛ آی ــردآوری می ش ــظ گ حاف

ــود؟  ــاظ می ش ــروژه لح ــن پ ــوده در ای ــون وی ب پیرام

ــام  ــظ« انج ــد »حاف ــخصیت هایی مانن ــون ش ــه پیرام ــی ک   تحقیقات

شــده، بــه شــهادت رشوحــی اســت کــه نوشــته و در ســال های اخیــر 

چاپ هایــی از آن ارائــه شده اســت. از قدیــم رشح هایــی دربــاره 

حافــظ داریــم، مثــل »رشح دارابــی« کــه تکیــه اش یــك مقــدار زیــادی  

بــر عرفــان حافــظ اســت. عرفانــی هــم كــه در آن زمــان غالــب بــوده، 

عرفــان وحــدت وجــودی اســت و بــه همیــن دلیــل از اشــکاالت خالی 

نیســت. مثــالً »رشح ســودی بــر حافــظ« بیشــر جنبــه ادبــی آن را بــه 

ــوده ، انجــام داده اســت. در دوره  ــه آن روزهــا مطــرح ب ــدازه ای ک ان

مــا نیــز برخــی چیزهایــی دربــاره حافــظ نوشــته اند. در حالــی کــه 

حافــظ یــک آریایــی صــد در صــد مســلامن اســت و كســی اســت كــه 

کتابــش دو تکیــه گاه خیلــی دقیــق دارد، یکــی خــود قــرآن و دیگــری 

اندیشــه های آریایــی اوســت کــه حتــی تکیــه گاه اندیشــه های 

مرق   زمینــی آریایــی آن هــم بــا قــرآن ســنجیده می شــود، یعنــی در 

کتــاب او اندیشــه های میرایــی و اندیشــه های قرآنــی بــا تصحیحــی 

کــه توســط قــرآن انجــام داده، وجــود دارد. اکــر وقتــی دیــوان حافظ 

ــی،  ــِی ادب ــا ادب ــد ی ــی می کنن ــی تلق ــا عرفانی ِعرفان ــد ی را می خوانن

کــه فقــط زیبایی هــای ادبــی آن را پیــدا کننــد، ایــن  اســت کــه عمــق 

قصــه چیســت؟ و اگــر او از »شــهِر یــاران« و از »شــهریاران« ســخن 

می گویــد، »شــهِر یــاران« کجاســت؟ »شــهریاران« کی انــد؟ ایــن 

ــر این هــا دانســته  ــد، اگ ــد و منی دان ــال منی کن مســائل را کســی دنب

شــود، در واقــع حتــی مــا از جهــت لغــت هــم كشــورمان نســبت بــه 

ــود.  ــر می ش ــان فربه ت ادبیامت

»شــهِر یــاران« هــامن مدینــه فاضلــه ای اســت کــه »فالســفه« از آن 

ــامی  ــه »عل ــان ک ــهر نیکوی ــی و ش ــهر نیکوی ــد، ش ــت می کنن صحب

اخــالق« از آن حــرف می زننــد. شــهِر یــاران آخریــن تحققــش، 
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ــود کــه اخــوت بیــن آدم هــا برقــرار کــرد کــه شــام  مدینــه رســول ب

ــن  ــد ای ــود او می گوی ــی خ ــت. وقت ــرادری اس ــق ب ــان در ح یاری ت

ــت  ــد روان اوس ــول«، فرافکن ــه رس ــی »مدین ــم اســت، یعن ــهر عل ش

یعنــی َعلِــیٌّ بَابَُهــا و شــهِر یــاران معنــی می شــود و شــهریاران 

ــهِر  ــر ش ــه ب ــتند ک ــانی هس ــهریاران کس ــود. ش ــوم می ش ــز معل نی

ــه شــهر را  ــی هســتند ک ــد، شــهریاران یاران ــاران حکومــت می کنن ی

ــا همــه دوســت  ــه ب ــد. شــهریاران کســی اســت ک تشــکیل می دهن

اســت )یــار همــه شــهر( اوســت. دیــوان حافــظ دیــوان حکیامنــه و 

ــد و  ــاهنامه این گونه ان ــوی و ش ــه مثن ــت. چنان ک ــاده ای اس فوق الع

ــرد. ــا کار ک ــود روی آن ه ــه می ش ــدازه ای ک ــه ان ــد ب بای

شــاهنامه اورامانــی نــام پــروژه  دیگــری اســت دربــاره این شــاهنامه 

نیــز توضیــح دهید: 

ــم پیرامــون  ــا مجبوری ــه م ــی اســت ك »شــاهنامه« هــم از منونه های

ــان  ــاب در همــه جه ــن كت ــاره ای ــرا تحقیقــات درب ــم، زی آن کار کنی

ــه  ــا 2 گون ــخه، ب ــوع نس ــاب 2 ن ــن كت ــت. از ای ــام اس ــال انج در ح

مخاطــب موجــود اســت. یکــی شــاهنامه ای اســت كــه مخاطبانــش 

ــاالن و  ــه بزرگس ــت ك ــاهنامه ای اس ــری ش ــتند و دیگ ــودکان هس ک

ســالخوردگان از آن بهــره می برنــد.  

هــم  آن  و  قصــه  می فهمنــد،  افســانه  شــاهنامه  از  خردســاالن 

ــاخدار  ــود ش ــك موج ــتم را ی ــد رس ــرض كنی ــه. ف ــای كودكان قصه ه

ــد  ــد مانن ــن می توان ــد. ای ــو می جنگ ــا دی ــه ب ــد ك ــانی می بینن انس

ــه  ــا ب ــد، ت ــی باش ــود، بی معن ــه می ش ــا گفت ــه بچه ه ــه ب ــو« ک »لول

ــو  ــد و دی ــوا می کن ــو دع ــا دی ــه ب ــم ک حــال انســان شــاخدار ندیدی

ــن  ــد. ای ــزی منی گوین ــه چی ــت ك ــن  اس ــل ای ــس مث ــم، پ ــم ندیدی ه

ــزد.  ــط احساســات را بر می انگی ــه فق شــاهنامه خردســاالن اســت ك

امــا در شــاهنامه ســالخوردگان، »رســتم«، آدم نیســت، بلکــه درخــت 

اســت. چــون هــر گیاهــی کــه رس از خــاک در مــی آورد، اگــر از آن 

ــاره  ــدن اش ــتَم«)به رویی ــد: »رُس ــتی؟ می گوی ــه هس ــو چ ــی ت بپرس

دارد(. اگــر مبانــد و بــزرگ شــود می شــود تهمــن. شــاخه های 

درخــت نیــز شاخهایش)شــاخ دیــو( هســتند. از گــور غــذا می خــورد، 

پنجه هــای همــه درختــان در خــاک و گــور اســت، در واقــع ســزارین 

شــده. همــه می داننــد، وقتــی آب از خــاک رُس عبــور می کنــد، یــک 

ــن لعــاب را  ــرد كــه اگــر خورشــید ای ــن قــرار می گی لعابــی روی زمی

ــد، بایــد از ایــن لعــاب  ــه بزن ــاه می خواهــد جوان نرکانــد، وقتــی گی

عبــور كنــد، ولــی منی توانــد، چــون َمتِّــه نــدارد كــه خــاک را ســوراخ 

کنــد، پــس بایــد خــاک را شــکاف بدهنــد. ایــن خورشــید اســت كــه 

ــزارین  ــس س ــد. پ ــرون می آی ــاه بی ــد و گی ــکاف می ده ــاک را ش خ

می شــود و ســیمرغ هــم خورشــید اســت. تنــه درخــت هــم رخــِش 

اوســت. راه مازنــدران کــه رســتم بــرای کشــن دیــو ســفید می گوینــد 

رفتــه و بیــن راه گاهــی خســته می شــده. پــاالن اســبش را بــه زمیــن 

ــایه  ــیر س ــن مس ــتم در ای ــوزم رس ــده، هن ــه و می خوابی می انداخت

درختــان اســت ایــن مســیر ســایه درخــت بــود، زیــر درخــت پهــن 

ــد.  ــرت می زنن ــر ُچ ــا در ظه ــت درخت ه اس

ــرآن را،  ــا و ق ــوی موالن ــظ، مثن کتاب هــای شــاهنامه، غزل هــای حاف

هــم ســالخورده می توانــد بخوانــد و هــم خردســال. ایــن کــه خــدا 

ــد،  ــم می گوین ــم حکی ــی ه ــم فردوس ــه ابوالقاس ــت و ب ــم اس حکی

یــک بــار حــرف حکیــم را می خوانیــد و یــک بــار کســی کــه قصــه 

بــرای شــام می خوانــد. ایــن اســت کــه بایــد یــاد بگیریــم، حکمــت 

بخوانیــم، قصــه ســاده کــودکان را نخوانیــم.

 یکــی از کارهایــی کــه در حــال انجــام اســت و  مــا ســعی کردیــم 

عمیق تــر باشــد، ایــن اســت كــه آنچــه در ایــران بــه عنــوان شــاهنامه 

شناخته می شــود، چــه شــاهنامه فردوســی و پشــتوانه هایی كــه 

دارد، ماننــد شــاهنامه ابومنصــوری. چــه شــاهنامه هایی کــه بــه 

عربــی نوشــته شــده، مثــل شــاهنامه ثعالبــی و شــاهنامه اورامانــی 

ــتم  ــه در رس ــده ای ک ــات پراکن ــت و حكای ــردی اس ــان ک ــه زب ــه ب ك

نامه هــا و دیگــر کتاب هــا موجــود اســت، زمینــه تحقیــق دیگــر در 

ــن  ــی از ای ــا کتاب های ــن حــوزه اســت و مقایســه همــه این هــا ب ای

ــرد.  ــورت می گی ــان ص ــه جه ــل در هم قبی

پــس در واقــع پــروژه »شــاهنامه« مختــص شــاهنامه کــردی نیســت، 

بلكــه همــه شــاهنامه های مختلــف را در بــر می گیــرد؟ 

بلــه؛ مثــالً شــاهنامه فردوســی بــا »مهابهاراتــا« کــه در هنــد اســت 

چــه رابطــه ای دارد؟ یــا »ایلیــاد و ادیســه« كــه  بــرای یونــان اســت 

بــا شــاهنامه چــه ارتباطــی می توانــد داشــته باشــد؟ و حتــی 

کوچکــر. شــاهنامه های 

ــتم«  ــد »رس ــد مانن ــان دارن ــرای خودش ــی ب ــا قهرمان ــه ملت ه  هم

ــرای ارمنی هــا، یهودی هــا از شمشــون  ــان، »ماســیس« ب ــرای ایرانی ب

)سامســون(، ســخن می گوینــد. در بین النهریــن نیــز از »گیل گمــش« 

صحبــت می شــود. حتــی در ســال های جدیــد کشــورهایی کــه 

مســتقل شــده اند، ماننــد قرقیزســتان وقتــی از روســیه جــدا شــد، بــه 

ــد  ــاس« و گفتن ــام »مان ــود، بن ــی در افسانه هایشــان ب ــال قهرمان دنب

ایــن قهرمــان ماســت. در صحــرای عربســتان »َعنــَرة بــن َشــّداد« و 

ــا  ــد اینه ــروز بای ــه ام ــت ك ــن اس ــد. ای ــرح  ان ــل او مط ــانی مث فارس

ــت  ــه حكم ــانی ک ــرای کس ــوند، ب ــذف ش ــاالن ح ــای خردس از دنی
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می خواننــد، یــک جــور روایــت بشــود. مــا بــرای ایــن کار ناچــار از 

تحقیــق هســتیم. مــا نیــز ایــن كار را در فرهنگســتان رشوع كردیــم و 

تاجایــی کــه می توانیــم انجــام می دهیــم. ولــی دریغــی نیســت كــه 

اگــر مــا هــم نتوانیــم، مســلام ادامــه پیــدا می كنــد، چــون اینهــا در 

اثــر حضــور مــا نیســت بلكــه تغییــر بــزرگ همیــن راه نــوری اســت، 

فایــده اش ایــن بــوده کــه دیــری و دوری از بیــن رفتــه. ســابق بــر این 

بایــد یــک نفــر بــه بلــخ یــا بغــداد می رفــت تــا ســؤالش را از بزرگــی 

ــه  ــی از شــهرها یکجــا هســتند، یعنــی امــروز ن بپرســد، امــروز خیل

دیــواری و نــه مــرزی وجــود نــدارد، ایــن دســتگاه ها همــه آدم هــا را 

ــد. ــه هــم وصــل می کن در یــک آن،  ب

ــف  ــز تعری ــی نی ــت های تخصص ــا، نشس ــن پروژه ه ــرای ای ــا ب آی

ــت؟  ــده اس ش

اولیــن مرحلــه چــاپ كتــاب بــه همــراه ســی دی ضمیمــه آن اســت 

ــن  ــد. در ای ــد اســتفاده کن ــا وقتــی عرضــه می شــود، شــخص بتوان ت

ــانی  ــالع رس ــا اط ــالت و روزنامه ه ــایت ها، مج ــد در س ــه بای مرحل

شــود كــه چنیــن کاری انجــام شده اســت. ایــن کــه بعدهــا پیرامونــش 

ســخنی گفتــه بشــود و اجالســی باشــد از مســلامتی اســت کــه اگــر 

ــن كار  ــد و ای ــران می آین ــم، دیگ ــام ندهی ــن کار را انج ــم ای ــا ه م

ــد و  ــی نق ــند، برخ ــی می نویس ــد، بعض را می كنن

تنقیــل می کننــد، باالخــره متــاع كفــر و دیــن 

ــت. ــری نیس بی مش

آیــا رشح و مقدمــه ایــن كتاب هــا را 

می نویســید؟ خودتــان 

عزیــزان دیگــری هســتند و دارنــد كار 

می كننــد. انشــاءالله خداونــد توفیــق بدهد 

ــود  ــون س ــود. چ ــام ش ــا انج ــن كاره ــه ای ك

بســیاری بــرای بــر دارد و كاری فرهنگی اســت 

و بــه این كــه بیزینــس در جهــان چگونــه اســت و 

سیاســت چیســت؟ كاری نــدارد، زیــرا كار فرهنگــی ایــن اســت كــه 

ــم زندگــی جــاری اســت و رشایــط هرچقــدر ســخت  فرامــوش نكنی

ــرای  ــگ ب ــدش را از دســت بدهــد و فرهن ــد امی باشــد، انســان نبای

ــد. امــروزه مســائل  ــد راه برون تقویــت مــردم اســت و اینكــه بتوانن

ــه فرهنــگ  ــه اول ب ــه نوعــی تخصــص شــده كــه در مرحل ــل ب تبدی

مربــوط منی شــود، زیــرا بایــد فرهنــگ كار خــود را انجــام  دهــد و مــا 

ســعی می كنیــم فرهنــگ را بــه شــكلی كــه بــرای مــردم الزم اســت، 

ارائــه دهیــم تــا مــردم بتواننــد خودشــان را صیانــت كننــد و آنچــه 

ــد.   ــا خــود حمــل كنن نــور اســت را ب

خوانش و قرائت این اشعار توسط خود شام انجام می شود ؟

ــن کار را  ــم و ای ــورت می کنی ــم مش ــا ه ــتند ب ــم هس ــی ه دیگران

انجــام می دهیــم. امــا کار ادامــه پیــدا می کنــد و بــه کــامل خــودش 

می رســد.

آیا لوح های قرائت اشعار با موسیقی همراه خواهدبود؟

ــن کار اســت،  ــی کــه همــراه ای ــن فکــر هســتیم كــه لوح های ــه ای ب

ــه  ــی ک ــه شــعر دکلمــه می شــود، داخــل آن ابیات ــن ک ــر ای عــالوه ب

ــبی  ــگ متناس ــا آهن ــت ب ــر اس ــیقی نزدیک ت ــه موس ــر و ب غناعی ت

خوانــده شــود كــه بــرای کســی کــه آنــرا می شــنود اگــر خســته شــد 

ــه  ــد ادام ــد و بتوان ــوا کن ــد ق ــت، تجدی ــیقی درس ــنیدن موس ــا ش ب

بدهــد. مــا در فرهنگســتان گوینــدگان خوبــی داریــم امــا خوانــدن  

برخــی از اشــعار ســخت اســت، بایــد بــه دســت كســی ســپرده شــود 

كــه بیشــر ایــن كار را انجــام داده اســت. یــا كســانی متریــن درســت 

خوانــی اشــعار را ببیننــد و آن را عرضــه نهایــی كنیــم و ایــن كار نیــز 

ــددی اســتفاده  ــد از صداهــای متع ــه زودی انجــام می شــود و بای ب

شــود تــا بشــود عرضــه میدانــی خــوب داشــت. 

ــه  ــم ك ــتادان را داری ــا برخــی از اس ــا در بســیاری از مباحــث تنه م

ارشاف كامــل بــه آن مطالــب دارنــد و آنچــه نگرانــی نســل حــارض 

اســت از دســت دادن افــرادی اســت كــه پیشــینه های علمــی 

و تجربــی فراوانــی دارنــد و منی توانیــم جایگزینــی بــرای آن هــا 

داشته باشــیم؛ فرهنگســتان هــر چــه متهیداتــی را بــرای ایــن مســئله 

نامتــام  پروژه هایــش  تــا  ــد.اندیشیده اســت  منان

ایــن دریغــی اســت كــه تــا حــدی 

جریــان  بــه  اگــر  امــا  دارد،  جــا 

حیــات نــگاه کنیــم، آدم هــا ازبیــن 

 ، نــد و می ر

بودنــد، جهــان نــوع کــه اگــر 

ــن مســئله  ــود. امــا جهــان قاعــده خــود را دارد و ای دیگــری ب

ســنت خداونــد اســت. امــا ایــن نگرانــی خیلــی جــدی نبایــد باشــد، 

ــرد. آن آدمــی  ــز بقــا و دوامــش را از انســان منی گی چــون همــه چی

کــه شــام بــه عنــوان پیــر فرهیختــه می شناســید، روزی بچــه ای بــوده 

ــر  ــروز فک ــه ام ــیده ک ــری رس ــه پی ــده و ب ــزرگ ش ــت و ب ــه تربی ک

می کنیــم اگــر نباشــد خدشــه ای بــه مــا وارد می شــود. نــه این طــور 

نیســت، دیگرانــی می آینــد کــه تجربیــات بــه آن هــا منتقــل می شــود، 

البتــه اندكــی بایــد دریــغ خــورد ولــی جهــان جــاری اســت؛ امــا امیــد، 

ــد و  ــرو منی مان ــز ف ــچ چی ــر باشــد،که هی ــز قوی ت ــد از همــه چی بای

همــه چیــز ادامــه پیــدا می کنــد و خداونــد جهــان را نوعــی خلــق 

کــرده کــه بایــد بــه کــامل خــودش برســد و ابــزارش را بوجــود آورده. 

نگرانــی مــا از عمــر کوتاهــامن اســت کــه فرصــت نداریــم از خیلــی 

ــت انســان  ــان، بی نهای ــم. جه ــت اســتفاده را بکنی ــه متامی چیزهــا ب

ــد و  ــت می کن ــد خدم ــه بتوان ــدازه ای ک ــه ان ــلی ب ــر نس دارد و ه

ــاند. ــاند، خواهــد رس ــد می خواهــد برس ــه نســل بع ــه ب آنچــه را ک
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دستبافتههایزنانعشایربانقشهای»شادی«گرهخورد
ــا طرح هــا  ــان عشــایر كــه ب ــار دســت بافته های زن منایشــگاهی از آث

و نقش هــای »شــادی تاكــی« گــره خــورده بــود، عــر سه شــنبه، 2 

ــه  ــری جهــان مجموعــه هرپژوهــی نقــش جهــان ب شــهریور در گال

منایــش درآمــد. 

ایــن منایشــگاه شــامل 18 اثــر از طرح هــا و نقش هــای »شــادی 

تاكــی« بــود كــه بــا عنــوان » گبه هــای شــادی« و بــه یــاد زنده یــاد 

ــز كالنــری گشــایش یافــت.   پروی

ــان  ــن منایشــگاه، دســت بافته های زن ــه منایــش درآمــده در ای ــار ب آث

و دخــران ایــل قشــقایی اســت كــه بــا طرح هــا و نقــوش گرافیكــی 

»شــادی تاكــی« همــراه اســت. وی در خصــوص خلــق آثــارش گفــت: 

ایــن نقــوش و طرح هــا برگرفتــه از ســنت و فرهنــگ مــردم عشــایر 

ایــران اســت. 

ــی  ــی و كارشناس ــرش و كاردان ــی ف ــدارك كارشناس ــه دارای م وی ك

ــه  ــی گب ــه طراح ــبت ب ــه اش نس ــاره عالق ــت درب ــك اس ــد گرافی ارش

ــه  ــی ك ــته های تحصیل ــا در رش ــودم ت ــد ب ــت: عالقه من ــار داش اظه

دنبــال می كــردم بــه نوعــی ارتبــاط ایجــاد كنــم، ولــی پیونــد هــری 

ــت،  ــنتی اس ــالً س ــری كام ــه ه ــرش ك ــا  ف ــك ب ــون گرافی ــدرن چ م

بســیار ســخت بــود. بــه همیــن خاطــر ســعی كــردم آن را بــر روی 

بــوم نیــاورم بلكــه »گبــه« را بــه دلیــل آزادی و رهایــی كــه در طــرح 

ــردم.  ــوع بافــت درشــت آن داشــت، انتخــاب ك نقــوش و ن

ــت و  ــری اس ــگر ه ــی، پژوهش ــر طراح ــالوه ب ــه ع ــی ك ــادی تاك ش

دربــاره  شده اســت،  منتــر  وی  از  این بــاره  در  نیــز  مقاالتــی 

ــود  ــی ب ــای ذهن ــر طرح ه ــاس كار ب ــت: اس ــش گف ایده پردازی های

كــه ریشــه در ســنت ها داشــت. تــالش می كنــم تــا طرح هــا و 

نقشــه  هایی كــه كار می كنــم بــا مطالعــه و پشــتوانه فرهنگــی باشــد. 

ایــن اســت كــه از موســیقی، خصوصــاً الالیی هــا، مراســم و فرهنــگ 

عشــایر  بهــره می بــرم و در میــان زنــان عشــایر كــه فرهنگــی غنــی 

دارنــد، روزهایــی را ســپری می كنــم تــا بتوانــم آنچــه در بطــن ایــن 

ــرم.  ــه كار ب ــم و ب ــه وجــود دارد را شناســایی کن جامع

وی از دیگــر دالیلــی كــه بــه ایــن هــر اهتــامم دارد، اشــاره كــرد و 

گفــت: گبــه بافــی هــری كامــالً زنانــه  اســت. چنانكــه از زمانــی كــه 

پشــم گوســفند توســط مــردان چیــده می شــود، كار بــه زنــان ســپرده 

ــرزی، چله كشــی و  ــی مراحــل ریســندگی، رنگ ــی متام می شــود. یعن

ــل می شــود،  همــه در  ــا تبدی ــه ای زیب ــه گب ــه ب ــی ك ــا زمان بافــت  ت

ــرد.  ــه دســت آن هــا صــورت می گی ــان عشــایر و ب ســایه زن

ایــن هرمنــد در خصــوص اســتفاده از نوشــته هایی كــه در طراحــی 

گبــه اســتفاده می كنــد، عنــوان كــرد: از آنجــا كــه بــه ادبیــات 

عالقه منــدم، وقتــی وارد مطالعــه فرهنــگ عشــایری شــدم، توانســتم 

بــا اشــعار فولكلــوری كــه ســینه بــه ســینه در میــان ایــن عشــایر و بــه 

زبــان بومــی  آن هاســت، آشناشــوم. بــه همیــن دلیــل حتــی جمــالت 

یــا كلمه هایــی را كــه در طرح هایــم وجــود دارنــد، بــا هــامن زبــان 

عشــایر  بــه كار می بــرم. بــه عنــوان مثــال مــن فارســی ایــن اشــعار 

ــه مــن منتقــل می شــود، ســپس هــامن  ــدم و آن حــس ب را می خوان

اشــعار تركــی بــر روی گبه هــا بافتــه می شــود. دلیــل دیگــر ایــن بــود 

كــه در بافــت گبه هــای عشــایری خیلــی از خــط اســتفاده منی شــود 

و عالقــه داشــتم كــه خــط بــه عنــوان شــاخصه كارم باشــد. 

ــیار  ــود دارد بس ــروز وج ــازار ام ــه در ب ــایری را ك ــای عش وی گبه ه

ســاده توصیــف كــرد و افــزود: مــن مقالــه ای تحقیقاتــی بــه همــراه 

گاهــی اوقــات ایــن نقــد بــه فرهنگســتان وارد می شــود كــه ممكــن 

ــا دیگــر نهادهــای فرهنگــی باشــد،  اســت فعالیت هایــش مــوازی ب

آیــا ایــن مطلــب را صحیــح می دانیــد؟  

 اگــر قــرار بــه برنامه ریــزی باشــد کــه نیروهــا رصف کارهــای تکــراری 

ــك کشــور باشــد.  ــت و ی ــک دول ــد ی ــده آن بای نشــود، ســامان دهن

ــالن کار در  ــه ف ــع شــود ک ــد دانشــگاه مطل ــد مانن فرهنگســتان بای

ــا كاری را  ــر م ــه اگ ــخصاتی دارد؟ ک ــه مش ــت، چ ــام اس ــال انج ح

انجــام می دهیــم بــا آن مشــخصات نباشــد. بــه عنــوان مثــال پــروژه 

ــال کار  ــه ح ــا ب ــه ت ــه ک ــا آنچ ــم ب ــا کار می کنی ــه م ــاهنامه ای ک ش

ــتیم.  ــری هس ــداف دیگ ــال اه ــا دنب ــرا م ــت، زی ــاوت اس ــده متف ش

ــه در حــال حــارض خیلی هــا در حــال انجــام  ــن درســت اســت ك ای

كارهایــی هســتند، ولــی نــه آن هــا کار مــا را انجــام می دهنــد، نــه مــا 

کار آن هــا را. پــس هیــچ کــدام از كارهــا تکــراری نیســت.  ایــن ارزش 

ــرای كار  ــه گذاشــته می شــود و ب اضافــی اســت كــه روی مــاده اولی

خاصــی اســت كــه روی آن انجــام می شــود. اصــوالً اگــر كاری نكنیــم، 

مبــادا تكــراری باشــد، بهانــه ای اســت بــرای كار نكــردن چــون این هــا 

ــت.  ــی اس ــای رقابت بحث ه

پــس پروژه هایــی كــه فرهنگســتان در حــال انجــام آن اســت 

متفــاوت از دیگــر كارهاســت.

ــز  ــاط اشــراكی نی ــا نق ــاوت اســت ام ــه؛ اصــل و اســاس كار متف بل

وجــود دارد بــه عنــوان مثــال ممكــن اســت همــه دربــاره شــاهنامه 

تحقیقاتــی كنیــم امــا در اصــل آن، بــا هــم فــرق داریــم. شــاید یکــی 

ــی  ــاری باق ــه در هــر دوره ای آث ــن باشــد ک ــا ای از انگیزه هــای آن ه

می مانــد کــه افتخــار آن دوره اســت؛ مثــالً در عــر ســامانیان 

دیــوان رودکــی و تاریــخ بلعمــی مانــده، در زمــان غزنویان شــاهنامه، 

فرخــی، تاریــخ بیهقــی، تاریــخ یمینــی مانــده. شــاید چــون مــا 

متعلــق بــه ایــن دوره ایــم، نگرانیــم اگــر ایــن زمــان بگــذرد، بگوینــد 

آثــاری نبوده اســت. مــا تــالش می کنیــم دوره  خوبــی بجــا بگذاریــم 

ــده  ــام ش ــی انج ــم کارهای ــن دوره ه ــد در ای ــا بگوین ــد از م و بع

بــرای ایــن اســت كــه همــه نهادهــای فرهنگــی دســت بــه كار شــده 

ــر  ــه نظ ــوازی ب ــت م ــن اس ــه ممك ــد ك ــام می دهن ــی انج و كارهای

ــم و  ــام داده ای ــه انج ــی را این گون ــک دوره شاهنامه شناس ــد. ی برس

ــز بــه همیــن منــوال  یــک دوره باســتان پژوهــی و دیگــر هرهــا نی

انجــام شده اســت. 

آیــا فرهنــگ و هــرن دیگــر ملــل نیــز مــورد توجــه فرهنگســتان هــرن 

اســت؟ 

 در فرهنگســتان نشســت هایی دربــاره هنــد پژوهــی، چیــن  پژوهــی 

ــورد  ــه در م ــترقین همیش ــه مس ــد ک ــاده و بدانی ــاق افت و ... اتف

ــرب  ــورد غ ــی رشقی هــا در م ــی داشــتند، ول ــا طرح هــای تحقیقات م

ــته و  ــرا خواس ــام آن هســتیم، زی ــه انج ــار ب ــتند و ناچ ــی نداش تأمل

ناخواســته جهــان بــه هــم مربــوط می شــود، بایــد همدیگــر را واقعــاً 

بــدون دوســتی و دشــمنی بشناســند. مــا زمانــی که غرب را نشناســیم 

نــه می توانیــم دوســت باشــیم نــه دشــمن. امــروز روزی اســت كــه 

مــا هــم بایــد آن هــا را بشناســیم و هــم اینكــه یادگارهایــی را از خــود 

بجــا بگذاریــم و ســعی می کنیــم ایــن کوشــش را بــه جایــی برســانیم. 
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ــن پژوهــش متوجــه شــدیم  ــتم و در ای ــرزان ســجودی داش ــر ف دك

كــه گبه هــای امــروزی بــه دلیــل توریســت پســند بــودن آن، 

ــام در  ــه ش ــت ك ــن اس ــد، ای ــدا كرده ان ــی پی ــری سفارش ــر بس بیش

بــازار گبــه طرح هــای بســیار ســاده را می بینیــد در حالــی كــه 

گبه هــا اصالتشــان شــلوغی طــرح و رنگارنــگ بــودن آن اســت. 

در طرح هایــی كــه كار می كنــم ســعی كــردم لباس هــای زیبــای 

ــای  ــه دارای فرم ه ــان ك ــان چادرهایش ــراه چیدم ــه هم ــایری ب عش

متنــوع و رنگ هــای گوناگــون اســت، اســتفاده كنــم. همینطــور 

ــردم و  ــم لحــاظ ك آداب و رســوم و جشن هایشــان را در طراحی های

ایــن فرم هــا را دســتامیه اصلــی كارم قــرار دادم. 

ایــن گرافیســت در خصــوص تركیب بنــدی رنــگ تریــح كــرد: در این 

آثــار بافــت گبــه از نظــر تكنیــك، هیــچ تفاوتــی بــا دیگــر آثــار گبــه 

نــدارد. یعنــی نــوع بافــت، تــارو پــود، پشــم و اســتفاده از رنگ هــای 

طبیعــی همــه كامــالً عشــایری اســت، آنچــه در برخــی اوقــات تغییــر 

می كنــد، رنــگ برخــی از نخ هاســت. بــه عنــوان مثــال اگــر زردی كــه 

در طراحی هایــم اســتفاده كــردم  بــا رنــگ عشــایری اندكــی متفــاوت 

ــه  ــم آن را ب ــعی می كنی ــرزی س ــد رنگ ــان در رون ــار زن ــود، در كن ب

ــا روش هــای ســنتی  ــرا ب ــم و آن ــك كنی ــگ طــرح نزدی ــه رن ــی ب نوع

روشــن یــا تیــره مناییــم. 

شــادی تاكــی بــه كارهــای جدیــدی كــه بــه تازگــی خلــق كــرده اشــاره 

ــر  ــده كوچك ــق ش ــی خل ــه تازگ ــه ب ــاری ك ــاد آث ــت: ابع ــرد و گف ك

اســت اصــوالً ســعی كــردم كــه ابعــاد كارم از اندازه هایــی كــه بــازاری 

اســت، جــدا شــود تــا كارهــا از حالــت فــرش بــودن خــارج و بیشــر 

حالــت تزئینــی بــه خــود بگیــرد. 

نقــوش  از  یكــی  تریــح  بــه  خــود  گفتگــوی  پایــان  در  وی 

طراحی شــده اش پرداخــت و گفــت: هامنطــور كــه در طراحــی 

ــه كار  ــی« ب ــا هل ــوان »یورق ــا عن ــته ای ب ــد نوش ــرش می بینی ــن ف ای

برده شده اســت كــه یكــی از رقص هــای محلــی زنــان عشــایری 

اســت كــه بــا دســتامل انجــام می شــود، و در كنــار آن تابلــوی 

دیگــری اســت كــه »آقــور هلــی« بــر روی آن نقــش بســته و اشــاره 

بــه رقــص زنــان كهنســال عشــایر دارد. در مبانــی گرافیكــی آنجــا كــه 

مربــوط بــه رقــص زنــان جــوان می شــود كمــی مواج تــر اســت ولــی 

در تابلــوی دیگــر از خطــوط افقــی اســتفاده شــده اســت كــه ریتــم 

كندتــری بــه آن می دهــد. 

منایشــگاه »گبه هــای شــادی« تــا پایــان شــهریور در نگارخانــه جهــان 

مركــز هرپژوهی نقش جهــان وابســته بــه فرهنگســتان  هــر میزبــان 

نــگاه گــرم بازدید كننــدگان بــود. 

وترجژولهدرنشستفرشوفرهنگوبیم:
اصلواساسگبهبایفدربداههبایفاست

تــورج ژولــه در نشســت تخصصــی »فــرش و فرهنــگ بومــی« گفــت: 

ــه  ــی ك ــت. گبه های ــه بافی اس ــی در بداه ــه باف ــاس گب ــل و اس اص

زنــان عشــایر می بافنــد، در لحظــه و  بــدون هیــچ طــرح و نقشــه ای 

از پیــش تعییــن شــده، بافتــه می شــوند.

نشســت تخصصــی فــرش و فرهنــگ بومــی عــر دوشــنبه 8 

شــهریور در مركــز هرپژوهــی نقــش جهــان بــا حضــور پژوهشــگران 

ــس از پخــش  ــزار شــد. پ ــك برگ و دانشــجویان حــوزه فــرش و گرافی

ــرش عشــایری«  ــی و »ف ــی تاك ــر عل ــم »گبه هــای شــادی« اث دو فیل

اثــر بهــروز افخمــی، تــورج ژولــه بــه ســخرانی پرداخــت. وی در آغاز 

ــرد  ــاره ك ــاره، اش ــر بیچ ــدرش علی اصغ ــری و پ ــزار كالن ــه م كالم، ب

ــت:  ــد و گف ــدان آرمیده ان ــه هرمن ــر در قطع ــار یكدیگ ــه در كن ك

ایــن ُحســن تصــادف، باعــث شــد كــه مــن بــه آثــار اســتاد كالنــری 

بیشــر توجــه كنــم و قطعــاً تفكــر و نــگاه او بــه آثــار خانــم تاكــی و 

اظهاراتشــون دربــاره آثــار ایشــان مصــداق دارد. امــا نگاهــی كــه مــن 

ــر اســت. ــاوت از نگاه هــای دیگ ــار دارم، متف ــن آث ــه ای ب

ــار  ــه ادامــه داد: مــن تعــدادی از عكس هــای آث ــن زمین وی در همی

خانــم تاكــی را دیــده بــودم و منی توانســتم نظــر قطعــی دربــاره آثــار 

ایشــان بدهــم، امــا امــروز كــه از نزدیــك بــا آثارشــان آشــنا شــدم، اگــر 

امــروز بخواهــم تحلیلــی از كارهایشــان داشــته باشــم، در واقــع بایــد 

بگویــم كــه بافته هــای خانــم تاكــی برداشــتی آزاد و متفــاوت از گبــه 

 اســت و هــر هرمنــدی می توانــد برداشــت و روایتــی آزاد از یــك اثــر 

هــری داشته باشــد.

ایــن كارشــناس فــرش بــه تریــح گبــه و انــواع آن پرداخــت و تریح 

ــار خانــم تاكــی تحلیــل درســت  كــرد: اگــر بخواهیــم نســبت بــه آث

داشته باشــیم، بایــد از تعریــف گبــه آغــاز كنیــم. در دنیــای زندگــی 

عشــایری، »گبــه« بافتــه ای بــه ظاهــر بــدوی و ابتدایــی اســت؛ 
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ــه ای اســت،  ــك بافت ــه ی ــز هســت؛ گب ــن نی ــه این چنی البت

ــوان  ــدوی كــه شــاید بت ــا تكنیــك ب بســیار ســاده ب

از منونه هــای بدوی تــر آن نــام بــرد كــه 

طــول  تاریــخ بــه مــا در 

ســت  ه ا رسید

دارد. و آن هــم »خرســك«  نــام 

و بینابیــن خرســك و گبــه،  بافته هــا 

نیــز  دیگــری  دارد.شــاخه های  وجــود 

وی از گبه هایــی بــا كاركــرد دوگانــه یادكــرد و افــزود: یكــی از 

منونه هــای اصیــل گبــه بــا كاركــردی دوگانــه وجــود دارد كــه 

منونه هــای معــدودی از آن هــا بــه مــا رســیده و دارای قدمــت 

بســیار بوده اســت. ایــن نــوع گبه هــا ماننــد گبه هــای امــروزی 

درشــت باف و ســنگین وزن نبودنــد و بــا گبه هایــی كــه مــا در بــازار 

امــروز می بینیــم، بســیار متفاوتنــد و دو رو بافتــه می شــدند كــه بــه 

ــتند. ــرد داش ــداز كارك ــداز و زیران ــوان روان عن

ژولــه تغییــرات بنیــادی در ســنت ها، آداب، مســائل اقتصــادی 

ــوع  ــر در ن ــای تغیی ــایری را بن ــی عش ــی از زندگ ــر جنبه های و دیگ

بافــت گبه هــا در طــول ســالیان دراز دانســت و ادامــه داد:  بنابرایــن 

گبه هــای اصیلــی كــه در زندگــی عشــایری وجــود داشــتند بــه تدریــج 

بــا تغییراتــی كــه در زندگــی عشــایری بــوده، دســتخوش تغییــر شــده 

و بــه شــكل و شــامیل امــروزی درآمــده اســت.

ــت و  ــی دانس ــاس گبه باف ــل و اس ــه را اص ــی در گب ــه باف وی بداه

ــی  ــه باف ــر بداه ــی ب ــه باف ــاس گب ــل و اس ــرد: اص ــان ك ــر نش خاط

ــدون  ــه ب ــد، در لحظ ــایر می بافن ــان عش ــه زن ــی ك ــت. گبه های اس

هیــچ طــرح و نقشــه ای از پیــش تعییــن شــده بافتــه می شــوند. در 

ــب  ــت غال ــر باف ــه ب ــتند ك ــا هس ــا، رنگ ه ــت گبه ه ــع در باف واق

ــوان  ــه عن ــگ ب ــد. رن ــده را مجــذوب خــود می كنن می شــوند و بینن

عنــر غالــب در بافندگــی گبــه بــه شــامر مــی رود و می تــوان گفــت 

ــتند. در  ــا هس ــق و زیب ــد موف ــددر ص ــت بافته ها ص ــن دس ــام ای مت

ــن و نقش هــا  ــب شــدن مضامی ــی غال ــم تاك ــار خان ــه آث ــی ك صورت

ــوب نقــوش  ــگ در اینجــا مغل ــه طوریكــه رن ــگ اســت؛  ب ــر رن ب

می شــود و كاركــرد اصلــی اش كم رنــگ می شــود.

ــؤال  ــن س ــزود: ای ــه اف ــرش« در ادام ــناخت ف ــاب »ش ــق كت خال

خنــده داری اســت كــه وقتــی بــرای خریــد فــرش بــه بــازار 

ــا  ــد ی ــت می خواهی ــت باف ــه درش ــند، گب ــام می پرس ــد از ش می روی

ــا آن  ــه ب ــخصاتی دارد ك ــات و مش ــه مختص ــرا گب ــت؟، زی ــز باف ری

شــناخته می شــوند. مــورد دیگــری كــه بایــد بــه آن اشــاره كنیــم ایــن 

اســت كــه گبه هــا از فرهنــگ عامیانــه عشــایر رسچشــمه گرفته انــد 

و اصیل تریــن هــر عشــایر »گبه « هــا هســتند.

وی بــه انــواع دســت بافته های عشــایری اشــاره كــرد و یــادآور 

شــد: اصیل تریــن هــر عشــایر را بایــد هــر بافندگــی دانســت. زیــرا 

ــدند و  ــن ش ــالً عجی ــایری كام ــی عش ــا زندگ ــت بافته ها ب ــن دس ای

شــام می توانیــد ایــن دســت بافته ها را در متــام شــئون زندگــی 

عشــایری مشــاهده كنیــد. بــرای مثــال از تزئیــن اســب ها، چادرهــا و 

صندوق هــا گرفتــه تــا چــراغ، یخچــال و دیگــر وســایل و لــوازم خانــه، 

ــت.  ــا استفاده شده اس ــده و از بافت ه ــا عجین ش ــا بافت ه ــی ب متام

ــدا  ــی از بافت هــای كهــن و ســنتی را پی ــه تازگــی منونه های ــی ب حت

ــی  ــت. حت ــتفاده می شده اس ــم بافته ها از آن اس ــه در طلس ــردم ك ك

روســتایی وجــود دارد كــه دیوارهــای كاهگلــی خانه هــا بــا فرش هــا 

ــه وجــود  ــر را ب ــه تئات ــد صحن ــه ای مانن ــروش می شــوند و صحن مف

ــی  ــی و رسمای ــق گرمای ــك عای ــد ی ــرش را مانن ــا ف ــد. آن ه می آورن

ــار  ــا چهــار ســال یكب ــد. و هــر ســه ت مــورد اســتفاده قــرار می دهن

ــه خــراب شــد، فرش هــای دیگــر جــای دســت بافت های قدیمــی  ك

را می گیرنــد.

ــادآور  ــت و ی ــك پرداخ ــه و خرس ــاوت گب ــان تف ــه بی ــه ب ــورج ژول ت



ه 6
مار

- ش
ول

ل ا
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

9

ــل  ــن دلی ــه همی ــتند ب ــایری هس ــی عش ــل زندگ ــا حاص ــد: گبه ه ش

ــچ نقــش خاصــی  ــع هی ــد و تاب از زندگــی آن هــا رسچشــمه می گیرن

نیســتند. امــا خرســك ها نقطــه مقابــل آن و حاصــل زندگــی روســتایی  

ــن  ــش و مضامی ــع نق ــل تاب ــن دلی ــه همی ــوند و ب ــوب می ش محس

ــل ذوق  ــه حاص ــی را ك ــم تاك ــار خان ــل، آث ــن دلی ــه همی ــتند ب هس

هری شــان بــوده، بیشــر در قالــب خرســك می دانــم تــا گبــه. البتــه 

ایــن برداشــت ها حاصــل كار هرمندانــه اســت كــه بــه طــور قطــع 

ــرد. ــه می گی ــه فاصل ــر اولی ــدان از اث ــار هرمن آث

وی گبه هــا را حامــل پیام هــای تاریخــی و انسان شناســی دانســت و 

در ایــن بــاره افــزود: برخــی از بافته هــای ســنتی یــادگار ســنت های 

دیرینــه چنــد هــزار ســاله هســتند. بــه عنــوان منونــه بافتــه ای كامــالً 

ــك  ــه گروهــی آدم ــردم ك ــدا ك ــدوی در سیســتان و بلوچســتان پی ب

بــا هیبتــی كامــالً زنانــه بافته انــد و در نقطــه ای تقریبــاً مقابــل 

دســت بافتــه دیگــری در منطقــه چهــار محــال بختیــاری یافتــم كــه 

منونــه ای از همیــن بافــت، ولــی آدمك هایــی بــا تأكیــد بــر نرینه گــی 

آن هــا بافتــه شده اســت. تحقیــق و پژوهــش درخصــوص ایــن نــوع 

دســت بافته ها می توانــد مــا را بــه ســوی یــك رسی آداب و ســنن 

راهنامیــی كنــد كــه پشــتوانه ای بســیار قــوی بــرای فرهنــگ و آداب 

و رســوم ماســت.

غالمرضــا آذری،  محقــق، مرجــم و تحلیل گــر مســائل اساســی حــوزه 

ــه  ــود. وی ب ــن نشســت ب ــر ســخرانان ای ــگ و رســانه، از دیگ فرهن

پنــج ویژگــی در فهــم آثــار هــری اشــاره كــرد و گفــت: »روالن بارت« 

ــه  ــارت ب ــه، ب ــن مقال ــف« دارد. در ای ــام »مــرگ مؤل ــه ن ــه ای ب مقال

مخالفــت بــا روش معمــول بــرای خوانــدن و نقــد کــردن آثــار ادبــی 

بــر اســاس جنبه هــای مختلــف هویــت و شــخصیت نویســنده 

)مثــالً، عقایــد سیاســی نویســنده، رشایــط تاریخــی و محیطــی، 

ــات  ــات و خصوصی ــایر صف ــا س ــی، ی ــت، روان شناس ــب، قومی مذه

ــته های  ــای نوش ــف معن ــه کش ــخصی( و در نتیج ــا ش ــک ی بیوگرافی

نویســنده می پــردازد و بــر ایــن بــاور اســت كــه در واقــع از طریــق 

ــویم و  ــی می ش ــه ذات ــب قریح ــری و صاح ــط، دارای درك ب محی

محیــط می توانــد بــر روح و روان مــا تاثیــر بگــذارد. امــروزه از مــن 

ــو  ــق، از ن ــار از ایــن طری ــم كــه آث و خوانــش مــن اســتفاده می كنی

ــوند. ــده می ش ــت و خوان روای

وی از پراكندگــی بــه عنــوان دومیــن ویژگــی آثــار هــری نــام بــرد و 

افــزود: پراكندگــی در یــك اثــر ماننــد نقــوش، رنــگ، خــط و هــر چیــز 

دیگــری كــه موجــب انتقــال مفهــوم بــه مــا شــود، دومیــن ویژگــی 

آثــار هــری محســوب می شــوند. زیــرا هــر پراكندگــی در ذات خــود، 

دارای نظــم اســت. نظــم، قراردادهایــی هســتند كــه مــا را بــه بیــان 

هــری می رســاند و می توانیــم پارادایــم اندیشــه های هرهــا را 

تحلیــل كنیــم.

آذری در همیــن زمینــه ادامــه داد: ســالمت اثــر، ســومین ویژگــی آثار 

هــری اســت كــه تعادلــی در روح و روان بــه وجــود مــی آورد. والــر 

بنیامیــن بــه تحلیــل مباحــث بازتولیــد اثــر مكانیكــی در عــر مــدرن 

ــا  ــا دیــدن و ی می پــردازد و آن را اثــری ســامل می بینــد كــه شــخص ب

خلــق آن، دارای تعــادل و پاكیزگــی ذهــن در خلــق اثــر می شــود.

ــرد و  ــاره ك ــری، اش ــار ه ــی آث ــن ویژگ ــه چهارمی ــگر ب ــن پژوهش ای

افــزود: هــدف، چهارمیــن ویژگــی اثــر هــری اســت؛ زیــرا هــر اثــر 

ــه كاال  ــل ب ــد، تبدی ــته باش ــدف نداش ــر ه ــرش، اگ ــژه ف ــری به وی ه

و رسمایــه می شــود و بنابرایــن هــدف در واقــع بــا خالقیــت و 

خلــق آثــار هیــچ تضــادی در دل خــود نــدارد و بیانگــر روایت هــای 

ــون اســت. گوناگ

اســتاد دانشــكده ارتباطــات دانشــگاه آزاد اســالمی بــه دیگــر ویژگــی 

ــا معرفــت پنجمیــن ویژگــی  ــر پرداخــت و ادامــه داد: شــناخت ی اث

ــا آن را  ــد ی ــر را می بین ــا كســی كــه اث اســت كــه موجــب می شــود ت

خلــق می كنــد در اثــر، یــك ســفر داشته باشــد و بتوانــد بــا آن 

ــد. ــاط برقــرار منای ارتب

ایــن نشســت بــا پخــش دو فیلــم »قالــی ســخنگو« اثــر بهــرام بیضایی 

و »فــرش و زندگــی« اثــر بهمــن فرمــان آرا بــه همــراه پرســش و پاســخ 

حــارضان بــه پایان رســید.
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خسروسیناییدرنشستفرشوفرهنگوبیم:
بایددرعنیجهاینشدنایراینمبانمی

ــگ  ــرش و فرهن ــی »ف ــت تخصص ــن نشس ــینایی در دومی ــرو س خ

بومــی«، تأكیــد كــرد: بایــد در عیــن جهانــی شــدن ایرانــی مبانیــم و از 

فرهنگــامن دفــاع كنیــم. 

ــیه  ــی« در حاش ــگ بوم ــرش و فرهن ــی »ف ــت تخصص ــن نشس دومی

منایشــگاه »گبه هــای شــادی« برگــزار شــد. در ایــن نشســت كــه عــر 

ــه  ــته ب ــان وابس ــز هرپژوهی نقش جه ــهریور، در مرك ــنبه 15 ش دوش

ــم »گبه هــای شــادی«  فرهنگســتان هر تشــكیل شــد، پخــش دو فیل

ــینایی،  ــرو س ــر خ ــن« اث ــب، تركم ــرش، اس ــی و »ف ــی تاك ــر عل اث

ــود. در ادامــه خــرو ســینایی، كارگــردان و  ــن نشســت ب آغازگــر ای

نویســنده مطــرح ســینامی كشــورمان، ســخنان خــود را بــا نقــد تكثیــر 

فیلم هــای بی كیفیــت آغــاز كــرد و پــس از آن بــه بررســی چگونگــی 

ســاخت مســتند »فــرش، اســب، تركمــن« پرداخــت و گفــت: حــدود 

ده ســال پیــش در نشســتی از برخــی از كارگردانــان خواســته شــد تــا 

مســتندی در حــدود 5 تــا 6 دقیقــه از فــرش ایرانــی بســازند. از آنجــا 

كــه فــرش تركمــن را در میــان فرش هــای ایرانــی كــه بیشــر شــناخته 

ــن مســتند را ســاختم.  شــده اند، هــری مهجــور می دانســتم، ای

ــا  ــاره »اهمیــت اجــزاء« ادامــه داد: ب ــا بحــث درب وی ســخنانش را ب

دیــدن منایشــگاه خانــم تاكــی و نظــری كــه زنده یــاد كالنــری دربــاره 

كارهــای ایشــون داده بودنــد، بــه نكتــه ای رســیدم و آن ارزش و 

ــك ســاختار اســت. اهمیــت اجــزاء در كل ی

ــان ایــن مســئله كــه چــرا اجــزاء یــك ســاختار  ســینایی ســپس در بی

ــوان  ــه عن ــه ب ــروز ن ــن ام ــرد: م ــح ك ــتند، تری ــت هس دارای اهمی

ســخران بلكــه بــه عنــوان كســی كــه دیدگاهــی را مطــرح می كنــد، 

را  اجــزا  ــدم اهمیــت  ــم و عالقه من ــرار می ده ــورد واكاوی ق م

ــه چالــش  مخاطــب مــرا ب

بكشــد. زیرا 

ــد  ــن اجــزاء هســتند كــه بای اجــزاء هســتند كــه كل را می ســازند. ای

مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد؛ چراكــه زیربنــای فرهنــگ یــك ملــت را 

همیــن اجــزاء تشــكیل می دهنــد. 

وی بــا ابــراز خرســندی از  برخــورداری ابــزار ســمعی و بــری بــرای 

ثبــت و ضبــط وقایــع فرهنگــی و اجتامعــی ادامــه داد: مــا ایــن اقبــال 

را در مقابــل پدرامنــان و نســل های قبــل داریــم كــه ابــزار ســمعی و 

ــزار  ــن اب ــا اســتفاده از ای ــم ب ــم و می توانی ــار داری بــری را در اختی

بــه ثبــت و ضبــط مســائل فرهنگــی خــود بپردازیــم و رویدادهــای 

ــی  ــا فرهنگ ــرا م ــم. زی ــاعه دهی ــظ و اش ــورمان را حف ــی كش فرهنگ

شــفاهی داریــم كــه ســینه بــه ســینه انتقــال یافتــه؛ امــا به دلیــل آنكه 

ــم در فرهنگــامن  ــط نشــده اند، بســیاری از آن هــا، كم ك ــت و ضب ثب

ــده اند.  ــم ش گ

ایــن كارگــردان بــزرگ، بــا ذكــر چندخاطــره بــه منونه هایــی كــه 

نتوانســتند بــه ضبــط و ثبــت وقایــع تاریخــی بپردازنــد، اشــاره كــرد و 

گفــت: در ســال های 1349 یــا 1350 بــود كــه بــه اصفهــان رفتــم، در 

آن زمــان گیــوه ای دســت دوز و زیبــا بــه نــام »گیــوه َملِكــی« توســط 

شــخصی بافتــه می شــد كــه بــه دلیــل ارزش آن، بــه بــزرگان مملكــت 

كــه بــرای دیــدار بــه اصفهــان می رفتنــد، اهــداء می شــد. ایــن شــخص 

كــه مــن بــه دنبالــش بــودم، متأســفانه فــوت كرده بــود؛ امــا او پــری 

ــود  ــا او ب ــرد و تنه ــوس« كار می ك ــا خــودروی »مینی ب ــه ب داشــت ك

كــه فــن پــدر را آموختــه بــود؛ ولــی اســتفاده منی كــرد. پــس از چنــد 

روز او را پیــدا كــردم و از وی خواســتم تــا دو جفــت »گیــوه« برایــم 

ببافــد. وقتــی ایــن گیوه هــا را بــه پــا كردیــم، حتــی مغازه دارانــی كــه 

ــا  ــن گیوه ه ــد، ای ــا ســؤال می كردن ــود، از م ــوه ب ــروش گی كارشــان ف

ــم  ــت؟ می خواه ــی اس ــه كس ــازنده آن چ ــد و س ــا آورده ای را از كج

ــه  ــامن ب ــم هرهای ــر می خواهی ــه اگ ــوم ك ــر ش ــه را متذك ــن نكت ای

ــد در  ــه آن هــا توجــه كنیــم. بای ــد ب ــه حفــظ شــوند، بای همیــن گون

عیــن جهانــی شــدن ایرانــی مبانیــم و از فرهنگــامن دفــاع كنیــم. اگــر 

فیلمســاز هســتیم، بــه ثبــت و ضبــط مســائل فرهنگی مــان بپردازیــم 

و آن  را از گزنــد فراموشــی حفــظ كنیــم. 

ــا  ــی م ــگ غذای ــی فرهن ــه حت ــه ك ــن نكت ــادآوری ای ــا ی وی ســپس ب

ــم،  ــد از آن محافظــت كنی ــار جهانــی اســت و بای دارای ارزش و اعتب

خاطرنشــان كــرد: در مراســمی كــه بــرای خواهــر خواندگی بوداپســت 

مجارســتان و شــهر اصفهــان برگــزار شــده بــود، فســنجانی طبخ شــده 

ــا  ــاد رفتنــی نیســت. ب ــود كــه بســیار طعــم خوبــی داشــت و از ی ب

كــامل شــگفتی متوجــه شــدم میهامنــان مجــاری مــا بــرای دریافــت 

ــر  ــن بیانگ ــد و ای ــالش می كنن ــپز ت ــذا از آش ــن غ ــت ای ــول پخ فرم

ــی  ــم. حت ــان را حفــظ كنی ــگ غذایی م ــد فرهن ــا بای ــه م آن اســت ك

بهریــن آشــپزان جهــان بــه ایــن نكتــه اذعــان دارنــد كــه طعــم و طــرز 

ــج  كشــورما پخــت برن هیــچ در  در 
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ــدارد.  ــه ن ــان منون ــای جه كج

ایــن هرمنــد بــه ســاخت فیلــم و نــگارش كتابــی دربــاره خانه هــای 

ایرانــی اشــاره كــرد و افــزود: حــدود 8 ســال پیــش از شــامل تــا جنــوب 

ــردم  ــران ســفر ك ــش از 20 شــهر ای ــه بی ــران ب ــا غــرب ای و از رشق ت

ــم.  ــق كن ــی تحقی ــم و ســاخت خانه هــای ایران ــوع اقلی ــاره ن ــا درب ت

البتــه بــا هزینــه میلیــاردی كــه رصف ایــن پــروژه شــد، هیچــگاه نــه 

فیلــم آن ســاخته و نــه كتابــش منتــر شــد. در ایــن ســفر 58 خانــه 

ــن حــال  ــه و در عی ــم آن منطق ــا اقلی ــه متناســب ب ــردم ك ــدا ك را پی

بســیار زیبــا بنــا شــده بودنــد، كــه االن مطمــن هســتم حداقــل بیــش 

از 10 خانــه بایــد تخریــب شــده  باشــد. این هــا ثــروت یــك ملــت  و 

كشــور محســوب می شــوند. در مقابــل هتلــی را در جزیــره كیــش بنــا 

ــادی از املان هــای تخــت جمشــید  ــد كــه به طــور پراكنــده  و زی كردن

ــزی آن  ــش مرك ــمه در بخ ــن دو مجس ــت. همچنی ــتفاده كرده اس اس

ــا، بــه عنــوان ســتون بــه كار رفتــه كــه یكــی از آن هــا كوتاه تــر از  بن

دیگــری اســت و بــرای اینكــه ایــن نقــص را از بیــن برنــد در كــامل 

ــمه  ــك مجس ــد. ی ــتفاده كرده ان ــیامن اس ــت س ــلیقگی از انباش بی س

پنگوئــن را هــم در ایــن هتــل گذاشــته بودنــد كــه هیــچ ربطــی بــه 

ــا  جزیــره كیــش نــدارد. این هــا منونه هــای بی شــامری هســتند كــه ب

آن برخــورد می كنیــد. ایــن اســت كــه می گویــم: در ســاخت؛ اجــزاء 

ــت.  ــیار مهم اس بس

ــه  ــه منایشــگاه »گبه هــای شــادی« ادام ــا اشــاره ب خــرو ســینایی ب

داد: خانــم تاكــی می توانــد كاری كنــد كــه همــه انگشــت بــه دهــان 

ــا ارزش اســت. مــن سال هاســت كــه بــه  مباننــد. چــرا كــه كارشــان ب

مطالعــه موســیقی می پــردازم. موســیقی ایرانــی در گذشــته مونوفــون 

و تــك ملــودی بوده اســت و نت هــای موســیقی نوشــته منی شــد؛ 

بعدهــا هارمونــی از غــرب وارد موســیقی ایرانی شــد و نوشــتار الفبای 

موســیقی شــكل گرفــت. در مــورد معــامری ایرانــی هــم همینگونــه 

ــم، خانه هــای قدیمــی ای  ــول كنی ــم قب ــالً چطــور می توانی اســت؛ مث

ــواردی  ــا متــام ظرافت هــا و م ــد ب ــه از دوران گذشــته باقی مانده ان ك

كــه در آن هــا لحــاظ شــده، بــدون هیــچ نقشــه ای، ساخته شــده اند. 

ــراد تحصیل كــرده  ــی اف ــه حت ــب ك ــن مطل ــد ای ــا نق ــن ب وی همچنی

و بــا ســواد بــه مســائل فرهنگــی اطــراف خــود بی اعتناینــد، افــزود: 

ــمه ای  ــه مجس ــی راجع ب ــان از كس ــه اصفه ــفرهایم ب ــی از س در یك

كــه در نزدیكــی مســجد شــاه ســابق گذاشته شــده بود، ســؤال كــردم 

ایــن مجســمه متعلــق بــه چــه كســی اســت؟، در پاســخ گفــت فكــر 

ــر  ــمه علی اك ــن مجس ــه ای ــی ك ــت! در صورت ــی اس ــم فردوس می كن

اصفهانــی ســازنده و معــامر مســجد بــود. چــرا بایــد در مــورد 

فرهنگ مــان اینگونــه بی تفــاوت باشــیم؟. متأســفانه حتــی در میــان 

قــر مرفــه كشــورمان نوكیســه گی  شــكل گرفتــه و در حــال رسایــت 

ــد.   ــد از غرب ان ــال تقلی ــه دنب ــه دیگــران اســت، كســانی كــه ب ب

كارگــردان »عــروس آتــش« بــه ریشــه های فرهنگــی كشــورمان اشــاره 

ــه ریشــه های فرهنگــی خــود  ــم ب كــرد و ادامــه داد: مــا حــق نداری

بی اعتنــا باشــیم و بــا بی ســلیقگی و كــج ســلیقگی آن هــا را نادیــده 

بگیریــم و بخواهیــم از داشــته هایامن فاصلــه گرفتــه و آن را بــا 

ــد آوریــم كــه  ــاری را در زمان مــان پدی ــم. آث فرهنــگ غربــی درآمیزی

ــراوان دارد. ــای ف ــت و منونه ه ــت اس ــدون هوی ب

ــوران  ــری ت ــه كوی ــه در منطق ــه داد: البت ــه ادام ــن زمین وی در همی

كــه چنــدی پیــش در آنجــا بــودم، روســتایی 300 ســكنه داشــت كــه 

همگــی در تــالش بودنــد تــا ســاختامن های گاهگلــی خــود را تعمیــر 

كننــد و بــه عنــوان روســتایی تاریخــی بــه جهانگــردان معرفــی مناینــد. 

در ادامــه نشســت، خــرو ســینایی بــه آثــار زنــده یــاد كالنری اشــاره 

كــرد و گفــت: آثــار اســتاد كالنــری در عیــن روشــنی و نــور بــود. روح 

روشــن كالنــری ناخــودآگاه در آثــارش منعكــس می شــد، زیــرا او دنیــا 

را روشــن می دیــد. هیــچ چیــز ماننــد ســینام منی توانــد دروغ را نشــان 

ــار  ــد و در آث ــان می ده ــارش نش ــد را در آث ــرا روان هرمن ــد. زی ده

كالنــری هیــچ دروغــی منی بینیــد؛ زیــرا او بــه دنیــا خوش بیــن بــود. 

ــاره  ــی اش ــادی تاك ــات ش ــه مطالع ــق« ب ــای عش ــق »دركوچه ه خال

كــرد و گفــت: مطالعاتــی كــه خانــم تاكــی دربــاره فــرش گبــه انجــام 

داده، اگــر ادامــه داشــته باشــد، می توانــد بــه بقــا و دوام فــرش گبــه 

بیانجامــد و ایــن فــرش خصوصــاً در كشــورهای اســكاندیناوی خواهان 

بســیار خواهــد داشــت.  

ســینایی در پایــان ســخنانش تأكیــد كــرد: »بــرای دوســت داشــن ایران 

بایــد آنــرا به درســتی بشناســیم.«

در پایــان ایــن نشســت بــه پرســش های حــارضان پاســخ داده شــد و 

دو فیلــم »كجاســت جــای رســیدن« اثــر عبــاس كیارســتمی و »فــرش 

زمیــن« اثــر كــامل تریــزی بــه منایــش درآمــد.
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یلعاصغرشعرباف

الهام الیقی

ــه  ــده ب ــران دی ــر شــعرباف در ســال 1310 در ته ــی اصغ ــتاد عل اس

جهــان گشــود. پــدر و پــدر بزرگــش از معــامران بــه نــام در روزگاران 

خــود بودنــد. اســتاد، روزی در هفــت ســالگی در حالــی كــه مســیر 

مدرســه را می پیمــود، محــو متاشــای كاشــی كاری یــك مســجد شــد. 

ــا آن روز،  بلكــه در  ــه تنه ــه ن ــود ك ــدر غــرق متاشــا شــده ب او آن ق

ــار  ــه جــای كالس درس، در كن ــز وقــت خــود را ب ــده نی روزهــای آین

ــه  ــش ب ــه روزی پدربزرگ ــا اینك ــد. ت ــی گذران ــی كار م ــتاد كاش اس

ــد  ــث ش ــت و باع ــود گامش ــار خ ــامر او را در كن ــتاد مع ــوان اس عن

ــته  ــل، در رش ــتادكاری قاب ــه اس ــالگی ب ــده س ــعرباف در هج ــا ش ت

ــل شــود. معــامری تبدی

اســتاد شــعرباف در ســیزده ســالگی چشــمه طاق هــای بازار تهــران را 

بــا چیــره دســتی و مهــارت كامــل بــه انجــام رســاند. هــر چنــد كــه در 

ــود؛ ســخت گیری هایی  ــرو ب ــدر روب ــا ســخت گیری های پ آن دوران ب

كــه اســتاد از آن هــا بــه عنــوان رمــز موفقیتــش نــام می بــرد.

ــی  ــارت كامــل در اجــرای گنبدهــای ایران ــه مه وی در 25 ســالگی ب

بــا دهانه هــای وســیع دســت یافــت و در آینــه كاری، گچ بــری، 

كاشــی كاری، درودگــری، مقرنــس و ســایر هرهــای وابســته بــه 

معــامری، از رس آمــدان روزگار خــود شــد. در ســال 1348 بــه ســازمان 

ــت بناهــای اســتان  ــه مرم ــت و ب ــتانی رف ــار باس ــی حفاظــت آث مل

تهــران و دیگــر اســتان های كشــور پرداخــت. وی بــرای نشــان دادن 

شــیوه های معــامری ســنتی، ســفرهایی بــه خــارج از كشــور داشــت 

ــردن  ــنا ك ــارك و آش ــه دامن ــفر ب ــه س ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ك

معــامران آن كشــور بــا معــامری ایرانــی و نیــز ســفر بــه ویــن بــرای 

ســاخت یــك محــراب كاشــی اشــاره كــرد.

ــف كتاب هــای معــامری  ــس و تألی ــه تدری اســتاد شــعرباف در زمین

نیــز فعالیــت می كــرد. از جملــه مهم تریــن آثــار او، می تــوان از 

ــه  ــرد ك ــام ب ــد ن ــدی« در دوازده جل ــره و كاربن ــر ارزش »گ ــاب پ كت

ــت. ــاپ رسیده اس ــه چ ــد آن ب ــا دو جل ــون تنه تاكن

آثــار اســتاد شــعرباف بخــش مهمــی از منابــع مربــوط بــه تزئینات در 

معــامری اســالمی را تشــكیل می دهــد. از میــان ایــن آثــار می تــوان 

بــه كاربنــدی و نیروبنــدی گنبــد چینی خانــه بقعــه شــیخ صفی الدیــن 

اردبیلــی، مرمــت عــامرت بادگیــر و تــاالر املــاس مجموعــه كاخ هــای 

ســعدآباد و مرمــت و بازســازی رسدر بنــای تاریخــی عالی قاپــوی 

قزویــن اشــاره كرد. همچنیــن اجــرای مقرنــس ایــوان مســجد شــهید 

اردبیــل، زنده ســازی طــاق  مطهــری، اجــرای گنبــد جنــت رسای 

ــه  ــازی حوض خان ــرات و بازس ــالن، تعمی ــان گی ــل لوش ــم های پ چش

ــه و چشــمه های  كاخ گلســتان، اجــرای ســقف تیمچــه حاجب الدول

طاق هــای بــازار تهــران و امــور مختلــف مســجد دانشــگاه صنعتــی 

رشیــف نیــز از دیگــر آثــار اســتاد اســت.

اســتاد شــعرباف در ســال 1382 بــه پــاس ســاخت و مرمــت مســاجد 

ــت  ــوی هیئ ــور، از س ــارج از كش ــل و خ ــنتی در داخ ــای س و بناه

داوران منایشــگاه قــرآن كریــم بــه عنــوان خــادم برجســته قــرآن كریم 

معرفــی شــد.
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مرورتاریخهرن،دركتاب»هرنومعماریاسالیم«

الهام طالبی

كتــاب »هــر و معــامری اســالمی« بــه نــگارش رابــرت هیلــن برنــد 

و ترجمــه اردشــیر ارشاقــی توســط مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نــر 

آثــار هــری »مــن« فرهنگســتان هــر منتــر شــد.

كتــاب »هــر و معــامری اســالمی« بــه نــگارش رابــرت هیلــن برنــد 

و ترجمــه اردشــیر ارشاقــی توســط مؤسســه مــن فرهنگســتان هــر 

منتــر شــد.

كتــاب »هــر و معــامری اســالمی« بــه تحلیــل و بررســی نقــاط اوج 

ــان دارد  ــد اذع ــن برن ــت. هیل ــالمی پرداخته اس ــامری اس ــر و مع ه

ــت و آن را  ــدان اس ــه عالقه من ــرای هم ــی ب ــاب عموم ــش؛ كت كتاب

ــد. ــالمی می دان ــر اس ــرده ه ــث گس ــر مبح ــه ای  ب مقدم

در فصــل اول ایــن كتــاب می توانیــد پیدایــش هــر اســالمی در دوران 

ــیان  ــه دوران عباس ــاب ب ــل دوم كت ــد. فص ــه كنی ــان را مطالع اموی

پرداختــه شده اســت. ســومین فصــل نیــز بــه دوران فاطمیــان 

می پــردازد. هــر دوران ســلجوقیان چهارمیــن فصــل از ایــن كتــاب را 

تشــكیل می دهــد. دوران اتابــكان نیــز بــه هــر كشــورهای ســوریه، 

عــراق و آناتولــی در فصــل پنجــم پرداخته اســت. در ادامــه فصــول 

ــان  ــالمی«، »ایلخان ــرب اس ــوكان«، »غ ــای »ممل ــه هره ــوان ب می ت

و  »صفویــان«  تیموریــان«،  ــرد و  ــان« اشــاره ك »عثامنی

ششــم تــا كــه بــه ترتیــب در فصل هــای 

دهم كتاب نگاشته شده است. 

ایــن  در  برنــد  هیلــن  تــالش 

كتــاب، بــرآن بــوده كــه رصفــاً 

شــاخص ترین  و  برجســته ترین 

ــدات  ــه جــای متــام تولی ــار را ب آث

هــری معرفــی كنــد. لــذا سلســله هایی چــون غزنویان، 

تركامنــان، بایلیك هــای آناتولــی و ملوك الطوایــف اندلســی بــه كلــی 

از دایــره  شــمول بررســی وی خــارج گشته اســت. از ایــن روی، وی در 

مقدمــه كتــاب، هدفــش را بررســی مكاتــب و ســبك های  مختلــف 

ــده  ــا خوانن ــد ت ــان می كن ــی بی ــوب تاریخ ــالمی در چهارچ ــر اس ه

ــد.  ــدا كن ــك دوره  پی ــع از ی ــه منقط ــی و ن ــدی كل دی

رابــرت هیلــن برنــد اســتاد كرســی هرهــای زیبــا در دانشــگاه 

  UCLA،پرینســتون دانشــگاه های  در  مدعــو  اســتاد  و  ادینــرگ 

اســت. وی عــالوه بــر نــگارش ایــن كتــاب، چندیــن كتــاب بــا 

ــالمی در  ــر اس ــی«، »ه ــی ایران ــلطنتی نقاش ــر س عنوان های»تصاوی

شــامل آفریقــا«، »معــامری عثامنــی بیت املقــدس« و در نهایــت 

مجموعــه دوجلــدی كتــاب »هــر و معــامری خاورمیانــه« را تألیــف 

مقالــه  تاكنــون 120  پژوهشــگر  ایــن  از  كرده اســت. همچنیــن 

پژوهشــی دربــاره هــر اســالمی منتــر شده اســت. 

هلیــن برنــد از دســت اندركاران اصلــی چندیــن كنگــره بــا موضوعات 

»هــر ســلجوقی در ایــران و آناتولــی«، »نقاشــی ایرانــی از دوره 

ــا  ــا قاجــار«، »شــاهنامه«، »كتابهــای اســالمی« و ...در اروپ مغــول ت

بوده اســت.

ایــن رشق شــناس پیدایــش هراســالمی را بــا تندبــاد فتوحــات نظامــی 

مســلمین پــس از رحلــت پیامراســالم در ســال یازدهــم هجــری 

ــلامنان را  ــات مس ــم انداز فتوح ــه وی، چش ــد. اگرچ ــط می دان مرتب

خیره كننــده و هیجان انگیــز بیــان می كنــد؛ ولیكــن ارتبــاط آن را 

ــه  ــدگاه وی، نگــرش ب ــد. از دی ــه اســالمی انــدك می دان ــا هــر اولی ب

هــر اولیــه اســالمی بــه عنــوان مناینــده تقریبــی امپراتــوری اســت كه 

ــده  ــن گسرده ش ــای چی ــد و مرزه ــا هن ــوس آرام ت ــه آن از اقیان پهن

ــن هــر اســت،  ــه عــدم شــناخت مفهــوم ای ــه منزل ــه وضــوح، ب و ب

ــری باقــی  ــا اث ــا ی ــچ بن ــن اســالمی هی ــرا از هــر ســال های آغازی زی

منانده اســت.

وی در این بــاره ادامــه می دهــد: »هراســالمی در آغــاز كار بــه 

رسعــت شــتاب گرفــت. مســلامً نخســتین بنــای مهــم تاریخــی برجــا 

مانــده قبة الصخــره در بیت املقــدس، نشــانگر اعتــامد بــه نفــس 

ــازه ای از راه  ــر ت ــوان ه ــه عن ــالمی ب ــر اس ــت. ه ــازندگان آن اس س

رســیده بــود. ایــن هــر بــه رسعــت جایــگاه خــود را تثبیــت منــود و 

بی توجــه بــه همــه تجــارب پرشــامر و دگرگونی هــای شــیوه اندیشــه 

ــا در خــالل حكومــت دودمــان امــوی بــه وقــوع پیوســت  و ب

جســارت مســیر خــود را طــی  كــرد.«

در دوره امویــان، ســوریه بــه عنــوان كانــون 

ــگ  ــزه ای از فرهن ــن دوره، آمی ــر ای ــی ه اصل

عمیــق هلنــی بیــان می شــود.

اروپایــی  پژوهشــگر  ایــن 

درخصــوص ماهیــت 
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هــر امــوی نتیجــه می گیــرد كــه هــر امــوی هــری اســت: متنــوع، 

تجربــی و تبلیغــی. وی دربــاره ایــن موضــوع این گونــه می نویســد: 

»در عــر امــوی، تصویــر مشــخصی از زندگــی شــاهانه كــه محــور 

ــات فراغــت  ــی ســلطان و اوق آن را فعالیت هــای رســمی و تریفات

ــر در رسارس  ــن تصاوی ــت. ای ــا یاف ــی داد؛ رواج و ارتق ــكیل م او تش

جهــان اســالم بــه موضــوع اصلــی هــر غیــر دینــی تبدیــل شــد كــه 

شــكل های ســاختامنی ظهــور یافتــه در ایــن عــر، كــراراً بــه صــور 

ــه  ــان جنب ــدند. اموی ــه كار گرفته ش ــدی ب ــای بع ــون در قرن ه گوناگ

ــن را  ــكل های منادی ــكوهمند و ش ــای ش ــون در بناه ــی مكن تبلیغات

مــورد توجــه قــرار دادنــد، كــه ایــن نیــز، بــه صــورت عنــر ثابــت 

هراســالمی در دوره هــای بعــد درآمــد. بــا ایــن همــه در ابتــدا ایــن 

ــه  ــتین خلیف ــه نخس ــد. معاوی ــته می ش ــی نگریس ــا دودل ــان ب جری

ــش  ــی رسزن ــیوه بیزانس ــه ش ــی ب ــرای خودمنای ــه ب ــوی هنگامی ك ام

شــد، بــا ایــن بیــان كــه »مــا در خــط مقــدم مواجهــه هســتیم و مــن 

مایلــم بــا دشــمن در شــكوه نظامــی رقابــت كنــم تــا او شــاهد ابهــت 

ــاع منــود. اســالم باشــد.« از شــیوه خــود دف

در فصــل دوم كتــاب در دوره عباســی، تغییــر مركــز ثقــل حكومــت 

ــگ و  ــی در سیاســت، فرهن ــل توجه ــر قاب ــداد، اث ــه بغ از دمشــق ب

هــر داشــت؛ زیــرا بغــداد برخــالف دمشــق بــه نوعــی تبدیــل بــه روم 

ــرای پیدایــش اندیشــه های  ــی ب ــه قلمروی اســالم شــده بود. بغــداد ب

ــد،  ــران، هن ــژه از قلمــرو ای ــار هــری و وام گیــری از رشق بوی ــو، آث ن

ایــن  دوره ســیطره فرهنــگ  چیــن و اوراســی تبدیــل شــد. در 

ــان و روم  ــه یون ــیك)متعلق ب ــب كالس ــژه مكت ــه وی ــه ای و ب مدیران

ــد. ــم شكسته ش ــیحی، دره ــس مس ــین آن بیزان ــتان( و جانش باس

همچنیــن در ایــن دوره، بغــداد كانونــی شــد كــه اندیشــه های 

هــری اش را بــه رسارس قلمــرو اســالمی صــادر منــود. ماننــد مســاجد 

»نه دهانــه« در افغانســتان و اســپانیا، گــچ بری هــای عراقــی در 

ــس آن  ــه در اندل ــدادی ك ــزی و منســوجات بغ ــیای مرك مــر و آس

نســخه برداری می كردنــد. آن  از  زمــان 

ــد.  ــوان دی ــه وضــوح می ت ــر را در معــامری مــدور بغــداد ب ــن ام ای

ــت  ــز اس ــای متحداملرك ــورت دایره ه ــه ص ــه ب ــهر ك ــن ش ــه ای نقش

ــرو،  ــرد و م ــاد، دارابگ ــر فیروزآب ــانی نظی ــای ساس ــامالً از الگوه احت

گرفته شده اســت. الهــام 

ــاخص  ــه و ش ــنت دیرین ــر س ــوان آغازگ ــری را می ت ــوم هج ــده س س

ســفالگری اســالمی دانســت. ظــروف ســفالین برجــا مانــده در ایــن 

ــی  ــر عباس ــن ه ــناخت امروزی ــده ای در ش ــن كنن ــش تعیی دوره نق

دارد و در ایــن دوره اســت كــه خوشنویســی قــرآن كریــم رواج پیــدا 

می كنــد.

»بــا حامیــت عباســیان  آمده اســت:  از فصــل دوم   در بخشــی 

ــده  ــوده و برتابن ــات مقــدس ب ــه كــه مناســب مكتوب نظمــی موقران

ــی  ــگارش اتفاق ــیوه ن ــن ش ــد، جایگزی ــذ باش ــی روی كاغ خوشنویس

قرآن هــای اولیــه حجــاز شــد كــه مشــتمل بــود بــر شــكل های 

ــب و  ــب نامرت ــن تذهی ــوزون، م ــای نام ــروف، خط ه ــده ح بی قاع

بی قیــدی كلــی بــه تأثیــرات بــری ورق هــای افقــی از پوســت بــز 

ــن  ــار خــط را در خــود جــای منــی داد و بدی ــش از چه ــاً بی ــه غالب ك

لحــاظ قرآن هــا بــه طــور حیــرت آوری، گــران متــام می شــد و در ســی 

یــا حتــی شــصت جلــد نوشته می شــد. در آن زمــان فضاســازی خــط 

ــد  ــردازی شــده، طــوری ترتیــب می دادن ــا حروفــی كامــالً نقش پ را ب

ــا  ــر  ب ــن ام ــاخت و ای ــد می س ــب را كُن ــود مطل ــایی خ ــه شناس ك

ــود.« ــگ ب ــن هامهن ــاده درون م ــامی فوق الع مع

ســفالینه های  و  كتیبــه دار  ســفالینه های  و  كوفــی  قرآن هــای   

زرین فــام، دســتاوردهای دوره عباســی هســتند كــه از نظــر نویســنده 

همچنــان بــدون رقیــب باقی مانده انــد.

ــن دوره، اســتفاده از اشــكال ساســانی اســت  اتفــاق معــامری در ای

كــه بیشــر خشــت پختــه، خشــت خــام و خــاك مهركــوب شده اســت 

كــه جایگزیــن ســنگ بیــان می شــود و تزئیــن كالســیك نقــش بــرگ 

در معــامری نیــز، بیــش از پیــش انتزاعــی می شــود كــه ایــن انتزاعــی 

ــه  ــی خــود، ب ــر، در شــكل نهای ــان نقش مایه هــای دیگ شــدن در می

اســلیمی منجــر شــد و مبنــای هــر اســالمی دوره هــای بعــد گردیــد.

در دوره فاطمیــان بــا پیدایــش آرای تــازه ای در هــر اســالمی روبــرو 

ــوزه  ــر ح ــان  ب ــتیالی فاطمی ــبب اس ــه س ــه ب ــری ك ــویم. تفك می ش

ــاط  ــا میراثــی هــزار ســاله از عهــد هلنــی و ارتب ــه ب جنــوب مدیران

ــت.  ــاد شده اس ــامل ایج ــیحی ش ــای مس ــا قدرت ه ــان ب آن

اســتفاده از برج هــا بــه عنــوان بیــرون نشســتگی های كنــج در منــای 

ــرای آن  ــدی مهمــی ب ــازه و مفصل بن ــرد ت ــه كارب ــزاری ك مســجد  اب

ــا قــرار  ایجــاد كــرده و برجســته ســاخن محوطــه جلــوی محــراب ب

دادن گنبدهــا در دو گوشــه دیــوار قبلــه از نوآورهــای معــامری ایــن 

ــی برجــا  ــز از بناهــای عموم ــی نی دوره محســوب می شــود. از طرف

ــوان قضــاوت منــود كــه در معــامری فاطمــی مقره هــا  ــده می ت مان

ــگاه بســیار رفیعــی برخــوردار بوده اســت.  از جای

ایــن پژوهشــگر غربــی دربــاره رابطــه نــور و امامــت در هــر ایــن 

ــی  ــن دوره فاطم ــدت منادی ــه ش ــگ ب ــت: »در فرهن دوره نوشته اس

نــور رابطــه ایهــام برانگیــزی بــا نــص )مــن رصیحــی كــه بــه امامــت 

امــام كــه غالبــاً از وی بــه عنــوان نــور الهــی تعبیــر می شــود، 

ــام  ــن ام ــون بی ــرر در مت ــت می دهــد( داشــت. رابطــه مك مروعی

ــی از  ــت. از ایــن روی یك حســین)ع( و نــور از همین جــا آمده اس

ــك  ــه ی ــود. هامنطــور ك ــوار« ب ــم »جامع االن نام هــای مســجد الحاك
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آینیگشایشمنایشگاهعكس
هتراندرآینهتدبریبرگزارشد

منایشــگاه عكــس »تهــران در آینــه تدبیــر« عــر سه شــنبه دوم 

شــهریور در نگارخانــه آینــه مؤسســه فرهنگــی هــری صبــا گشــایش 

یافــت. 

ــه  ــا نخســتین روز از هفت آییــن گشــایش ایــن منایشــگاه مصــادف ب

دولــت بــا حضــور شــخصیت های سیاســی و فرهنگــی كشــور 

ــتاوردهای  ــس از دس ــر عك ــگاه 90 اث ــن منایش ــد و در ای ــزار ش برگ

دولــت تدبیــر در بخش هــای امنیتــی، سیاســی و انتخابــات، مســائل 

ــد.  ــش درآم ــه منای ــوزش ب ــاورزی و آم ــت و کش ــی، صنع اجتامع

ایــن منایشــگاه در قالــب عکــس، اینفوگــراف و ماکــت بــا محوریــت 

ــتاوردهای  ــات و دس ــکاس خدم ــا هــدف انع ــران و ب ــتانداری ته اس

ــهریورماه 1395  ــم ش ــا نه ــتان، ت ــم در اس ــت یازده ــاله دول ــه س س

دایــر بــود. 

ــجد  ــای مس ــود. من ــروف ب ــور مع ــره ن ــه مق ــر، ب ــم ع ــره ه مق

االقــامر بوســیله شمســه ها بــا شــعاع های مشعشــع آراســته   شــده و 

نــام علــی در مركــز بزرگ تریــن آن هــا و مســتقیامً در بــاالی مدخــل 

ــی  ــن حدیــث معــروف باشــد كــه »عل ــه ای آمــده و شــاید ارجــاع ب

دروازه شــهر دانــش اســت... پــس بایــد هــر آن كــس كــه طالــب علــم 

ــد.« ــب آن در آی ــت از دروازه مناس اس

از نظــر نویســنده نكتــه مهــم دوره فاطمــی ایــن اســت كــه امضــای 

ــه  ــر 70 قطع ــغ ب ــد و بال ــور می یاب ــان ظه ــای اثرش ــفالگران در پ س

ــام ســفالگر، بــر آن  از ظــروف دوره فاطمــی دارای امضاســت كــه ن

ــفالگری  ــه س ــوان ب ــا می ت ــن آن ه ــه از مهم تری ــت ك ــت شده اس ثب

»مســلم« اشــاره كــرد كــه نامــش بــر انبــوه قطعه هــای  باقی مانــده، 

ــه در  ــد ك ــان می كن ــر نش ــن خاط ــنده همچنی ــود. نویس دیده می ش

دوره فاطمــی، ســفالگری تحت الشــعاع ســفال زرین فــام قــرار دارد. 

ــگام  ــد كــه در هن ــن پژوهشــگر دوره ســلجوقی را دوره ای می دان ای

رســیدن بــه قــدرت هویــت قومــی و قبیلگــی و بــه همــراه آن 

قــدرت نظامــی خــود را كامــالً حفــظ كــرده بودنــد. از اینجــا بــود كــه 

بســیاری از ســنت های جامعــه بیابانــی بــه قلمــرو اســالمی رسازیــر 

گشــت.

وی دوره ســلجوقی در ایــران را از دوره اســالمی می شــامرد كــه 

رسشــار از  آثــار هــری متنــوع اســت و دربــاره اش می نویســد: 

»ایــن دوره شــاهد گســرش حیرت انگیــزی در شــكل فــن و اندیشــه 

ــالمی از  ــرو اس ــل قلم ــز ثق ــال مرك ــا انتق ــت. ب ــری اس ــای ب هره

رسزمین هــای عربــی بــه آناتولــی و ایــران، تفــوق رشق اســالمی 

همــراه بــا حكومــت فاطمیــان شــیعی در مــر و گاهــی در ســوریه 

ــك   ــی خــاور نزدی ــان بخش هــای رشقــی و غرب موجــب گسســت می

ــد.« گردی

ــان  ــی می ــاط تنگاتنگ ــه ارتب ــد ك ــد می كن ــد تأكی ــن برن ــرت هیل راب

آن   كتــاب  نگارگــری  و  ســلجوقی  ســفالینه های  پرتفصیل تریــن 

ــامل  ــی و ش ــورت انتزاع ــه ص ــری ب ــه آن نگارگ ــود دارد ك دوره وج

تذهیــب قــرآن بــود. وی بــه تفصیــل بیــان می كنــد كــه درخشــندگی 

آرایــش و نقشــامیه های تزئینــی فلــزكاری ســلجوقی رابطــه  نزدیكــی 

ــه نخســت هــر  ــب نســخ خطــی آشــكار می ســازد. او رتب ــا تذهی ب

در دوره ایلخانــان و تیموریــان را رصف نظــر از معــامری، هــر 

تذهیــب كاران  و  كاتبــان  دوره،  ایــن  در  كتاب آرایــی می شــامرد. 

ــار مملوكــی  ــن آث ــا بهری ــژه در موصــل و بغــداد  ب ــه وی ــی ب ایلخان

رقابــت می كردنــد و در واقــع  ممكــن اســت پایــه و اساســی محكــم 

ــند. ــا كرده باش ــا برپ ــن كاره ــرای ای ب

كتــاب »هــر و معــامری اســالمی« بــه نــگارش رابــرت هیلــن برنــد 

و ترجمــه اردشــیر ارشاقــی توســط مؤسســه تألیــف ترجمــه و نــر 

ــارده  ــه قیمــت 14500 چه ــار هــری »مــن« فرهنگســتان هــر ب آث

هــزار و پانصــد تومــان روانــه بــازار شــده اســت. 

كتابفروشــی  می تواننــد  كتــاب  ایــن  خریــد  بــرای  عالقه منــدان 

فرهنگســتان هــر بــه نشــانی خیابــان ولــی عــر نرســیده بــه 

چهــارراه طالقانــی شــامره 1550 مراجعــه کننــد و یــا بــا شــامره متاس 

66490990 متــاس بگیرنــد.   
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دیداررئیسفرهنگستانهرن
بااستادانطراحانصنعیت

اكرگاهیكسالهآموزش
نقایشایرایندرنقشجهان

نخســتین نشســت هم اندیشــی »بررســی وضعیــت طراحــی صنعتــی 

در ایــران« بــا حضــور رئیــس فرهنگســتان هــر بــه همــراه اســتادان و 

كارشناســان خــره در ایــن حــوزه در محــل فرهنگســتان هــر برگــزار 

شــد.  

در ایــن نشســت كــه بــا حضــور محمدعلــی معلــم  دامغانــی رئیــس 

فرهنگســتان  هــر، علیرضــا اســامعیلی معــاون پژوهشــی ایــن 

ــرد، اســتاد دانشــگاه الزهــرا و جمعــی  فرهنگســتان، احمــد ندائی ف

ــی  ــر از اســتادان و كارشناســان خــره در حــوزه طراحــی صنعت دیگ

ــث و  ــورد بح ــران م ــی در ای ــی صنعت ــت طراح ــد؛ وضعی ــزار ش برگ

ــت.  ــرار گرف بررســی ق

حــوزه  در  كــه  دغدغه هایــی  بــه  هــر  فرهنگســتان  رئیــس 

ــوزه  ــن ح ــه در ای ــی ك ــرح و دیدگاه های ــیم ط ــردازی و ترس نظریه پ

وجــود دارد پرداخــت. وی پیشــنهاد داد تــا بــا ترســیم طــرح و الگــوی 

نظــری،  مســیر راه بــرای مشــاركت بــا اســتادان ایــن حــوزه فراهــم 

شــود و از طراحــان خواســت تــا  بــرای تأمیــن نیازهــای بومــی وتولید 

ــد.  ــالش كنن ــی ت ــش و طــرح در ســطح مشــاركت جهان دان

احمــد ندائی فــرد نیــز بــا تأكیــد بــر رضورت تولیــد ملــی، بــه 

چالش هــا، لــزوم بومی ســازی، رابطــه طراحــی صنعتــی و هــر، 

نقــش كلیــدی طراحــی محصــوالت در جهــت دهــی ســبك زندگــی 

ــت.  ــخن گف س

در پایــان ایــن نشســت مقــرر شــد تــا نشســت هایی بــرای همفكــری 

ــود و در  ــزار ش ــر برگ ــتان ه ــی و فرهنگس ــه طراح ــاط جامع و ارتب

ــوی  ــت ها از س ــن نشس ــداوم ای ــرای ت ــی ب ــه كارگروه ــن رابط همی

ــكاران فرهنگســتان هــر تشــكیل  ــی و هم ــتادان طراحــی صنعت اس

شــود. 

ــدی  ــی، مه ــار دزفول ــدم، محســن صف ــن مق ــن نشســت نری در ای

خــرم، حســن نائینــی، نــارص كلینــی، وحیــد چوپانــكار، مهــران 

فاطمــی نیــا، علیرضــا اژدری،  محمــد رزاقــی، بهــزاد ســلیامنی، جــواد 

ــوزه  ــتادان ح ــی از اس ــك امرای ــدی، باب ــی پورمحم ــد، مرتض ظفرمن

طراحــی صنعتــی و پروانــه رمضــان زاده و الهــام فتاحی از كارشناســان 

فرهنگســتان هــر حضــور داشــتند. 

كارگاه آمــوزش نقاشــی ایرانــی )مینیاتــور( طــی یــك دوره یكســاله در 

مركزهرپژوهشــی نقش جهان وابســته بــه فرهنگســتان هــر  برگــزار 

می شــود. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرهنگســتان هــر، ایــن كارگاه آموزشــی 

بــا حضــور »شــاهین عــرب« از نقاشــان پــر ســابقه ایــران، در مركــز 

هرپژوهــی نقــش جهــان برگــزار می شــود.

ایــن كارگاه در یــك دوره یكســاله، شــامل 6 تــرم دوماهــه و هفتــه ای 

یــك جلســه برگــزار خواهد شــد. در ایــن كارگاه حداكــر 20 هرجــو 

بــرای آمــوزش پذیرفتــه خواهندشــد و نخســتین تــرم ایــن كارگاه نیــز 

بــه صــورت رایــگان برگــزار می شــود. 

ــان  ایــن كارگاه در مركــز هرپژوهــی نقــش جهــان بــه نشــانی خیاب

ولی عر)عــج(، باالتــر از خیابــان شــهید بهشــتی، ضلــع جنــوب 

ــود.  ــزار می ش ــامره 2169 برگ ــاعی، ش ــتان س ــی بوس غرب

ــد شــد. وی هــر  ــران متول سیدشــاهین عــرب در ســال 1350 در ته

نقاشــی ایرانــی را از 15 ســالگی آغــاز كــرده و تاكنــون 20 منایشــگاه 

ــت.  ــران، برگزاركرده اس ــارج از ای ــل و خ در داخ
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فراخوننخستنیمهاندییشمقرنسشنایسعصر
قاجارمنتشرشد

بدرقهمردشریففرهنگ

هم اندیشــی  نخســتین  هــر،  فرهنگســتان  پژوهشــی  معاونــت 

مقرنس شناســی عــر قاجــار )کاربنــدی گوشه ســازی( را آذرمــاه 

امســال برگــزار می كنــد. 

ــامری  ــار مع ــس در آث ــناخت مقرن ــدف ش ــا ه ــی ب ــن هم اندیش ای

ــوری«،  ــی و ص ــای هندس ــود. »ویژگی ه ــزار می ش ــار برگ ــر قاج ع

ــوه  ــی«، »وج ــی و سبک شناس ــازه ای«، »گونه شناس ــای س »ویژگی ه

ــدی  ــواع کار بن ــاط ان ــح«، »ارتب ــاختامیه و مصال ــی«، »س معناشناس

بــا فضــا و ســایر عنــارص معــامری«، »آســیب شناســی و مرمــت« و 

ــن هم اندیشــی  ــه محورهــای ای »برداشــت و مستندســازی« از جمل

ــد.  ــامر می رون ــه ش ب

آخریــن مهلــت ارســال چكیــده مقــاالت هم اندیشــی مقرنس شناســی 

عــر قاجــار 5 مهرمــاه 1395 و آخریــن مهلــت ارســال اصــل مقــاالت 

20 آبان مــاه 1395 از ســوی دبیرخانــه ایــن هم اندیشــی اعــالم 

ــروه  ــت علمــی و عضــو گ ــژاد عضــو هیئ شده اســت. مهــدی مكی ن

 هرهــای ســنتی فرهنگســتان هــر دبیــر علمــی ایــن هــم اندیشــی 

اســت. 

نخســتین هم اندیشــی مقرنس شناســی عــر قاجــار )کاربنــدی 

گوشه ســازی(، 15 آذرمــاه امســال در فرهنگســتان هــر برگــزار 

ــه  ــه دبیرخان ــود را ب ــاالت خ ــد مق ــدان می توانن ــود. عالقه من می ش

خیابــان  نشــانی  بــه  هــر  فرهنگســتان  در  هم اندیشــی  ایــن 

 ،1552 شــامره  طالقانــی،  چهــارراه  از  پایین تــر  ولی عر)عــج(، 

ــات  ــت اطالع ــرای دریاف ــن ب ــد. همچنی ــال مناین ــم ارس ــه شش طبق

بیشــر می تواننــد بــا شــامره تلفــن  66499772  متــاس بگیرنــد.

سمیرا خوانساری

ــف در روز شــنبه 20 شــهریور  ــگ رشی مراســم تشــییع پیکــر فرهن

ــداد  ــزار شــد و تع ــران برگ ــاالر وحــدت ته ــل ت ــاه 1395، از مقاب م

زیــادی از هرمنــدان و عالقه منــدان بــه موســیقی، در ایــن مراســم 

حضــور یافتنــد.

فرهنــگ رشیــف، در 1310 بــه جهــان ســالم گفــت. از هــامن دوران 

ــان  داشــت. در دوره  کودکــی عالقــه بــه موســیقی در جانــش، جری

خردســالی، یــک روز کــه پــدرش در خانــه نبــود، ســازش را برداشــت 

ــه وارد شــد و ذوق  ــه خان ــدر ب ــی پ ــرد. وقت ــه نواخــن ک و رشوع ب

ــرد  ــویق ک ــد، او را تش ــدازه دی ــن ان ــه ای ــا ب ــر را ت ــتعداد پ و اس

ــا  ــتاد. از آنج ــهنازی فرس ــان ش ــتاد علی اکرخ ــای اس ــه کالس ه و ب

بــود كــه نبــوغ رسشــار او، در وادی موســیقی ایرانــی، مســیر تعلیــم 

گرفــت و كم كــم بــه نوازنــده ای بــدل شــد كــه تــار را بــا نــوآوری در 

ــرد. ــه ك ــی جاودان ــی، نوازش مرضاب زن

 شــیوه نوازندگــی او بــه اســتادانش شــباهتی نداشــت و مخصــوص 

خــود او بــود. رشیــف، از تک نــوازان و بداهه نــوازان رسشــناس 

ــهناز:  ــل ش ــتاد جلی ــول اس ــه ق ــد. ب ــی شناخته می ش ــیقی ایران موس

ــار آقــای فرهنــگ رشیــف.« »ســاز گــرم و شــیرین یعنــی؛ ت

ــف در روز شــنبه 20 شــهریور  ــگ رشی مراســم تشــییع پیکــر فرهن

ــاز شــد و بســیاری  ــران آغ ــاالر وحــدت ته ــل ت ــاه 1395، از مقاب م

از هرمنــدان و عالقه منــدان بــه موســیقی، در ایــن مراســم حضــور 

یافتنــد. 

پیرنیــاکان، حســین خواجه امیــری،  داریــوش  چهره هایــی چــون 

کامــکار،  هوشــنک  گنجــه ای،  داوود  خواجه امیــری،  احســان 

زیداللــه طلوعــی، علــی ترابــی، پــری ملکــی، صدیــق تعریــف، 

حمیدرضــا نوربخــش، ســیدعباس ســجادی، حســین اســامعیلی، 

نراللــه ناصح پــور، هامیــون نصیــری، میــالد کیایــی، ســاالر عقیلــی، 

ــوری  ــی، پ ــی بهمن ــاد، محمدعل ــوان ســاکت، عبدالحســین مختاب کی
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بنایــی، انوشــیروان روحانــی، محمــد رسیــر، علــی جهانــدار، محمــد 

اصفهانــی، فریــدون شــهبازیان، حســین پرنیــا، کامبیــز گنجــه ای و ... 

آمــده بودنــد، تــا مــرد رشیــف فرهنــگ و موســیقی را تــا آرامــگاه 

ــد. ــه كنن ــت زهرا بدرق ــدان در بهش ــه هرمن ــدی اش، قطع اب

نخســتین  موســیقی،  خانــه  مدیرعامــل  نوربخــش،  حمیدرضــا 

ــه:   ــن جمل ــر ای ــا ذك ــون رفــت و ب ــه پشــت تریب ــه ب ــود ك كســی ب

دســت  از  را  فرهنــگ رشیــف  کــه  کنیــم  بــاور  »منی خواهیــم 

ــود  ــردی ب ــه داد: »او م ــرد و ادام ــت ك ــه صحب ــاز ب ــم«، آغ داده ای

ــه هــر  ــش از 6 دهــه از عمــر رشیفــش را رصف خدمــت ب ــه بی ک

ایــن مملکــت کــرد. او هرمنــدی بــود کــه از دوران نوجوانــی نبــوغ 

و بلوغــش را در حــوزه موســیقی آشــکار کــرد و توانســت در کنــار 

بــزرگان آن دوره هرمنایــی کنــد.«

نوربخــش، دربــاره خلقیــات و صفــای وجــود ایــن هرمنــد كــه بــه 

ــه  ــت: »هم ــن گف ــود، چنی ــدا كرده ب ــر راه پی ــی و ه ــامل نوازندگ ع

صداقــت و صفایــی کــه در وجــود فرهنــگ رشیــف وجــود داشــت، 

در ســاز او نیــز کامــالً احســاس می شــد و افســوس کــه در چند ســال 

اخیــر ضعــف جســامنی بــه او دســت داد و مــا مدتــی از پنجه هــای 

ــام او در هــر موســیقی ایــن  او محــروم بودیــم. بــه طــور حتــم، ن

ــه ســهم خــودم فقــدان  ــده ب ــود و بن ــه خواهــد ب ــن جاودان رسزمی

ایــن هرمنــد رشیــف موســیقی ایرانــی را بــه همــه کســانی کــه دل 

در گــرو هــر ایــن مــرد داشــتند، تســلیت می گویــم.«

ــدی  ــخنگوی بع ــم، س ــن مراس ــرج( در ای ــری )ای ــین خواجه امی حس

ــارضان  ــرای ح ــف ب ــا رشی ــه اش ب ــورد رفاقــت دیرین ــود و در م ب

ــا هــم،  ــف ب ــگ رشی ــرد: »مــن و فرهن ــه ای ســخرانی ك ــد جمل چن

هــم کالس بودیــم و هــر جــا کــه در حــوزه موســیقی فعالیتــی وجــود 

داشــت، مــن و فرهنــگ رشیــف در کنــار یکدیگــر حضــور داشــتیم. 

امیــدوارم روح ایــن هرمنــد عزیــز، شــاد باشــد و همــه بســتگان او 

در ســالمت کامــل باشــند.«

ــاکان، یكــی دیگــر از پیشکســوتان عرصــه موســیقی  ــوش پیرنی داری

ایرانــی، دیگــر ســخرانی بــود كــه در مراســم تشــییع فرهنــگ رشیف 

در مــورد ایــن هرمنــد فقیــد، ایــراد ســخرانی كــرد و اظهــار داشــت: 

ــواری  ــتاد بزرگ ــاره اس ــه درب ــت ک ــخت اس ــیار س ــن بس ــرای م »ب

هامننــد فرهنــگ رشیــف صحبــت کنــم. مــن همــواره عالقــه قلبــی 

خاصــی بــه او داشــته و دارم و اگــر بخواهــم دربــاره هــر رشیــف 

ایــن مــرد بــزرگ موســیقی صحبــت کنــم، بایــد بگویــم کــه دربــاره 

ــد  ــواره تابی ــاب، هم ــک آفت ــد ی ــم. او مانن ــخن می گوی ــاب، س آفت

ــران  ــن ای ــدگان رسزمی ــن نوازن ــه یکــی از ماندگارتری و نشــان داد ک

ــوازی  ــوازی و بداهه ن ــه تک ن ــو ب ــی در رادی ــه از نوجوان ــت ک اس

پرداخــت.«

وی در ادامــه افــزود: »اســتاد رشیــف، در بداهه نــوازی و ســونوریته 

ســاز یکــی از بهرین هــا بــود، به طوری کــه می تــوان در مــورد 

آثــارش کتاب هــای زیــادی نوشــت. ابداعاتــی کــه اســتاد رشیــف در 

ــار  ــاز ت ــیم های س ــات س ــتفاده از امکان ــف و اس ــای مختل کوک ه

ــود. از  ــب توجــه ب ــه فــرد و جال ــوع خــود منحــر ب داشــت، در ن

نظــر مــن، او بــه متــام معنــا هرمنــدی رشیــف بــود کــه بنــده ایــن 

افتخــار را داشــتم طــی ســال های گذشــته از محرضشــان اســتفاده 

کنــم.«

پیرنیــاکان، در پایــان گفــت: »طــی دورانــی کــه در خدمــت اســتاد 

ــدم کــه او پشــت رس کســی  ــار ندی ــودم، یــک ب فرهنــگ رشیــف ب

ــت و  ــا رف ــم از دنی ــف ه ــت و رشی ــف زیس ــد. او رشی ــرف بزن ح

مــن امیــدوارم اخــالق پســندیده او رسلوحــه زندگــی متــام هرمنــدان 

فعــال موســیقی ایرانــی باشــد.«

قاســم رفعتــی خواننــده پیشکســوت موســیقی ایرانــی هــم در 

ــری  ــه ه ــه جامع ــلیت ب ــرض تس ــن ع ــم، ضم ــی مراس ــش پایان بخ

کشــور، قطعــات آوازی را در فقــدان زنده یــاد فرهنــگ رشیــف 

ــد.  خوان

به نــام عرصــه  از هرمنــدان  اکــر گلپــا،  پیــام تســلیت  ســپس 

ایرانــی، قرائــت شــد. موســیقی 
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»انسانشنایسهرن«منتشرشد

کتــاب »انســان شناســی هــر«، نوشــته روبــرت لیتــون ترجمــۀ اصغــر 

ایــزدی جیــران منتــر شــد. 

ــی  ــی انسان شناس ــائل اصل ــی از مس ــد برخ ــاب می توانی ــن کت در ای

ــت را، از  ــی و خالقی ــۀ اجتامع ــبک، زمین ــاط، س ــون:  ارتب ــر را چ ه

خــالل مردم نگاری هــای هــر انسان شناســان متعــدد مطالعــه كنیــد. 

ــناختی و  ــدگاه زیبایی ش ــردن دی ــن ک ــدف روش ــا ه ــارض ب ــاب ح كت

هــری جوامــع غیرغربــی توضیــح داده شــده و هــر جوامــع کوچــک 

ـ مقیــاس در رسارس جهــان از یــک طــرف بــرای جســت وجوی اصــول 

ــازند و از  ــکار می س ــع آش ــن جوام ــه ای ــری ک ــان ه ــمول بی جهانش

ــن  ــه چنی ــکل هایی ک ــوع ش ــاره تن ــق درب ــرای تحقی ــر ب ــرف دیگ ط

ــرار گرفته اســت. ــورد بررســی ق ــد، م ــه خــود می گیرن ــی ب اصول

همچنیــن چارچــوب تحلیلــی کلــی ای کــه بتــوان طیفــی از مطالعــات 

ــۀ  ــن مطالع ــا بی ــه شده اســت ت ــرار داد ارائ ــه را در آن ق مردم نگاران

هــر بــا مســائل کلــی دیگــر در انسان شناســی ارتبــاط بســیار 

نزدیکــی برقــرار گــردد. 

کتــاب »انســان شناســی هــر«، در قطــع رقعــی و بــا قیمــت 145000 

ریــال منتــر و در اختیــار عالقه منــدان قــرار گرفــت.

مقدمهیلعمعملبرمثنویخواجویركماین
محمــد علــی معلــم دامغانــی، رئیــس فرهنگســتان هــر بــرای نســخه 

خطی»ســه مثنــوی خواجــوی كرمانــی« مقدمــه نوشــت.

ــم  ــه الرحمــن الرحی ــده اســت: بســم اللّ ــاب آم ــن كت ــه ای در مقدم

انجیــر فــروش را چــه بهــر انجیــر فروشــی ای بــرادر مــن علــی بــن 

ــم  ــه معل ــم اول و ن ــه معل ــی و ن ــم دامغان ــد معل ــن محم ــی ب عل

ثانــی، معلــم فانــی، معــرف بــه نادانــی، متظاهــر بــه ســخت جانــی، 

متــذوِّق متشــاعر و نــه شــاعر و شــاعر، ژاژخائــی كــژ نوایــی از 

سلســله یقولــون مــاال تفعلــون و انشــاءالله نــه از مــاال یشــعرون و 

مــاال یعقلــون. اَقــّل كـَـم بــه دانگــی از شــش دانــگ و نـَـك و نالــی از 

یــك بانــگ. بدیــن صفحــه منــور موســوم بــه ســایت بــه شــامر بایــت 

انشــاءالله صــالی تدریــس و تحقیــق در لغــت و ادب پارســی و دری 

در انداختــه جویــا بــه دل و جــان و گویــا بــه بنــان و بیــان كــه هــان 

و هــان زبــان مــا در شــبیخون زمــان مــا بدســتخون افتــاده و اینــك 

زاده و آزاده را شــاید كــه بــه شــكرانه توانایــی بــه رشط دانایــی روی 

دل بخراشــد و بــه رفــع مشــكل بخروشــد و بكوشــد و ایــن كوششــی 

اســت بنــا نهــاده اوالً بــه توضیحــات و تعریفــات و كشــف مغالطــات 

ــاص و  ــرف خ ــخن و كالم در ع ــس س ــت در جن ــات نخس و تحریف

عــام، كــه نــر پراكنده اســت یــا نظــم آكنــده و مصنــوع و مرســل آن 

ــا  ــی داده اســت و آن كــم ی ــن معن چیســت و كیســت آنكــه داد ای

زیــاده اســت و دو دیگــر در نــوع ایــن هــر دو در ایســتادن كــه مثــالً 

حــد شــعر، فــرد و بیــت اســت آیــا مــراع شــمعی اســت كــه شــعر 

بــر آورده اوســت و روشــنایی شــمع از زیــت اســت. رسو می کوشــد 

بــه خــود تــا مرعــی مــوزون کنــد. و ایــن انــواع بــه شــامر از فــرد 

و دوبیــت و رباعــی و قطعــه و قصیــده و غــزل و ترجیــع و تركیــب 

ــا مثلــث مربــع و مخمــس  و بیــت و فــرد و مثنــوی اثنیــن اثنیــن ت

و مســدس و مســبع و مثمــن و الــخ. بــه ظاهــر و فــن كدامنــد؟ و 

در ابــواب كــه دریایــی ناپیــدا كرانــه اســت بــه چــه نامنــد؟ ســتوده 

و ناســتوده كــدام اســت؟ مدیحــه را بــا مرثیــه چــه نســبت و فــرق 

اســت؟ متجیــد و توحیــد در كالم شــاعر و كاتــب چیســت؟ نعــت و 

منقبــت و مدیــح بــه همــه نــوع كدام انــد؟ و چــون بدینجــا رســیدیم 

ســبیکه گفتــار و انــدازه و عیــار آن چیســت؟ مردمــان همیــن ســبكی 

شــنیده اند و نداننــد كــه در آن تعبیه هاســت از طــرز و اســلوب كــه 

بــه جنــس و نــوع و فصــل بایســتی معلــوم باشــد و نیــز كالم چــه در 

نوشــته و چــه در شــعر البــد آهنگیــن اســت و اكنــون كــه از اجنــاس 

و انــواع ســخن بــه میــان آوردیــم اجــراس ســخن و اوزان و عــروض 

ــر  ــاری، نخســتین دف ــاری خــدای ب ــه ی ــاری ب ــخ. ب آن چیســت و ال

ــوان ســبیکه در ســبك  ــا عن »ســنجه« ســخن در رد اصحــاب ایكــه ب

و طــرز و اســلوب شــعر؛ كل الشــعر پــس از نــوروز بخواســت خــدا 

ــای ادب قــرار خواهــد گرفــت و كالســهای  ــار هــر كــه جوی در اختی

ــان و كالِم حــرت  مكتــب ادب بــه دفــع آفــات غریــب از جــان زب

ــی را  ــن معن ــد ای ــك نق ــر و این ــد. اِنتَِظ ــد ش ــاده خواه ــب گش نصی

ارزانــی مقدمــه ای در ســبك ســخن حافــظ طــرز ســخن خواجــو كــه 

ســطری از شــطری اســت.

ــتان  ــی فرهنگس ــه كتاب فروش ــد ب ــاب می توانن ــن كت ــتداران ای دوس

هــر مراجعــه كننــد. 





ارتباط با فرهنگستان هنر و موسسات وابسته :
 ساختمان مرکزی : تهران - خیابان ولی عصر )عج( - تقاطع خیابان طالقانی - شماره 1552

کدپستی : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200

نمابر : 66951167
honar@honar.ac.ir : رایانامه
@artacademy  : کانال تلگرام

ــماره 1552،  ــی- ش ــان طالقان ــع خیاب ــج(- تقاط ــی عصر)ع ــان ول ــران- خیاب ــی: ته ــه تخصص کتابخان
ــر ــتان هن ــزی فرهنگس ــاختمان مرک س

کدپستی: 1416953346 
تلفن: 66974793

نمابر: 66974794  
library@honar.ac.ir :رایانامه

ــی  ــهید فالح ــان ش ــج(- خیاب ــی عصر)ع ــان ول ــران- خیاب ــمان: ته ــری آس ــی هن ــه فرهنگ  مجموع
ــماره 47و49 ــوه – ش ــان فیروزک ــش خیاب ــه(- نب )زعفرانی

کدپستی: 1988773733
تلفن : 22751756 و 22751763-4

نمابر: 22751763
aseman@honar.ac.ir :رایانامه

  
 مرکــز هنرپژوهــی نقش جهــان: تهــران- خیابــان ولی عصــر )عــج(- باالتــر از خیابــان شــهید بهشــتی- 

ضلــع جنــوب غربی بوســتان ســاعی- شــماره 2169
کدپستی: 1511913414

تلفن: 88553912-4
نمابر:88553916

naghshjahan@honar.ac.ir :رایانامه

 مجموعــه فرهنــگ و ادبیــات فرهنگســتان هنــر: تهــران – خیابــان ولــی عصر)عــج( - جنــب بوســتان 
ســاعی - شــماره 2175
کدپستی:1511913511

تلفن: 88728125-7
نمابر: 88728128

Farhang@honar.ac.ir :رایانامه

 مؤسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی صبا
ورودی غربــی: تهــران- خیابــان ولــی عصر)عج(-خیابــان طالقانــی- خیابــان شــهید بــرادران مظفــر-

شماره 125،
ورودی شرقی: تهران- خیابان ولی عصر)عج(-تقاطع خیابان طالقانی- شماره 1552

کدپستی: 1416953343
تلفن : 66494508-9

نمابر: 66487535
artacademy@honar.ac.ir :رایانامه

 مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین: تهــران- میــدان فلســطین - خیابــان طالقانــی - خیابــان شــهید 
بــرادران مظفــر - تقاطــع بزرگمهــر - شــماره 74

کدپستی: 141696496
تلفن : 2- 66974790

نمابر:66974791
art@honar.ac.ir :رایانامه

 مؤسســه تالیف،ترجمــه و نشــر آثــار هنری)متــن(: تهــران- انتهــای خیابــان فلســطین جنوبی-کوچــه 
لقمــان الدولــه ادهــم- بن بســت بوذرجمهــر- شــماره 24

کدپستی:1316753741
تلفن : 66498692-4

نمابر: 66951662 
publishing@honar.ac.ir :رایانامه

 کتابفروشــی فرهنگســتان هنــر: تهــران – خیابــان ولــی عصــر )عــج(– نرســیده بــه خیابــان طالقانــی- 
شــماره 1550

کدپستی:1416953613
تلفن: 66490990

Matn@honar.ac.ir :رایانامه

ــی )ره(- نبــش  ــان امــام خمین ــر از خیاب ــی عصر)عــج(- باالت ــان ول ــر: تهــران- خیاب  پژوهشــكده هن
کوچــه شــهید حســن سخنور-شــماره 29

کدپستی: 1137636811
تلفن: 2- 66956190

نمابر: 66956188
Iasar@honar.ac.ir :رایانامه



نشانی: خیابان ولی عصر)عج(، پایین تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
تلفن: 5 – 66954200

نمابر: 66499769
www.honar.ac.ir

honar@honar.ac.ir
@artacademy  :تلگرام




